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Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health

Research Symposium

Abstract Directory
As part of the Science Writing Mentorship (SWM) Program, the Fourth annual BTRP Ukraine
Regional One Health Research Symposium (ROHRS) has firmly established itself as a Ukrainian
research conference that is recognized by regional and international partners. With representation
from more than 120 different institutions, including Research Institutions, Oblast State Laboratory
Centers, Medical Universities, Medical Academies of Postgraduate Education, Veterinary
Universities, Agrarian Universities, and Health Care Institutions. These institutions span the
countries of Ukraine, Moldova, Belarus, Armenia, Georgia, Azerbaijan, and Pakistan. With this
broad representation, the 2019 BTRP-Ukraine Regional One Health Research Symposium
provides a comprehensive overview of research within the region and further opens the door to
building regional understanding and collaboration.

Over the course of the Symposium’s first four days, 50 researchers will give oral presentations, 40
authors will present their work in “lightning talks” during concurrent sessions, nearly 450 poster
presentations will be shared during daily receptions, and throughout the meeting our Peer Review
Panel will once again seek to identify Ukrainian scientists for pairing with field-specific international
Subject Matter Experts (SME) to assist with data analysis, targeting high-impact journals, and
producing viable manuscripts for submission to peer reviews and potential publication.

Abstract Directory:

Organized by subject index in both Ukrainian and transliterated to English, this directory includes
all abstracts accepted for presentation at the Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health
Research Symposium. All abstracts are published 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 2020 Regional One Health
Research Symposium!
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Четвертий щорічний регіональний науковий
симпозіум

в рамках концепції «Єдине здоров’я»
за підтримки ПЗБЗ в Україні

Загальний огляд:

Як частина Програми з написання наукових робіт (ПННР), Четвертий щорічний
регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки
Програми зменшення біологічної загрози (ПЗБЗ) в Україні зарекомендував себе як
наукова конференція, що також є добре відома серед регіональних та міжнародних
партнерів. Створюючи можливість для зустрічі представників більш ніж 120 установ,
включаючи науково-дослідні інститути, обласні лабораторні центри, медичні вузи,
медичні академії післядипломної освіти, ветеринарні та аграрні вузи та заклади охорони
здоров'я, Учасники з цих установ представлятимуть Україну, Молдову, Білорусь,
Вірменію, Грузію, Азербайджан та Пакистан. 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 50 дослідників представлять усні
презентації, та ще 40 учасників – на паралельних сесіях коротких доповідей; крім того,
буде представлено більше 450 постерних доповідей. Протягом всієї 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 опубліковані.

Збірник тез:

Цей збірник містить тези доповідей, затверджених для представлення під час
Четвертого щорічного регіонального наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине
здоров’я» за підтримки ПЗБЗ в Україні. Тези розташовані за секціями. 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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ABBREVIATIONS
MIA of Ukraine – Ministry of internal affairs of Ukraine

MoD of Ukraine – Ministry of Defense of Ukraine

MoH of Ukraine – Ministry of Health of Ukraine

NAAS of Ukraine – National Academy of Agrarian
Sciences of Ukraine

NAMS of Ukraine – National Academy of Medical
Sciences of Ukraine

NAS of Ukraine – National Academy of Sciences of
Ukraine

NSC – National Scientific Center

SE – State Establishment

SI – State Institution
SSUFSCP – State Service of Ukraine for Food Safety

and Consumer Protection
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ВДНЗ України – Вищий державний навчальний
заклад України

ГО – Громадська організація
ГУ – Головне управління
ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад
Держпродспоживслужба – Державна служба

України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

ДЗ – Державний заклад
ДП – Державне підприємство
ДУ – Державна установа
КЗ – Комунальний заклад
КЗВО – Комунальний заклад вищої освіти
КНП – Комунальне неприбуткове підприємство
КУ – Комунальна установа
МВС України – Міністерство внутрішніх справ

України
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
ННЦ – Навчально-науковий центр / Національний

науковий центр
ПВНЗ – Приватний вищий навчальний заклад

СКОРОЧЕННЯ
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SELECT AGENTS AND PRIORITY PATHOGENS RESEARCH: SELECTED VECTOR-BORNE DISEASES

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПАТОГЕНІВ: ПРІОРИТЕТНІ ТРАНСМІСИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

# 001. Bioethics and Science Collaboration within Cooperative
Biological Research Project
Zubach O.1, Lozynskyi I.2, Demchyshyna I.3, Semenyshyn O.4,
Lucas A.5, Mertz G.6, Jonsson C.7
1Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
2Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Danylo
Halytsky Lviv National Medical University;
3SI Public Health Center of the MoH of Ukraine;
4SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
5Metabiota Inc., USA;
6University of New Mexico Health Sciences Center, Albuquerque,
USA;
7University of Tennessee Health Sciences Center, Memphis, USA

Introduction. Hospitalized patients with severe febrile illness
represent the most serious spectra of infections occurring in any
community. The prevalence of undiagnosed febrile illness in
Ukraine, along with limited surveillance efforts, suggest that
Crimean Congo hemorrhagic fever virus (CCHFV) and hantaviruses
may be responsible for human illness in Ukraine. Cooperative
Biological Research (CBR) project on the prevalence of CCHFV and
hantaviruses in patients with suspected leptospirosis or
hemorrhagic fever was initiated within the Biological Threat
Reduction Program in Ukraine in 2017. The project focuses on the
development of differential diagnostic strategies for CCHFV,
hantaviruses, and Leptospira spp. infections.
Methods. Base Year activities enabled the advancement of
scientific relationships and incorporation of new scientific
methodologies at participating Ukrainian institutes. International
Subject Matter Experts introduced principles of bioethics and
biomedical research.
Results. The University of New Mexico Health Science Center
made web-based CITI human subjects training available, and key
Ukrainian researchers have completed CITI training. During MoH
reorganization and liquidation of their Institutional Review Board
(IRB), Gromashevskyi Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases and University of Tennessee Health Science Center IRBs
approved exempt research status to study 1000 de-identified human
sera previously collected from volunteers in Yavoriv rayon of Lviv
Oblast. To expand research activities to hospitalized patients,
Ukrainian researchers have developed a prospective, minimal risk
research protocol, informed consent form, case report form, and
epidemiological questionnaire in both English and Ukrainian for
planned submission to Ukrainian and US IRBs.
Conclusions. CBR project UP-8 has provided Ukrainian
researchers with better understanding of requirements for exempt
and minimal risk human subjects research, as well as experience in
preparing manuscripts for publication in international journals. The
mechanisms for bioethical review and regulation of biomedical
research in humans are constantly being improved, and this project
could be a good model for further investigators.

# 001. Біоетика і наукова співпраця в рамках проекту
спільних біологічних досліджень
Зубач O.1, Лозинський I.2, Демчишина I.3, Семенишин O.4, Лукас
A.5, Мерц Г.6, Джонссон К.7
1Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
2Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького;
3ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»;
4ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
5Метабіота Інк., США;
6Науковий центр здоров’я Університету Нью-Мексико,
Альбукерке, США;
7Науковий центр здоров’я Університету Теннессі, Мемфіс,
США

Вступ. Госпіталізовані пацієнти з важким перебігом гарячкових
захворювань представляють найбільш серйозні спектри
інфекцій, що спостерігаються в будь-якій громаді. Поширеність
недіагностованих гарячкових захворювань в Україні, а також
обмежені зусилля з нагляду, свідчать про те, що вірус Крим-
Конго геморагічної гарячки (ВККГГ) і хантавіруси можуть бути
причинами захворювань людей в Україні. Проект спільних
біологічних досліджень (СБД) щодо поширеності ВККГГ і
хантавірусів серед пацієнтів з підозрою на лептоспіроз або
геморагічну гарячку був ініційований в рамках Програми
зменшення біологічної загрози в Україні у 2017 році. Проект
спрямований на розробку стратегій диференційної діагностики
інфекцій, викликаних ВККГГ, хантавірусами і Leptospira spp.
Методи. Діяльність протягом базового року проекту сприяла
розвитку наукових зв'язків та впровадженню нових наукових
методологій в українських Інститутах-учасниках. Міжнародні
профільні експерти запровадили принципи біоетики та
біомедичних досліджень.
Результати. Науковий центр здоров’я Університету Нью-
Мексико надав доступ до онлайн CITI тренінгу з досліджень із
залученням людей, а ключові українські дослідники пройшли
цей тренінг. В ході реорганізації МОЗ та ліквідації його
Комітету з біоетики (Institutional Review Board - IRB), Комітети з
біоетики Інституту епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л. В. Громашевського та Наукового центру здоров’я
Університету Теннессі підтвердили можливість проведення
дослідження 1000 неідентифікованих сироваток крові людей,
які були відібрані раніше у волонтерів в Яворівському районі
Львівської області. Для розширення досліджень із залученням
госпіталізованих пацієнтів українські дослідники розробили
протокол проспективних досліджень з мінімальними ризиками,
форму інформованої згоди, індивідуальну реєстраційну форму
та епідеміологічний опитувальник як англійською, так і
українською мовами для запланованого подання в українські
та американські Комітети з біоетики.
Висновки. Проект СБД UP-8 надав українським дослідникам
можливість ознайомитися з вимогами до проведення
досліджень із залученням людей з мінімальним ризиком для
учасників дослідження, що підлягає спрощеній процедурі
затвердження Комітетом з біоетики, а також досвід підготовки
рукописів для публікації в міжнародних журналах. Постійно
вдосконалюються механізми біоетичного розгляду та
регулювання біомедичних досліджень із залученням людей, і
цей проект може бути гарною моделлю для дослідників у
майбутньому.

1A
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# 011. Surveillance for Q Fever in Georgia
Chakhunashvili G., Mamuchishvili N., Chikviladze T., Tsereteli D.,
Imnadze P.
National Center for Disease Control and Public Health, Tbilisi,
Georgia

Introduction. The etiological agent of Q fever, Coxiella burnetii, is a
Category B Select Agent according to the US Centers for Disease
Control and Prevention (CDC). A single organism is sufficient to
cause a disease making it one of the most infectious and dangerous
known pathogens. In humans, C. burnetii causes Q fever, an acute
self-limiting infection that produces influenza-like symptoms and, in
some cases, progresses to a chronic form that can result in
infectious endocarditis and death. In animals, C. burnetii causes
coxiellosis, an infection of the reproductive tract that can result in
spontaneous abortion and infertility in ruminants. In the mid-20th
century, Q fever outbreaks occurred several times in Georgia; but
little was known regarding the prevalence from 1968 until 2016. In
the recent study, 2% of acute febrile illness cases tested from
2008-2011 were positive for antibodies against C. burnetii.
Currently, despite being a notifiable disease, Q fever is rarely
suspected by Georgian physicians.
Methods. Data was extracted through the Electronic Integrated
Disease Surveillance System (EIDSS). The following selection
criteria were used: initial diagnosis – Q fever; date of registration –
years 2017-2018. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
method was used for determination of IgM and IgG antibodies
against C. burnetii.
Results. In 2017-2018, a total of 36 cases of Q fever were
registered in EIDSS. Eight of them were classified as suspected
cases of Q fever. Most of these cases were males (7 cases, 87.5%).
Median age was 49. Six cases resided in a rural area of the country
(75%). Two cases were registered in the capital city – Tbilisi, while
the rest of them were identified in various regions of Georgia. The
majority of the cases (62.5%) were registered in August and
September.
Conclusions. Existing data suggests that C. burnetii is present in
Georgia, however, its burden is not well studied because of lack of
clinical suspicion by medical personnel, which most likely leaves
significant number of cases unidentified. The fact that cases of Q
fever were registered in several regions of Georgia, also highlights
that it is prevalent in most areas of the country. Awareness
campaigns should be prioritized in rural areas, where majority of the
cases are found. Surveillance efforts need to be taken within the
One Health approach to ensure adequate identification of risk
factors and implementation of preventive measures.

# 011. Епідеміологічний нагляд за Ку-гарячкою в Грузії
Чахунашвілі Г., Мамучішвілі Н., Чіквіладзе Т., Церетелі Д.,
Імнадзе П.
Національний центр контролю захворювань та громадського
здоров’я Грузії

Вступ. Етіологічним чинником, що викликає Ку-гарячку, є
Coxiella burnetii – пріоритетний патоген категорії В за
переліком Центрів контролю та профілактики захворювань
США (CDC). Однієї клітини достатньо для зараження, отже
збудник належить до найбільш інфекційних та небезпечних з
усіх відомих патогенів. У людини C. burnetii викликає Ку-
гарячку – гостру самолімітуючу інфекційну хворобу із
грипоподібними симптоми, що у деяких випадках переходить у
хронічну форму та призводить до інфекційного ендокардиту та
смерті. У тварин C. burnetii спричиняє коксієльоз – інфекцію
репродуктивних шляхів, що може призводити до спонтанних
абортів та безпліддя жуйних тварин. У середині 20-го століття
у Грузії реєструвалося декілька спалахів Ку-гарячки, однак про
її розповсюдження з 1968 р. до 2016 р. було відомо мало. За
результатами останніх досліджень у 2% хворих на гострі
гарячкові захворювання, зразки яких було досліджено
упродовж 2008-2011 рр., виявлено антитіла до C. burnetii.
Попри те, що Ку-гарячка є хворобою, яка підлягає реєстрації,
сьогодні лікарі в Грузії рідко підозрюють її наявність та
виставляють попередній діагноз.
Методи. Дані було отримано з Електронної інтегрованої
системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ). Для
відбору використали такі критерії: початковий діагноз – Ку-
гарячка; період реєстрації – 2017-2018 роки. Для визначення
антитіл IgM та IgG до C. burnetii було використано метод
імуноферметного аналізу (ІФА).
Результати. За період 2017-2018 років у ЕЛІССЗ було
зареєстровано 36 випадків Ку-гарячки. Вісім із них
класифікували як підозрілі випадки. Більшість хворих були
чоловічої статі (7 випадків, 87,5%). Середній вік становив 49
років.Шість випадків було зареєстровано в сільській
місцевості (75%). Два випадки зафіксували в столиці – Тбілісі,
а інші – у різних районах Грузії. Більшість випадків було
зареєстровано в період із серпня до вересня (62,5%).
Висновки. Згідно з наявними даними C. burnetii присутня в
Грузії, однак її розповсюдженість недостатньо вивчена через
те, що медичний персонал не завжди може ідентифікувати
захворювання. Існує висока ймовірність, що значна кількість
випадків не реєструється. Те, що випадки Ку-гарячки були
зареєстровані в різних регіонах Грузії, вказує її поширеність на
всій території країни. Проведення інформаційних кампаній у
сільській місцевості, де було виявлено найбільшу кількість
випадків, є одним з пріоритетних завдань. Також є необхідним
епідеміологічний нагляд у рамках концепції «єдине здоров'я» з
метою належного виявлення факторів ризику та застосування
заходів профілактики.
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# 017. Territorial Distribution and Biological Peculiarities of
Francisella tularensis holarctica Strains in Ukraine
Nekhoroshykh Z., Dzhurtubayeva H., Pylypenko N., Protsyshyna N.
SI I.I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the
MoH of Ukraine

Introduction. Natural foci of tularemia, stable parasitic systems with
long-term functioning, are recorded throughout Ukraine. Recently,
there has been a cyclical restoration of their activity in various
regions, which is a threatening factor. In Ukraine, a significant
number of strains of Francisella tularensis holarctica (F. tularensis
holarctica) have been isolated and identified; however, their
biological properties have not been studied.
The objective of the study is to determine the biological properties
(genotypic and phenotypic) of
F. tularensis strains circulating in Ukraine and to analyse their
territorial distribution.
Methods. Molecular genotyping of F. tularensis strains that had
been isolated in different landscape and geographical areas
(Polissia, forest-steppe, steppe) from ticks, wild mammals, water
and people during the period of 1967 to 2017, was conducted on
the basis of MLVA (Multilocus VNTR Analysis) for 5 polymorphic
VNTR Loci: FT-M3, FT-M6, FT-M19, FT-M20, FT-M24.
Virulent properties of isolates were investigated using two
experimental models: in vitro – with the interaction of the infectious
agent of tularemia with human blood cells (patent UA 37715), and in
vivo – with cells of the parenchymal organs of white mice.
Results. For the first time in Ukraine, the main biological (genotypic
and virulent) properties of 211 strains of F. tularensis have been
studied. In a retrospective analysis of the genotypic structure of the
isolates, 48 genotypes (joint, continued persistent, and unique) of
various groups (A, B, C) have been identified. The distribution is
dominated by the genotypes of group A, circulating on the territory
of Ukraine since the 1970s, and the genotypes of groups B and C –
only since 2000 in the Polissia and forest-steppe zone. The
genotypic diversity of the F. tularensis strains in a larger number (20
unique genotypes) was found in the active natural foci of Polissia,
while in the forest-steppe and the steppe zones – 10. The
emergence of new genotypes (A2", A11", A16 ", C11') in the steppe
zone (2017) and the possibility of the circulation of F. tularensis
strains of the same genotype or closely related in the territories of
natural foci of tularemia of different landscape and geographical
zones of Ukraine.
For the first time, the study of the virulent properties of F. tularensis
strains of different genotype groups has shown that the most
virulent were strains of group A, isolated from various sources,
including people against the background of epidemic complications
that caused severe cytodestructive damage to target cells.
Conclusions. Based on the conducted studies, the specific
features of the genotypic and phenotypic characteristics of the
regional F. tularensis holarctica strains circulating in Ukraine and
their territorial distribution have been determined.

# 017. Територіальне розповсюдження та біологічні
особливості штамів Francisella tularensis holarctica в Україні
Нехороших З., Джуртубаєва Г., Пилипенко Н., Процишина Н.
ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім.
І.І. Мечникова МОЗ України»

Вступ. Природні осередки туляремії – стійкі паразитарні
системи з довготривалим функціонуванням – зареєстровані на
всій території України. Останнім часом в різних регіонах
спостерігається циклічне відновлення їх активності, що є
загрозливим фактором. В Україні ізольовано та
ідентифіковано значну кількість штамів Francisella tularensis
holarctica (F. tularensis holarctica), проте їх біологічні властивості
не досліджені.
Мета дослідження – визначити біологічні властивості
(генотипічні та фенотипічні) штамів F. tularensis, що
циркулюють в Україні, та провести аналіз їх територіального
розповсюдження.
Методи. Молекулярне генотипування штамів F. tularensis, що
ізольовані в різних ландшафтно-географічних зонах (Полісся,
Лісостеп, Степ) від кліщів, диких ссавців, води та людей за
період з 1967 по 2017 роки проводили на основі MLVA
(Multilocus VNTR Analysis) за 5 поліморфними VNTR-локусами:
FT-M3, FT-M6, FT-M19,FT-M20, FT-M24.
Вірулентні властивості ізолятів досліджували з використанням
двох експериментальних моделей: in vitro – при взаємодії
збудника туляремії з клітинами крові людини (патент UA
37715) та in vivo – з клітинами паренхіматозних органів білих
мишей.
Результати. Вперше в Україні вивчені основні біологічні
(генотипічні та вірулентні) властивості 211 штамів F. tularensis.
При ретроспективному аналізі генотипічної структури ізолятів
ідентифіковано 48 генотипів (спільних, тривало персистуючих,
унікальних) різних груп (А, В, С). За поширенням домінують
генотипи групи А, які циркулюють на всій території України з
1970-х років, а генотипи груп В і С – тільки з 2000 року в зонах
Полісся та Лісостепу. Генотипічне різноманіття штамів F.
tularensis в більшій кількості (20 унікальних генотипів) виявлено
в активних природних осередках Полісся, в той час як в зонах
Лісостепу та Степу – 10. Встановлена поява нових генотипів
(А2'', А11', А16', С11')в зоні Степу (2017 р.) та можливість
циркуляції штамів F. tularensis одного генотипу або
близькоспоріднених на територіях природних осередків
туляремії різних ландшафтно-географічних зон України.
Вперше проведене на двох експериментальних моделях
вивчення вірулентних властивостей штамів F. tularensis різних
груп генотипів виявило, що найбільш вірулентними були штами
групи А, що ізольовані з різних джерел, в тому числі від людей
на фоні епідускладнень, які зумовлювали тяжкі
цитодеструктивні ушкодження клітин-мішеней.
Висновки. На основі проведених досліджень визначені
особливості генотипічних та фенотипічних характеристик
регіональних штамів F. tularensis holarctica, що циркулюють в
Україні, та їх територіальне розповсюдження.
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# 059. Special Aspects of Tularemia Laboratory Diagnostics in
Zakarpattia Oblast of Ukraine (2013-2017)
Markovych O., Bertash S., Tymchyk V., Zhyhan V., Balko M., Sitnyk
H.
SI Zakarpattia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Tularemia in humans is reported in both sporadic
cases and outbreaks around the world. In Ukraine, almost each
year single cases are being detected among population on the
territories with the natural foci of tularemia. Currently, tularemia
enzootic areas are not registered in Zakarpattia Oblast of Ukraine.
The purpose of the study was to assess tularemia laboratory
diagnostics in Zakarpattia Oblast in 2013-2017.
Methods. Statistical analysis of the results provided by Laboratory
of Especially Dangerous Infections of Zakarpattia OLC in 2013-2017
and calculation of relative indicators with the determination of the
mean absolute error were conducted. Tularemia causative agent
detection was conducted by following methods: bacteriological
culture, biological probe, polymerase chain reaction (PCR);
antibodies and antigens were detected by indirect hemagglutination
test, agglutination test, volume agglomeration reaction, ELISA.
Samples collected from humans and environmental objects were
tested.
Results. To conduct epizootic monitoring for tularemia in the period
of 2013-2017 in Zakarpattia Oblast, 833 small mammals, 10,323
ectoparasites, 987 bird pellets, 91 samples of wild animals’ organs,
276 water samples, 65 samples of other substrates were collected.
Studying the environmental objects material by the bacteriological
culture method revealed no positive results. In 2017, 180 samples
from environmental objects were studied by PCR with the negative
results. 3435 samples were tested by serological methods; 39
positive results were detected. Antigens of tularemia pathogen were
detected in samples from different environmental objects. Specific
antibodies in low titers were detected in the blood of the small
rodents. The percentage of positive samples was 1.14±0.18%.
Human diagnostics was conducted in single cases (4 people in 6
tests) due to the absence of referral from treatment network,
positive results were not revealed.
Conclusions. The annual detection of specific tularemia antigens
and antibodies in low titers by serological testing of environmental
objects serves as indicator of distant epizootics among the vectors.
A low percentage of positive results indicate a low activity of natural
foci. Nonetheless, considering the presence of tularemia enzootic
territories in the neighboring oblasts of Ukraine and European
countries, as well as a significant number of hosts and vectors of
the infection causative agent, the emergence of epizootic among
small mammals and cases of the disease among people is possible.
Thus, the following needs were determined: relevance of tularemia
laboratory diagnostics in the Oblast, increase in the scope of human
studies, wider usage of highly sensitive and specific methods, in
particular PCR.

# 059. Особливості лабораторної діагностики туляремії у
Закарпатській області України (2013-2017 рр.)
Маркович О., Берташ С., Тимчик В.,Жиган В., Балко М., Сітник
Г.
ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Туляремія у людей реєструється як у вигляді
спорадичних випадків, так і епідемічних спалахів в усьому світі.
В Україні практично щороку реєструються поодинокі випадки
захворювання серед населення, що мешкає на територіях із
природними вогнищами туляремії. У Закарпатській області на
сьогодні ензоотичні території з туляремії не зареєстровані.
Метою роботи було оцінити стан лабораторної діагностики
туляремії у Закарпатській області України за 2013-2017 рр.
Методи. Проведено статистичний аналіз результатів
діяльності лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ
«Закарпатський ОЛЦ МОЗ України» за 2013-2017 рр.,
обчислення відносних показників з визначенням середньої
похибки. Виявлення збудника туляремії проводилось методом
бактеріологічного посіву, біологічної проби, полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР), для виявлення антитіл та антигенів
застосовувались серологічні методи: реакція непрямої
гемаглютинації, реакція аглютинації, реакція об'ємної
агломерації, імуноферментний аналіз. Проводилось
дослідження матеріалу від людей та з об’єктів довкілля.
Результати. З метою проведення епізоотологічного
моніторингу туляремії в 2013-2017 рр. в області було
відловлено 833 дрібних ссавців, відібрано 10 323
ектопаразитів, 987 пелеток хижих птахів, 91 зразок органів
диких тварин, 276 зразків води, 65 зразків інших субстратів.
При дослідженні матеріалу з об’єктів довкілля
бактеріологічним методом позитивних результатів виявлено
не було. Метод ПЛР почав застосовуватись для діагностики
туляремії у 2017 році, було досліджено 180 зразків з об’єктів
довкілля, результати негативні. Серологічними методами було
досліджено 3435 зразків, отримано 39 позитивних результатів.
Антиген збудника туляремії було виявлено у зразках з різних
природних об’єктів. У крові дрібних гризунів були виявлені
специфічні антитіла у низьких титрах. Відсоток позитивних
зразків склав 1,14±0,18%. Дослідження людей з діагностичною
метою проводились в поодиноких випадках (4 особи в 6
аналізах) через відсутність направлень лікувальної мережі,
позитивних результатів не виявлено.
Висновки.Щорічне виявлення специфічних туляремійних
антигенів та антитіл в низьких титрах при серологічних
дослідженнях об’єктів довкілля свідчить про віддалені епізоотії
серед переносників збудника інфекції. Низький відсоток
позитивних результатів вказує на невисоку активність
природних осередків. Але, враховуючи наявність ензоотичних
з туляремії територій в сусідніх областях України та країнах
Європи, а також значну чисельність хазяїв і переносників
збудника інфекції, не виключена можливість виникнення
епізоотій серед дрібних ссавців та випадків захворювання
серед людей. Отже, визначена актуальність проведення
лабораторної діагностики туляремії в області, розширення
обсягу досліджень людей та ширшого застосування
високочутливих та специфічних методів, зокрема ПЛР.
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# 070. Case Report of Human Infection with Tularemia
Pathogen in Mykolaiv Oblast in 2018
Zlenko O.1, Ignatenkov O.2, Vinokurova K.2., Schwarz J.3, Duerr A.3,
von Buttlar H.3, Woelfel R.3, Solodiankin O.1, Gerilovych A.1
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2SI Mykolaiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
3Bundeswehr institute of Microbiology, Munich, Germany

Introduction. Tularemia is a zoonotic disease caused by bacterium
Francisella tularensis. The disease is widespread in the Northern
Hemisphere and it is transmitted by contact with naturally infected
animals (rodents or lagomorphs), inhalation, arthropod bites (hard
ticks from the family Ixodidae or deer flies) or ingestion of
contaminated meat or water. There is a high risk of human infection
as the infective dose is extremely low and infected animals excrete
bacteria through urine and faeces.
Case Description. A 47-old white male from Oleksandrivka village
(Voznesenskyi rayon, Mykolaiv Oblast) visited a traumatologist on
02 April 2018 because of a bite by domestic swine that was held in
a private swine household of a patient. After the first aid by the
traumatologist, on 06 April 2018, patient visited an
otorhinolaryngologist, who diagnosed pharyngitis. On 12 April 2018,
the patient was admitted to the neurological department of
Voznesenskyi Central Rayon Hospital. The diagnosis was changed
to degenerative-dystrophic damage of the spine,
polylymphadenopathy, and amygdalitis. Three weeks later, on 27
April 2018, the patient visited an infection disease doctor that
changed the diagnosis to herpesvirus infection, polyadenopathy.
After appearance of a bubo seven days later, the diagnosis was
changed to bubo adenitis, and blood samples were collected to test
for F. tularensis. Serum of the patient was taken in Voznesenskyi
Central Rayon Hospital and sent to Mykolaiv Oblast Laboratory
Center of the Ministry of Health. It was tested for antibodies against
F. tularensis using commercial agglutination test kit (Microgen,
Russian Federation). One aliquot of the sample was inactivated in
water bath at 60 oC for an hour and sent to NSC Institute of
Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of
Ukraine, where it was tested for antibodies against F. tularensis with
concurrent enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (self-
made kit) and confirmed in Western blot using mouse-anti-human
secondary antibodies (Thermofisher, USA). The agglutination test,
concurrent ELISA, and Western blot confirmed the diagnosis of
tularemia in the dilution 1:100.
Conclusions. Voznesenskyi rayon of Mykolaiv Oblast is an
endemic territory in terms of tularemia. F. tularensis was isolated
there from small mammals in 1990s. Tularemia outbreaks can occur
annually, with periods up to some years, or may be absent for more
than a decade. Such a long break can make the disease be
forgotten and complicate the diagnosis when the index case of a
new outbreak occurs again. This fact was clearly illustrated by the
current case report: the diagnosis took the whole month and was
done correctly only after the bubo developed when the illness
became severe. For this reason, it is important to provide routine
monitoring in the regions with tularemia foci and make the results
widely available, especially among physicians.

# 070. Клінічний випадок інфікування людини збудником
туляремії в Миколаївській області у 2018 році
Зленкo O.1, Ігнатенков O.2, Винокурова K.2,Шварц Дж.3, Дюер
А.3, фон Бутлар Х.3, Вефель Р.3, Солодянкін O.1, Герілович A.1
1ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
3Інститут мікробіології Бундесверу, Мюнхен, Німеччина

Вступ. Туляремія – це зоонозне захворювання, викликане
бактерією Francisella tularensis, що широко поширене на
території Північної півкулі. Зараження відбувається при
контакті з природньо-інфікованими тваринами (гризунами або
зайцеподібними), інгаляційним шляхом, при укусах
членистоногих («твердих» кліщів сімейства Ixodidae або
оленячих мух), та при вживанні зараженого м'яса чи води.
Оскільки інфікуюча доза вкрай низька, а заражені тварини
виділяють бактерії з екскрементами, ризик інфікування
людини від тварин є високим.
Опис випадку. 47-річний білошкірий чоловік, мешканець с.
Олександрівка (Вознесенський район Миколаївської області),
звернувся до травматолога 02 квітня 2018 р. з приводу укусу
домашньої свині, яка утримувалася в приватному свинарнику
пацієнта. Після отримання першої допомоги у травматолога
хворий відвідав 06 квітня 2018 р. оториноларинголога, який
поставив діагноз «фарингіт». 12 квітня 2018 р. хворий був
госпіталізований у неврологічне відділення Вознесенської
центральної районної лікарні (ЦРЛ). Діагноз був змінений на
«дегенеративно-дистрофічне ураження спинного мозку,
полілімфаденопатію, тонзиліт». Через три тижні, 27 квітня
2018 р., пацієнт звернувся до лікаря-інфекціоніста, який змінив
діагноз на «герпесвірусну інфекцію, поліаденопатію». Коли
через сім днів з’явився бубон, діагноз було змінено на
«бубонний лімфоаденіт», і була відібрана кров для
дослідження на наявність антитіл до F. tularensis. Сироватку
надіслали до Миколаївського обласного лабораторного центру
МОЗ України, де її дослідили на наявність антитіл до F.
tularensis , використовуючи комерційну агглютинаційну тест-
систему («Miкроген», Російська Федерація). Один зразок
інактивували на водяній бані при 60 °С протягом години та
надіслали до ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної
ветеринарної медицини НААН України», де дослідили на
наявність антитіл до F. tularensis, методом конкурентного
імуноферментного аналізу (ІФА, саморобна тест-система) та
підтвердили методикою вестерн-блотингу з використанням
мишачих анти-людських вторинних антитіл (Thermofisher,
США). Реакція аглютинації, конкурентний ІФА та вестерн-блот
підтвердили діагноз туляремії у пацієнта при розведенні зразка
1:100.
Висновки. Вознесенський район Миколаївської області –
ендемічна територія з туляремії. У 1990-х роках там була
виділена F. tularensis від дрібних ссавців. Спалахи туляремії
можуть виникати щорічно, з циклічністю у декілька років, чи
бути відсутніми більше ніж десятиріччя. Така довга перерва
може призвести до забуття захворювання і ускладнення його
діагностики при першому спалаху. Даний клінічний випадок
підтвердив цю тезу: діагностика туляремії тривала місяць, і
правильний діагноз був поставлений пацієнту лише після появи
бубона, коли захворювання набуло тяжких форм. Тому
важливо проводити моніторинг в ендемічних для туляремії
регіонах і поширювати його результати, особливо серед
місцевих лікарів.
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# 099. Analysis of Ixodic Tick Infection by Mixed Infection
Pathogens in Lviv Oblast
Zarichna O., Shulhan A., Ben I., Lozynskyi I.
Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Danylo
Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Under the conditions of the existence of combined
foci of tick-borne infections and the growth of the number of people
who suffered from the tick bites, the issue of specific differential
diagnosis is particularly acute. Lviv Oblast is characterized by
favorable natural and climatic features for the formation and
functioning of resistant natural foci of tick-borne infections with
significant epidemic potential. The objective of study was to
evaluate the activity of natural foci of tick-borne infections according
to the level of spontaneous infection in ticks using molecular-genetic
methods of research, and to carry out the landscape-
epidemiological zoning of Lviv Oblast according to the specified
infections.
Methods. Real-time polymerase chain reaction (qPCR) method:
detection of specific sections of rickettsia DNA/RNA for the group of
spotted fever (SFG), Rickettsia conorii, Borrelia burgdorferi sensu
lato, Coxiella burnetii, tick-borne encephalitis (TBE) virus. A total of
87 samples of ixodic ticks of two types, Ixodes ricinus and
Dermacentor reticulatus, were collected in the territories of
Yavorivskyi, Horodotskyi, Pustomytivskyi rayons and analyzed.
Amplification was carried out on a Rotor-GeneTM 6000 thermocycler
in series programs mode; the data analysis was conducted via the
Thermal Cycler System software. Statistical methods: data analysis
using EpiInfoTM computer software for Windows (Version 3.5.1),
Exсel and QGIS 2.14.1.
Results. Infection with rickettsiae of the SFG was revealed in two
types of ticks: I. ricinus (18 samples, 20.7±4.3%) and D. reticulatus
(9 samples, 10.3±3.3%). During the in-depth study of the positive
tick samples, aimed to identify pathogenic Rickettsia species from
the SFG, specific portions of R. conorii DNA were detected in 9
samples of ixodic ticks, which is 33.3±9.1% of the number of
positive samples per SFG. The ticks infected by rickettsiae of the
SFG were collected in areas with known natural foci of other tick-
borne infections that is why there are cases of mixed infections in
the local population. Mixed infection of SFG-Lyme borreliosis (LB)
was detected in 21.8±4.4% of samples, SFG-LB-TBE, SFG-LB-Q-
fever (Q), SFG-TBE in 1.1±1,1%, LB-TBE in 5.7±2.5% of samples.
The use of geoinformation systems allowed to determine locations
of the natural foci of these infections, to visualize the results of
laboratory monitoring (indications of mixed infections in ixodic ticks)
and epidemiological analysis, and thus to identify the risk areas.
Conclusions. New data on the circulation of rickettsiaes of the
SFG, particularly the Mediterranean spotted fever pathogen, and
the associated natural foci of other tick-borne infections in the
territory of the Lviv Oblast was obtained. Introduction of GIS and
PCR-screening in these studies extend the possibility of analyzing
the prevalence of these infections and finding the areas of
increased risk of infection both in the enzootic territories of Lviv
Oblast and in Ukraine.

# 099. Аналіз інфікованості іксодових кліщів збудниками
мікст-інфекцій у Львівській області
Зарічна О.,Шульган А., Бень І., Лозинський І.
Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського
національного медичного університету імені Данила
Галицького

Вступ. В умовах існування поєднаних вогнищ кліщових
інфекцій і росту числа людей, що постраждали від
присмоктування кліщів, особливо гостро постає питання
специфічної диференційної діагностики. Львівська область
характеризується сприятливими природно-кліматичними
особливостями для формування та функціонування стійких
природних вогнищ кліщових інфекцій із значним епідемічним
потенціалом. Метою роботи було оцінити активність природних
вогнищ кліщових інфекцій за рівнем спонтанної інфікованості
кліщів, використовуючи молекулярно-генетичні методи
досліджень, та провести ландшафтно-епідеміологічне
районування Львівської області за вказаними інфекціями.
Методи. Метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в
реальному часі: виявлення специфічних ділянок ДНК/РНК
рикетсій групи кліщових плямистих гарячок (КПГ), Rickettsia
conorii, Borrelia burgdorferi sensu lato, Coxiella burnetii, вірусу
кліщового енцефаліту (КЕ). Всього досліджено 87 проб
іксодових кліщів двох видів Ixodes ricinus та Dermacentor
reticulatus, зібраних на територіях Яворівського, Городоцького,
Пустомитівського районів. Ампліфікацію проводили на
термоциклері Rotor-GeneTM 6000 в режимі послідовно зв`язаних
програм, аналіз - за допомогою програмного забезпечення
Thermal Cycler System. Статистичні методи: аналіз даних з
використанням комп’ютерного програмного забезпечення
EpiInfoTMдляWindows (Version 3.5.1), Exсel та QGIS 2.14.1.
Результати. Інфікованість рикетсіями групи КПГ виявлена у
двох видів кліщів I. ricinus (18 проб, 20,7±4,3%) та D. reticulatus
(9 проб, 10,3±3,3%). При проведенні поглибленого дослідження
позитивних проб, з метою ідентифікації патогенних для
людини видів рикетсій з групи КПГ, специфічні ділянки ДНК R.
conorіi виявлено у 9 пробах іксодових кліщів, що становить
33,3±9,1% від числа позитивних проб на групу КПГ. Інфіковані
рикетсіями групи КПГ кліщі були зібрані на територіях, з
відомими природними вогнищами інших кліщових інфекцій, що
спричиняє випадки захворювання населення на мікст-інфекції.
Мікст-інфікування КПГ-Лайм-бореліоз (ЛБ) виявлено у
21,8±4,4% проб, КПГ-ЛБ-КЕ, КПГ-ЛБ-Ку-гарячка (Ку), КПГ-КЕ –
1,1±1,1%, ЛБ-КЕ – 5,7±2,5% проб. Використання
геоінформаційних систем (ГІС) дозволило визначити
розміщення природних вогнищ вказаних інфекцій,
візуалізувати результати лабораторного моніторингу (індикації
мікст-інфекцій в іксодових кліщах) та епідеміологічного
аналізу, а отже виявити зони ризику.
Висновки. Отримані нові дані про циркуляцію рикетсій групи
КПГ, зокрема збудника марсельської плямистої гарячки (МПГ),
та популяційно поєднані з ними природні вогнища інших
кліщових інфекцій на території Львівської області.
Впровадження ГІС та ПЛР-скринінгу у даних дослідженнях
розширюють можливості аналізу поширеності цих інфекцій,
встановлення зон підвищеного ризику зараження як на
ензоотичних територіях Львівської області, так і на території
України в цілому.

SELECT AGENTS AND PRIORITY PATHOGENS RESEARCH: SELECTED VECTOR-BORNE DISEASES

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПАТОГЕНІВ: ПРІОРИТЕТНІ ТРАНСМІСИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

1A



Page 22 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

SELECT AGENTS AND PRIORITY PATHOGENS RESEARCH: SELECTED VECTOR-BORNE DISEASES

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПАТОГЕНІВ: ПРІОРИТЕТНІ ТРАНСМІСИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

# 116. Analysis of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever
Epizootic Situation in Farm Animals in Ukraine in 2016-2017
Dedok L.1, Sushko M.1, Sas M.A.2, Somova M.2, Mezhenskyi A.1,
Groschup M.2
1State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise;
2Friedrich Loeffler Institute, Germany

Introduction. Crimean Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a
zoonotic disease caused by virus of the genus Orthonairovirus of
the family Nairoviridae. The disease is registered in many countries
of Africa, Asia, the Middle East, and South-Eastern Europe. The
reservoir and carrier of the pathogen are ixodid ticks, mainly of the
Hyalomma genus, which can infect humans, wild and domestic
animals. When infecting livestock, short viremia of low intensity is
noted, but these animals play a crucial role in the life cycle of ticks,
as well as in the transmission of the CCHF pathogen. Since animals
do not show clinical signs of CCHF, the disease does not cause
economic losses to livestock. However, in humans, this infection
can lead to the development of a serious illness with a mortality of
10% to 80%. Vaccines against CCHF for humans and animals have
not been developed. The aim of the work was to study the
distribution of the CCHF pathogen among cattle and small
ruminants in 10 oblasts of Ukraine in 2016-2017.
Methods. The studies were carried out within the framework of the
joint international research project “Strengthening of the Ukrainian
bioprotection facilities in the safe handling of pathogens, the spread
of which is critical, such diseases as glanders, brucellosis, African
swine fever virus and Crimea-Congo hemorrhagic fever virus in
Ukraine”. Project executors: State Scientific Research Institute of
Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise
(SSRILDVSE) and Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Research
Institute for Animal Health (FLI).
The studies of blood serum samples from cattle and goats collected
in Donetsk, Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Kirovohrad,
Luhansk, Mykolaiv, Odesa, Kharkiv, and Kherson Oblasts were
conducted on the SSRILDVSE basis, using enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) and test kits developed by FLI (in
house) and the VectoCrimean-CHF-IgG kits produced by Vector
Best (Russia) adapted by FLI for the testing cattle blood sera.
Results. In 2016-2017, 2130 samples of blood serum were tested
(cattle – 1476, goats – 654), and positive results were obtained in
the following Oblasts: Kherson – 54 (cattle – 43, goats– 11),
Donetsk – 8 (cattle), Zaporizhzhia – 34 (cattle), Odesa – 3 (goats),
Kharkiv – 46 (cattle) and Kirovohrad – 4 (cattle –1, goats – 3).
Conclusions. The presence of specific antibodies in the blood
indicates the contact of animals with the CCHF causative agent and
confirms its circulation in Ukraine, which is a threat to human health.
In the future, it is planned to continue serological and molecular
genetic studies in areas with confirmed infection.

# 116. Аналіз епізоотичної ситуації щодо Крим-Конго
геморагічної гарячки Крим-Конго серед поголів’я
сільськогосподарських тварин на території України за
період 2016-2017 рр.
Дедок Л.1, Сушко М.1, Сас М.А.2, Сомова М.2, Меженський А.1,
Грошуп М.2
1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
2Інститут Фрідріха Леффлера, Німеччина

Вступ. Крим-Конго геморагічна гарячка (ККГГ) – зоонозне
захворювання, яке викликає вірус роду Orthonairovirus, родини
Nairoiridae. Хвороба реєструється в багатьох країнах Африки,
Азії, Близького Сходу та Південно-Східної Європи.
Резервуаром і переносником збудника інфекції є іксодові кліщі,
переважно роду Hyalomma, які можуть інфікувати людей,
диких і свійських тварин. При зараженні худоби відмічають
нетривалу віремію низької інтенсивності, але ці тварини
відіграють вирішальну роль у життєвому циклі кліщів, а також у
передачі збудника ККГГ. Оскільки у тварин клінічні ознаки
ККГГ не проявляються, хвороба не завдає економічних збитків
тваринництву. Але у людини ця інфекція може призвести до
розвитку важкого захворювання з летальністю від 10% до
80%. Вакцини проти ККГГ для людей і тварин не розроблені.
Метою роботи було вивчення поширення збудника ККГГ серед
поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) і дрібної рогатої худоби
(ДРХ) в 10 областях України у 2016-2017 рр.
Методи. Робота виконана в рамках спільного міжнародного
наукового проекту «Посилення українських потужностей з
біозахисту у безпечному поводженні зі збудниками,
розповсюдження яких є критичним, таких хвороб як сап,
бруцельоз, африканська чума свиней та вірус Крим-Конго
геморагічної гарячки в Україні». Виконавці проекту: Державний
науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та Інститут
Фрідріха Леффлера, Федеральний науково-дослідний інститут
здоров’я тварин, Німеччина (ФЛІ).
На базі ДНДІЛДВСЕ проводили дослідження сироваток крові
ВРХ та кіз, відібраних у Донецькій, Запорізькій, Івано-
Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській,
Миколаївській, Одеській, Харківській та Херсонській областях,
методом імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням
тест-наборів, розроблених ФЛІ (in house) та наборів
«VectoCrimean-CHF-IgG» виробництва «Вектор Бест» (Росія),
адаптованих фахівцями ФЛІ для дослідження сироваток крові
ВРХ.
Результати. У 2016-2017 рр. було досліджено 2130 зразків
сироваток крові (ВРХ – 1476, кози – 654) та отримано
позитивні результати в наступних областях: Херсонській – 54
(ВРХ – 43, кози – 11), Донецькій – 8 (ВРХ), Запорізькій – 34
(ВРХ), Одеській – 3 (кози), Харківській – 46 (ВРХ) та
Кіровоградській – 4 (ВРХ – 1, кози – 3).
Висновки. Наявність специфічних антитіл у крові свідчить про
контакт тварини зі збудником ККГГ і підтверджує його
циркуляцію на території України, що в свою чергу несе загрозу
для здоров’я людей. В подальшому планується продовжувати
серологічні та молекулярно-генетичні дослідження в районах з
підтвердженою наявністю інфекції.
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# 199. Characteristics of a Modern Epizootic Process of
Tularemia in Lviv Oblast
Hatsii L., Pidkovych Y., Velychko O., Vasiunets L., Semenyshyn O.
SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. At the present stage of studies, the monitoring of
natural focal infections remains relevant. Studying the species
composition and number of micromammalia that are an important
part of the foci, the reservoir and the source of pathogens causing
natural focal infections, including tularemia, plays an important role
in this process.
The aim of the study was to determine the dominant species that
support the existence of natural foci and circulation of the pathogen
in the environment.
Methods. Methods used in this work are: epidemiological, linear
trapping, systematization, zoological, laboratory, analysis,
serological (indirect hemagglutination assay), statistical.
Findings. During 2016-2018, in Lviv Oblast, 1823 rodents were
caught and studied; they were classified into 8 species: house
mouse (531), striped field mouse (394), yellow-necked mouse
(298), harvest mouse (9), common vole (229), bank vole (267),
tundra vole (3), and common shrew (92).
It was established that the dominant species throughout the oblast
were: house mouse, yellow-necked mouse, striped field mouse;
common species: common vole, bank vole, common shrew; rare
species: tundra vole, and harvest mouse. The prevalence of the
rodents of dominant species is 67-70% of the total number of
micromammalia.
When monitoring populations, the prevalence of dominant mammals
varied from 6.7-11.3% of the steel-spring trapping in forest-steppe
area; 5.1 to 9.2% – in forest area of Polissya; 7.6-9.3% – in
Subcarpathia. The relative number of all species ranged from
7.1-9.5%, and the common species – 8.1%.
Three species of small mammals were dominant in all 3 landscape
and geographic areas of Lviv Oblast. The forest-steppe: house
mouse – 25%, bank vole – 20%, striped field mouse – 17%, yellow-
necked mouse – 16%; the forest area: house mouse – 27%, striped
field mouse – 26%, yellow-necked mouse – 18%; the Subcarpathia:
house mouse – 39%, striped field mouse – 22%, yellow-necked
mouse – 12%.
Active circulation of tularemia pathogen in natural foci was
confirmed based of the result of serological tests (IHA). In the study
of serum blood from 1823 small mammals of 8 species, antibodies
to Francisella tularensis were found in 186 specimens (10.2%) of 7
species: house mouse (26.4%), striped field mouse (24.2%), striped
field mouse (10.73%), common vole (9.7%), bank vole (25.8%),
tundra vole (1.07%), the common shrew (2,1%).
Conclusions. Based on the monitoring findings, it was established
that the species composition of micromammalia in Lviv Oblast is
represented by 8 species of small mammals. Three species were
dominant, 3 – common, and 2 – rare. Species composition in all
landscape and geographic areas of Lviv Oblast is the same,
however, there are differences in the number of dominant species,
which contributes to the greatest extent to development of
epizootics and maintenance of focal activity. The laboratory findings
indicate that 7 out of 8 species of small mammals are involved in a
latent epizootic process that supports the activity of natural foci of
tularemia.

# 199. Особливості сучасного епізоотичного процесу
туляремії у Львівській області
Гацій Л., Підкович Ю., Величко О., Васюнець Л., Семенишин О.
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. На сучасному етапі досліджень актуальним
залишається моніторинг природно-осередкових інфекцій.
Значну роль у цьому процесі відіграє вивчення видового та
чисельного складу мікромамалій, які є важливою складовою
частиною осередків, резервуаром та джерелом збудників
природно-осередкових інфекцій, у тому числі туляремії.
Метою роботи було визначення домінантних видів гризунів, які
підтримують існування природних вогнищ, циркуляцію
збудника у довкіллі, та їх інфікованість.
Методи. У роботі використано методи: епідеміологічний,
пастко-лінійний, систематизації, зоологічний, камеральний,
аналізу, серологічний (реакція непрямої гемаглютинації –
РНГА), статистичний.
Результати. За 2016-2018 рр. у Львівській області відловлено
та досліджено 1823 екз. мишовидних гризунів, які віднесені до
8 видів: миша звичайна (531), житник пасистий (394), мишак
жовтогрудий (298), миша малятко (9), нориця звичайна (229),
нориця руда (267), полівка економка (3), мідиця звичайна (92).
Встановлено, що домінуючими на всій території області були:
миша звичайна, мишак жовтогрудий, житник пасистий;
звичайними: нориця звичайна, нориця руда, мідиця звичайна;
рідкісними: полівка економка, миша малятко. Частка
мишовидних гризунів домінуючих видів складає 67-70% від
загального числа мікромамалій.
При моніторингу популяцій частка попадання домінуючих
ссавців коливалася у межах: 6,7-11,3% попадання у пастки
Геро у зоні лісостепу; 5,1-9,2% – у Поліссі; 7,6-9,3% – у
Прикарпатті. Відносна чисельність всіх видів становила
7,1-9,5%; фонових видів – 8,1%.
Домінантними видами у всіх 3 ландшафтно-географічних зонах
області було 3 види мишовидних гризунів. Лісостеп: миша
звичайна – 25%, нориця руда – 20%, житник пасистий – 17%,
мишак жовтогрудий – 16%; Полісся: миша звичайна – 27%,
житник пасистий – 26%, мишак жовтогрудий – 18%;
Прикарпаття: миша звичайна – 39%, житник пасистий – 22%,
мишак жовтогрудий – 12%.
Підтвердженням активної циркуляції збудника туляремії у
природних осередках стали результати серологічних тестів
(РНГА). При дослідженні сироваток крові 1823 екз.
мишовидних гризунів 8 видів антитіла до Francisella tularensis
виявлено у 186 екз. (10,2%) 7 видів: миша звичайна (26,4%),
житник пасистий (24,2%), мишак жовтогрудий (10,73%),
нориця звичайна (9,7%), нориця руда (25,8%), полівка
економка (1,07%), мідиця звичайна (2,1%).
Висновки. За результатами моніторингу встановлено, що
видовий склад мікромамалій у Львівській області
представлений 8 видами мишовидних гризунів. 3 види –
домінантні, 2 – звичайні, 2 – рідкісні. Видовий склад у всіх
ландшафтно-географічних зонах Львівської області однаковий,
проте є відмінності у чисельності домінантних видів, які з
найбільшою сталістю беруть участь у розвитку епізоотії і
підтримці осередковості.
Результати лабораторних досліджень свідчать, що 7 із 8 видів
мишовидних гризунів задіяні у скритому епізоотичному
процесі, який підтримує активність природних осередків
туляремії.
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# 223. Laboratory Diagnostics of Q Fever among the
Population in the Endemic
Territories of Odesa Oblast
Bek N.1, Datsiuk V.2, Honcharov V.2, Toporovych O.1, Henyk I.1
1Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Danylo
Halytsky Lviv National Medical University;
2SI Odesa Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. For many years, natural and climatic factors have
created favorable conditions for natural foci of zooanthroponosis in
Odesa Oblast: Q fever, tularemia, and Lyme borreliosis. Conducting
immunological monitoring among the population in endemic areas
with Q fever in Odessa Oblast is an important link in the epidemic
surveillance system over this infection. So, it was important for us to
assess the epidemic situation in the Odesa Oblast and to detect
antibodies to Coxiella burnetii in blood serum among persons with
fever of unknown origin and persons exposed to work-related
illnesses.
Methods. In 2018, 522 serum blood samples were tested by
indirect immunoflorescent assay (IFA) for serum IgM and IgG
antibodies to C. burnetii among persons with fever and persons
exposed to work-related illnesses. During the examination, the
persons gave personal voluntary consent for it and certified it with a
signature in the “Informed Consent Form” as required by the WHO
standards to respect the rights of patients.
Results. 522 blood serum from Odesa and adjacent rayons, as well
as from Transnistria and Danube-Dniester interfluve have been
tested for serum IgM and IgG to C. burnetii. During serological test
of blood serum, antibodies to C. burnetii were found in 1.15±0.47%
of the total number of tested samples. In 2018, acute cases of Q
fever have not been recorded, compared with 2017 – two cases
(Odesa and Zakarpattia Oblasts). Among persons with fever who
were examined for antibodies to C. burnetii, three of them had
anamnestic titers (1:10 to 1:40). Among 108 persons at risk,
antibodies to C. burnetii were found in a resident of Bolhrad city.
Absence of IgM in the blood serum of patients have shown that they
went through an infection long time ago. During repeated
examination of blood serum there was no increase in titers in
seropositive persons. Among exposed persons, only one patient
had antibodies to C. burneti in the titre of 1:10, indicating a possible
common source of infection.
Conclusion. Based on study findings, antibodies to Q fever
causative agent were found in 1.15±0.47% of the total number of
persons examined in Odesa Oblast. More often, antibodies to C.
burnetii were found in persons from Odesa and adjacent areas (4)
and Danube-Dniester interfluve (2). Seropositive persons were not
found in Transnistria. Reduced detection of seropositive persons
may indicate a decrease in the activity of the epidemic process or
inadequate laboratory diagnostics. Therefore, this issue requires
further study and monitoring of all components of the epidemic
process.

# 223. Лабораторна діагностика гарячки Ку серед
населення на ендемічних
територіях Одеської області
Бек Н.1, Дацюк В.2, Гончаров В.2, Топорович О.1, Геник І.1
1Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського
національного медичного університету імені Данила
Галицького;
2ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. На території Одеської області впродовж багатьох років,
завдяки природно-кліматичним особливостям склалися
сприятливі умови для існування природних осередків
зооантропонозних інфекцій: гарячки Ку, туляремії, іксодових
кліщових бореліозів. Проведення імунологічного моніторингу
серед населення на ендемічних територіях з гарячки Ку в
Одеській області є важливою ланкою у системі епідемічного
нагляду за цією інфекцією. Тому для нас було важливим
провести оцінку епідемічної ситуації в Одеській області та
виявити антитіла до Coxiella burnetii в сироватках крові серед
хворих з гарячкою нез’ясованої етіології та осіб з професійним
ризиком захворювання.
Методи. У 2018 році проведені дослідження 522 сироваток
крові за допомогою реакції непрямої імунофлюоресценції
(РНІФ) на наявність в сироватках крові антитіл IgM та IgG до С.
burnetii серед гарячкових хворих та з професійним ризиком
захворювання. При обстеженні хворі дали персональну згоду
на конфеденційність даних і засвідчили це підписом в
«Інформованій формі згоди», як вимагають стандарти ВООЗ із
дотримання прав пацієнтів.
Результати. Досліджено 522 сироваток крові жителів з м.
Одеси та прилеглих районів, а також з Придністерського та
Дунайсько-Дністерського межиріччя на наявність в сироватках
крові IgM та IgG до С. burnetii. При серологічному дослідженні
сироваток крові антитіла до С. burnetii виявлено у 1,15±0,47%
від всіх обстежених. У 2018 році гострих випадків на гарячку
Ку не зареєстровано, порівняно з 2017 роком – два випадки
(Одеська та Закрпатська області). Серед гарячкових хворих,
які були обстеженні на наявність антитіл до С. burnetii,
виявлено у трьох осіб з анамнестичними титрами (1:10 до 1:40).
Серед 108 осіб з групи ризику виявлено антитіла до С. burnetii
у мешканця м. Болград. Відсутність IgM в сироватках крові
хворих, засвідчило давно перенесену інфекцію. При
повторному обстеженні сироваток крові у серопозитивних осіб
підвищення титрів не спостерігалось. Серед контактних осіб
тільки у одного хворого були виявлені антитіла до С. burneti в
титрі 1:10, це свідчить про можливе загальне джерело інфекції.
Висновок. За результатами проведених досліджень антитіла
до збудника гарячки Ку виявлені у 1,15±0,47% серед всіх
обстежених осіб в Одеській області. Частіше антитіла до С.
burnetii виявлялись у осіб з м. Одеси та прилеглих районів (4)
та у Дунайсько-Дністерському (2) міжиріччі. Не виявлено
серопозитивних осіб у Придністерському районі. Зниження
виявлення серопозитивних осіб може свідчити про зниження
активності епідемічного процесу або недостатню лабораторну
діагностику. Тому це питання вимагає додаткового
дослідження та здійснення моніторингу за всіма компонентами
епідемічного процесу.

1A



Page 25Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019

# 251. Developing of Algorithm for Differential Laboratory
Diagnosis of Dangerous Tick-Borne Infections
Ben I., Lozynskyi I.
Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Danylo
Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. In recent years, such important feature, as the
combination of natural foci, has become more frequent in the
characteristics of natural foci of zoonoses. Mixed infection by tick-
borne diseases are diagnosed in many countries of North America,
Central and Northern Europe. The absence of specific
pathognomonic symptoms in the early period of the disease, the
polymorphism of clinical implications, and the possibility of a
combination of forms of infectious diseases make it necessary to
conduct a differential laboratory diagnosis of tick-borne infections.
The task of our work was to develop an algorithm for the differential
diagnosis of tick-borne infections for an early detection of the
disease and a timely treatment.
Methods. During 2008-2015, 452 patients with suspicion of tick-
borne diseases under inpatient treatment in 2 hospitals in the
western region of Ukraine were examined. The detection of
antibodies (IgG) to human granulocytic anaplasmosis (HGA) and
Lyme diseases (LD) in all patients was performed by enzyme
immunoassay (ELISA) using test kit produced by Omnix LLC (St.
Petersburg, Russia). Of these, 411 persons were screened for the
detection of antibodies to the tick-borne encephalitis virus (TBEV)
by the ELISA (CJSC Vector-Best (RF)). Also, for HGA diagnosis,
235 samples of patients’ blood were examined by microscopy
method. 112 samples of patients’ blood were tested by polymerase
chain reaction (PCR) for detection DNA of HGA using test kit Ampli-
HGA (Omnix LLC., St. Petersburg, Russia)
Results. During microscopic examination of blood smears, morula
of Anaplasma were visualized in 90% (38.3±3.2) of the patients
examined. Authentically (p<0.05) higher level of positive results was
found in patients in the first 7 days (48.1%) compared with patients,
examined later. Positive microscopy results were confirmed by PCR
for 35.1% of cases.
By the ELISA, 75 cases of mixed infection by tick-borne diseases
were found: 45 (60%) cases were LD-TBE (Lyme diseases, Tick-
borne encephalitis), the rest were HGA-LD 28 (37.3%) and isolated
(4.0%) patients with HGA and TBE.
Based on the data obtained, an algorithm for differential diagnosis
of tick-borne diseases is offered in the conditions of mono- and
mixed natural foci:
– in the early period (on 1-3 days after tick bite) – PCR (for all
infections), ELISA (tick-borne encephalitis),
– in the late period – PCR (TBE, LD, HGA), ELISA (TBE, LD, HGA),
microscopic examination of blood smears (on 3-7 days).
Conclusions. To obtain the maximum diagnostic effect, it is
necessary to logically combine different methods or use a
recommended two-stage diagnostic approach.

# 251. Розробка алгоритму диференційної лабораторної
діагностики небезпечних кліщових інфекцій
Бень І., Лозинський І.
Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського
національного медичного університету імені Данила
Галицького

Вступ. В останні роки у характеристиці природних осередків
зоонозів все частіше зустрічається така важлива їх риса, як
поєднаність осередків. Та кліщові мікст-інфекції
діагностуються у багатьох країнах Північної Америки,
Центральної і Північної Європи.
Відсутність специфічних патогномонічних симптомів у ранній
період захворювання, поліморфізм клінічних проявів, та
можливість виникнення поєднаних форм інфекційних
захворювань диктують необхідність диференційної
лабораторної діагностики кліщових інфекцій.
Завданням нашої роботи було розробити алгоритм проведення
диференційної діагностики кліщових інфекцій для раннього
виявлення хвороби та призначення своєчасного лікування.
Методи. Протягом 2008-2015 років обстежено 452 пацієнти з
підозрою на кліщові інфекційні хвороби, які знаходились на
стаціонарному лікуванні у 2-ох лікарнях західного регіону
України.
Виявлення антитіл (IgG) до збудників гранулоцитарного
анаплазмозу людини (ГАЛ) та Лайм-бореліозу (ЛБ) у всіх
пацієнтів проводили методом імуноферментного аналізу (ІФА)
із використанням тест-систем виробництва ООО
«Омникс» (Санкт-Петербург, РФ). З них 411 осіб було
обстежено для виявлення антитіл до вірусу кліщового
енцефаліту (ВКЕ) методом ІФА (ЗАТ “Вектор-Бест” (РФ)).
Також з них методом мікроскопії для діагностики ГАЛ було
обстежено зразки крові 235 хворих. 112 зразків крові від
хворих було досліджено методом ПЛР для виявлення ДНК
збудника ГАЛ за допомогою діагностичної тест-системи
«Ампли-ГАЧ» (ООО «Омникс» ,Санкт-Петербург, РФ).
Результати. При мікроскопії мазків крові морули анаплазм
виявлено у 90% (38,3±3,2) обстежених пацієнтів. Достовірно
(p<0,05) вищий рівень позитивних результатів виявлено у
хворих у перші 7 днів (48,1%) у порівнянні з хворими,
обстеженими у пізніші терміни. Позитивні результати
мікроскопії були підтверджені в ПЛР для 35,1% випадків.
Методом ІФА виявлено 75 випадків мікст-інфекцій: з них 45
(60%) становили випадки ЛБ-КВЕ, решту склали особи з ГАЛ-
ЛБ 28 (37,3%) та поодинокі (4,0%) пацієнти з ГАЛ та КВЕ.
На основі отриманих даних пропонується алгоритм
диференційної діагностики кліщових інфекційних захворювань
в умовах моно- та поєднаних природних осередків:
– у ранній період (1-3 доба після присмоктування кліща) – ПЛР
(для всіх інфекцій), ІФА (кліщовий енцефаліт),
– у пізній період – ПЛР (КЕ, ЛБ, ГАЛ), ІФА (КЕ, ЛБ, ГАЛ),
мікроскопія мазків крові (у 3-7 дні).
Висновки. Для отримання максимального діагностичного
ефекту слід логічно комбінувати різні методи або
використовувати рекомендований двоступеневий
діагностичний підхід.

SELECT AGENTS AND PRIORITY PATHOGENS RESEARCH: SELECTED VECTOR-BORNE DISEASES

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПАТОГЕНІВ: ПРІОРИТЕТНІ ТРАНСМІСИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

1A



Page 26 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

SELECT AGENTS AND PRIORITY PATHOGENS RESEARCH: SELECTED VECTOR-BORNE DISEASES

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПАТОГЕНІВ: ПРІОРИТЕТНІ ТРАНСМІСИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

# 260. Epidemiological and Epizootological Monitoring of
Tularemia in Dnipropetrovsk Oblast in 2018
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;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Every year the results of entomological monitoring in
Dnipropetrovsk Oblast have confirmed the circulation of natural
focal dangerous infection ‒ tularemia in the environment. The
objective of the work was to determine the main ecological and
biological species of sources of infection and carriers in the natural
foci of tularemia in Dnipropetrovsk Oblast in 2018, compared to
long-term indicators (2006-2017).
Methods. Epidemiological analysis (f. No. 1, f. No. 40-healthy),
serological, biological, molecular genetics, statistical methods
(descriptive statistics). Molecular genetic studies were performed at
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine (Kharkiv) using the qualitative PCR. Collection
of environmental samples (rodents, ticks, etc.) was carried out by a
zoological group during an epizootiological survey of some oblast
areas.
Results. In 2018, 6 species of the Muridae were identified among
146 collected samples from rodents, the largest of which were
Apodemus sylvaticus (47.3±4.1%) and Sylvaemus flavicollis
(37.7±4.0%), which corresponded to the 2006-2017. In 2018,
among 336 collected Ixodidae, the proportion of Dermocentor
marginatus increased by 2 times (p<0.05) reaching 57.4%, while the
proportion of Ixodes ricinus decreased by 1.6 times (p<0.05)
reaching 39.3%. The proportion of Rhipicehalus rossicus probably
did not change and was equal to 3.3%, while the average annual
indicator (2006-2017) was 3.8%, which confirms the changes in
vector populations.
The largest proportion among the 30 positive results from 677
samples tested for Tularemia (rodents, ticks, and pellets of
predatory birds) was registered in the study of rodents (53.4±9.1%).
Most often, causative agent of tularemia was isolated from
A. sylvaticus (43.8±12.4%). In 2018 it remained dominant, and
S. flavicollis (37.5±2,1%) was subdominant. Causative agent of
tularemia was also detected in Clethrionomys glareolus (12.5±8.2%)
and A. agrarius (6.2±6.0%).
The proportion of positive results in the test of pellets of predatory
birds was 23.3±7.8%, ticks ‒ 23.3±7.8% (mainly I. ricinus (71.4%)
and D. marginatus (28.6%).
Most positive findings in 2018 (60.0±8.9%) were found on the right
bank of the oblast (mainly the steppe zone). On the left bank,
positive results were detected in samples mostly of the forest-
steppe zone (40.0±8.9%). Of 10 administrative territories, one was
not previously identified as an enzootic one (Petropavlivsk rayon).
Conclusions. In 2018, the results of laboratory studies confirmed
the circulation causative agent of tularemia (Frаncisella tularensis)
and identified the main ecological and biological sources and
carriers in the natural foci of tularemia in Dnipropetrovsk Oblast
compared to long-term indicators (2006-2017).

# 260. Епідеміологічний та епізоотологічний моніторинг за
туляремією на території Дніпропетровської області у 2018
р.
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. Результатами зооентомологічного моніторингу у
Дніпропетровській області щорічно підтверджується
циркуляція у довкіллі збудника природно-вогнищевої особливо
небезпечної інфекції – туляремії. Метою роботи було визначити
основні еколого-біологічні види джерел інфекції та
переносників у природних вогнищах туляремії на території
Дніпропетровської області у 2018 р., порівняно з багаторічними
показниками (2006-2017 рр.).
Методи. Епідеміологічний аналіз (ф. №1, ф. №40-здоров.),
серологічний, біологічний, молекулярно-генетичний,
статистичний методи (описова статистика). Молекулярно-
генетичні дослідження виконувались у ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м.
Харків) за загальноприйнятою методикою визначення якісної
ПЛР. Збір проб довкілля (гризунів, кліщів тощо) проведено
зоогрупою при епізоотологічному обстеженні окремих
територій області.
Результати. У 2018 р. серед 146 зібраних мишовидних гризунів
визначено 6 видів, найбільшу питому вагу серед яких склали
Apodemus sylvaticus – 47,3±4,1% та Sylvaemus flavicollis –
37,7±4,0%, що відповідає показникам 2006-2017 рр. У 2018 р.
серед 336 зібраних іксодових кліщів питома вага Dermocentor
marginatus зросла у 2 рази (р<0,05) досягши 57,4%, тоді як
частка Ixodes ricinus зменшилась в 1,6 раза (p<0,05) склавши
39,3%. Питома вага Rhipicehalus rossicus вірогідно не змінилася
і дорівнювала 3,3%, тоді як середньобагаторічний показник
(2006-2017 рр.) становив 3,8%, що підтверджує зміни в
популяції переносників.
Найбільша питома вага серед 30 позитивних результатів від
677 досліджених на туляремію проб (гризуни, кліщі, пелетки
хижих птахів) зареєстрована при дослідженні гризунів
(53,4±9,1%). Найчастіше збудника туляремії виділяли від
A. sylvaticus (43,8±12,4%). Цей вид й у 2018 р. залишився
домінуючим, а субдомінуючим – S. flavicollis (37,5±12,1%).
Циркуляція збудника визначалась також у Clethrionomys
glareolus (12,5±8,2%) та А. agrarius (6,2±6,0%).
Частка позитивних результатів при дослідженні пелеток хижих
птахів складала 23,3±7,8%, кліщів – 23,3±7,8% (переважно
виду I. ricinus (71,4%) та D. marginatus (28,6%).
Більшість позитивних знахідок у 2018 р. (60,0±8,9%) виявлена
на Правобережжі області (переважно степова зона). На
Лівобережжі позитивні результати виявлені у зразках
переважно лісостепової зони (40,0±8,9%). З 10-ти
адміністративних територій, одна не визначалася раніше як
ензоотична (Петропавлівський район).
Висновки. У 2018 р. результатами лабораторних досліджень
підтверджено циркуляцію збудника туляремії
(Frаncisella tularensis) та визначено основні еколого-біологічні
види джерел та переносників у природних вогнищах туляремії
на території Дніпропетровської області порівняно з
багаторічними показниками (2006-2017 рр.).
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# 274. The Spread of Tularemia Pathogen in Chernihiv Oblast
during the 20 year-Observation Period
Miaschenko I.
SI Chernihiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Chernihiv oblast belongs to the area with high
epidemiological risk of tularemia infection. The aim of the research
was to study the manifestations of activity of natural tularemia foci in
the enzootic areas; and pathogen circulation in the environment.
Methods. Samples collected from humans and environment objects
were studied by bacteriological, serological (RNGA, RA) and
biological research methods; statistical reporting data were used;
analysis of patient epidemiological examination history; records of
the registration of laboratory studies. Sample collecting from the
environment was carried out by a zoogroup of the laboratory of
especially dangerous infections and by experts of structural
subdivisions of the institution under methodological
recommendations.
Results. In the oblast, tularemia pathogen excretion (Francisella
tularensis) from environment objects began in 1950. Accordingly, at
that time, epidemic outbreaks of tularemia repeatedly emerged. By
1965, the cases of diseases were recorded every year. During the
twenty years of observation (1999-2018), the incidence of tularemia
in the oblast has been of a sporadic nature. The last case of the
disease was recorded in 2005 (laboratory confirmed).
During the monitoring survey of natural tularemia foci and pathogen-
free areas (1999-2018), 117 cultures F. tularensis were isolated.
Cultures were isolated from mice, ixodic ticks, from straw, water,
and lakes. In total, there were 7387 ticks and mice were
serologically studied, with 11.3% of positive results. Positive results
indicate the pathogen circulation in the environment.
Control over the presence of an immune layer among the population
living in the enzootic areas was conducted in 2006-2012. 267
people were examined, 96 of them (36%) demonstrated sufficient
immune protective titer.
Conclusions. The epidemic situation in the oblast regarding the
incidence of tularemia may be considered as favorable, but there
might be cases of morbidity due to the pathogen circulation in the
environment and no specific prevention measures. For this reason,
it is necessary to continuously conduct monitoring studies with
learning additional, modern diagnostic methods.

# 274. Розповсюдження збудника туляремії в Чернігівській
області за двадцятирічний період спостереження
Мясченко І.
ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Чернігівська область належить до територій з високим
епідеміологічним ризиком зараження на туляремію. Метою
дослідження було вивчення проявів активності природних
осередків з туляремії на ензоотичних територіях та циркуляції
збудника в навколишньому середовищі.
Методи. Матеріал від людей та з об’єктів довкілля
досліджувався бактеріологічним, серологічним (РНГА, РА) та
біологічним методами дослідження; використано дані
статистичної звітності; аналіз карт епідеміологічного
обстеження хворих; записи журналів реєстрації лабораторних
досліджень. Відбір зразків із навколишнього середовища
проводився зоогрупою лабораторії особливо небезпечних
інфекцій та фахівцями відокремлених структурних підрозділів
установи згідно методичних рекомендацій.
Результати. В області виділення збудника туляремії
(Francisella tularensis) з об’єктів довкілля починалось з 1950-х
років. Відповідно в цей час, неодноразово відмічались
епідемічні спалахи туляремії. До 1965 року випадки
захворювань реєструвались щорічно. За двадцять років
спостереження (1999-2018 рр.) захворюваність в області на
туляремію має спорадичний характер. Останній випадок
захворювання зареєстровано в 2005 році (лабораторно
підтверджений).
Під час моніторингового обстеження природних осередків з
туляремії та вільних від збудника територій (1999-2018 рр.)
було виділено 117 культур F. tularensis. Культури виділялись
від мишоподібних гризунів, іксодових кліщів, із соломи, води
рік та озер. Серологічно досліджено 7387 пулів кліщів та
мишоподібних гризунів, з них позитивних 11,3%. Позитивні
результати свідчать про циркуляцію збудника у
навколишньому середовищі.
Контроль за наявністю імунного прошарку серед населення,
яке проживає на ензоотичних з туляремії територіях
проводився в 2006-2012 роках. Обстежено 267 осіб, з них 96
(36%) виявлено з достатнім імунним захисним титром.
Висновки. Епідемічна ситуація в області щодо захворюваності
на туляремію благополучна, але можливе виникнення випадків
захворюваності завдяки циркуляції збудника у навколишньому
середовищі та відсутності заходів специфічної профілактики.
Саме тому, необхідно постійно проводити моніторингові
дослідження із засвоєнням додаткових, сучасних методів
діагностики.
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# 279. Epizootological and Epidemiological Features of
Tularemia in Ternopil Oblast
Hodovana H., Pavelyeva M., Matsipura S., Kulachkovska I.,
Zastavna T., Savchuk I., Dautov A., Dubrovska A., Kravchuk Yu.,
Panychev V.
SI Ternopil Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The relevance of tularemia in oblast is determined by
the presence of enzootic areas, the circulation of the pathogen in
the environment, the appearance of epizootics with possible
infection of people. In accordance, annually epizootic monitoring of
tularemia enzootic territories and free of this infection are carried
out. Bacteriological and serological studies of the environment are
carried out to determine the circulation of Francisella tularensis:
mouse rodents, ixodid tics, wild birds’ pellets, water samples and
substrates. The purpose: to establish the epizootological and
epidemiological potential of tularemia.
Methods. Archival materials, results of epizootiology monitoring and
laboratory tests for 2013-2017 were generalized. Statistical analysis
of data is carried out. Cartographic method was used.
Results. The last case of tularemia among people was registered in
1949. The culture of the pathogen was isolated from ixodid ticks
(1960 – Zalishchk rayon) and yellow-necked mouse (1968 –
Monastyrsk rayon). According list of enzootic areas with natural
focal infectious diseases (2011), there are 16 settlements enzootic
for tularemia in Zalishchk and Monastyrsk rayons. According of the
data mapping, it was determined that in the Zalishchk rayon
unfavourable settlements were in the north-western part, on the
banks of the Dzhuryn river and the Dnister river and in Monastyrsk
one – in the southern part, on the banks of the Dnister. Therefore,
they can be considered as two natural foci. In addition, populated
areas of the southern part of Buchach rayon are in the risk zone. In
2017, the existing list was revised and 4 other settlements of other
rayons were included.
In 2013-2017 no positive results were found during the
bacteriological study of field samples. Serologically the antigen of
tularemia is annually detected in the wild birds’ pellets in diagnostic
titters 1:40, 1:80, 1:160. The share of positive results has tended to
increase:
2013 – 4.4%, 2014 – 9.2%, 2015 – 10.1%, 2016 – 14.4%, 2017 –
20.2%.
In 2017, the field material was first tested by the PCR, 11 positive
results were obtained (33.3%) – a specific DNA fragment of the
pathogen was detected in pellets delivered from village Kasperivtsi
in Zalishchk rayon. For many years, immunization of the population
against tularemia has not been carried out.
Conclusions. Epizootological and epidemiological factors have
been formed in the oblast that causes complications of the tularemia
situation: the epizootic continues, the activity of natural foci is
moderate, therefore the registration of sporadic cases among the
population might be possible. A systematic analysis of the epidemic,
epizootic situation, monitoring the circulation of the pathogen in the
environment and an effective set of preventive measures remains
the priority task.

# 279. Епізоотолого-епідеміологічні особливості туляремії в
Тернопільській області
Годована Н., Павельєва М., Маціпура С., Кулачковська І.,
Заставна Т., Савчук І., Даутов А., Дубровська А., Кравчук Ю.,
Паничев В.
ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Актуальність туляремії в області визначається
наявністю ензоотичних територій, циркуляцією збудника у
довкіллі, появою епізоотій з можливим інфікуванням людей.
Відповідно, щорічно здійснюються епізоотологічні обстеження
територій, ензоотичних з туляремії та вільних від цієї інфекції.
Для визначення циркуляції Francissella tularensis проводяться
бактеріологічні та серологічні дослідження об’єктів довкілля:
мишовидних гризунів, іксодових кліщів, пелеток хижих птахів,
проб води та субстратів. Мета: встановити епізоотологічний та
епідеміологічний потенціал туляремії
Методи. Узагальнено архівні матеріали, результати
епізоотологічних обстежень й проведених лабораторних
досліджень за 2013-2017рр. Здійснено статистичний аналіз
даних. Використано картографічний метод.
Результати. Останній випадок туляремії серед людей
зареєстровано в 1949 р. Культури збудника виділено від
іксодових кліщів (1960 р. – Заліщицький район) й жовтогорлої
миші (1968 р. – Монастириський район). Згідно переліку
ензоотичних територій з природно-вогнищевих інфекційних
хвороб (2011 р.), в області зареєстровано 16 населених пунктів
ензоотичних з туляремії в Заліщицькому й Монастириському
районах. Результати обробки цих даних: в Заліщицькому
районі неблагополучні пункти, розташовані в північно-західній
частині, на берегах р. Джурин та р. Дністер, а в
Монастириському – в південній частині, на берегах р. Дністер.
Тому їх фактично можна розцінити як два природних осередки.
Окрім того, в зону ризику підпадають населені пункти
південної частини Бучацького району. У 2017 р. існуючий
перелік переглянуто та включено до нього ще 4 населені
пункти інших районів.
В 2013-2017рр. при бактеріологічному дослідженні польового
матеріалу культури збудника не виділено.
При серологічному дослідженні пелеток хижих птахів щорічно
виявлявся антиген туляремійного мікробу у діагностичних
титрах 1:40, 1:80, 1:160. Питома вага позитивних знахідок має
тенденцію до зростання: 2013р. – 4,4%, 2014р. – 9,2%, 2015 –
10,1%, 2016 – 14,4%, 2017р. – 20,2%. В 2017 році вперше
проведено дослідження польового матеріалу методом ПЛР,
отримано 11 позитивних результатів (33,3%) – виявлено
специфічний фрагмент ДНК збудника в пелетках, доставлених
із с. Касперівці Заліщицького району. Вже протягом багатьох
років імунізація населення проти туляремії не здійснюється. З
профілактичною метою суцільні весняна та осіння дератизації
на території районів не проводиться.
Висновки. В регіоні сформувались епізоотолого-
епідеміологічні чинники, які обумовлюють ускладнення ситуації
з туляремії: триває епізоотія, помірною є активність природних
осередків, тому не виключено реєстрацію спорадичних
випадків серед населення. Пріоритетним залишається
системний аналіз епідемічної, епізоотичної ситуації, моніторинг
циркуляції збудника в довкіллі та ефективний комплекс
заходів профілактики.
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# 303. Tularemia Pathogen Circulation among Small Mammals
in the South of Ukraine
Levchenko V., Gaidash O.
SI I.I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the
MoH of Ukraine

Introduction. Tularemia is one of the most common natural-focal
zoonoses in Ukraine with a wide range of reservoirs, numerous
disease carrier, and various transmission modes. Francisella
tularensis is characterized by high virulence, contagiousness and
assigned to the highest priority pathogens (category A), which
necessitates the monitoring and control of the epidemiological and
epizootic situation with tularemia.
Methods. Common methods were used for collecting field material
(small mammals, pellets of birds of prey) – the capture of small
mammals with steel spring traps with a standard hook and the
collection of ear beetroot pellets (Asio otus) in the places of day
clusters in the cold season of the year. Laboratory studies were
performed using biological, bacteriological and serological (indirect
hemagglutination test, direct hemagglutination test, antigen
neutralization reaction) methods.
For 2016-2018, 794 samples of small mammals and 935 samples of
pellets of birds of prey containing bone remnants of 2187 samples
of small mammals were tested.
Results. In general, 2981 samples of small mammals of at least 13
species were investigated for F. tularensis or for antigen to the
pathogen: Sorex minutus, Neomys spp., Crocidura spp., Rattus
norvegicus, Apodemus agrarius, Micromys minutus, Mus spicilegus,
Sylvaemus tauricus, S. sylvaticus, S. uralensis, Cricetulus migrator,
Clethrionomys glareolus, Microtus spp. Some small mammals were
only assigned to the genus due to the difficulty of morphological
identification of closely related species. The samples was collected
in 10 rayons of Odesa Oblast.
Tularemia pathogen circulation has been established for
S. sylvaticus, S. tauricus, M. spicilegus, Microtus spp. A high
percentage of positive results was recorded in pellets from the
territory of Saratskyi rayon (Sarata urban-type settlement),
Tatarbunarskyi rayon (Vyshneve village, and Strumok village). The
isolated findings of tularemia antigen were noted in a pellet from
Reniiskyi rayon (Plavni village). Three cultures of F. tularensis were
isolated from S. sylvaticus in Saratskyi rayon (Sarata urban-type
settlement, Pshenychne village). Tularemia pathogen circulation in
Pshenychne village was registered for the first time.
For the first time, S. tauricus was registered in the Danube-Dniester
interfluve of typically forest and forest-steppe species, which is
actively included in the tularemia epizootics.
Conclusions. The species involved in the tularemia epizootics in
the south of Ukraine are background thus creating the conditions for
the permanent functioning of natural foci of F. tularensis, and the
emergence of a new species – S. tauricus can contribute to the
exacerbation of the epizootiological and epidemiological situation.

# 303. Циркуляція збудника туляремії серед дрібних
ссавців на півдні України
Левченко В., Гайдаш О.
ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені
І.І. Мечнікова» МОЗ України»

Вступ. Туляремія – одна з найбільш розповсюджених
природно-вогнищевих зоонозних інфекцій в Україні з широким
колом резервуарів, численними переносниками, різними
шляхами передачі. Francisella tularensis характеризується
високою вірулентністю, контагіозністю та віднесена до
патогенів найвищого пріоритету (категорія А), що обумовлює
необхідність моніторингу та контролю епідеміологічної та
епізоотологічної ситуації з туляремії.
Методи. Для збору польового матеріалу (дрібні ссавці, пелетки
хижих птахів) використовували загальноприйняті методи –
відлов дрібних ссавців за допомогою пасток Геро зі
стандартною приманкою та збір пелеток сови вухатої (Asio
otus) в місцях денних скупчень в холодний період року.
Лабораторні дослідження проводили за допомогою
біологічного, бактеріологічного та серологічного (РПГА, РНГА,
РНАт) методів.
За період 2016-2018 рр. було досліджено 794 зразків від
дрібних ссавців та 935 зразків пелеток хижих птахів, що
містили кісткові залишки від 2187 дрібних ссавців.
Результати. Загалом на наявність F. tularensis або антигену до
збудника досліджено 2981 зразків від дрібних ссавців
щонайменше 13 видів: Sorex minutus, Neomys spp., Crocidura
spp., Rattus norvegicus, Аpodemus agrarius, Micromys minutus,
Mus spicilegus, Sylvaemus tauricus, S. sylvaticus, S. uralensis,
Cricetulus migratorius, Clethrionomys glareolus, Microtus spp.
Деякі дрібні ссавці визначались лише до роду через важкість
морфологічної ідентифікації близьких видів. Матеріал був
зібраний у 10 районах Одеської області.
Циркуляція збудника туляремії встановлена для S. sylvaticus,
S. tauricus, M. spicilegus, Microtus spp. Високий відсоток
позитивних результатів був зафіксований в пелетках з
території Саратського району (смт. Сарата), Татарбунарського
району (с. Вишневе, та с. Струмок). Поодинокі знахідки
туляремійного антигену відмічені в пелетка з Ренійського
району (с. Плавні). Три культури F. tularensis виділені з
S. sylvaticus в Саратському р-ні (смт. Сарата, с. Пшеничне).
При цьому циркуляцію збудника туляремії в с. Пшеничне
виявлено вперше.
Вперше відмічена наявність в Дунай-Дністровському міжріччі
S. tauricus – типово лісового та лісо-степового виду, який
активно включається в епізоотологічний процес з туляремії.
Висновки. Види, залучені в епізоотологічний процес з
туляремії на півдні України є фоновими, що створює умови для
постійного функціонування природних осередків F. tularensis, а
поява нового виду – S. tauricus може сприяти загостренню
епізоотологічної та епідеміологічної ситуації з цієї інфекції.
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# 321. Role of Ixodes Ticks as a Vector of Francisella tularensis
on the Territory of the Republic of Belarus
Kniazeva V., Pogockaya U., Krasko A.
Republican Research and Practical Center for Epidemiology and
Microbiology, Minsk, Belarus

Introduction. Tularemia is a zoonotic natural focal infection caused
by Francisella tularensis that poses a serious danger to the
population due to the almost 100% susceptibility of people to it.
Reservoirs of the pathogen are rodents and hares; the vectors are
ticks. The disease characterized by septicemia, fever,
lymphadenitis, lesions of the mucous membranes of the upper
respiratory tract and intestines, as well as the nervous system.
Morbidity of people is registered as sporadic cases and epidemic
outbreaks. During 2016-2017, in the Republic of Belarus, 16 cases
of tularemia were registered (6 cases in 2017, 10 cases in 2016, 1
case in 2015, during 2011-2014 - no cases were registered). In
2018, in total 10 cases of the disease were reported among
residents of Brest (4), Minsk (2), Grodno (1), Mogilev (2) regions
and the city of Minsk (1). Natural foci of tularemia are common on
all continents of the Northern hemisphere - in Europe, Asia and
North America. Monitoring of natural foci of tularemia
(environmental sampling, small mammals and vectors) may provide
an early indication of outbreak risk in humans.
Methods. Ixodes ticks were collected by the flagging method in the
active season of the year 2018 on the territory of all seven
administrative regions of the Republic. 311 Ixodes ticks were
identified, washed and analyzed individually by real-time PCR
analysis using commercial kit for detecting F.tularensis DNA ‒
GENE FRANCISELLA TULARENSIS ‒ RGF (Russian Research
Anti-Plague Institute Microbe).
Results. DNA of F.tularensis was detected in 9 (2.86%) samples of
Ixodes ticks. Natural foci of tularemia identified on the territory of
Grodno and Vitebsk regions. The positive ticks carried the tularemia
pathogen were found in 12.5% of studied ticks from the Grodno
region and in 5.6% samples of ticks from Vitebsk region. In ticks
collected from the Minsk city, Minsk, Brest, Gomel and Mogilev
regions, we didn’t find the causative agent of tularemia, this is may
be due to the relatively small number of ticks analyzed and the
incomplete coverage of all possible foci of tularemia in those
regions.
Conclusions. The obtained results confirmed the role of Ixodes
ticks in the circulation of F. tularensis ‒ the causative agent of
tularemia on the territory of the Republic of Belarus and the
existence of active foci of this infection. The real-time PCR method
for monitoring of F. tularensis is a valuable tool for the
epidemiological surveillance of tularemia and it should be
implemented for the annual monitoring of tularemia foci on the
territory of the Republic of Belarus.

# 321. Роль іксодових кліщів як вектора Francisella
tularensis на території Республіки Білорусь
Князева В., Погоцька У., Красько A.
Республіканський науково-практичний центр епідеміології та
мікробіології, Мінськ, Республіка Білорусь

Вступ. Туляремія – це зоонозна природно-вогнищева інфекція,
спричинена Francisella tularensis, що являє собою серйозну
небезпеку для населення через майже 100% вразливість
людей до цього захворювання. Природними резервуарами
патогену є гризуни та зайці, векторами є кліщі. Захворювання
характеризується септицемією, гарячкою, лімфаденітом,
ураженням слизових оболонок верхніх дихальних шляхів та
кишечника, а також нервової системи. Захворюваність людей
реєструють у вигляді спорадичних випадків та епідемічних
спалахів. У період 2016-2017 рр. у Республіці Білорусь було
зареєстровано 16 випадків туляремії (6 випадків у 2017 р., 10
випадків у 2016 р., 1 випадок у 2015 р. та жодного випадку у
2011-2014 рр.). У 2018 р. було зареєстровано загалом 10
випадків захворювання серед мешканців Брестської (4),
Мінської (2), Гродненської (1), Могильовської (2) областей та у
місті Мінську (1). Природні вогнища туляремії поширені на всіх
континентах північної півкулі ‒ у Європі, Азії та Північній
Америці. Моніторинг природних вогнищ туляремії (відбір
зразків з навколишнього середовища, у малих ссавців та
векторів) може сприяти ранньому виявленню ризику спалаху у
людей.
Методи. Іксодових кліщів збирали методом прапору у сезон
активності у 2018 р. на території всіх семи адміністративних
областей Республіки. Було виявлено 311 іксодових кліщів,
щодо яких здійснювали промивання та окремий аналіз за
допомогою ПЛР у режимі реального часу із застосуванням
доступного у продажі комплекту для виявлення ДНК
F.tularensis ‒ ГЕН FRANCISELLA TULARENSIS ‒ РГФ
(Російський науково-дослідний протичумний інститут "Мікроб").
Результати. ДНК F.tularensis було виявлено у 9 (2,86%) зразків
іксодових кліщів. Природне вогнище туляремії було виявлено
на території Гродненської та Вітебської областей. Аналіз кліщів
на носійство збудника туляремії був позитивним у 12,5%
досліджених кліщів Гродненської області та у 5,6% зразків
кліщів Вітебської області. У кліщів, зібраних у місті Мінську, а
також у Мінській, Брестській, Гомельській та Могильовській
областях ми не виявили збудника туляремії, що, можливо, було
спричинено відносно невеликою кількістю досліджених кліщів
та неповним охопленням усіх можливих вогнищ туляремії у цих
регіонах.
Висновки. Отримані результати підтверджують роль
іксодових кліщів у циркуляції F.tularensis ‒ збудника туляремії
на території Республіки Білорусь, а також існування активних
вогнищ цієї інфекції. Метод ПЛР у режимі реального часу для
моніторингу F.tularensis є цінним інструментом
епідеміологічного нагляду за туляремією, і його слід
застосовувати у щорічному моніторингу вогнищ туляремії на
території Республіки Білорусь.
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# 407. Features of Tularemia Natural Foci in the Ukrainian
Ciscarpathian on the Example of Ivano-Frankivsk Oblast.
Retrospective analysis
Bilous O.1, Savchuk R.1, Kuzishin N.1, Nebogatkin I.2
1SI Ivano-Frankivsk Oblast Laboratory Center of the MoH of
Ukraine;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The causative agent of tularemia may cause, under
the certain conditions, an epidemic among humans, often activates
during combat actions. The work objective was to study the
characteristics of tularemia natural foci through the historical
perspective in the Ukrainian Ciscarpathian.
Methods. Archival materials, statistical data forms No.1 and 2 were
used. Small mammals caught by traps, ixodid ticks were collected
by flagging, from animals by standard methods; pellets of predatory
birds were collected in nature. The studies were carried out in the
Laboratory of Highly Infectious Diseases of the SI PHC of the MoH
of Ukraine and in the department of Ivano-Frankivsk OLC of the
MoH of Ukraine using bacteriological and serological methods. MS
Excel and PAST 3.22 packages were used for statistical analysis,
and QGIS 2.18 was used for mapping.
Results. A confirmed tularemia outbreak was registered in the
Ciscarpathian region in 1948-1949. The infected humans were
detected in the Ivano-Frankivsk Oblast: cities of Stanislav (2 cases)
and Sniatyn (8), Horodenkivskyi (1), Kolomyiskyi (3), Sniatynskyi
(1), Stanislavskyi (Bohorodchanskyi) (1), Tysmenytskyi (1) rayons,
in December 1948 (1 case), January (4), February (6), March (4),
April (2) ‒ 1949.
Six Francisella tularensis cultures were isolated in Verkhovynskyi,
Ivano-Frankivskyi, Kosivskyi, Nadvirnianskyi, Rozhniatovskyi rayons
from ixodid tick Ixodes ricinus. 143 pellets of predatory birds
collected in the environs of 4 inhabited areas in four rayons
(Halytskyi, Horodenkivskyi, Kolomyiskyi, Nadvirnianskyi) was tested
by neutralization test, positive results of cases were in 13.99% with
a titer 1:80-1:160 on average. The European field mouse (Microtus
arvalis sensu stricto) were predominantly found in pellets. While
studding more than 5.1 thousand ixodid ticks, positive results were
in 26.04% of I. ricinus and in 8.52% of Dermacentor reticulatus (with
a maximum titer of 1:640). Samples were collected in the environs
of 28 inhabited areas of Bohorodchanskyi, Verkhovynskyi,
Halytskyi, Horodenkivskyi, Kaluskyi, Kolomyiskyi, Kosivskyi,
Nadvirnianskyi, Rohatynskyi, Rozhniativskyi, Sniatynskyi,
Tysmenytskyi, Tlumatskyi rayons. For clarification of the presence
of tularemia causative agent in Dolynskyi rayon, 48 I. ricinus were
examined in 2018 with a negative result.
Conclusions. Tularemia natural foci, including urban ones, were
found in 93.3% of the rayons in the oblast (in all except Dolynskyi
rayon). The months when cases were detected, the mammalian
species in pellets and data of tick study provide evidence of
spreading foci of meadow-field type. During the wild spread of
epizootics, the pathogen transfers into the forests and forest
plantations; this leads to the formation of temporary low-active foci
of forest and, possibly, piedmont-stream types.

# 407. Особливості природних осередків туляремії в
українському Прикарпатті на прикладі Івано-Франківської
області. Ретроспективний аналіз
Білоус О.1, Савчук Р.1, Кузишин Н.1, Небогаткін І.2
1ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Збудник туляремії здатний при певних умовах
викликати епідемію серед людей, часто активізується під час
бойових дій. Вивчення особливостей природних осередків
туляремії в історичній перспективі в українському Прикарпатті
було метою дослідження.
Методи. Використовувались архівні матеріали, дані
статистичних форм 1 і 2. Дрібних ссавців відловлювали
пастками, іксодових кліщів збирали на прапор, з тварин
стандартними методами, пелетки хижих птахів збирали в
природі. Дослідження проводились у Лабораторії особливо
небезпечних інфекцій ДУ ЦГЗ МОЗ і відділі Івано-
Франківського ОЛЦ МОЗ України відповідними
бактеріологічними і серологічними методами. Для
статистичного аналізу використовували MS Excel і пакет PAST
3.22, складання карт – QGIS 2.18.
Результати. Підтверджений спалах туляремії зареєстровано в
Прикарпатті в 1948–1949 рр. Хворих людей виявляли в містах
Станіслав (Івано-Франківськ) (2 випадки) і Снятин (8),
Городенківському (1), Коломийському (3), Снятинському (1),
Станіславському (Богородчанський) (1), Тисменицькому (1)
районах у грудні 1948 р. (1 випадок), січні (4), лютому (6),
березні (4), квітні (2) 1949 р.
Виділено 6 культур Francisella tularensis у Верховинському,
Івано-Франківському, Косівському, Надвірнянському,
Рожнятовському районах від іксодового кліща Ixodes ricinus.
143 пелеток хижих птахів, зібраних на околицях 4 населених
пунктів чотирьох районів (Галицький, Городенківський,
Коломийський, Надвірнянський), було досліджено методом
реакції нейтралізації. Позитивні результати виявлені в 13,99%
випадках при титрі в середньому 1:80-1:160.
В пелетках були виявлені переважно європейська полівка
(Microtus arvalis sensu stricto). При дослідженні більше 5,1 тис.
іксодових кліщів позитивні результати були виявлені в 26,04%
I. ricinus і в 8,52% Dermacentor reticulatus (при максимальному
титрі 1:640). Зразки були зібрані в околицях 28 населених
пунктів Богородчанського, Верховинського, Галицького,
Городенківського, Калуського, Коломийського, Косівського,
Надвірнянського, Рогатинського, Рожнятівського,
Снятинського, Тисменицького, Тлумацького районів. Для
підтвердження наявності збудника туляремії в Долинському
районі в 2018 р. було досліджено 48 зразків I. ricinus з
негативним результатом.
Висновки. Вогнища туляремії, в тому числі урбаністичні,
виявлені на території 93,3% районів області (всіх, крім
Долинського). Місяці, коли були виявлені хворі, види ссавців у
пелетках і іксодових кліщів свідчать про широке
розповсюдження вогнищ луго-польового типу. Під час
розлитих епізоотій збудник потрапляє в ліси і лісонасадження,
що призводить до утворення тимчасових малоактивних
вогнищ лісового й, можливо, передгірно-струмкових типів.
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# 437. Lyme Disease and Tularemia are Infections Associated
with Ixodid Ticks in Vinnytsia Oblast
Pirkhal А.1, Shulhan A.2, Nebogatkin I.3
1SI Vinnytsia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Danylo
Halytsky Lviv National Medical University;
3SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Ixodid ticks, like obligated bloodsuckers at all stages
of development, are vectors and long-term custodians of infections
agents of different etiology. Their bite may cause serious health
consequences and even to death. Clarifying the peculiarities of the
disease foci transmitted by the Ixodid ticks, testing the hypothesis
“more ticks ‒ more patients” in the territory of the Vinnytsia Oblast is
the study task.
Methods. Ixodid ticks were collected in nature using a flag method,
from animals and humans by standard methods. Blood serum of
people who were bitten by ticks were tested by bacteriological and
serological methods on tularemia and Lyme disease and performed
in the laboratory of especially dangerous infections of the Vinnytsia
Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine according to the
appropriate departmental methods. The archives data of this
laboratory were used. Data from statistical form 2 “Report on some
infections” was used. Statistical analysis was performed using MS
Excel and PAST.
Results. From 2008 to 2018, about 25,500 Ixodid ticks of two
species were studied. The proportion of Dermacentor reticulatus
was less than 0.67, and the rest ‒ Ixodes ricinus. In accounting
works using the flag method in 2010, the proportion of D. reticulatus
was 3.17%, and in 2017 ‒ 20.0%. On the territory of Vinnytsia
Oblast 211 settlements of the enzootic diseases of Lyme disease
were found in all 27 rayons. 35 patients were infected in the oblast
but live in other regions. Ten or more settlements were found in
Vinnitsa, Kalynovskyi, Nemyrovskyi, Koziatynskyi, Litynskyi,
Kryzhopolskyi, Tulchinskyi, Mohyliv-Podilskyi, Bershadskyi rayons.
The number of patients with Lyme disease in Vinnytsya Oblast over
the years has a similar tendency with similar indicators in Ukraine.
The correlation coefficient was 0.79. The Mann-Kendall test
revealed a statistically significant increase in the number of cases
with Lyme borreliosis in Vinnytsia Oblast (S=50, Z=3.36 at
p=0.0008). Recently, the number of investigated ticks has
decreased.
Eight cultures Francisella tularensis were isolated from I. ricinus.
Ticks were collected in Kalynovskyi, Pohrebyshchenskyi,
Teplykskyi, Khmelnytskyi, Chechelnytskyi rayons in the outskirts of
6 settlements in 1955, 1963, 1971, 1993, 1994. In the study of ticks
collected after 2008, no positive results were found, but the
tularemia antigen was found in pellets.
Conclusions. There are natural and urban foci of Lyme disease
throughout Vinnytsia Oblast. Since the number of investigated ticks
I. ricinus for special danger infections has decreased, and the
incidence rate of Lime borreliosis has increased the hypothesis
“more ticks ‒ more patients” has not been confirmed. There was a
tendency to an increase in the number of D. reticulatus, which may
lead to the activation of tularemia foci in the southern rayons of the
oblast.

# 437. Хвороба Лайма і туляремія – інфекції, що пов’язані з
іксодовими кліщами у Вінницької області
Пірхал А.1,Шульган А.2, Небогаткін І.3
1ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України»;
2Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського
національного медичного університету імені Данила
Галицького;
3ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Іксодові кліщі, як облігатні кровососи на всіх стадіях
розвитку, є переносчиками і довготривалими зберігачами
збудників інфекцій різної етіології. Їх укус може призвести до
тяжких наслідків для здоров’я і навіть закінчитися смертю.
Вияснення особливостей існування осередків хвороб, що
переносять іксодові кліщі, перевірка гіпотези «більше кліщів –
більше хворих» на території Вінницької області є задачею
дослідження.
Методи. Іксодових кліщів збирали в природі на прапор, з
тварин і людей стандартними методами. Бактеріологічні і
серологічні дослідження на туляремію та хворобу Лайма
сироваток крові людей, що були укушені кліщами,
виконувались у лабораторії особливо небезпечних інфекцій
Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України по
відповідним відомчим методикам. Користувались архівними
матеріалами цієї лабораторії. Використовувались дані з
статистичної форми 2 «Звіт про окремі інфекції».
Статистичний аналіз проводився в MS Excel та PAST.
Результати. За період з 2008 по 2018 роки досліджено біля
25,5 тисяч іксодових кліщів двох масових видів. Доля
Dermacentor reticulatus склала менше відсотка – 0,67, а
відповідно інші – Ixodes ricinus. При облікових роботах на
прапор у 2010 році, доля D. reticulatus склала 3,17%, а у 2017 –
20,0%. На території Вінницькій області виявлено 211 населений
пункт (н.п.) ензоотичних по хворобі Лайма в усіх 27 районах. 35
хворих заразились в області, але проживають в інших регіонах.
Десять, або більше н.п. виявлено в Вінницькому,
Калинівському, Немирівському, Козятинському, Літинському,
Крижопільському, Тульчинському, Могилів-Подільському,
Бершадському районах. Кількість хворих на хворобу Лайма у
Вінницькій області по роках має подібну тенденцію з
аналогічними показниками по Україні. Коефіцієнт кореляції
склав 0,79. Манн–Кендал тест виявив статистично значиму
тенденцію зростання кількості хворих на Лайм–бореліоз у
Вінницькій області (S=50, Z=3,36 при p=0,0008). Кількість
досліджених кліщів за останні роки зменшилася.
Вісім культур Francisella tularensis виділено від I. ricinus. Кліщі
було виявлено в Калинівському, Погребищенському,
Тепликcькому, Хмельникському, Чечельницькому районах на
околицях 6 н.п. у 1955, 1963, 1971, 1993, 1994 роках. При
дослідженні кліщів, що були зібрані після 2008 року,
позитивних знахідок не виявлено, але антиген туляремійного
мікробу знайдено у пелетках.
Висновки. На всій території Вінницької області існують
природні і урбаністичні осередки хвороби Лайма. Оскільки
кількість досліджених кліщів I. ricinus на особливо небезпечні
інфекції зменшилась, а показники захворюваності на Лайм–
бореліоз збільшились гіпотеза «більше кліщів – більше хворих»
не підтвердилась. Намітилась тенденція до збільшення
кількості D. reticulatus, що може призвести до активізації
вогнищ туляремії в південних районах області.
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# 462. High Threat Pathogens in Pakistan: The Emergence of
Q-fever and Crimean Congo Hemorrhagic Fever, a One Health
Challenge for the Region
Waheed U.1, Shakoor A.1, Gonzalez J.-P.2, Richt J.2
1University of Veterinary & Animal Sciences, Lahore sub-campus
Jhang, Pakistan;
2Center of Excellence for Emerging & Zoonotic Animal Disease,
Kansas State University, USA

Introduction. Pakistan has an extensive agricultural economy with
two third of its population living in rural settings and relying on
livestock for livelihood. In addition, Pakistan, as a medium income
country, faces multiple public health challenges with frequent severe
epidemics. Zoonotic diseases appear to be significant to public and
veterinary health with their complex epidemiology affecting both
agricultural and human health sectors. Among these, Query fever
(Q-fever) and Crimean Congo hemorrhagic fever (CCHF) are
priority diseases to the Pakistani health authorities due to several
recent outbreaks and their impact on human and animal health and
the agricultural economy. Both pathogens are listed as select
agents by the United States Department of Health and Human
Services and the U.S. Department of Agriculture.
Results. Q-fever has a worldwide distribution. It is caused by
Coxiella burnetii, an obligate intracellular protobacteria (i.e.
rickettsia), that replicates in white blood cells. It survives for
extended periods in its host reservoirs (sheep, goats, cattle and
buffalo) and the environment. People get infected by breathing in
dust contaminated with infected animal products (e.g. feces, urine,
milk). Preliminary studies on C. burnetii distribution in Pakistan
revealed a seroprevalence of 7% in humans, and 10-36% in
livestock. Q-fever diagnosis relies on serological and molecular
detection such as enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
and a sensitive quantitative polymerase chain reaction (PCR).
CCHF is caused by an Orthonairovirus, CCHF virus (CCHFV), of
the Nairoviridae family. It has an enzootic tick-vertebrate-tick cycle,
and humans get infected through tick bites or direct contact with
infected patients or infected biological products. CCHFV was first
detected in Pakistan in 1976 in humans while the number of clinical
cases dramatically increases since 2000. Although CCHF sporadic
cases occur throughout the year, the tick vectors are known to be
climate-dependent; therefore, CCHF incidence in Pakistan peaks
when the climate favors the tick life cycle. The risk and prevalence
of CCHFV infection of animals and its spread to the high-risk rural
populations (e.g. farmers, animal handlers, dairy and
slaughterhouse workers) and veterinarians, is not known yet, but
expected to be high. Therefore, a comprehensive study of CCHFV
in its natural and domestic hosts and, vectors is required.
Conclusions. The zoonotic character of both diseases and the
complex roles played by the animal reservoirs, vectors and/or
environment, call for an urgent need for extensive biosurveillance
studies and comprehensive serological and molecular epidemiology
of both agents in their susceptible animal populations in Pakistan.
The One Health approach will be the most promising way for a
better understanding of the diseases and, for preparedness and
response to these life-threatening re-emerging high consequence
pathogens in Pakistan.

# 462. Особливо небезпечні збудники в Пакистані: поява Ку
гарячки та Крим-Конго геморагічної гарячки. Застосування
підходу «Єдине здоров'я» у регіоні
Вахід У.1,Шакур A.1, Гонсалез Дж.-П.2, Ріхт Дж.2
1Університет ветеринарії та зоотехнології, Лахор, Пакистан;
2Науково-інноваційний центр емерджентних та зоонозних
захворювань Університету штату Канзас, США

Вступ. Пакистан має масштабне сільське господарство,
оскільки дві третини населення країни проживає в сільській
місцевості та розводить худобу, яка є засобом існування
людей. Окрім того, Пакистан, як країна з середнім рівнем
доходів, зіштовхується з низкою проблем для системи охорони
здоров'я, включаючи часті тяжкі епідемії. Антропозоонозні
захворювання становлять серйозну загрозу для здоров'я
людей і тварин, адже їхня складна епідеміологія впливає як на
сектор сільського господарства, так і на сектор охорони
здоров'я. Серед таких захворювань основними для системи
охорони здоров'я Пакистану є Ку гарячка та Крим-Конго
геморагічна гарячка (ККГГ) з огляду на декілька нещодавніх
спалахів та через їхній вплив на здоров'я людей і тварин та
сільське господарство. Обидва збудники входять до переліку
пріоритетних збудників Міністерства охорони здоров'я та
соціальних служб США та Міністерства сільського
господарства США.
Результати. Гарячка Ку поширена в усьому світі. Вона
спричинена Coxiella burnetii, облігатними внутрішньоклітинними
бактеріями (рикетсіями), які реплікуються в лейкоцитах.
Бактерія тривалий час зберігає життєздатність у хазяїнах-
резервуарах (вівці, кози, велика рогата худоба та буйволи) та
в навколишньому середовищі. Зараження людей відбувається
шляхом вдихання пилу, забрудненого інфікованими
продуктами тваринництва (такі як фекалії, сеча, молоко). Наші
попередні дослідження поширення C. burnetii в Пакистані
виявили серопревалентність 7% у людей та 10-36% у худоби.
Діагностика гарячки Ку здійснюється на основі серологічного
та молекулярного виявлення, такі як імуноферментний аналіз
(ІФА) та чутлива кількісна полімеразна ланцюгова реакція
(ПЛР).
Збудником Крим-Конго геморагічної гарячки є Orthonairovirus,
вірус Крим-Конго геморагічної гарячки (ВККГГ) сімейства
Nairoviridae. Він характеризується ензоотичним циклом кліщ-
хребетна тварина-кліщ, і зараження людини відбувається
через укуси кліщів або безпосередній контакт з інфікованими
пацієнтами чи інфікованими біологічними продуктами. ВГЛКК
було вперше виявлено в Пакистані у 1976 році в людей, тим
часом кількість клінічних випадків значно зростає з 2000 року.
Незважаючи на те, що упродовж року відзначають поодинокі
випадки ГЛКК, як відомо, вектори-кліщі залежать від
кліматичний умов; таким чином, частота ККГГ у Пакистані
досягає свого піку тоді, коли клімат сприяє життєвому циклу
кліщів. Ризик та поширеність інфекції, спричиненої ВККГГ, у
тварин, а також її розповсюдження в популяціях високого
ризику – у мешканців сільської місцевості (серед фермерів,
осіб, які працюють із тваринами, працівниками молочних ферм
та боєнь) та у ветеринарів— на сьогодні не відомі, однак
очікується, що ці показники є високими. Таким чином,
необхідним є проведення комплексного дослідження ВККГГ у
диких та домашніх хазяїв та у векторів.
Висновки. Зоонозний характер обох захворювань та
комплексні ролі, що їх відіграють тварини-резервуари, вектори
та/або навколишнє середовище, зумовлюють актуальну
потребу в проведенні всебічних досліджень із біонагляду та
комплексних серологічних і молекулярних епідеміологічних
досліджень обох збудників у популяціях тварин, схильних до
цих інфекцій, у Пакистані. Підхід «Єдине здоров'я» є
найперспективнішим способом, здатним поглибити розуміння
цих захворювань і забезпечити готовність та відповіді на ці
патогени, що загрожують життю та мають тяжкі наслідки, у
Пакистані, де вони знову набувають поширеності.
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# 016. Anthrax ‒ One Health in Georgia
Derkach L.
Kutaisi Zonal Diagnostic Laboratory of the Ministry of Environmental
Protection and Agriculture of Georgia

Introduction. Anthrax is a disease caused by a bacterium Bacillus
anthracis. It is a disease which has existed for hundreds of years
and which still occurs naturally in both animals and humans in many
parts of the world. The One Health concept recognizes that human
health is tightly connected to the health of animals and the
environment, for example that animal feed, human food, animal and
human health, and environmental contamination are closely linked.
Therefore, the study of infectious agents that may cross species
and environmental barriers to move between these compartments is
imperative.
Methods. During 2009-2019 have been investigated 235 samples
by polymerase chain reaction (PCR) and 26 samples by culture
isolation. PCR is a standard method in laboratory for molecular-first
examination. The advantage of PCR is high sensitivity (DNA virus
extraction, research of RT-PCR matrix, interpretation of the results).
Bacteriologically isolated cultures were confirmed by PCR.
Result. According to the data of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), in 2017, there were
recorded 0.9 anthrax cases per 100,00 population in Georgia, in
2018, mentioned cases were reduced up to 0.6 cases per 100000.
In the same period from fifteen anthrax incidents were reduced in
animals. Since 2014, anthrax incidence tends to decrease in both
humans and animals. Thus, in 2013 there were recorded about 3.2
cases of anthrax per 100,000 population, whereas in 2018 this
indicator reduced up to 0.6, meaning five times.
Similar to those in humans, anthrax in animals has also reduced,
from 40 registered cases in 2013 to 11 cases in 2018.
Conclusion. A One Health approach is important because 6 out of
every 10 infectious diseases in humans are transmitted by animals.
Anthrax cases decrease is directly related to the veterinary service
working with the Unified Health Care Principle, which is also
involved in our laboratory.

# 016. Сибірка у контексті концепції Єдине здоров’я у Грузії
Деркач Л.
Зональна діагностична лабораторія Кутаїсі Міністерства
охорони навколишнього середовища та сільського
господарства Грузії

Вступ. Сибірка ‒ це захворювання, збудником якого є бактерія
Bacillus anthracis. Це захворювання існувало упродовж сотень
років і досі трапляється у тварин та людей у багатьох регіонах
світу. Концепція Єдине здоров'я визнає, що здоров'я людини
тісно пов'язане зі здоров'ям тварин та з навколишнім
середовищем, скажімо, корм для тварин, їжа для людей,
здоров'я тварин і людей та забруднення навколишнього
середовища тісно пов'язані між собою. Таким чином, одним із
першочергових завдань є дослідження тих збудників інфекцій,
що можуть передаватися від виду до виду та долати бар'єри
навколишнього середовища для переміщення між цими
категоріями.
Методи. У 2009-2019 роках було досліджено 235 зразків за
допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та 26 зразків
із виділенням культур. ПЛР є стандартним методом
попереднього молекулярного дослідження в лабораторії.
Перевагою ПЛР є висока чутливість (виділення ДНК вірусу,
дослідження матриці ПЛР зі зворотною транскрипцією,
інтерпретація результатів). Культури виділені бактеріологічним
методом були підтверджені за допомогою ПЛР.
Результат. Згідно з даними Продовольчої та
сільськогосподарської організацій ООН, у 2017 році було
зареєстровано 0,9 випадків сибірки на 100 тис. населення
Грузії, у 2018 році цей показник зменшився до 0,6 випадків на
100 тис. осіб. У цей самий період кількість випадків сибірки у
тварин зменшилася на 15. З 2014 року рівень частоти випадків
сибірки демонструє тенденцію до зниження серед людей і
тварин. Якщо у 2013 році було зареєстровано приблизно 3,2
випадки на 100 тис. населення, то у 2018 році цей показник
зменшився до 0,6, тобто у 5 разів.
У тварин, як і в людей, кількість випадків захворювання
зменшилася з 40 випадків у 2013 році до 11 зареєстрованих
випадків у 2018 році.
Висновок. Концепція Єдине здоров'я має важливе значення,
оскільки кожні 6 із 10 інфекційних захворювань у людей були
пов’язані з тваринами. Зменшення кількості випадків сибірки
безпосередньо пов'язане з роботою ветеринарної служби за
принципом єдиної медичної допомоги, за яким працює і наша
лабораторія.
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# 079. Circulation of Clostridium botulinum and Botulinum
Toxin in Ukraine in 2014-2017
Kravtsova O., Marchuk O.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Human becomes affected with botulism as a result of
consumption of products contaminated with Clostridium botulinum
or its toxins in case of non-compliance with the technological
process of food production and storage. Infected products are not
visually different from quality products. The pathogen and toxin can
be isolated only while conducting laboratory tests. To prevent
foodborne poisoning caused by botulin toxin, it is necessary to
strengthen laboratory control of high-risk food products.
Methods.We analyzed reporting on microbiological studies
conducted by the State Laboratories of Veterinary Medicine in
Ukraine and data from the Ministry of Health of Ukraine. Our own
study was carried out using microbiological methods according to
the State Standards DSTU 6042:2008, DSTU 7469:2013, GOST
30425-1997, "MP for bacteriological analysis of feed for animals in
2014", "MV laboratory diagnostics of botulism 2002" (cultivation on
media, identification of isolated cultures and bioassay).
Results. During 4 years, 7564 samples of various types of
biological material were tested, including: 564 samples from
humans, among them – 39 fatal cases; food products – 1493, of
which 3 were positive (dried fish) with isolation of type E, A, B toxin
and type A protoxin, which is 0.2%; feed – 4967; pathological
material from animals – 540, of which 2 horse samples were
positive, which is 0.4%. In Ukraine, testing for botulism and toxins
are not mandatory, except for canned products, which are tested to
assess industrial sterility.
Conclusions. Botulism remains an urgent problem in Ukraine,
since fatal cases among people are registered annually. It is
necessary to introduce state control of botulism pathogen and toxin
in the high-risk products (dried, smoked and salted fish; home
canned mushrooms; canned meat and fish; home-made sausage;
minced meat in a vacuum package). In order to ensure food and
feed safety, it is necessary to carry out microbiological control of
products produced by small enterprises where system quality
control is not available.

# 079. Циркуляція Clostridium botulinum та ботуліністичного
токсину на території України за період 2014-2017 рр.
Кравцова О., Марчук О.
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Людина заражається ботулізмом, вживаючи продукти,
контаміновані Clostridium botulinum або його токсинами, у разі
недотримання технологічного процесу виробництва та
зберігання продуктів харчування. Інфіковані продукти
візуально не відрізняються від якісних. Збудник та токсин
можливо виділити тільки при проведенні лабораторних
досліджень. Для попередження харчових отруєнь,
спричинених ботуліністичним токсином, необхідно посилити
лабораторний контроль якості продукції харчування
підвищеного ризику.
Методи. Аналіз статистичної звітності щодо мікробіологічних
досліджень, проведених державними лабораторіями
ветеринарної медицини України, дані Міністерства охорони
здоров’я. Власні дослідження проводились мікробіологічними
методами згідно ДСТУ 6042:2008, ДСТУ 7469:2013, ГОСТ
30425-1997, «МР щодо бактеріологічного аналізу кормів для
тварин 2014 року», «МВ лабораторна діагностика бутулізму
2002». (посів матеріалу на поживні середовища,
культивування, ідентифікація виділених культур, постановка
біопроби).
Результати. За 4 роки було досліджено 7564 зразків різних
видів матеріалу, з них: від людей – 564, з них летальних
випадків – 39; харчової продукції – 1493, з яких у 3 (риба
сушена або в’ялена) були виділені токсини типу Е, А, В та
протоксин типу А, що становить 0,2%; кормів – 4967;
патологічного матеріалу від тварин – 540, з яких отримано 2
позитивних результати від коней, що складає 0,4%. В Україні
дослідження на ботулізм та токсин не регламентуються, окрім
консервної продукції, яка досліджується на промислову
стерильність.
Висновки. Ботулізм залишається актуальною проблемою в
Україні, оскільки щороку реєструються летальні випадки серед
людей. Необхідно впровадити державний контроль наявності
збудника ботулізму та токсину в продукції підвищеного ризику
(в’ялена, копчена та солена риба, гриби домашнього
консервування, м’ясні і рибні консерви, домашня ковбаса,
м’ясні фарші у вакуумній упаковці). З метою гарантування
безпечності продуктів харчування та кормів необхідно
проводити мікробіологічний контроль готової продукції, що
виробляється дрібними підприємствами, на яких не
впроваджено систематичний контроль якості.

1B
SELECT AGENTS AND PRIORITY PATHOGENS RESEARCH: ZOONOTIC DISEASES AND REGIONAL BIOSECURITY

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПАТОГЕНІВ: ЗАХВОРЮВАННЯ, СПІЛЬНІ ДЛЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН ТА
МІЖНАРОДНИЙ БІОЗАХИСТ



Page 38 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

# 084. Differences of Antigenic Properties of Brucella ovis
Strains Circulating in Ukraine
Marchenko N., Orlov S., Kutsenko V., Bolotin V.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Ovine epididymitis (OE) caused by Brucella ovis (B.
ovis) is an economically significant disease of sheep reproductive
system, characterized by stationarity, usually a chronic course. The
disease is asymptomatic in most infected animals, and it is detected
by the presence of specific antibodies in serological tests. The
causative agent of the disease is a gram-negative polymorphic
microorganism, which belongs to the weakly virulent Brucella in the
rough phase and according to the classification has no biological
variants or serotypes. In Ukraine, Brucella ovis infection has been
registered for the last 50 years (at present in 8 regions of the
country and the Autonomous Republic of Crimea). The basis of the
well-being of sheep breeding is a high-quality timely diagnosis of
OE, and thus, the study of the variability of the B. ovis pathogen, its
biological and antigenic properties, is an important component of
the control of the epizootic process. The objective of the work is to
study the biological properties of museum strains and B. ovis field
isolates.
Methods. Taking into consideration cultural-morphological,
biochemical, and antigenic properties, as well as in PCR, 15 B. ovis
strains that had been isolated in Ukraine and had excellent spatial
and temporal characteristics were investigated. Five stable B. ovis
strains (67/B, 76/7807, 156/7808, 175/1257, 179/00440) were
selected for producing thermo-lixiviated antigens, whose activity
was studied using agar gel immunodiffusion (AGID) and cold
modification of complement fixation test (cCFT) with positive field
and hyperimmune sera of sheep.
Results. According to the results of complex studies
(microbiological and molecular-genetic), the indicated strains are
typical representatives of brucella R-forms. Obtained thermo-
lixiviated antigens in AGID showed titers in the range of 1:4 – 1:8, in
long-term CFT – from 1:150 to 1:300. In AGID a positive reaction
was not observed between the control positive serum 67/B and the
175/1257 antigen isolate, as well as between the antigen from the
production strain and field serum of the ram whose pathological
material was used to isolate B. ovis 179/00440 culture. An increase
in antibody titres (from ++ to ++++) was detected in cCFT in the
study of field sera with complex antigen (a combination of thermal
extracts of the 67/B production strain and 179/00440 strain).
Conclusions. In the study of the antigenic relatedness of the
strains, the antigenic properties of the cultures isolated in the
Kherson region in 2008–2009 were determined comparing to the
67/B production strain (Odesa Oblast, 1976), which has been used
to make a diagnostic antigen for the last 25 years that can explain
cases of detection of clinically sick animals without serological
manifestation. The results of the research have practical importance
for the improvement of diagnostic drugs, and increasing the
efficiency of controlling the Brucella ovis infection in Ukraine.

# 084. Відмінність антигенних властивостей штамів Brucella
оvis, що циркулюють на території України
Марченко Н., Орлов С., Куценко В., Болотін В.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Інфекційний епідидиміт баранів (ІЕБ), зумовлений
Brucella ovis (B. ovis) – економічно значуща захворювання
репродуктивної системи овець, що характеризується
стаціонарністю, зазвичай хронічним перебігом. У більшості
заражених тварин захворювання протікає безсимптомно,
виявляється за наявністю специфічних антитіл у серологічних
тестах. Збудником захворювання є грамнегативний
поліморфний мікроорганізм, який відносять до
слабовірулентних R-форм бруцел, та згідно класифікації не має
біоваріантів або серотипів. В Україні інфекція, викликана B.
ovis, реєструється впродовж останніх 50 років (на цей час у 8
регіонах країни та АР Крим). Основою благополуччя вівчарства
з ІЕБ є якісна своєчасна діагностика, отже вивчення мінливості
збудника B. ovis, його біологічних та антигенних властивостей,
є важливою складовою контролю епізоотичного процесу. Мета
роботи: вивчення біологічних властивостей музейних штамів та
польових ізолятів B. ovis.
Методи. За культурально-морфологічними, біохімічними,
антигенними властивостями, а також методом ПЛР
досліджено 15 штамів B. оvis, що ізольовані на території
України та мають відмінні просторово-часові характеристики.
П’ять стабільних штамів B.ovis (67/Б, 76/7807, 156/7808,
175/1257, 179/00440) обрано для виготовлення
термоекстрагованих антигенів, активність яких досліджено у
реакції імунодифузії (РІД) та реакції тривалого зв’язування
комплементу (РТЗК) з позитивними польовими та
гіперімунними сироватками від овець.
Результати. За результатами комплексних досліджень
(мікробіологічних, молекулярно-генетичних) зазначені штами є
типовими представниками R-форм бруцел. В РІД виготовлені
термоекстраговані антигени в титрах в межах 1:4 – 1:8, в РТЗК
– від 1:150 до 1:300. В РІД не спостерігали позитивної реакції
між контрольною позитивною сироваткою 67/Б та антигеном
ізоляту 175/1257, а також між антигеном з виробничого штаму
та польовою сироваткою від барана, з патматеріалу якого
ізольвано культуру B. оvis 179/00440. У РТЗК при дослідженні
польових сироваток з комплексним антигеном (поєднання
термоекстрактів виробничого штаму 67/Б та штаму 179/00440)
виявлено збільшення титрів антитіл (від ++ до ++++).
Висновки. При дослідженні антигенної спорідненості штамів
виявлено відмінність антигенних властивостей культур,
ізольованих у Херсонському регіоні у 2008-2009 рр., у
порівнянні з виробничим штамом 67/Б (Одеська обл., 1976 р.),
який використовується для виготовлення діагностичного
антигену впродовж останніх 25 років, що може пояснювати
випадки виявлення клінічно хворих тварин без серологічного
прояву. Результати досліджень мають практичне значення для
удосконалення діагностичних препаратів, підвищення
ефективності контролювання ІЕБ в Україні.
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# 114. Genotyping of Ukrainian Brucella Strains by a Multiplex
Polymerase Chain Reaction Assay (Bruce-ladder)
Mykhailenko A.1, Bolotin V.1, Marchenko N.1, Kutsenko V.1, Schwarz
J.2, Duerr A.2, Woelfel R.2, Stegniy B.1, Zavgorodniy A.1, Gerilovych
A.1
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Bundeswehr institute of Microbiology, Munich, Germany

Introduction. Brucellosis is a vicious worldwide zoonotic disease
caused by various species of the genus Brucella. Nowadays,
Ukraine is free from the infection but Brucellosis sporadically occurs
in humans, domestic and wild animal populations (dogs, cattle,
ships, wild boars, etc.). National Scientific Centre Institute of
Experimental and Clinical Veterinary Medicine (NSC IECVM) has a
unique collection of Brucella strains isolated since 1945, which
covers vast geographical parts of Ukraine. Maintenance of the
collection requires revision of strains in the context of their
morphological, biochemical and genetic features. Genotyping of
strains will enrich the global database of Brucella strains with the
contribution to strain-level systematics, hence may add information
to help in tracing back sources of infection; it can be especially
important for investigation of brucellosis cases in Ukraine as they
can potentially be endemic.
Methods. Forty-seven Brucella strains were previously isolated
from cattle, pigs and sheep in 11 Ukrainian oblasts and in the
territory of Russian Federation in the period of 1945-1975. Also, two
vaccine strains (B. abortus S19 and B. abortus 54) were included,
and one reference stain of B. abortus 99 was used as a control.
Initially, strains were defined as B. abortus (n=31), B. suis (n=15)
and B. ovis (n=1) by morphological genotyping. Since isolation,
samples have been constantly recultivation or kept as lyophilized
samples. The species of inactivated strains was determined by the
Bruce-ladder (multiplex polymerase chain reaction (PCR) assay)
(Lopez Goñi et al., 2008).
Results. According to our study, all of the B. abortus field strains
and the reference strain of B. abortus 99 reveal following amplified
fragments by Bruce-ladder: 152, 450, 587, 794 and 1682 bp in size,
whereas the amplified fragment the 587-bp that corresponds to
eryC gene did not observe in two vaccine strains B. abortus S19
and B. abortus 54. The stain B. abortus S19, provided by Kherson
biofactory in 2001, has shown by the absence of the 1,682-bp PCR
product (wboA gene that responds for the synthesis of
lipopolysaccharides (LPS)). B. ovis strain has the pattern of a
vaccine strain B. melitensis REV51 that also corresponds to the
results of biochemical and serological tests but not morphological
analysis, as it reveals features of an S-form. All B. suis strains
showed amplification fragments of 152, 272, 450, 587, 794, 1071
and 1682 bp in size as expected.
Conclusions.With the given collection, Bruce-ladder genotyping
with the following multi-locus variable number tandem repeat
analysis (MLVA-typing) and single nucleotide polymorphism (SNP)
analysis will help to look at the brucellosis epidemiology in
retrospect and can potentially be helpful in outbreak investigation or
tracking of missing source.

# 114. Генотипування українських штамів роду Brucella за
допомогою методу мультиплексної полімеразної
ланцюгової реакції «Bruce-ladder»
Михайленко A.1, Болотін В.1, Марченко Н.1, Куценко В.1,Шварц
Дж.2,Дуерр A.2, Вольфель Р.2, Стегній Б.1, Завгородній А.1,
Герілович A.1
1ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Інститут мікробіології Бундесверу, Мюнхен, Німеччина

Вступ. Бруцельоз— це агресивне зоонозне захворювання,
поширене у всьому світі, збудниками якого виступають рідні
види роду бактерій Brucella. На сьогодні на Україні випадки
цього захворювання відсутні, однак бруцельоз час від часу
трапляється у людей, домашніх та диких тварин (собак,
великої рогатої худоби, овець, диких свиней тощо).
Національний науковий центр «Інститут експериментальної та
клінічної ветеринарної медицини» (ННЦ ІЕКВМ) має унікальну
колекцію штамів Brucella, які було виділено з 1945 р. у різних
географічних регіонах України. Підтримання колекції потребує
перегляду штамів у контексті їх морфологічних, біохімічних та
генетичних ознак. Генотипування штамів дозволить збагатити
всесвітню базу даних штамів Brucella, здійснити
систематизацію на рівні штамів і, таким чином, доповнити
інформацію, яка допомагатиме відстежувати джерела
інфекції. Це може бути особливо важливо для дослідження
випадків бруцельозу в Україні, оскільки вони можуть бути
ендемічними.
Методи. У період з 1945 по 1975 рр. на території 11 областей
України та у деяких регіонах Російської Федерації було
виділено 47 штамів Brucella у великої рогатої худоби, свиней та
овець. Крім того, у дослідження були включені два вакцинні
штами (B. abortus S19 та B. abortus 54), і один стандартний
штам B. abortus 99 використовували як контрольний. Спочатку
штами визначали як B. abortus (n=31), B. suis (n=15) та B. ovis
(n=1) за морфологічним генотипуванням. Після виділення
проводили неперервну рекультивацію зразків або їх зберігання
у вигляді ліофілізованих зразків. Види інактивованих штамів
визначали за допомогою методу мультиплексної полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР) «Bruce-ladder» (Lopez Goñi et al.,
2008).
Результати. Згідно нашого дослідження, всі польові штами
B. abortus і стандартний штам B. abortus 99 демонстрували
наступні продукти ампліфікації з використанням методу ПЛР
«Bruce-ladder»: 152, 450, 587, 794 та 1682 п.о., тим часом як
ампліфікований продукт 587 п.о., що відповідає гену eryC, не
спостерігали у двох вакцинних штамах B. abortus S19 та
B. abortus 54. Для одного штаму B. abortus S19, наданого
Херсонською біофабрикою у 2001 р., відзначали відсутність
ПЛР-продукту 1,682 п.о. (ген wboA, який відповідає на синтез
of ліпополісахаридів (ЛПС)).Штам B. ovis має профіль
вакцинного штаму B. melitensis REV51, який також відповідає
результатам біохімічних та серологічних досліджень, на відміну
від морфологічного аналізу, оскільки він виявляє риси S-
форми. Усі штами B. suis продемонстрували продукти
ампліфікації 152, 272, 450, 587, 794, 1071 та 1682 п.о., як і
очікувалось.
Висновки. Використовуючи зазначену колекцію,
генотипування «Bruce-ladder» з подальшим тандемним
повторним мультилокусним аналізом VNTR-послідовностей та
аналізом однонуклеотидного поліморфізму (СНІП) допоможе
розглянути епідеміологію бруцельозу у ретроспективі та може
стати у пригоді у дослідженні спалахів або відстеженні
невідомих джерел.
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# 138. Validation of Anthrax Specific pagA qPCR for Detection
of Bacillus anthracis pXO1 Plasmid
Biloivan O.1, Stegniy B.1, Arefiev V.1, Solodiankin O.1, Gerilovych
A.1,Popp C.2, Schwarz J.2
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
NAAS of Ukraine;
2Bundeswehr Institute of Microbiology, Munich, Germany

Introduction. Bacillus anthracis, a causative agent of anthrax, is a
non-motile, gram-positive, facultative anaerobic and spore-
producing rod. The key virulence factor of B. anthracis is its ability to
form a capsule inside the host organism. It protects bacterial cells
from lysis by host’s mononuclear phagocyte system. Genes
responsible for capsule biosynthesis are located in pXO2, which
together with the chromosome and toxigenic pXO1 plasmid form the
anthrax genome. Conventional and quantitative PCR (qPCR) are
commonly used for rapid diagnosis of anthrax. In order to provide
accurate diagnostic results, the specificity, sensitivity, robustness
and repeatability of the implemented and administrated qPCR
assays have to be tested and validated.
Methods. qPCR was conducted using the Applied Biosystems Fast
7500 Real-time PCR system including Applied Biosystem specific
reagents (AmpliTaq Gold). Anthrax pXO1 pagA primers
(pagA_forward GTACAAGTGCTGGACCTACG, pagA_reverse
CACTGTACGGATCAGAAGCC) and TaqMan pagA probe (FAM-
ACCGTGACAATGATGGAATCCCTGA-BBQ) were used. Data
analysis and statistical calculations were performed using Microsoft
Excel. The limit of detection (probit analysis) was calculated using
the Statgraphics software.
Results.We used the M13 PCR product of the pagA TZ57 R/T
plasmid, which contained 1000 copies/mkl and resulted in a Ct
value of 30. Robustness of qPCR was adjusted by optimization of
amplification parameters, and concentration of reaction components
(Magnesium chloride, primers, probe and Taq polymerase). In order
to test the repeatability and precision of the qPCR assay after
optimization, the variation within the experiment (Intra-assay
variability) and between several independent experiments (Inter-
assay variability) was evaluated. The analytical sensitivity of the
method was defined using probit analysis and linearity testing. To
define the ability to detect sequence of interest (diagnostic
sensitivity), we tested mixed panel of B. anthracis strains and
pagA marker could be detected in all tested strains. To find out the
specificity of our assay, we also tested various strains of potential
cross-reacting organisms as well as DNA samples of various
pathogenic bacteria and viruses, which cause similar clinical
symptoms as anthrax (differential diagnosis relevant organisms).
Only four out of six strains of Bacillus cereus were positive with
different Ct values, which were expected to contain pagA genetic
marker.
Conclusions. All conducted assays proved that qPCR test, which
we used for detection of pagA genetic marker of B. anthracis
pXO1 plasmid is specific and reliable. In addition, this validation
procedure allowed making this test more robust, repeatable and
sensitive. This method will be adjusted in the laboratory of
molecular diagnostics at NSC IECVM for diagnostic detection of
anthrax in the environmental samples.

# 138. Валідація кількісної ПЛР для детекції гена pagA,
специфічного до сибірки, для виявлення плазміди Bacillus
anthracis pXO1
Білойван О.1, Стегній Б.1, Ареф’єв В.1, Солодянкін О.1,
Герілович А.1, Попп К.2,Шварц Дж.2
1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Інститут мікробіології Бундесверу, Мюнхен, Німеччина

Вступ. Bacillus anthracis, збудник сибірки, є нерухомою
грампозитивною факультативно-анаеробною та
спороутворюючою паличкою. Основним фактором
вірулентності B. anthracis є його здатність утворювати капсулу
в організмі хазяїна. Вона захищає клітини бактерії
відфагоцитозу. Гени, що відповідають за утворення капсули,
розташовані у плазміді pXO2, яка, разом із хромосомою і
токсикогенною плазмідою pXO1, формує геном цієї бактерії.
Для експрес-діагностики сибірки застосовують класичну та
кількісну ПЛР. З метою забезпечення точних результатів
діагностики необхідно проводити визначення та валідацію
таких параметрів, як специфічність, чутливість, стійкість та
відтворюваність застосовуваних досліджень кількісної ПЛР.
Методи. Кількісну ПЛР проводили методом ПЛР у реальному
часі на ампліфікаторі Applied Biosystems Fast 7500 та за
допомогою реактивів фірми Applied Biosystems (AmpliTaq Gold).
Використовували праймери для детекції специфічного
маркера pagA плазміди pXO1 (pagA_forward
GTACAAGTGCTGGACCTACG, pagA_reverse
CACTGTACGGATCAGAAGCC) та зонд TaqMan pagA (FAM-
ACCGTGACAATGATGGAATCCCTGA-BBQ). Статистичну
обробку отриманих даних проводили у програмі Microsoft Excel.
Ліміт детекції (пробіт-аналіз) визначали за допомогою
програмного забезпечення Statgraphics.
Результати. В якості контрольного зразка ДНК
використовували робоче розведення продукту ПЛР, яке було
отримано шляхом очищення плазміди pagA TZ57 R/T з
використанням праймерів М13, містило 1000 копій ДНК/мкл та
мало значення Ct в 30 циклів. Надійність методу ПЛР було
досягнуо шляхом оптимізації параметрів ампліфікації, а також
концентрації компонентів реакції (хлориду магнію, праймерів,
зонда і Taq-полімерази). З метою визначення відтворюваності
та точності кількісної ПЛР оцінювали відхилення у межах
експерименту (варіативність результатів одного аналізу) та між
декількох незалежнихекспериментів (варіативність результатів
різних аналізів). Аналітичну чутливість методу визначали за
допомогою пробіт-аналізу та перевірки лінійності. З метою
визначення діагностичної чутливості методу (здатності
виявляти необхідну послідовність нуклеотидів в досліджуваних
зразках), ми досліджували панель ДНК штамів B. anthracis. За
результатом експерименту маркер pagA вдалося виявити в
усіх досліджуванихзразках. Для визначення специфічності
методу ми також проводили дослідження гомологічної панелі
ДНК штамів мікроорганізмів, що можуть вступати у перехресні
реакції, а також зразків ДНК збудників захворювань, які
подібні до сибірки клінічні ознаки (гетерологічна панель). Лише
чотири з шести штамів Bacillus cereus містили генетичний
маркер pagA, що співпадало з очікуваними результатами.
Висновки. Усі проведені аналізи довели, що кількісна ПЛР, яку
ми використовували для визначення генетичного маркера
pagA плазміди pXO1 B. anthracis , є специфічною та надійною.
Крім того, процедура валідації дозволила зробити цей метод
більш стійким, відтворюваним та чутливим. Цей метод буде
застосовуватись у лабораторії молекулярної діагностики у ННЦ
«ІЕКВМ» для виявлення генетичного матеріалу збудника
сибірки у зразках, отриманих від об'єктів навколишнього
середовища.
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# 153. Occupation Related to Animals are not Strong Predictors
for Acquiring Anthrax Infection in Georgia
Zhizhilashvili S.1, Mebonia N.2, Chakvetadze N.2, Arner R.3, Malania
L.2
1Tbilisi State Medical University, Georgia;
2National Center for Disease Control and Public Health, Georgia;
3Science Consulting, LLC, PA, USA

Introduction. Epidemiologic data indicate a global distribution of
anthrax. The infection is endemic in the country of Georgia. The
study goal was to identify the main risk factors associated with
anthrax infection among humans in the country.
Methods. In 2018, a secondary analysis of the database collected
during a cross-sectional study was performed. The cross-sectional
study was conducted in the Shida Kartli and Kvemo Kartli regions of
Georgia in 2016-2017 in order to estimate prevalence of selected
zoonotic infection diseases among farmers and veterinarians. The
database used for secondary analysis included information
collected from 300 study participants, out of which 150 persons
were “exposed”. Their occupation was related to animal care
(veterinarians, farmers, etc.). In addition, records contained blood
testing results for infection agents in the respondents. Univariate
and multivariate statistical analysis was performed to identify risk
factors associated with anthrax infection and calculate the odds
ratio (OR) and 95% of confidence interval (95% CI).
Results. Out of 14 seropositive respondents for anthrax, 6 did not
have occupational risk; male/female ratio of seropositive persons
was 1:1. To identify risk factors correlated with anthrax infection, 16
different factors were analyzed during univariate statistical analysis.
Slaughtering of cattle (OR=5.0; 95% CI=1.7-15.3), goats (OR=3.5;
95% CI=1.2-10.6), and sheep (OR=3.4; 95% CI=1.2-10.2), as well
as processing of animal hides (OR=12.7; 95% CI=2.8-57.7) are
positively and significantly correlated with anthrax infection while
association between occupational risk (OR=1.35; 95%
CI=0.46-4.00) and infection is weak and insignificant. Almost all
veterinarians involved in the study mentioned that they were
participating in continuous education for more than 50 hours a year.
Based on the adjusted OR, a positive correlation was detected
between slaughtering animals and Anthrax infection (adjusted
OR=4.32; 95% CI=1.09-17.03).
Conclusions. High risk of development of anthrax infection among
humans in Georgia is related to processing of animal parts. Low
occupational risk of infection detected in this study could be
explained by continuous education of veterinarians.

# 153. Професійна діяльність, пов'язана з тваринами, не є
важливим визначним фактором для інфікування сибіркою
в Грузії
Жижилашвілі С.1, Мебонія Н.2, Чакветадзе Н.2, Арнер Р.3,
Маланія Л.2
1Тбіліський національний медичний університет, Грузія;
2Національний центр контролю захворювань та громадського
здоров’я Грузії;
3Science Consulting, LLC, Пенсильванія, США

Вступ. Епідеміологічні дані вказують на широке
розповсюдження сибірки у світі. Ця інфекція є ендемічною у
Грузії. Метою дослідження було виявлення основних факторів
ризику виникнення захворювання на сибірку серед людей на
території країни.
Методи. У 2018 році проведений вторинний аналіз бази даних,
зібраної в ході крос-секційного дослідження. Крос-секційне
дослідження було проведено в регіонах Шида Картлі та Квемо
Картлі у Грузії протягом 2016-2017 рр. з метою оцінки
поширеності певних зоонозних інфекційних захворювань серед
фермерів і ветеринарів. База даних, яка використовувалась
для вторинного аналізу, включала інформацію щодо 300
учасників дослідження, з яких 150 осіб належали до групи
ризику. Їхня професія була пов'язана з доглядом за тваринами
(ветеринари, фермери тощо). Крім того, звіти містили
результати аналізів крові на наявність антитіл до збудників
інфекційних захворювань. Проведено одновимірний і
багатовимірний статистичні аналізи для виявлення факторів
ризику, пов'язаних із захворюванням на сибірку, та розрахунку
відношення шансів (ВШ) і 95% довірчого інтервалу (95% ДІ).
Результати. З 14 серопозитивних на сибірку респондентів у
шести осіб професійний ризик був відсутнім; співвідношення
чоловіків і жінок серед серопозитивних осіб склало 1:1. Для
виявлення факторів ризику, пов'язаних із захворюванням на
сибірку, проаналізовано 16 різних факторів за допомогою
одновимірного статистичного аналізу. Забій великої рогатої
худоби (ВШ=5,0; 95% ДІ=1,7-15,3), кіз (ВШ=3,5; 95%
ДІ=1,2-10,6), овець (ВШ=3,4; 95% ДІ=1,2-10,2), а також обробка
шкури тварин (ВШ=12,7; ДІ 95%=2,8-57,7) прямо та
статистично значущо корелюють із інфікуванням на сибірку, в
той час як зв'язок між професійним ризиком (ВШ=1,35; ДІ
95%=0,46-4,00) та інфекцією є слабким і не є значущим. Майже
всі ветеринари, залучені до дослідження, відзначили, що вони
беруть участь у постійній програмі підвищення кваліфікації, що
включає більш ніж 50 годин навчання на рік. Ґрунтуючись на
скорегованому ВШ, була виявлена пряма залежність між
забоєм тварин та інфекцією, спричиненою збудником сибірки
(ВШ=4,32; 95% ДІ=1,09-17,03).
Висновки. Високий ризик розвитку інфекції, викликаної
збудником сибірки, серед людей у Грузії пов'язаний з
обробкою частин туш тварин. Низький професійний ризик
зараження, виявлений у цьому дослідженні, можна пояснити
залученням ветеринарів до програми постійного підвищення
кваліфікації.
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# 205. The Risks of Anthrax Infection in Animals and People
Related to the Technogenic and Ecological Safety and
Emergency Situations in Ukraine
Ordinska D.1, Garkavenko T.1, Kozytska T.1, Gorbatuk O.1, Musiyets
I.1, Kravtsova O.1, Timchenko O.2
1State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise;
2Odesa Regional State Laboratory of the SSUFSCP

Introduction. Anthrax is an anthropozoonotic disease. Animals are
most often become infected while eating grass on the pasture or
drinking water from water sources affected by the pathogen spores.
The main cause of human infection is handling sick animals and
manipulations with meat from such animals. Anthropogenic and
ecological disasters and emergencies that have become more
frequent in Ukraine increase a risk of outbreaks and spread of
anthrax in susceptible animals as well as infection in humans.
Methods. An epizootic investigation of the anthrax case in cattle
was conducted in Miniailivka and Mykolayivka Novorosiyska villages
in Saratskiy region of Odesa Oblast. We sampled and investigated
the pathological material from slaughtered heifer of 1.5 years old;
dead cow of 6 years old; stomach contents of a slaughtered bull of 1
year old; the ground from the facility where animals were
slaughtered, pastures, water from the rivers Sarat and Hajimer. The
specimens were investigated using the bacteriological method with
isolation of the pure culture of Bacillus anthracis, precipitation
reaction, and biological method with the infection of white mice with
subsequent isolation of the pathogen.
Results. Results of the epizootic investigation revealed the fact of
unauthorized slaughter of the bull in the pasture and the heifer in
the yard. The animals were unidentified and not vaccinated against
anthrax. The bull owner had signs of skin form of anthrax. The same
signs were found in another 5 people who were involved in the
heifer slaughtering. The humans were infected through scratches on
the skin. People who consumed the meat did not have any signs of
the disease.
It was found that through Miniailivka and Petropavlivka villages
flows the Sarata river, which originates in the territory of Moldova.
According to the OIE website, the cases of anthrax were reported in
Moldova during 2012-2016, however the location of these sites was
not indicated. From Ukraine's side during 2014-2015, floods on the
Sarata river caused swamping of pastures and settlements where
anthrax outbreaks were registered.
According to the retrospective analysis of the epizootic situation in
the abovementioned settlements, the last case of the cattle anthrax
was reported in 1999 in Petropavlivka village of Saratskiy region.
According to the research results, 1 sample of frozen meat from the
heifer, 1 sample from the dead cow, 1 sample of the stomach
contents of the slaughtered bull, 1 sample of the ground from the
facility where the heifer was slaughtered, 6 samples from the
pasture, 1 sample of the river water near the pasture of Miniailivka
village were positive in terms of anthrax.
Conclusions. In Ukraine, there are risks of infecting animals and
people with anthrax due to non-compliance with veterinary and
sanitary norms of keeping animals, swamping of settlements and
pastures located near the rivers crossing the unfavorable countries
in terms of anthrax, due to flood-infested soil and unauthorized
slaughter of animals.

# 205. Ризики зараження тварин і людей сибіркою,
пов’язані з техногенно-екологічною безпекою та
надзвичайними ситуаціями в Україні
Ординська Д.1, Гаркавенко Т.1, Козицька Т.1, Горбатюк О.1,
Мусієць І.1, Кравцова О.1, Тимченко О.2
1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
2Одеська регіональна державна лабораторія
Держпродспоживслужби

Вступ. Сибірка – антропозоонозне захворювання. Тварини
найчастіше заражаються аліментарним шляхом під час
поїдання трави на пасовищі або вживання води з джерел,
уражених спорами збудника. Основною причиною зараження
людей є догляд за хворими тваринами і маніпуляції з м’ясом від
таких тварин. Техногенно-екологічні катастрофи і надзвичайні
ситуації, що почастішали в Україні, створюють небезпеку
спалахів і поширення сибірки серед сприйнятливих тварин та
інфікування людей.
Методи. Проведено епізоотичне розслідування випадку
захворювання на сибірку великої рогатої худоби в с.
Міняйлівка і с. Миколаївка Новоросійська Саратського району
Одеської обл. Відібрані та досліджені зразки патологічного
матеріалу від вимушено забитої телиці віком 1,5 роки; загиблої
корови віком 6 років; вмісту шлунку від вимушено забитого
бичка віком 1 рік; ґрунту з місця забою тварин, пасовищ, води з
річок Сарата і Хаджимер. Зразки досліджувались
бактеріологічним методом з виділенням чистої культури
Bacillus anthracis, в реакції преципітації, біологічним методом із
зараженням білих мишей з наступним виділенням збудника.
Результати. За аналізом результатів епізоотичного
розслідування було встановлено факт несанкціонованого
вимушеного забою бичка на пасовищі та телиці на подвір’ї.
Тварини були неідентифіковані та нещеплені проти сибірки. У
власника бичка були виявлені ознаки шкірної форми сибірки.
Такі ж ознаки були виявлені ще у 5 осіб, які брали участь в
забої телиці. Зараження чоловіків відбулося через подряпини
на шкірі рук. У людей, які вживали м’ясо, ознаки захворювання
не виявлені.
Встановлено, що через с. Міняйлівка та с. Петропавлівка
протікає річка Сарата, яка бере свій початок на території
Молдови. За інформацією на сайті МЕБ в Молдові впродовж
2012–2016 рр. реєстрували випадки захворювання на сибірку,
хоча розташування цих пунктів не вказували. Зі сторони
України впродовж 2014–2015 рр. через повені на р. Сарата
були зафіксовані затоплення пасовищ і населених пунктів, де
були зареєстровані спалахи сибірки.
За даними ретроспективного аналізу епізоотичної ситуації у
згаданих населених пунктах в 1999 р. був зареєстрований
останній випадок захворювання на сибірку великої рогатої
худоби в с. Петропавлівка Саратського району.
За результатами досліджень позитивними щодо сибірки
виявились 1 зразок м´яса мороженого від телиці та 1 зразок
від загиблої корови, 1 зразок вмісту шлунку вимушено забитого
бичка, 1 зразок ґрунту з місця забою телиці, 6 зразків ґрунту з
пасовищ, 1 зразок річкової води біля пасовища с. Міняйлівка.
Висновки. В Україні існують ризики зараження тварин і людей
сибіркою через недотримання ветеринарно-санітарних норм
утримання тварин, підтоплення населених пунктів і пасовищ,
розташованих поблизу річок, що перетинають неблагополучні
щодо сибірки країни, через заражений паводками ґрунт і
несанкціонований забій тварин.
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# 232. Laboratory Diagnostics of Botulism in Dnipropetrovsk
Oblast in 2018
Daragan G.1, Shtepa O.2, Sinhovska S.2, Shamychkova H.2, Belova
I.2, Rezvykh V.2, Stepanskyi D.1, Kolesnikova I.3
1SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Cases of botulism including lethal ones are annually
registered in Ukraine. For 6 months of 2018, 46 botulism outbreaks
with 53 injured had been registered in Ukraine, and 4 people died.
There were 4 cases of botulism and no deaths were registered in
Dnipropetrovsk Oblast in 2018.
The study objective was to determine the dominant serotypes of
botulinum toxin, which caused cases of botulism in Dnipropetrovsk
Oblast in 2018 compared to 2013-2017.
Methods.We used epidemiological and microbiological methods.
The biomaterial collected from patients (blood serum, gastric lavage
and intestinal lavage, vomiting matters) was studied; food – transfer
factors (home-made river fish, only dried at home). The toxin was
determined by setting a biological assay on white mice that were
grown in the vivarium of the laboratory of especially dangerous
infections of the SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the
MoH of Ukraine, and establishing its type in the neutralization test.
The neutralization test in 82 white mice (weighing at least 16-18
grams) was performed using 5 types of monovalent serum (A, B, C,
E and F). Observation of test animals that received a mixture of
toxin and homologous serum was carried out during 4-5 days.
Bioprobes remained alive at botulinum toxin presence and all other
mice died. The type of serum neutralizing the toxin pointed at its
typical affiliation.
Results. Cases of botulism are registered annually in the
Dnipropetrovsk Oblast, mainly due to the use of undressed home-
made dried fish. In 2018 out of 10 samples studied (remains of dried
fish – 2, biological material from patients – 8, including blood serum
– 6, gastric lavage –1, intestinal lavage – 1) 5 were positive that
constituted 50±9.8%. Botulinum toxin type B (20±3.9%) was
isolated in 5 positive samples in 1 case (blood serum), botulinum
toxin type A (40±7.8%) was isolated in 2 cases while studying of
gastric and intestinal lavage and 2 samples of residues of
undressed dried fish – type E botulinum toxin was isolated
(40±7.8%).
Using biological method (neutralization test in white mice), 31
samples were examined (18 samples of biological material of
patients and 13 samples of dried fish residues), and 14 positive
results were obtained that amounted to 45.2±5.5% over the past 5
years (2013-2017). Type E prevailed among serotypes, the
percentage of which was 57.1±4.7%. There was also a significant
proportion of serotype A (28.6±16.8%). Botulinum toxin of type B
(14.3±16.0%) occupied the third place in the structure of defined
serotypes.
Conclusions. Analysis of research results in botulism foci indicates
the predominance of botulinum toxin type E and A, as the etiological
factor of cases of the disease. However, there is a tendency for
changes in the dominant serotypes of botulinum toxin, which can
cause outbreaks and even lead to death.

# 232. Лабораторна діагностика ботулізму у
Дніпропетровській області у 2018 р.
Дараган Г.1,Штепа О.2, Сіньговська С.2,Шамичкова Г.2, Бєлова
І.2, Резвих В.2, Степанський Д.1, Колеснікова І.3
1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Серед населення України щорічно реєструють випадки
ботулізму, у тому числі летальні. За 6 місяців 2018 р. в Україні
зареєстровано 46 осередків ботулізму з 53 постраждалими, 4 з
яких померли. У Дніпропетровській області у 2018 р.
зареєстровано 4 випадки ботулізму, летальних випадків не
зареєстровано.
Метою роботи було визначення домінуючих серотипів
ботулотоксину, що спричиняли випадки ботулізму у
Дніпропетровській області у 2018 р. в порівнянні з 2013-2017
рр.
Методи. Епідеміологічний, мікробіологічний. Досліджувався
біоматеріал, відібраний у хворих (сироватка крові, промивні
води шлунку та кишківника, блювотні маси); харчові продукти
– фактори передачі (тільки в’ялена в домашніх умовах
непатрана річкова риба). Токсин визначався шляхом
постановки біопроби на білих мишах, що були вирощені у
віварії лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ
«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України», та встановлення його
типу в реакції нейтралізації. Реакція нейтралізації на 82 білих
мишах (вагою не менше 16-18 грамів) проведена з
використанням моновалентних сироваток 5 типів (A,B,C,E та
F). Спостереження за біопробними тваринами, які отримали
суміш токсину та гомологічної сироватки, проводилось
протягом 4-5 діб. За наявності ботулотоксину біопробні
тварини залишались живими при загибелі усіх інших мишей.
Тип сироватки, нейтралізуючої токсин, вказував на його
типову приналежність.
Результати. У Дніпропетровській області щорічно
реєструються випадки захворювань на ботулізм, в основному
зумовлені вживанням непатраної в’яленої риби домашнього
виготовлення. У 2018 р. з 10 досліджених проб (залишки
в’яленої риби – 2, біоматеріал від хворих – 8, у т. ч. сироватки
крові – 6, промивні води шлунку – 1, промивні води кишківника
– 1) 5 були позитивними, що становить 50±9,8%. З 5-ти
позитивних проб в 1 випадку (сироватка крові) виділено
ботулотоксин типу В (20±3,9%), у 2 випадках при дослідженні
промивних вод шлунку та кишківника виділено ботулотоксин
типу А (40±7,8%) та у 2-х пробах залишків непатраної в’яленої
риби – виділено ботулотоксин типу Е (40±7,8%).
За останні 5 років (2013-2017 рр.) біологічним методом (реакція
нейтралізації на білих мишах) було досліджено 31 пробу (18
проб біоматеріалу від хворих та 13 проб залишків в’яленої
риби), отримано 14 позитивних результатів, що склало
45,2±5,5%. Серед серотипів переважав тип Е, питома вага
якого становила 57,1±4,7%. Значною була також частка
серотипу А (28,6±16,8%). Третє місце в структурі визначених
серотипів ботулотоксину посідав тип В (14,3±16,0%).
Висновки. Аналіз результатів досліджень в осередках
ботулізму свідчить про переважання ботулотоксину типів Е та
А, як етіологічного чинника випадків захворювання. Разом з
тим, є тенденція до змін домінуючих серотипів ботулотоксину,
що можуть викликати спалахи і призводити навіть до
летальних випадків.
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# 261. Features of Laboratory Diagnosis of Brucellosis by
Serological Tests in Dnipropetrovsk Oblast
Sinhovska S.1, Shamychkova H.1, Shtepa O.1, Rezvykh V.1,
Levchenko Yu.1, Kryzhanenko K.1, Stepanskyi D.2, Daragan G.2,
Kurilov Ye.3, Makarovska V.3, Portnykh V.3, Kolesnikova I.4
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnіpropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Head Department of the SSUFSCP in Dnipropetrovsk Oblast;
4Bogomolets National Medical University

Introduction. Brucellosis remains a relevant public health issue due
to its propensity to chronicity, long-term loss of labor capacity and
disability of patients. Under the Order of the MoU of Ukraine as of
28.12.2015 No. 905, a diagnosis is based on clinical,
epidemiological and laboratory criteria.
The objective of the work was to analyze the results of laboratory
test in the diagnosis for brucellosis of workers from occupational risk
groups in Dnipropetrovsk Oblast.
Methods. Epidemiological analysis (f.No.1, f.No.40-health, No.60/
о), serological, statistical methods. Comprehensive serologic
diagnostics included agglutination test (AT) (in tubes – Wright’s test,
on glass – Huddleson’s test), using a kit “Anti-Bactantigen-Test” –
“Brucella-reagent”. The diagnostic titer of Wright's test is 1:200,
Huddleston's test is 1:100 or more that lasts six months.
Results. Under the current regulatory framework, the case of
brucellosis, which meets the clinical and laboratory criteria, is
confirmed. Laboratory criteria for diagnosis are at least one of two:
the selection of Brucella spp. from the clinical material or the
antibody detection of Brucella spp. (complex serological tests:
Huddleson agglutination test, Wright's agglutination test, indirect
hemagglutination test (IHAT), enzyme immunoassay (ELISA). Until
2018, laboratory diagnosis of brucellosis in Dnipropetrovsk Oblast
was carried out using a set of reagents for AT, which contained only
one species – Brucella abortus. In 2015, for preventive purposes,
88 farm workers were examined, 176 tests were conducted. In
2016, 97 persons from occupational risk groups were examined,
194 tests were conducted. In 2017, 70 people were examined, 139
serological tests were conducted. No positive results were found
during this period. In 2018, a kit of JSC ECOLab (Russia), Brucella
reagent – inactivated and stained Brucella suspension (Brucella
abortus, B. melitentes, B. suis) used for qualitative and quantitative
tests for detection of the somatic antigen relationship of 3 species of
Brucella. Positive results are registered for the first time. In 2018,
during health examination of occupational risk groups, 165 patients
were examined for preventive purposes, and the share of
seropositive patients was 4.24±1.57%. In total, 330 blood serum
were tested. 7 cases were detected antibodies in diagnostic titers,
indicating that contact with the agent of brucellosis.
Conclusions. The analysis of laboratory tests findings
demonstrates that circulation of the causative agent of brucellosis is
possible in oblast, but the use of various diagnostic kits for
agglutination test makes it difficult to detect it in human blood
serum.

# 261. Особливості лабораторної діагностики бруцельозу
при проведенні серологічних досліджень у
Дніпропетровській області
Сіньговська С.1,Шамичкова Г.1,Штепа О.1, Резвих В.1,
Левченко Ю.1, Крижаненко К.1, Степанський Д.2, Дараган Г.2,
Курілов Є.3, Макаровська В.3, Портних В.3, Колеснікова І.4
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області;
4Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Бруцельоз залишається актуальною проблемою
громадського здоров’я через схильність до хронізації, тривалої
втрати працездатності та інвалідизації хворих. Діагноз, згідно
Наказу МОЗ України від 28.12.2015 р. № 905, ґрунтується на
клінічних, епідеміологічних і лабораторних критеріях.
Метою роботи було проаналізувати результати лабораторних
досліджень на бруцельоз працівників з груп професійного
ризику у Дніпропетровській області.
Методи. Епідеміологічний аналіз (ф.№1, ф.№40-здоров, №60/о),
серологічний, статистичний методи. Комплексна серологічна
діагностика включала реакції аглютинації (РА) Райта і
Хаддлсона, із застосуванням набору реагентів «Анти-
Бактантиген-Тест» – «Brucella-реагент». Діагностичний титр
реакції Райта 1:200, Хаддлсона – 1:100 і більше, що
зберігається півроку.
Результати. Відповідно до чинної нормативної бази
підтвердженим вважається випадок бруцельозу, що відповідає
клінічним і лабораторним критеріям. Лабораторними
критеріями для встановлення діагнозу є принаймні один з
двох: виділення Brucella spp. з клінічного матеріалу або
виявлення специфічних антитіл проти Brucella spp.
(комплексна серологічна діагностика: пластинчата реакція
аглютинації Хаддлсона, об’ємна реакція аглютинації Райта,
реакція непрямої гемаглютинації (РНГА), імуноферментний
аналіз (ІФА). Лабораторну діагностику бруцельозу у
Дніпропетровській області до 2018 р. проводили із
застосуванням наборів реагентів для проведення РА, які
містили тільки один вид – Brucella abortus. У 2015 р. з
профілактичною метою було обстежено 88 осіб – працівників
фермерських господарств області, проведено 176 досліджень.
У 2016 р. обстежено 97 осіб з числа груп професійного ризику,
здійснено 194 дослідження. У 2017 р. обстежено 70 осіб,
проведено 139 серологічних досліджень. За цей період
позитивних результатів не виявлено. У 2018 р. для
дослідження використано набір реагентів ЗАТ
«ЕКОлаб» (Росія), Brucella-реагент – суспензія вбитих та
забарвлених бруцел (Brucella abortus, B. melitentes, B. suis),
який застосовується для якісного та кількісного дослідження
антитіл до соматичних антигенів бруцел 3-х видів. Позитивні
результати зареєстровані вперше. У 2018 р., під час
диспансеризації груп професійного ризику, з профілактичною
метою було обстежено 165 осіб, питома вага серопозитивних
склала 4,24±1,57%. Загалом було проведено 330 досліджень
сироваток крові. Виявлено 7 осіб з антитілами у діагностичних
титрах, що свідчить про контакт зі збудником бруцельозу.
Висновки. Аналіз результатів лабораторних досліджень
свідчить, що в області можлива циркуляція збудника
бруцельозу, але використання різноманітних діагностичних
наборів реагентів для проведення серологічних реакції
методом РА ускладнює виявлення його у сироватці крові
людини.
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# 268. Monitoring of Especially Dangerous Pathogens as
“Agents” of Biological Weapons
Velychko O., Vasiunets L., Hatsii L., Semenyshyn O.
SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Biological weapons are one of the potential agents of
mass destruction of humanity, and high priority pathogens (anthrax,
plague, tularemia, botulinum toxin, and others) are the main
bioarsenal. High efficiency of destruction, significant economic
losses, a variety of biological agents – this represents a risk of
national security. Favorable landscape and climatic conditions for
the circulation of pathogens of especially dangerous infections exist
in Lviv Oblast. There are 74 enzootic areas with tularemia, 280
permanently unfavorable points for anthrax in the oblast, there are
historical data on the detection of pathogens of brucellosis, cholera.
Methods. In 2015-2018, 28,579 specimens from environmental
objects were investigated (2341 specimens of mouse-like rodents;
24,615 specimens of ixodic ticks; 106 samples of wild birds, 1360
samples from open water sources, streams, including hydrobionts;
46 samples of meat-processing plant waste water and 101 samples
of the soil from burial ground for cattle), of which 2178 samples
were formed. Bacteriological (1985 samples), serological (2566
samples) and molecular genetic methods (627 samples) were used
to indicate pathogens of plague, tularemia, anthrax, glanders,
melioidosis, cholera and brucellosis.
Results. In the PCR study, Francisella tularensis DNA was
detected in 5.4% of samples (6 – mouse-like rodents, 5 – ixodic
ticks, 1– pellets of birds of prey). The presence of Brucella spp.
DNA was found in 4.0% (2 samples from rodents). At the present
stage, according to the results of PCR, no pathogens of glanders,
melioidosis, or plague were detected. 7 cultures (0.7%) of Vibrio
cholera non 01 toxigenic strains of V. cholera 01 were
bacteriologically isolated from 1019 water samples of open water
sources. During serological studies (IHT – indirect hemagglutination
test), antibodies to F. tularensis were found in 9.6% of mouse-like
rodents of 8 species, mainly in Apodemus agrarius (29.5%), Mus
musculus (22.3%), Myodes glareolus (21.4%). Tularemia pathogen
antigen was detected in 31.1% of samples of ixodic ticks, mainly in
Dermacentor reticulatus (66.1%) and in 5.5% of pellets of birds of
prey. One of the biological weapons agents that are of particular
importance is botulinum toxin. 49 samples (material from patients
and food products) were investigated – 34.7% of which were
positive.
Conclusions. The results of monitoring study indicate that
pathogens of individual emergent infections circulate in the Lviv
Oblast. Possible changes in climatic conditions, potential expansion
of pathogens prevalence (migration of rodents, birds, ticks, etc.),
variability of the biological properties of pathogens can lead to their
increased virulence, activation of natural foci and the appearance of
new endemic and enzootic regions. These are the circumstances
that pose a threat to the population and the environment.

# 268. Моніторинг за збудниками особливо небезпечних
інфекцій як «агентів» біологічної зброї
Величко О., Васюнець Л., Гацій Л., Семенишин О.
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Одним із потенційних агентів масового ураження
людства є біологічна зброя, основним біоарсеналом якої є
патогени найвищого пріоритету (збудники сибірки, чуми,
туляремії, ботулотоксин та ін.). Висока ефективність
ураження, значні економічні втрати, різноманітність біологічних
агентів, – все це становить ризик національній безпеці. На
території Львівської області існують сприятливі ландшафтно-
кліматичні умови для циркуляції збудників особливо
небезпечних інфекцій. В області відомо 74 ензоотичних
територій з туляремії, 280 стаціонарно-неблагополучних
пунктів з сибірки, є історичні дані про виявлення збудників
бруцельозу, холери.
Методи. За 2015-2018 рр. досліджено 28579 зразків із обʹєктів
довкілля (2341 екз. мишовидних гризунів; 24615 екз. іксодових
кліщів; 106 проб диких птахів; 1360 проб відкритих водойм,
струмків, в т.ч. гідробіонти; 46 проб стічної води
мʹясопереробних комбінатів та 101 проба грунту
худобомогильників), з яких сформовані 2178 проб. Для
індикації патогенів чуми, туляремії, сибірки, сапу, меліоїдозу,
холери та бруцельозу застосовувалися бактеріологічний (1985
проб), серологічний (2566 проб) та молекулярно-генетичний
(627 проб) методи.
Результати. При дослідженні методом ПЛР ДНК Francisella
tularensis виявлена у 5,4 % проб (6 – від мишовидних гризунів,
5 – від іксодових кліщів, 1 – від пелеток хижих птахів).
Наявність ДНК Brucella spp. виявлено у 4,0% (2 пробах від
гризунів). На теперішньому етапі за результатами ПЛР
збудників сапу, меліоїдозу, чуми не виявлено. Бактеріологічно
із 1019 проб води відкритих водойм ізольовані 7 культур (0,7%)
Vibrio cholera non 01, токсигенних штамів V. cholera 01 не
виділяли. При серологічних дослідженнях (РНГА – реакція
непрямої гемаглютинації) виявлені антитіла до F. tularensis у
9,6% мишовидних гризунів 8-ми видів, переважно у Apodemus
agrarius (29,5%), Mus musculus (22,3%), Myodes glareolus
(21,4%). Антиген збудника туляремії виявлено у 31,1% проб
іксодових кліщів, переважно у Dermacentor reticulatus (66,1%)
та у 5,5% пелеток хижих птахів. Одним із агентів біологічної
зброї, які мають особливе значення є ботулотоксин.
Досліджено 49 проб (матеріал від хворих та продукти
харчування) – 34,7% яких були з позитивним результатом.
Висновки. Результати моніторингових досліджень свідчать,
що у Львівській області циркулюють збудники окремих
емерджентних інфекцій. Можливі зміни кліматичних умов,
потенційне розширення ареалу розповсюдженості патогенів
(міграція гризунів, птахів, кліщів та ін.), мінливість біологічних
властивостей збудників, – можуть призвести до посилення їх
вірулентності, активізації природних осередків та появі нових
ендемічних та ензоотичних територій. Саме такі обставини
становлять загрозу для населення та довкілля.
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# 275. Epizootic Features of the Manifestation of Anthrax in the
World and in Ukraine
Skorokhod S., Korniienko L., Moroz O., Datsenko R., Karpulenko M.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Anthrax is a quite dangerous zoonotic. Annually
about 1 million animals and about 20 thousand people in more than
80 countries suffer from this disease. In Ukraine, there are more
than 13.5 thousand locations that suffer from anthrax. The aim is to
analyze the epizootic situation of anthrax in the world and in Ukraine
over the past 5 years.
Methods. The study uses the materials of the International
Epizootic Bureau for anthrax epizootology, statistics of the State
Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection over
the past 5 years. During analytical research we used the method of
epizootic analysis.
Results. There is a tendency for permanent problems of the
territories of individual states, where the disease was registered for
the analyzed period practically every year. These are countries such
as Afghanistan, Argentina, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Chad,
Chile, Costa Rica, Ecuador, Eritrea, Ethiopia, Georgia, Ghana,
Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, India, Indonesia, Iran,
Jordan, Kenya, Lesotho, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nepal,
Niger, Pakistan, Papua New Guinea, Senegal, South Africa,
Tajikistan, Tanzania, Turkey, Uganda, Uruguay, Zambia,
Zimbabwe.
The list even included countries with stable economies and a high
standard of living (Italy, Switzerland, Hungary, Sweden, France).
The incidence of anthrax is negligible in Ukraine due to the constant
vaccination of farm animals. Thus, for the period 2014-2018, an
outbreak of anthrax was registered among pigs in 2016 (1 sick
animal, Kharkiv Oblast), an outbreak of anthrax among sheep in
2017 (2 sick animals, Sumy Oblast), 2 outbreaks among cattle in
2018 (1 diseased animal in each case, Odesa Oblast). The latest
outbreaks were recorded among dogs in 2012, among horses in
2001, among wild and fur animals in 1999.
It can also be noted that the peak rates of anthrax among humans
coincide with the peak characteristics of incidence among animals.
The anthrax in people was registered in 2003 – Kharkiv Oblast – 1
case, in 2004 – Chernivtsi Oblast – 3, 2008 – Mykolaiv Oblast – 1,
2012 – Cherkassy Oblast – 1 case, 2018 – Odesa Oblast – 1 case.
Conclusions. The epizootic situation of anthrax in Ukraine is
controlled, and the risk of spreading infection among animals and
humans is negligible. Over the past 5 years, 4 locations having
troubles with anthrax have been registered among animals. During
the 15-year period, 7 cases have been reported among people, one
in the last five years. A negative factor in the prevention and control
of this disease in Ukraine is the lack of a single cadastre of
stationary locations contaminated with anthrax. The cadastre should
be a geological information system and contain general and
systematic data on all anthrax outbreaks registered on the territory
of Ukraine (regardless of the limitation period).

# 275. Епізоотичні особливості прояву сибірки в світі й в
Україні
Скороход С., Корнієнко Л., Мороз О., Даценко Р., Карпуленко
М.
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Сибірка є доволі небезпечним зоонозом.Щорічно в світі
хворіє на цю недугу біля 1 млн тварин і біля 20 тис. людей
більш як у 80 країнах світу. В Україні нараховується більше 13,5
тисяч неблагополучних щодо сибірки пунктів. Мета – аналіз
епізоотичної ситуації з сибірки в світі й в Україні за останні 5
років.
Методи. У роботі використані матеріали Міжнародного
епізоотологічного бюро з епізоотології сибірки, статистика
Держпродспоживслужби України за останні 5 років. Під час
проведення аналітичних досліджень нами використаний метод
епізоотологічного аналізу.
Результати. Прослідковується тенденція стаціонарного
неблагополуччя територій окремих держав, де практично
кожного року реєстрували хворобу за аналізований період. Це
такі країни як, Афганістан, Аргентина, Бангладеш, Бенін,
Буркіна-Фасо, Чад, Чилі, Коста-Ріка, Еквадор, Еритрея,
Ефіопія, Грузія, Гана, Гватемала, Гвінея, Гвінея Бісау, Гаїті,
Індія, Індонезія, Іран, Італія, Йорданія, Кенія, Лесото, Монголія,
Чорногорія, Намібія, Непал, Нігер, Пакистан, Папуа-Нова
Гвінея, Сенегал, Південна Африка, Таджикистан, Танзанія,
Туреччина, Уганда, Уругвай, Замбія, Зімбабве.
До цього списку навіть потрапили країни із стабільними
економіками й високим рівнем життя (Італія,Швейцарія,
Угорщина,Швеція, Франція).
В Україні за рахунок постійної вакцинації
сільськогосподарських тварин захворюваність на сибірку є
незначною. Так, за період 2014-2018 років зареєстровано
спалах сибірки у 2016 році серед свиней (1 хвора тварина)
(Харківська область), у 2017 році спалах сибірки серед овець (2
хворих тварини)(Сумська область), у 2018 році – 2 спалахи
серед великої рогатої худоби (по 1 одній хворій тварині в
осередку)(Одеська область). Останні спалахи серед собак
реєстрували – у 2012 році, серед коней – у 2001 році, серед
диких і хутрових звірів – у 1999 році.
Також можна зауважити про те, що піки захворюваності на
сибірку серед людей співпадають із піковими
характеристиками захворюваності серед тварин. Сибірку
серед людей реєстрували у 2003 році – Харківська область – 1
випадок, у 2004 році – Чернівецька область – 3, 2008 році –
Миколаївська область – 1, 2012 рік – Черкаська область – 1
випадок, 2018 рік – Одеська область – 1 випадок.
Висновки. Епізоотична ситуація з сибірки в Україні є
контрольованою, а ризик розповсюдження інфекції серед
тварин і людей є незначним. За останні 5 років серед тварин
зареєстровано 4 неблагополучних із сибірки пункти. За 15
річний період серед людей зареєстровано 7 випадків
захворювання, в розрахунку за останні 5 років – один.
Негативним фактором у профілактиці й контролі цього
захворювання в Україні є відсутність єдиного кадастру
стаціонарно-неблагополучних із сибірки пунктів. Кадастр має
бути геоінформаційною системою й містити загальні й
систематизовані дані про всі зареєстровані на території
України (незалежно від терміну давності) спалахи сибірки.
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# 283. Antibacterial drug resistance of Bacillus anthracis
strains
Yanenko U.1, Kravtsova O.2
1State Center for Innovative Biotechnologies;
2State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. The threat of anthrax is permanent, since there are
more than 11,000 anthrax burials on the territory of Ukraine. Due to
military actions in the east of Ukraine, 355 anthrax burials are
uncontrollable. In order to ensure the anthrax biosafety in Ukraine, it
is necessary to introduce information and explanatory activities
among the population, and in the case of the disease to apply
effective means of treatment: specific and antibacterial drugs.
Methods. The studies were carried out using vaccine Bacillus
anthracis strains: 55, UA-07, Stern, 34 F 2 and K-79 Z (Museum of
Microorganisms, SSI State Center for Innovative Biotechnologies).
The sensitivity of vaccine strains to 10 antibiotics (penicillin,
gentamicin, tetracycline, laevomycetin, nitrofuran, metronidazole,
amoxiclav, cefazoline, cephradine, loracarbef) by disc method, as
well as the method of determining the minimum inhibitory dose of
drugs by titration to culture medium with pathogen B. anthracis and
the effect of this dose on the resistance level of the anthrax
pathogen.
Results. The findings indicate that the effective antibiotic for
cultures of B. anthracis is penicillin, whereas the antibacterial drugs
such as cefazoline, cephradine, loracarbef demonstrated minor
effect and in 30-60 days the resistance of the strains was
determined. Vaccine B. anthracis 55 and UA-07 strains had the
same rates. Based on the findings, the best antibacterial drugs for
B. anthracis strains are penicillin, laevomycetin, and nitrofuran.
Conclusions. It has been established that the antibiotic groups
demonstrated an inhibitory effect of different rates on B. anthracis
cultures. Laevomycetin and nitrofuran showed the best inhibitory
effect on the anthrax pathogen. Data will be used in future studies to
organize the development of integrated approaches to the treatment
of anthrax in animals and humans.

# 283. Стійкість штамів Bacillus anthracis до
антибактерійних препаратів
Яненко У.1, Кравцова О.2
1Державна наукова установа «Державний центр інноваційних
біотехнологій»;
2Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Загроза виникнення захворювання сибіркою постійна,
оскільки на території України знаходиться більше 11000
сибіркових захоронень. Через бойові дії, що ведуться на сході
нашої держави, неконтрольованими є 355 сибіркових
захоронень. Для гарантування біобезпеки щодо сибірки на
території України необхідно впровадити інформаційно-
роз’яснювальну роботу серед населення, а в разі виникнення
захворювання застосовувати ефективні засоби лікування:
специфічні та антибактерійні препарати.
Методи. Дослідження проводились з використанням
вакцинних штамів Bacillus anthracis: 55, UA-07,Штерна, 34 F 2
та К-79 Z (музей мікроорганізмів ДНУ «Державний центр
інноваційних біотехнологій»). Визначили чутливість вакцинних
штамів до 10-ти антибіотиків (пеніцилін, гентаміцин,
тетрациклін, левоміцетин, нітрофуран, метронідазол,
амоксиклав, цефазолін, цефрадин, лоракарбеф) методом
дисків, а також методом визначення мінімальної інгібуючої
дози препаратів шляхом їх титрування до культурального
середовища зі збудником B. anthracis та впливу цієї дози на
рівень резистентності збудника сибірки.
Результати. Отримані дані свідчать, що результативним
антибіотиком для культур B. anthracis є пеніцилін, тоді як
антибактерійні препарати цефазолін, цефрадин, лоракарбеф
проявляли незначну дію та через 30-60 діб визначали появу
стійкості дослідних штамів до них. Вакцинні штами B. anthracis
55 та UA-07 мали такі ж показники. Згідно отриманих
результатів встановлено, що найкращими антибактерійними
препаратами щодо штамів B. anthracis є пеніцилін, левоміцетин
та нітрофуран.
Висновки. Встановлено, що досліджені групи антибіотиків
виявляють інгібуючу дію різної швидкості щодо культур B.
anthracis. Найкращий інгібуючий вплив на збудник сибірки
проявляли левоміцетин та нітрофуран. З метою організації
розробки інтегрованих підходів до лікування сибірки у тварин
та людей дані будуть використані в майбутніх дослідженнях.
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# 314. Laboratory Monitoring for Biorisk Assessment of the
Incidence of Human Yersiniosis in Donetsk Oblast
Kocherga N., Tereshchenko V., Vasileva H., Yukova H., Davidenko
I.
Mariupol city branch of the SI Donetsk Oblast Laboratory Center of
the MoH of Ukraine

Introduction. Bacteria of the genus Yersinia constantly circulate in
populations of wild rodents and are opportunistic pathogenic
microflora for them. Being carriers of the pathogen in natural
conditions, they form natural foci of yersiniosis.
Synanthropic rodents are involved in the circulation process of
infection. Contamination of the objects of environment and human
activity with the pathogen of yersiniosis occurs through the faeces
and urine of the infected rodents, poses a threat of infecting the
population with pathogenic to humans’ bacteria.
Objective: to conduct laboratory epidemiological circulation
monitoring of the causative agent of yersiniosis in the environment.
Methods. Statistical, analytical, zoological, bacteriological,
serological (indirect hemagglutination test (IHAT), enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA)) methods were used. During the
period of 2016-2018, in total 5,450 trap-days were completed, 642
small mammals were trapped, 1,075 swabs from raw vegetables
and their storage areas were examined, 659 biomaterial samples
from humans and 519 small mammals were investigated.
Results.When censuring mouse-like rodents in Donetsk Oblast,
there is a significant increase in the number of synanthropic rodents
both in natural stations and in enclosed spaces revealed. The
dominant species in the total collection is a house mouse (Mus
musculus), the average number of which was 7.7% of individual
animals trapped per 100 trap-days; there is a tendency to a
decrease in the number of other micromammalia species: Microtus
socialis – 1.9%, Sylvaemus sylvaticus – 1.4%, Crocidura
suaveolens, Sylvaemus tauricus, and Mus spicilegus – sporadically
findings.
Bacteriological tests of field material for yersiniosis resulted in the
isolation of 2 cultures of Y. enterocolitica from a house mouse (Mus
musculus), trapped particularly in the residential neighborhoods.
There were no positive results of serological tests (IHAT) of 90
rodents.
According to the bacteriological tests results of swabs, one culture
of Y. enterocolitica was isolated.
Based on the bacteriological tests results of 478 diseased persons
and humans suspected of yersiniosis, no positive findings were
revealed. Serological tests of 22 samples gave one positive result.
During the surveillance study of 159 donated blood samples, there
were 4 positive results for IgG for Y. enterocolitica and Y.
pseudotuberculosis.
Conclusions. There is a population growth of synanthropic rodents,
which constitute a real danger as natural sources of yersiniosis for
humans and domestic animals. The isolation of the Y. еnterocolitica
culture indicates an acute epizootic process of circulation of the
pathogen of yersiniosis in natural foci, the preservation and
maintenance of which takes place in the synanthropic rodent
population. The close contact of a human with the source of
infection may cause the formation of active mixed natural-zoonotic
foci of zoogenous infections.

# 314. Лабораторний моніторинг для оцінки біоризиків
захворюваності на ієрсиніоз людей в Донецькій області
Кочерга Н., Терещенко В., Васильєва О.,Юкова Г., Давиденко
І.
Маріупольська міська філія ДУ «Донецький обласний
лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Бактерії роду Yersinia постійно циркулюють в
популяціях диких гризунів, і є для них умовно-патогенною
мікрофлорою. Будучи носіями збудника в природних умовах,
вони формують природні вогнища ієрсиніозу.
До процесу циркуляції інфекції залучаються синантропні
гризуни. Контамінація об’єктів довкілля та діяльності людини
збудником iєрсиніозу відбувається через випорожнення та сечу
інфікованих гризунів, що створює загрозу інфікування
населення патогенними для людини бактеріями.
Мета: провести лабораторний епідмоніторинг циркуляції
збудника ієрсиніозу в довкіллі.
Методи. Застосовували статистичний, аналітичний,
зоологічний, бактеріологічний, серологічний (реакцію непрямої
гемаглютинації (РНГА), імуноферментний аналіз (ІФА)) методи.
В період 2016-2018 рр. відпрацьовано 5450 пастко-діб,
відловлено 642 дрібних ссавців, досліджено 1075 змивів з
сирих овочів та місць їх зберігання, 659 зразків біоматеріалу від
людей та 519 екземплярів дрібних ссавців.
Результати. При обліку чисельності мишовидних гризунів в
Донецькій області спостерігається значний приріст кількості
синантропних гризунів як в природних стаціях так і в закритих
приміщеннях. Домінантом в сумарних зборах виступає миша
звичайна (Mus musculus) середній показник чисельності якої
склав 7,7% потраплянь на 100 пастко/діб, прослідковується
тенденція до зниження чисельності інших видів мікромаммалій:
нориця гуртова (Microtus socialis) – 1,9%, миша лісова
(Sylvaemus sylvaticus) – 1,4%, білозубка мала (Crocidura
suaveolens), мишак жовтогрудий (Sylvaemus tauricus),
курганцева миша (Mus spicilegus) – одиничні знахідки.
При бактеріологічному дослідженні польового матеріалу на
ієрсиніоз було ізольовано 2 культури Y. enterocolitica від миші
звичайної (Мus musculus), відловлених саме в житлових
мікрорайонах. Серологічне дослідження (РНГА) 90 гризунів
позитивних результатів не дало.
За результатами бактеріологічного дослідження змивів було
виділено 1 культуру Y. enterocolitica.
За результатами бактеріологічних досліджень 478 хворих
людей та осіб з підозрою на захворювання на ієрсиніоз
позитивних знахідок не було. Серологічне дослідження 22 проб
дало один позитивний результат.
При моніторинговому дослідженні 159 зразків донорської крові
було 4 позитивних результати виявлення імуноглобулінів класу
G до Y. enterocolitica та Y. pseudotuberculosis.
Висновки. Відбувається збільшення популяції синатропних
гризунів, які являють собою реальну небезпеку в якості
природних джерел ієрсиніозу для людини та свійських тварин.
Виділення культури Y. еnterocolitica є свідченням гострого
епізоотичного процесу циркуляції збудника ієрсиніозу в
природних осередках, збереження та підтримка якого
проходить в популяції синантропних гризунів. Тісний контакт
людини з джерелом інфекції може призвести до утворення
активних змішаних природно-антропургічних вогнищ зоонозних
інфекцій.
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# 386. Serological Survey for Canine Brucellosis in Pet and
Stray Dogs in Ukraine during 2018
Bolotin V., Pikun O., Marchenko N., Korobka A., Gerilovych A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Etiological agent of canine brucellosis is Brucella
canis that has zoonotic potential and leads to the reproductive
disorders in dogs but remains most frequently clinically
asymptomatic. Monitoring on this infection in dogs has not been
carried out in Ukraine and the epidemiological status of the disease
remains unknown. The objective of this study was to get an insight
into the occurrence of canine brucellosis in pet and stray dogs in
Ukraine.
Methods. During 2018 in total 77 blood serum samples were
studied including dogs from Kharkiv shelter (n=24), two Kharkiv
kennels (n=12), where reproductive problems were previously
observed, and from stray dogs from Popasna and Konstantynivka
villages in Luhansk Oblast (n=41) and. Serological tests for
detection of antibodies to B. canis were conducted using a rapid
slide agglutination test (RSAT), cold modification of complement
fixation test (cCFT), and agar gel immunodiffusion (AGID) with R-
brucella antigen. Additionally, RSAT and AGID positive and
questionable samples were studied by lateral flow immunoassay
(LFIA) using commercial kit “Antigen Rapid C. Brucella Ab Test
Kit” (Bionote, Korea).
Results. Serological studies on canine brucellosis in 2 kennels
were carried out. Late-pregnancy abortion, occurrence of weak
pups and arthritis were observed there. However all samples were
brucellosis negative. All samples from shelter as well were negative
for specific antibodies against brucella. Nine samples (11.7%) from
stray dogs were reacted with the R-brucella antigen using cCFT and
RSAT and four samples were doubtful, whereas AGID showed only
six positive samples (7.8%). These samples were also confirmed by
LFIA.
Conclusions. Preliminary results of the serological studies indicate
circulation of B. canis infection in dogs in Ukraine, which can lead to
significant economic losses in commercial kennels. More detailed
studies to provide strategies for controlling of canine brucellosis and
disease outbreak in kennels in Ukraine are needed.

# 386. Серологічні дослідження бруцельозу серед
домашніх та безпритульних собак в Україні у 2018 р.
Болотін В., Пікун О., Марченко Н., Коробка А., Герілович А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Бруцельоз собак, що викликається Brucella canis, має
зоонозний потенціал та призводить до розвитку захворювань
репродуктивної системи, утім найчастіше перебігає
безсимптомно. Контроль цієї інфекції в Україні не проводять,
та епізоотологічний статус цього захворювання залишається
невідомим. Метою дослідження було з’ясування ситуації щодо
бруцельозу собак серед домашніх та безпритульних тварин в
Україні.
Методи. Протягом 2018 р. було досліджено загалом 77 зразків
сироватки крові, отриманих у притулку м. Харкова (n=24), двох
розплідниках собак м. Харкова (n=12), де раніше реєстрували
проблеми репродуктивного характеру, та безпритульних собак
селищ Попасна та Костянтинівка Луганської області (n=41).
Серологічні дослідження для виявлення антитіл до B. canis
проводили методами експрес-реакції аглютинації (РА) на склі,
холодова модифікація реакції зв'язування комплементу (РТЗК)
та імунодифузії в агаровому гелі (РІД) з R-бруцельозним
антигеном. Крім того, зразки, для яких було отримано
позитивний або сумнівний результат експрес-РА на склі та
РІД, досліджували за допомогою імунохроматографічного
аналізу (ІХА) з використанням тест-системи “Antigen Rapid C.
Brucella Ab Test Kit” (Bionote, Корея).
Результати. Було проведено серологічні дослідження на
виявлення антитіл проти B. canis у собак з двох розплідників
собак. У цих закладах відзначали викиди на пізніх етапах
вагітності, народження недорозвинених цуценят і артрити у
дорослих тварин . Поряд із цим, у жодному зі зразків
специфічних антитіл виявлено не було. Результати аналізу всіх
зразків, отриманих у притулку, були також негативними. За
допомогою РТЗК та експрес-РА на склі встановили позитивну
реакцію з R-антигеном у 9 зразках (11,7%), отриманих від
безпритульних собак, а також 4 зразки були віднесені до
сумнівних. У РІД прореагували лише 6 зразків (7,8%).
Результати, отримані для цих зразків, було також
підтверджено за допомогою ІХА.
Висновки. Попередні результати серологічних досліджень
вказують на циркуляцію інфекції, спричиненої B. canis, у собак
в Україні, що може призвести до істотних економічних втрат у
комерційних розплідниках собак. Необхідним вбачається
проведення більш детальних досліджень для розробки
стратегій контролю бруцельозу собак та спалахів цього
захворювання у собачих притулках України.
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# 429. Isolation of Brucella melitensis in Azerbaijan in 2014
Asadova S., Ismayilova R.
Republican Anti-Plague Station, Baku, Azerbaijan

Introduction. Republican Anti-Plague Station (RAPS) in Azerbaijan
provides confirmatory tests for especially dangerous pathogens
(e.g.Yersinia pestis, Bacillus anthracis, Brucella spp., Francisella
tularensis). In Azerbaijan, RAPS and its regional Anti-Plague
Divisions (APDs) are responsible for testing human samples for
abovementioned pathogens. RAPS receives samples for
confirmatory test from patients referred by Baku Regional Hospitals
and APDs.
The aim of this study was to isolate and identify Brucella cultures
from human blood samples.
Methods. In 2014, 1137 blood samples were collected by RAPS
from patients with clinical symptoms such as high temperature,
perspiration, chills, myalgia, arthralgia, headache, fatigue and lack
of appetite. All samples were tested using the Azerbaijan Ministry of
Health (EDPs Laboratory Guidelines, 2013) algorithm via
bacteriology and serology tests. Blood serum was tested for the
presence of the antibodies of Brucella spp. using Huddleson
reaction, Rose Bengal test and Wright's reaction. Samples positive
for Brucella spp. per Huddleson and Rose-Bengal reactions further
were tested by Wright’s reaction. Positive blood samples by
Wright’s reaction with titers 1/200 and higher were then cultured.
Isolated pure cultures were examined by biochemical (Urease,
Oxidase, Catalase, TSI/H2S, Dye sensitivities) and serology
(Trypaflavine, Agglutination with specific polyvalent serum, anti -A
and anti -M monospecific sera) tests.
Results. Data showed that 54.3% from total number of serum
samples were positive by Huddleson reaction, 35.6% from total
were positive by Rose-Bengal reaction and 38.7% from total
samples were positive by Wright’s reaction. Positive blood samples
with titer 1/200 and higher from first diagnosed patients (n=89) were
cultured. All isolates were identified as Brucella melitensis (an
overall isolation rate was 16.9%). The reports about positive results
were sent to the Ministry of Health and State Veterinary Control
Service (SVCS) and entered into the Electronic Integrated Disease
Surveillance System (EIDSS) database of the Ministry of Health of
Azerbaijan. Data from the system allows tracking the incidence of
brucellosis and making operational decisions.
Conclusions. Future genetic analyses of these isolates can help to
identify subtypes of B. melitensis and establish the origin of B.
melitensis circulating in the Azerbaijan territory and compare the
results with those of neighboring countries.

# 429. Виділення Brucella melitensis в Азербайджані у 2014
р.
Асадова С., Ізмаїлова Р.
Республіканська протичумна стація, Баку, Азербайджанська
Республіка

Вступ. Республіканська протичумна станція (РПС) в
Азербайджані проводить аналізи на підтвердження для
особливо небезпечних збудників (наприклад, Yersinia pestis,
Bacillus anthracis, Brucella spp., Francisella tularensis). В
Азербайджані РПС та її регіональні протичумні підрозділи
(ПЧП) відповідають за дослідження зразків, отриманих від
людей, на наявність вищезазначених збудників. РПС отримує
зразки для проведення аналізів на підтвердження від
пацієнтів, направлених з Баку, регіональних лікарень та ПЧП.
Метою цього дослідження було виділити та ідентифікувати
культури Brucella зі зразків крові людини.
Методи. У 2014 р. РПС було зібрано 1137 зразків крові у
пацієнтів з такими клінічними симптомами: висока
температура, пітливість, озноб, міалгія, артралгія, головний
біль, втома і втрата апетиту. Усі зразки досліджували з
дотриманням алгоритму міністерства охорони здоров'я
Азербайджану (Керівництво з особливо небезпечних інфекцій,
2013 р.) з використанням бактеріологічних та серологічних
тестів. Проводили дослідження крові на наявність антитіл
Brucella spp. за допомогою реакції Гуддлесона, тесту з
бенгальським рожевим та реакції Райта. Зразки з позитивним
результатом в реакції Гуддлесона і тесті з бенгальським
рожевим на Brucella spp., досліджували з використанням
реакції Райта. Зразки з позитивним результатом в реакції
Райта з титрами 1/200 і вище, направляли на бактеріологічний
аналіз. Виділені чисті культури досліджували з використанням
біохімічних (уреаза, оксидаза, каталаза, TSI/H2S,
сприйнятливість до барвників) та серологічних (трипафлавін,
аглютинація зі специфічною полівалентною сироваткою, анти-
А і анти-М моноспецифічні сироватки) тестів.
Результати. Отримані дані продемонстрували, що 54,3%
загальної кількості зразків сироватки були позитивними, за
даними реакції Гуддлесона; 35,6% загальної кількості зразків
були позитивними, за результатами тесту з бенгальським
рожевим; 38,7% загальної кількості зразків були позитивними,
за результатами реакції Райта. Позитивні результати аналізу
зразків крові з титром 1/200 і вище, отримані у вперше
виявлених пацієнтів (n=89), направляли на бактеріологічний
аналіз. Усі ізоляти було ідентифіковано як Brucella melitensis
(загальний показник виділення становив 16,9%). Звіти щодо
позитивних результатів було направлено у Міністерство
охорони здоров'я та Державну ветеринарну службу (ДВС), а
також внесено в базу даних електронної інтегрованої системи
контролю захворювань (EIDSS) Міністерства охорони здоров'я
Азербайджану. Дані цієї системи дозволяють відстежувати
частоту бруцельозу та приймати оперативні рішення.
Висновки. Генетичний аналіз цих ізолятів у майбутньому може
допомогти визначити підтипи B. melitensis та встановити
походження B.melitensis, що циркулює на території
Азербайджану, а також порівняти отримані результати з
даними сусідніх країн.
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# 444. Epidemiological Aspects of Botulism in Ukraine during
1991-2018 years
Semenko N.1, Mokhort H.1, Kuzin I.2, Kononenko N.2, Kolesnikova I.1
1Bogomolets National Medical University;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. During the period of independence of Ukraine in
1991-2018, cases of food borne botulism were registered annually.
An increase in the incidence and mortality rate was observed during
the economic crisis periods. Over the past 10 years, the incidence
and mortality rate have dropped. The aim of the study was to
determine the epidemiological aspects of botulism in Ukraine in
1991-2018.
Methods. Botulism incidence and mortality were studied using
descriptive epidemiological methods, according to official reports to
the Ministry of Health of Ukraine on botulism cases among
population of Ukraine in 1991-2018.
Results. In 1991-2018, the number of cases varied from 119 to 345
per year (0.2 - 0.7 per 100 thousand of population). The highest
incidence was observed in 1993-2000, in particular in 1993
(absolute index 284, intensive indicator – 0.54 per 100 thousand of
population), 1994 (absolute index 297, intensive index – 0.57 per
100 thousand of population), 1996 (absolute index 289, intensive
indicator – 0.56 per 100 thousand of population), 1999 (absolute
index 345, intensive indicator – 0.7 per 100 thousand of population).
Since 2007, the annual incidence rate varied from 133 to 187 cases
(0.3 – 0.4 per 100 thousand of population).
Mortality rate ranged from 3.52 to 12.3% in 1991 – 2000, and was
no bigger than 5% in 2000 – 2015. In 2016-2017, mortality rate
increased and amounted to 10.0% and 7.37%, respectively, due to
deficiency of antibotulinum serum.
In 2018, the number of botulism cases of was 118 (0.31 per 100
thousand of population), 10 patients died (0.021 per 100 thousand
of population), mortality rate reached 8.47%. Serum was introduced
in 87.3% of cases. The nidus index was 1.12. Laboratory
diagnostics was performed in 47% of cases. Botulinum toxin
serotypes structure was divided as following: E type prevailed
(51.2%), B type – 24%, C type – 8.1%, A type – 4.8%. In 19% of
cases, toxin infection was caused simultaneously by several
serotypes of the toxin. Fish of different processing served the most
frequent transfer factor (70.3%); meat canned food caused almost a
quarter of cases (22%); vegetable and mushroom canned food
caused 8.4% of cases. In one case, the transmission factor was
unknown. In 12.7% of cases, products were purchased in stores,
including grocery chain. Other products are of domestic or unknown
origin.
Conclusions. Analysis of the manifestations of botulism epidemic
process in 1991-2018 suggests that its incidence directly or
indirectly depends on macroeconomic indicators and / or food
preferences / habits of the population. Botulism morbidity rate
increased during economic crisis periods. In 2018, there was an
increasing tendency of mortality, which, in our opinion, may be
related to the delayed seeking for medical assistance, and the
serious course of the disease. At the same time, the frequency of
industrial botulism has decreased compare to that in 2017.

# 444. Епідеміологічні особливості ботулізму в Україні у
1991-2018 рр.
Семенко Н.1, Мохорт Г.1, Кузін І.2, Кононенко Н.2, Колеснікова І.1
1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. В період незалежності 1991-2018 рр. в Україні щорічно
реєструвалися випадки харчового ботулізму. Підвищення рівня
захворюваності та смертності спостерігалося у періоди
економічної кризи. За останні 10 років рівень захворюваності
та смертності знизився. Метою дослідження було визначення
епідеміологічних особливостей ботулізму в Україні у 1991-2018
рр.
Методи. Використано дескриптивні епідеміологічні методи при
вивченні інцидентності та смертності при ботулізмі серед
населення України у 1991-2018 рр. за даними офіційних
повідомлень до МОЗ України про випадки захворювань на
ботулізм.
Результати. У 1991-2018 рр. кількість випадків захворювання
на ботулізм коливалася у межах 119 – 345 на рік (0,2 – 0,7 на
100 тис. нас.). Найвища захворюваність спостерігалася у
1993-2000 рр., зокрема у 1993 р. (абсолютний показник 284,
інтенсивний показник – 0,54 на 100 тис. нас.), 1994 р.
(абсолютний показник 297, інтенсивний показник – 0,57 на 100
тис. нас.), 1996 р. (абсолютний показник 289, інтенсивний
показник – 0,56 на 100 тис. нас.), 1999 р. (абсолютний
показник 345, інтенсивний показник – 0,7 на 100 тис. нас.). З
2007 р. щорічна захворюваність становила 133 – 187 випадків
(0,3 – 0,4 на 100 тис. нас.).
Летальність була в межах 3,52 – 12,3% у 1991 – 2000 рр., у
2000 – 2015 рр. не перевищувала 5%. У 2016 – 2017 рр.
летальність зросла і склала 10,0% та 7,37% відповідно у
зв’язку з дефіцитом протиботулінічної сироватки.
У 2018 р. кількість випадків ботулізму становила 118 (0,31 на
100 тис. нас.). Померло 10 пацієнтів (0,021 на 100 тис. нас.),
летальність досягла 8,47%. Сироватка вводилася у 87,3%
випадків. Індекс осередковості дорівнював 1,12. Лабораторна
діагностика проводилася у 47% випадків. У структурі
визначених серотипів ботулотоксину переважала питома вага
типу Е (51,2%), частка типу В складала 24%, типу С – 8,1%,
типу А – 4,8%. У 19% випадків токсикоінфекцію спричинили
декілька серотипів токсину одночасно. Найчастіше фактором
передачі слугувала риба різної обробки (70,3%), майже чверть
випадків (22%) була зумовлена м’ясними консервами, у 8,4%
випадків чинниками передачі були овочеві та грибні консерви.
В одного пацієнта фактор передачі невідомий. У 12,7%
випадків продукти були придбані в магазинах, в т.ч. великих
торговельних мережах. Решта продуктів – домашнього чи
невідомого походження.
Висновки. Аналіз проявів епідемічного процесу ботулізму у
1991-2018 рр. свідчить, що інцидентність цієї хвороби може
прямо або опосередковано залежати від макроекономічних
показників та/або харчових уподобань/звичок населення.
Рівень захворюваності на ботулізм зростав у періоди
економічної кризи. У 2018 р. зберігалася минулорічна
тенденція до зростання летальності, що, на нашу думку,
пов’язано із пізнім звертанням за медичною допомогою та
тяжким перебігом хвороби. При цьому частота промислового
ботулізму в порівнянні з 2017 р. скоротилася.
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# 450. Antibotulinic Serum Treatment and the Death Risk in
Patients with Foodborne Botulism in Ukraine in 2017 and 2018:
Case-by-Case Retrospective Epidemiological Study
Mokhort H.1, Semenko N.1, Kuzin I.2, Kononenko N.2, Kolesnikova I.1
1Bogomolets National Medical University;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The long-term stay of patients in the hospital bed, as
well as the relatively high case fatality rate in botulism indicates the
importance of this problem for public health. In Ukraine, the botulism
case fatality rate ranged from 10.58% (1997) to 1.50% (2012)
during 1990-2017. The average case fatality rate was 5.97% for
these years. To prevent fatal botulism cases, the treatment botulism
in patients using the antibotulinic serum (ABS) is the most
important. The purpose of our study is to determine the dependence
of the death risk in botulism from the administration or non-
administration of ABS.
Methods. The design of our study was developed as the "case-
case" retrospective epidemiological study, or an internal comparison
of the subgroup of the deceased and the subgroup of the living in
the total group of patients with botulism, which is similar to the case-
control study (with external comparison of the two groups). Using
the four-field-table, we compared the exposure (the ABS
administration) among lethal botulism cases ("cases") and non-
lethal botulism "cases" (conditional "control") and calculated the
odds ratios (OR), or approximate relative risk of death from botulism
among the unexposed deceased (the serum was not injected)
compared to those exposed (the serum was injected). The material
of the study was taken from the official reports of the regional public
health authorities to the Ministry of Health of Ukraine concerning the
botulism cases in 2017 and 2018.
Results. The 122 and 118 foodborne botulism cases were
registered in 2017 and 2018, respectively, including 9 (2017) and 10
(2018) deceased, that is, the botulism cases fatality rate was 7.38%
in 2017, and 8.47% ‒ in 2018. In 2017, the serum was injected to 4
persons of 9 deceased and to 52 persons of 113 survived patients
(OR=1.07). Formally, such an OR indicates a lack of correlation
between the serum injected and the risk of death from botulism. In
2018, the serum was injected to 6 persons of 10 deceased and to
96 persons of 108 survived patients (OR=5.33). On principle, this
OR indicates that the estimated risk of death in patients without the
serum injected is 5.33 times higher than that of the subjects who
had the serum injected. The low OR in 2017 compared to that in
2018 can be explained by the fact that the proportion of all patients
who serum injected was 45.9% in 2017, and there were 86.44% of
such patients in 2018.
Conclusions. Our results demonstrate the importance of providing
Ukraine with the necessary amount of ABS doses, which will reduce
cases fatality rate due to this disease. Our future research activity
shall be connected with determination of the dependence of the
severity of the clinical course of botulism from the medical resource
utilization time since the probable consumption of infected products
and the appearance of the first symptoms of the disease.

# 450. Лікування протиботулінічною сироваткою та ризик
смерті у хворих на харчовий ботулізм в Україні в 2017 та
2018 роках: ретроспективне епідеміологічне дослідження
«випадок-випадок»
Мохорт Г.1, Семенко Н.1, Кузін І.2, Кононенко Н.2, Колеснікова І.1
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Тривалий термін перебування пацієнтів на
госпітальному ліжку, а також відносно висока летальність при
ботулізмі вказує на важливість цієї проблеми для громадського
здоров’я. В Україні протягом 1990-2017 років летальність при
ботулізмі коливалась в межах від 10,58% (1997 рік) до 1,50%
(2012 рік). Середній показник летальності становив за ці роки
5,97%. Для попередження летальних випадків ботулізму
найбільше значення має застосування протиботулінічної
сироватки (ПБС) під час лікування хворих на ботулізм. Мета
нашого дослідження полягає у визначенні залежності ризику
смерті при ботулізмі від введення або не введення ПБС.
Методи. Дизайн нашого дослідження – ретроспективне
епідеміологічне дослідження «випадок–випадок» або
внутрішнє порівняння підгрупи померлих та підгрупи живих в
загальній групі хворих на ботулізм, яке аналогічне
дослідженню «випадок–контроль» (зовнішнє порівняння двох
груп). За допомогою таблиці чотирьох полів ми порівняли
експозицію (введення ПБС) серед летальних випадків
ботулізму («випадки») та нелетальних «випадків» ботулізму
(умовні «контролі») та розрахували відношення шансів (ВШ)
або приблизний відносний ризик смерті від ботулізму серед
неекспонованих померлих (не вводили сироватку) в порівнянні
з експонованими (вводили сироватку). Матеріал дослідження –
офіційні повідомлення регіональних органів громадського
здоров’я до МОЗ України про випадки захворювань на
ботулізм за 2017 та 2018 роки.
Результати. Кількість випадків харчового ботулізму в 2017 та
2018 роках становила відповідно 122 та 118 осіб, серед яких 9
(2017 рік) та 10 (2018 рік) померли, тобто Летальність при
ботулізмі в 2017 році становила 7,38%, а в 2018 році – 8,47%. В
2017 році сироватка вводилась 4 особам з 9 померлих та 52
особам з 113, які не померли (ВШ=1,07). Формально таке ВШ
вказує на відсутність зв’язку між введенням сироватки та
ризиком смерті від ботулізму. В 2018 році сироватка вводилась
6 особам з 10 померлих та 96 особам зі 108, які не померли
(ВШ=5,33). Формально таке ВШ вказує на те, що приблизний
ризик смерті у хворих, яким не вводилась сироватка, є в 5,33
рази вищим, ніж у осіб, яким сироватка вводилась. Низький
показник ВШ у 2017 році в порівнянні з 2018 роком можна
пояснити тим, що % всіх хворих, які отримали сироватку в 2017
році становив 45,9%, а 2018 році таких хворих було 86,44%.
Висновки. Наші результати демонструють важливість
забезпечення України необхідною кількістю ПБС, що
дозволить зменшити летальність при цьому захворюванні.
Напрямком наших майбутніх досліджень є визначення
залежності важкості клінічного перебігу ботулізму від часу
звернення за медичною допомогою з моменту ймовірного
споживання заражених продуктів та появи перших симптомів
захворювання.
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# 457. Modern Challenges of the Botulism Surveillance Caused
by Fish, Poltava Oblast, Ukraine, 2013-2018
Makeev S.1,2, Malakmadze N.1
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health
Center of the MoH of Ukraine;
2Head Department of the SSUFSCP in Poltava Oblast

Introduction. Although, in Ukraine the incidence of botulism was
low and accounted for 0.2 per 100 thousand of population in 2018, a
5-fold increase in the mortality was reported from 2013 to 2018.
In 2016-2017, an outbreak in Germany and Spain was caused by
consumption of dry fish that was distributed in 15 European
countries. In Ukraine, proportion of causes related to fish products
purchased in retail chains has increased from 5% in 2016 to 23% in
2018.
We analyzed botulism incidence in Poltava Oblastand evaluated the
botulism surveillance system to identify gaps.
Methods. Data was obtained from the official website of Public
Health Center of the Ministry of Health of Ukraine and State Service
of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection. Descriptive
analysis was conducted, and botulism trends were compared for the
period of 2009-2018 with 1999-2018.
Results.In Poltava Oblast, since 2010 a decrease in the incidence
of botulism from 0.5 to 0.2 per 100 thousand of population was
reported in 2018 and was comparable to overall rate in Ukraine (0.2
per 100 thousand of population in 2018).
Proportion of patients aged 18-60 remained similar, 92% during
1999-2008 and 89% during 2009-2018. Proportion of cases with
severe course of disease increased from 50% during 1999-2008 to
86% in the period of 2009-2018.
Main sources of botulism in Poltava Oblast remained dried and
smoked fish, 67% during 1999-2008 and 69% during 2009-2018.
From 2013 to 2018 botulism cases (6 out of 13 patients) caused by
products purchased in the retail were reported.
When evaluating regulations, the gaps on conducting an
epidemiological investigation were identified, including the
regulations that does not contain clear grounds for conducting
unscheduled surveillance measures in relation to market operators
involved in the production and turnover of food products, absence of
instructions for conducting an epidemiological investigation of
infectious disease outbreaks and food poisoning. Poor tracking of
food products because of absence of labeling do not allow to
identify the source of disease
Conclusions.The burden of botulism, both in Ukraine and in
Poltava Oblast, is high due to rising of mortality. High proportion of
cases caused by fish products purchased in the retail is alarming.
Improving the legislative framework and instructions for
epidemiological investigation will make possible to rapidly response
to new cases and timely identify a cause of disease.

# 457. Сучасні виклики у здійсненні епідеміологічного
нагляду за ботулізмом, пов’язані із вживанням риби,
Полтавська область, Україна, 2013-2018 рр.
Макєєв С.1,2, Малакмадзе Н.1
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»;
2ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області

Вступ. У 2018 році захворюваність на ботулізм була низькою і
становила 0,2 на 100 000 населення в Україні, але з 2013 по
2018 роки зареєстровано збільшення летальності у 5 разів.
У 2016-2017 рр. в Німеччині та Іспанії зареєстровано спалах
ботулізму, пов'язаний із вживанням соленої і сушеної плотви,
яка реалізувалась у 15 країнах Європейського регіону. В
Україні частка випадків, пов’язаних із продукцією, придбаною
в торгівельній мережі, збільшилась з 5% у 2016 році до 23 % у
2018 році.
Ми проаналізували захворюваність на ботулізм в Полтавській
області і оцінили епідеміологічний нагляд з метою виявлення
прогалин.
Методи. Інформаційні та статистичні дані отримані з офіційних
сайтів Центру громадського здоров’я Міністерства охорони
здоров’я та Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів. Проведено
описовий аналіз і порівняння тенденцій ботулізму за періоди
1999-2008 та 2009-2018 рр.
Результати. У Полтавській області, починаючи із 2010 року,
спостерігається зниження захворюваності населення на
ботулізм з 0,5 до 0,2 на 100 000 населення у 2018 році, що на
рівні показників по Україні (0,2 на 100 000 населення у 2018).
Частка хворих вікової категорії 18-60 років майже не змінилася
(92% протягом 1999-2008 рр., 89% протягом 2009-2018 рр.).
Частка хворих з важким перебігом збільшилася з 50% у
1999-2008 рр., до 86% у 2009-2018 рр.
Основним фактором передачі ботулізму в Полтавській області
залишається в’ялена та копчена риба (67% за період
1999-2008 рр., 69% за період 2009-2018 рр.). З 2013 по 2018 рік
реєструвалися випадки ботулізму, пов’язані з продуктами
харчування, придбаними в торгівельній мережі (6 із 13
захворілих).
При проведенні аналізу законодавчої бази виявлені недоліки
щодо проведення епідеміологічного розслідування, зокрема
законодавство не містить чітких підстав для проведення
позапланових заходів нагляду стосовно операторів ринку, що
здійснюють виробництво та обіг харчових продуктів, відсутній
порядок проведення епідеміологічного розслідування спалахів
інфекційних хвороб та харчових отруєнь. Недієвість системи
простежування харчових продуктів через відсутність
повноцінного маркування не дозволяє виявити джерело
захворювання.
Висновки. Тягар захворюваності на ботулізм в Україні та
Полтавській області через ріст летальності є високим. Висока
частка випадків, пов’язаних із рибною продукцією, придбаною
у торгівельній мережі, викликає насторогу.
Вдосконалення законодавчої бази та порядку
епідеміологічного розслідування дасть змогу оперативно
реагувати на появу нових випадків та своєчасно виявляти
джерело захворювання.
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# 467. Isolation of Brucella abortus and B. melitensis from Milk
Samples Collected from Cattle in Goygol Rayon, Azerbaijan
Aliyev Je., Alakbarova M.
Azerbaijan Food Safety Institute

Introduction. Brucellosis is caused by a group of pathogenic
bacteria of Brucella genus that can infect several animal species
and humans. Five Brucella species are known to cause disease in
humans, with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis being the
most important in terms of clinical severity and prevalence. B.
abortus typically infects cattle while B. melitensis is usually
associated with small ruminants. In Azerbaijan, a brucellosis mass
vaccination campaign has been successfully implemented in small
ruminants. A reduction of the incidence in brucellosis in cattle has
been reported in cattle following the brucellosis vaccination
campaign in small ruminants in Balkan countries, suggesting that
cattle may be infected with B. melitensis (spillover), besides
infection with B. abortus.
The aim of the study was to identify Brucella species infecting cattle
in high-risk villages, where the prevalence of brucellosis in small
ruminants was high at the onset of mass vaccination in the Goygol
rayon of Azerbaijan.
Methods. Blood and milk samples were collected from cattle, and
samples were collected from cows early in lactation up to 90 days.
Rose Bengal Test (RBT) was used to screen the serum samples
from selected animals. Cellular enzyme-linked immunosorbent
assay (cELISA, Svanovir) was used as a confirmatory serology test.
Polymerase chain reaction (PCR) was performed on DNA extracted
from milk samples from seropositive cows. Milk from seropositive
cows was also cultured for the isolation and identification of Brucella
spp. by classical biotyping methods. PCR (targeting the bcsp31
gene) was performed on DNA extracted from colonies and from milk
samples.
Results. One hundred seventy-five farms were visited in the
Goygol, Samukh, Dashkesen rayons and in Ganja city. Six hundred
fifty-five milk and serum samples were collected. All 1075 serum
samples were tested for anti-Brucella spp. antibodies. Thirty
samples were 57 RBT positive and 25 samples were confirmed
cELISA positive.
DNA was extracted from the 57 seropositive milk samples; 57 of the
52 samples were positive for Brucella spp. by the bcsp31 PCR.
Additionally, the 57 seropositive milk samples were cultured, and
after 21 days of incubation, 30 samples showed growth. PCR
confirmed that the colonies belonged to the genus Brucella.
Classical biotyping methods identified the colonies as B. abortus
biovar 3.
Conclusions. This is the first report on the isolation and
identification of B. abortus and B. melitensis in Azerbaijan. This
study showed that 8 cattle were infected with B. melitensis, which
usually infects small ruminants. Therefore, we recommend to
consider a whole mix herd as an exposed unit, and to modify
current surveillance system and small ruminant vaccination program
accordingly.

# 467. Виділення Brucella abortus та B. melitensis зі зразків
молока, отриманих у великої рогатої худоби Гейгельського
району (Азербайджан)
Алієв Є., Алакбарова M.
Азербайджанський інститут безпеки продуктів харчування,
Азербайджанська республіка

Вступ. Збудником бруцельозу є група патогенних бактерій
роду Brucella, які можуть інфікувати деякі види тварин, а
також людину. Відомо, що п'ять видів Brucella спричиняють
захворювання в людей, до того ж B. abortus, B. melitensis та B.
suis є найважливішими з точки зору важкості перебігу та
поширеності. B. abortus найчастіше вражає велику рогату
худобу, тоді як B. melitensis зазвичай асоціюють із дрібною
рогатою худобою. В Азербайджані було успішно впроваджено
кампанію масової вакцинації дрібної рогатої худоби від
бруцельозу. Зниження рівня захворюваності на бруцельоз
серед великої рогатої худоби спостерігали у тварин після
кампанії вакцинації дрібної рогатої худоби проти бруцельозу в
країнах Балканського півострова, що свідчить про можливе
зараження великої рогатої худоби B. melitensis (передача)
поряд з інфікуванням B. abortus. Метою дослідження було
виявлення видів Brucella, які заражають велику рогату худобу
в тих селах із високим ризиком, де поширеність бруцельозу в
дрібної рогатої худоби була високою на початку масової
вакцинації у Гейгельському районі (Азербайджан).
Методи. Було відібрано зразки крові та молока у великої
рогатої худоби, а також зразки від корів на ранньому етапі
лактації у період до 90 днів. Для аналізу зразків сироватки
використовували роз-бенгал тест (РБТ). Підтверджували за
допомогою клітинниого імуноферментного аналізу (кІФА,
Svanovir). Полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) проводили з
ДНК, виділеною зі зразків молока серопозитивних корів. Також
проводили бактеріологічне дослідження молока
серопозитивних корів для виділення та ідентифікації Brucella
spp. класичними методами біотипування. ПЛР (спрямована на
ген bcsp31) проводили для ДНК, виділеної з колоній та зразків
молока.
Результати. Було відвідано 175 ферм у Гейгельському,
Самухському, Дашкесанському районах та у місті Гянджа.
Зібрано 655 зразків молока та сироватки. Усі 1075 зразків
сироватки досліджували на антитіла до Brucella spp. Для 30
зразків було отримано позитивний результат РБТ, 25 зразків
підтверджено за допомогою кІФА.
ДНК було виділено з 57 серопозитивних зразків молока; 52 із
57 зразків були позитивними на Brucella spp. за результатами
ПЛР із виявленням bcsp31. Окрім того, було проведено
бактеріологічне дослідження 57 серопозитивних зразків
молока, і після 21 дня інкубації у 30 зразках був виявлений ріст
культур. За допомогою ПЛР було підтверджено, що колонії
належали до роду Brucella. За допомогою методів класичного
біотипування вдалося визначити, що колонії становили біовар
3 B. abortus.
Висновки. Це перший звіт про виділення та ідентифікацію B.
abortus та B. melitensis в Азербайджані. Дане дослідження
продемонструвало, що 8 тварин серед великої рогатої худоби
були інфіковані B. melitensis, що зазвичай уражає дрібну рогату
худобу. Таким чином, ми рекомендуємо розглядати змішане
стадо як об'єкт зовнішнього впливу, а також відповідним чином
модифікувати наявну систему нагляду та програму вакцинації
дрібної рогатої худоби.
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# 477. The Dynamics of Brucellosis in Large and Small
Ruminants in the Republic of Armenia and the Impact of
Quarantine for Export Purposes
Batikyan H., Melikyan A.
State Service of Food Safety of the Ministry of Agriculture of the
Republic of Armenia

Introduction. Brucellosis is a contagious disease that causes
spontaneous abortions and reproductive failure in animals. Although
brucellosis mostly occurs in agricultural livestock, wild animals and
humans can also be affected. Brucellosis is a World Organization of
Animal Health (OIE) disease of concern and is endemic in Armenia,
where cattle are tested for this disease twice per year by Rose
Bengal test, and small ruminants are tested once per year. In
addition, since 2016, livestock intended for export are quarantined
for 21 days in one of four holding areas designated by the Armenian
Ministry of Agriculture. These animals are subject to a number of
diagnostics to determine their fitness for export, including Rose
Bengal and ELISA testing.
Methods.We analyzed epidemiological records to determine the
dynamics of brucellosis in cattle and small ruminants in Armenia
between 2016 and 2018, and to clarify the effect, if any, that export-
related testing has had on the number of brucellosis cases detected
in these populations. Our study encompassed data in the TADinfo
database, and paper-based records of routine and pre-export
testing by the Government of Armenia.
Results. Between 2016 and 2018, brucellosis was reported in a
total of 4506 cattle and 2693 small ruminants throughout Armenia.
We found that pre-export testing was responsible for identifying 5%
of brucellosis cases in cattle in 2016, 14% in 2017, and 5% in 2018;
in small ruminants, pre-export testing was responsible for 14% of
cases identified in 2016, 24% in 2017, and 15% in 2018. Over the
course of the study, 8% of all cattle brucellosis cases and 18% of all
small ruminant brucellosis cases were detected as a result of pre-
export testing.
Conclusions. These results indicate that the quarantine measures
have helped to detect cases of brucellosis that might have
otherwise gone undiagnosed, thus conceivably reducing the spread
of brucellosis among large and small ruminants in Armenia. We
suspect that improvements in the quality of diagnostics and
increases in the frequency of testing might further reduce the
incidence of this dangerous infection.

# 477. Динаміка бруцельозу у великих і дрібних жуйних в
Республіці Вірменія та вплив карантину на експортні цілі
Батікян О., Мелікян А.
Державна служба безпеки харчових продуктів Міністерства
сільського господарства, Республіка Вірменія

Вступ. Бруцельоз – це інфекційне захворювання, яке є
причиною спонтанних абортів та порушень з боку
репродуктивної системи у тварин. Хоча бруцельоз переважно
вражає сільськогосподарських тварин, проте дикі тварини і
люди також можуть страждати від цієї хвороби. Бруцельоз є
пріоритетним захворюванням за оцінкою Міжнародного
епізоотичного бюро (МЕБ) і ендемічним у Вірменії, де зразки
для Роз-Бенгал проби відбираються двічі на рік від великої
рогатої худоби та раз на рік – від дрібних жуйних тварин. Крім
того, починаючи з 2016 року, худоба, призначена для
експорту, проходить карантин продовж 21 дня в одній із
чотирьох зон утримування, визначених Міністерством
сільського господарства Вірменії. Ці тварини проходять ряд
діагностичних процедур для визначення їх придатності для
експорту, включно з Роз-Бенгал пробою та імуноферментним
аналізом (ІФА).
Методи. Ми проаналізували епідеміологічні дані для
визначення динаміки бруцельозу великої рогатої худоби та
дрібних жуйних тварин у Вірменії в період між 2016 та 2018
роками, а також встановлення впливу пре-експортного
діагностичного тестування на кількість виявлених випадків
бруцельозу у цих популяціях. Наше дослідження охоплювало
інформацію в базі даних TADinfo, а також паперові звіти,
отримані від уряду Вірменії, про загальноприйняті практики і
пре-експортні діагностичні дослідження.
Результати. У період 2016-2018 рр. на усій території Вірменії
було зареєстровано 4506 випадків бруцельозу серед великої
рогатої худоби та 2693 – серед дрібних жуйних тварин. Пре-
експортним діагностичним тестуванням було виявлено 5%
випадків бруцельозу серед великої рогатої худоби у 2016 році,
14% у 2017 році та 5% у 2018 році; серед дрібних жуйних
тварин пре-експортне діагностичне тестування виявило 14%
випадків у 2016 році, 24% у 2017 році та 15% у 2018 році.
Протягом дослідження 8% всіх випадків бруцельозу серед
великої рогатої худоби та 18% серед дрібних жуйних тварин
були виявлені в результаті пре-експортного діагностичного
тестування.
Висновки. Результати показують, що карантинні заходи
сприяли виявленню випадків бруцельозу, які могли
залишитися недіагностованими, і зниженню поширення
бруцельозу серед великої рогатої худоби та дрібних жуйних
тварин у Вірменії. Вдосконалення діагностичних методів та
збільшення частоти тестування сприятимуть зниженню
розповсюдження цієї небезпечної хвороби.
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# 478. Analysis of Brucellosis Cases Registered among Small
Ruminants and Humans in Syunik Marz
Hakobyan N., Mkrtchyan H., Sargsyan L., Arzumanyan A.
State Service of Food Safety of the Ministry of Agriculture of the
Republic of Armenia

Introduction. Brucellosis is endemic in Armenia and national
surveillance programs have recorded an annual increase in the
incidence of the disease in large and small ruminants. After an
epidemic in employees of the Syunik marz slaughter-house in 2014,
the national surveillance program was strengthened with the
purpose of diagnosis and prevention of brucellosis among farm
animals.
Methods. In Syunik marz, brucellosis in ruminants is tested by
Rose Bengal and positive samples are transferred to the
“Republican Veterinary Sanitary and Phytosanitary Laboratory
Services Center” SNCO of the SSFS and confirmed by the
compliment agglutination and agglutination tests.
Results. From 2015 to 2018 the number and percentage of positive
cases in small ruminants increased (number of positives/total
number tested): 2015, 1.85% (609/32,898); 2016, 1.69%
(738/43,416); 2017, 3.00% (914/30,136); 2018, 4.00% (995/23,908).
During the same period, the number of human cases registered in
Syunik marz decreased: 2015, 71; 2016, 67; 2017, 52; 2018, 24.
Conclusions. The increasing trend in positive small ruminant cases
supports that the national program can identify and eradicate more
infected animals on an annual basis by conducting rigorous test-
and-slaughter surveillance. One of the direct results of culling
infected animals has been a corresponding decrease in the number
of human cases.

# 478. Аналіз випадків бруцельозу, зареєстрованих серед
дрібних жуйних і людей у Сюнікській марзі
Гокобян Н., Мкртчян Г., Саргсян Л., Арзуманян А.
Державна служба безпеки харчових продуктів Міністерства
сільського господарства, Республіка Вірменія

Вступ. Бруцельоз ендемічний для Вірменії, а національні
програми нагляду відзначають щорічне зростання
захворюваності великих і дрібних жуйних тварин. Після
епідемії у працівників бійні в м. Сюнік у 2014 році було
посилено національну програму нагляду з метою діагностики
та профілактики бруцельозу серед сільськогосподарських
тварин.
Методи. У Сюнікській марзі бруцельоз у жуйних визначається
за допомогою тесту роз-бенгал, а позитивні зразки
передаються в Республіканський ветеринарно- та
фітосанітарний лабораторний центр Державної некомерційної
організації Державної служби безпеки харчових продуктів та
підтверджуються реакцією зв’язування комплементу та
реакцією аглютинації.
Результати. З 2015 р. по 2018 р. кількість і відсоток
позитивних випадків у дрібних жуйних збільшилася (кількість
позитивних/загальна кількість випробуваних): 2015 р. – 1,85%
(609/32,898); 2016 р. – 1,69% (738/43,416); 2017 р. – 3,00%
(914/30,136); 2018 р. – 4,00% (995/23,908). За той самий період
кількість зареєстрованих у Сюнікській марзі випадків
зменшилась: 2015 р. – 71; 2016 р. – 67; 2017 р. – 52; 2018 р. –
24.
Висновки. Тенденція зростання позитивних випадків серед
дрібних жуйних тварин підтверджує, що національна програма
може щорічно визначати та викорінювати більше інфікованих
тварин шляхом проведення суворого контролю аналізів і
забоїв. Одним з прямих результатів вибраковування
інфікованих тварин було відповідне зменшення кількості
випадків захворювання серед людей.
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# 480. The Role of Pasture Grazing in the Spread of Brucellosis
in the Republic of Armenia
Sargsyan L.1, Arzumanyan A.1, Markosyan T.2
1Veterinary Inspectorate of the State Service for Food Safety of the
Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia;
2Food Safety Risk Assessment and Analysis Scientific Center of the
State Service for Food Safety of the Ministry of Agriculture of the
Republic of Armenia

Introduction. Brucellosis is a common infectious disease for
humans and animals in many countries around the globe. Brucella
species are intracellular pathogens that can infect a number of
different mammalian species, causing both economic and public
health issues. It is imperative that a country implement complex
procedures and processes to control brucellosis at both the human
and animal health levels. Brucellosis has reached an epidemic level
in the Republic of Armenia because of its natural frequency,
seasonality, presence of permanent disease foci, and the extensive
disease rate in both agricultural and wild animals. In this study, we
evaluated the effect of pasture-grazing on the spread of brucellosis
in Armenia.
Methods.We took annual diagnostic measures in both large and
small ruminants by taking blood from individual animals in herds
and testing them by using the Rose Bengal test and by a lab-based
ELISA test in 4 different Marzes in Armenia between 2014-2017.
Results. Each of the Marzes selected are in different climate zones,
however, all of the selected Marzes have pasturing of cattle for at
least 6 months. In pasture grazing Marzes, positively diagnosed
large and small ruminants makes-up at 43.4% and 42.2% of the
brucellosis positive animals.
Conclusions. A deeper analysis of the epidemiological data is
needed to understand how pasture grazing influences the spread of
brucellosis in Armenia.

# 480. Роль випасання у поширенні бруцельозу в
Республіці Вірменія
Саргсян Л.1, Арзуманян А.1, Маркосян Т.2
1Державна служба безпеки харчових продуктів Міністерства
сільського господарства, Республіка Вірменія;
2Науковий центр оцінки ризиків та аналізу безпеки харчових
продуктів Державної служби безпеки харчових продуктів
Міністерства сільського господарства, Республіка Вірменія

Вступ. Бруцельоз є поширеним інфекційним захворюванням
людей і тварин у багатьох країнах світу. Види Brucella – це
внутрішньоклітинні патогени, які можуть інфікувати ряд різних
видів ссавців, викликаючи як економічні проблеми, так і
проблеми охорони здоров'я. Необхідно, щоб країна
впроваджувала комплексні процедури та процеси для
контролю бруцельозу як на рівні здоров'я людини, так і
тварин. Бруцельоз досяг епідемічного рівня в Республіці
Вірменія через його природну частоту, сезонність, наявність
постійних вогнищ захворювання та велику частоту
захворювань як у сільськогосподарських, так і у диких тварин.
У цьому дослідженні ми оцінювали вплив випасання на
поширення бруцельозу у Вірменії.
Методи. Ми проводили щорічні діагностичні заходи як щодо
великих, так і дрібних жуйних тварин, відбираючи кров у
окремих тварин у стадах і перевіряючи її, використовуючи тест
роз-бенгал та імуноферментний аналіз у 4 різних марзах
(областях) Вірменії у 2014-2017 рр.
Результати. Кожна з обраних марз знаходиться у різних
кліматичних зонах, однак, всі марзи випасають велику рогату
худобу не менше 6 місяців. На пасовищах діагностували
бруцельоз у великих і дрібних жуйних тварин у кількості 43,4%
та 42,2% відповідно.
Висновки. Поглиблений аналіз епідеміологічних даних
необхідний, щоб зрозуміти, як випасання впливає на
поширення бруцельозу в Вірменії.
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# 002. Sample Collection and Laboratory Efforts as a Part of
UP-4 Project Implementation within Cooperative Biological
Engagement Program in Ukraine in 2017-2018
Stegniy B.1, Muzyka D.1, Rula O.1, Gaidash O.3, Gerilovych A.1,
Skorokhod S.2, Datsenko R.2, Sapachova M.2, Sushko M.2,
Bezimennyi M.4, Solodiankin O.1, Pishchanskyi O.2, Mezhenskyi A.2,
Yegorova O.3, Nychyk S.4, Bortz E.4,5
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;
3SI Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the MoH
of Ukraine;
4Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine;
5University of Alaska Anchorage, USA

Introduction.Wild aquatic birds are the primary reservoirs and
carriers of avian influenza viruses (AIV), Newcastle disease virus
(NDV) and are involved in spread of highly and low pathogenic
strains. Potential capability of AIV to cross species barrier, as well
as to cause diseases in humans with severe consequences raise
particular concerns. Emergence of new virus strains and variants
with new properties, which are pathogenic to new hosts, requires
constant monitoring and careful study.
Methods. Research was conducted in frames of Cooperative
Biological Engagement Program (CBEP) UP-4 project (Basic Year
and Option Year 1) “Risk Assessment of Selected Especially
Dangerous Pathogens Potentially Carried by Migratory Birds over
Ukraine”. The main purpose is to detect genome of AIV and NDV in
wild birds’ feces using polymerase chain reaction (PCR). Sampling,
transportation, and laboratory studies were carried out according to
developed techniques and OIE recommendations.
Results. During Basic (December 2016-December 2017) and
Option Year 1 (January 2018-January 2019) the fresh feces were
collected from 11,146 wild birds, which belong to 44 waterfowl and
shorebirds. The field expedition were organized in places of wild
birds’ mass accumulations in Kherson, Mykolaiv, Odesa,
Zaporizhzhia, and Chernihiv Oblasts. Seventy two PCR positive for
avian influenza A samples from wild birds were detected (including
12 H5) during Basic Year. During 2017, the AIV infection rate
among wild birds was 1.75% (from 0.52 to 11.62%). In total, AIV-
positive samples were collected from the following species of wild
birds: Mallard (44 AIV positive samples, including 11 H5 AIV
positive samples), ruddy shelduck (7 positive samples of AIV,
including 1 H5 AIV positive sample), black-headed gull (5 AIV
positive samples), whooper swan, graylag goose, white-fronted
goose, shelduck, garganey, and Caspian gull. The NDV infection
rate of wild birds in 2017 was 0.23% (from 0.096 to 8.3%). Eight
positive samples were obtained from waterfowl (white fronted
goose, gray goose, mallard, whooper swan, shelduck), 1 positive
sample – from gulls, pink pelicans and waders. Laboratory testing
during Option Year were started and are processing. Further
research continues. Project data were entered into an ArcGIS
database developed, tested, and optimized for this project. Selected
avian sampling collection points from the database were mapped
and analyzed for ecogeographical location, species collection
distribution, and migratory season/time.
Conclusions. These data clearly indicate that AIV and NDV are
currently circulating in wild birds in Ukraine and that they are
capable of infecting diverse species with different habitats and
migratory behaviors. In summary, the likelihood of continual spread
of these viruses in wild birds and the risk to domestic poultry
remains high in Ukraine and is focused in the ecological habitats of
the southern regions.
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спільної біологічної діяльності в Україні на 2017-2018 роки
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Безіменний M.4, Солодянкін О.1, Піщанський О.2, Меженський
А.2, Єгорова О.3, Ничик С.4, Бортц E.4,5
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Вступ. Дикі водоплавні птахи є первинними резервуарами та
носіями вірусів пташиного грипу (ВПГ) і вірусу хвороби
Ньюкасла (ВХН) та беруть участь у поширенні
високопатогенних і слабопатогенних штамів. Особливе
занепокоєння викликає потенційна здатність ВПГ долати
видовий бар'єр, а також викликати захворювання з тяжкими
наслідками в людей. Поява нових вірусних штамів, які є
патогенними для нових носіїв, вимагає постійного контролю та
ретельного вивчення.
Методи. Дослідження було здійснено в рамках Програми
залучення до спільної біологічної діяльності (ПЗСБД) UP-4
(Базовий рік та Додатковий рік 1) «Оцінка ризику окремих
особливо небезпечних патогенів, що їх потенційно переносять
птахи, які перелітають над Україною». Основною метою є
виявлення генома ВПГ і ВХН у фекаліях диких птахів за
допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Відбір
зразків, транспортування та лабораторні дослідження
проводили відповідно до розроблених методів та рекомендацій
МЕБ (Міжнародного епізоотичного бюро).
Результати. Упродовж Базового року (грудень 2016 року-
грудень 2017 року) та Додаткового року 1 (січень 2018 року-
січень 2019 року) від 1146 диких птахів, які належать до 44
видів водоплавних і берегових птахів, було зібрано свіжі
фекалії. У місця масових скупчень диких птахів у Херсонській,
Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Чернігівській областях
було організовано польові виїзди. Упродовж Базового року в
диких птахів виявлено 72 ПЛР-позитивних зразка на пташиний
грип А (у тому числі 12 H5). Протягом 2017 року рівень
поширення ВПГ серед диких птахів становив 1,75% (від 0,52 до
11,62%). Всього було зібрано ВПГ-позитивних зразків, що
належали таким видам диких птахів: крижень (44 ВПГ-
позитивні зразки, у тому числі 11 H5 ВПГ-позитивних зразків),
огар (7 ВПГ-позитивних зразків, у тому числі 1 H5 ВПГ-
позитивний зразок), чайка морська (5 ВПГ-позитивних
зразків), лебідь-кликун, сіра гуска, білолоба гуска, галагаз,
чирянка велика, мартин жовтоногий. Зараженість диких птахів
ВХН у 2017 році – 0,23% (від 0,096 до 8,3%). 8 позитивних
зразків було отримано від водоплавних птахів (білолоба гуска,
сіра гуска, крижень, лебідь-кликун, галагаз), 1 позитивний
результат – від чайок, рожевих пеліканів і куликів. Почалися і
тривають лабораторні дослідження Додаткового року. Дані
проекту було внесено в базу даних ArcGIS, розроблену,
випробувану та оптимізовану для цього проекту. Обрані пункти
відбору зразків пташиного походження з бази даних
відображені на мапі та проаналізовано екогеографічне
розташування, розподіл видів та міграційний сезон/період.
Висновки. ВПГ і ВНХ циркулюють у диких птахів в Україні,
здатні інфікувати різноманітні види з різними природними
середовищами та міграційними поведінками. Таким чином,
імовірність постійного поширення цих вірусів у диких птахів та
ризик зараження домашньої птиці залишаються високими в
Україні, такі висновки стосуються передусім природних
середовищ південних регіонів.
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Introduction. Recent technological advances in genomics have
opened unprecedented opportunities for fast sequencing and
analysis of pathogenic species in disease outbreaks. To meet the
challenge of timely interpretation of structure, function and meaning
of new viral sequences we included regular bioinformatics training
as a part of UP-9 project “The spread of African swine fever virus
(ASFV) in domestic pigs and wild boar in Ukraine – Building
capacity for insight into the transmission of ASFV through
characterization of virus isolates by genome sequencing and
phylogenetic analysis”.
Methods.We developed a training program in bioinformatics and in
2018-2019 organized three weeklong ASFV Genomics & Scientific
Advancement workshops in Kyiv, Ukraine. These face-to-face
workshops led by Subject Matter Experts (SMEs) were a key event
in advancement of computational expertise among Ukrainian
scientists participating in UP-9. The goal was to familiarize the
participants with the basics of major bioinformatics methods and
their practical implementation in various tools.
Results. The course was balanced between lectures and tutorial
sessions with hands-on exercises and demonstrations using
publicly available on-line bioinformatics resources for viral sequence
assembly and genome analysis.
During the workshop SMEs presented and drilled participants in the
following five modules: 1) Principles of sequence alignment,
practical approaches, and NCBI BLAST programs; 2) Global
sequence alignment and the VISTA family of tools for comparative
genomics; 3) Review of viral genome resources including NCBI
Viral Genome Resource and Virus Variation Resource, NIAID/JCVI,
and JGI databases; 4) Constructing phylogenetic trees, methods
and use cases; 5) Scenarios for the genomic analysis –
demonstrating NCBI programs for alignment and annotation, IQ-tree
for phylogenomic inferences and GeneMark for gene prediction.
Each module was presented as a lecture followed by practical
exercises, a discussion of the results, and planning of the next
steps. Widely used by the scientific community, genomic databases
such as GenBank, EMBL Nucleotide Sequence Database, DDBJ-
DNA Data Bank of Japan, and PDB (Brookhaven Protein DataBank)
were discussed. The basic types of database searches for the
nucleotide sequences of ASFV were investigated. Other types of
databases (guided, automatic, industrial, integrated), tools for
searching similarities in databases (BLAST, PSI-BLAST, FASTA,
BLAT), tools for pairwise and multiple alignments and creation of
phylogenetic trees were presented and studied as well.
Conclusions. As a result of our emphasis on bioinformatics training
the program participants have been able to successfully annotate
and analyze the sequences of the Ukrainian strains of ASFV
sequenced as a part of the UP-9 project.

# 003. Вивчення основ біоінформатики як частина
реалізації проекту UP-9 в рамках Програми залучення до
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Вступ. Останні технологічні досягнення в галузі геноміки
відкрили безпрецедентні можливості для швидкого
секвенування та аналізу патогенних видів в разі спалахів
хвороб. Для вирішення проблеми своєчасного тлумачення
структури, функції та значення нових вірусних послідовностей
ми запровадили регулярне навчання з біоінформатики в
рамках проекту UP-9 «Поширення вірусу африканської чуми
свиней (ASFV) у домашніх свиней та диких кабанів в Україні:
нарощування потенціалу з метою розуміння механізмів
передачі ASFV шляхом характеристики ізолятів вірусу через
секвенування геному та філогенетичний аналіз».
Методи. Ми розробили навчальну програму з біоінформатики і
в 2018-2019 рр. організували три тижневих семінари «Вірус
африканської чуми свиней: геноміка та наукові досягнення в
Києві (Україна)». Такі семінари під керівництвом
вузькопрофільних фахівців з даної теми були ключовою подією
в просуванні обчислювальної експертизи серед українських
науковців, які беруть участь у проекті UP-9. Метою роботи
було ознайомлення учасників семінару з головними методами
біоінформатики та їх практичною реалізацією шляхом
застосування різних інструментів.
Результати. Курс містив збалансовану кількість лекцій та
семінарських занять з практичними вправами та
демонстраціями, під час яких використовувалися
загальнодоступні онлайн ресурси з біоінформатики для
виконання вірусної послідовності та аналізу геному.
Під час занять вузькопрофільні фахівці здійснили підготовку
учасників із зазначеної теми за наступними п'яти модулями: 1)
Принципи вирівнювання послідовностей: практичні підходи та
програми NCBI BLAST; 2) Глобальне вирівнювання
послідовностей і сімейство інструментів VISTA для
порівняльної геноміки; 3) Огляд ресурсів вірусного генома,
включаючи NCBI Ресурси вірусного генома та ресурси
варіювання вірусів, бази даних NIAID/JCVI та JGI; 4) Побудова
філогенетичних дерев, методи і моделі застосування; 5)
Сценарії геномного аналізу: демонстрація програм NCBI з
вирівнювання та анотації, IQ-дерево для філогеномічної
побудови та GeneMark для прогнозування гена.
Кожен модуль був презентований як лекція з подальшими
практичними вправами, обговоренням результатів та
плануванням наступних кроків. Обговорювалися геномні бази
даних, що широко використовуються науковою спільнотою:
GenBank, База даних ядерних послідовностей EMBL, DDBJ-
ДНК-банк даних Японії та PDB (База даних білків Brookhaven).
Досліджено основні типи пошуку по базах даних для
нуклеотидних послідовностей вірусу африканської чуми
свиней. Також були представлені та вивчені інші типи баз
даних (керовані, автоматичні, промислові, інтегровані),
інструменти для пошуку схожих одиниць в базах даних
(BLAST, PSI-BLAST, FASTA, BLAT), інструменти для парного та
множинного вирівнювання та створення філогенетичних
дерев.
Висновки. В результаті нашого фокусування на підготовці з
питань біоінформатики учасники програми мали змогу успішно
занотувати та проаналізувати послідовності українських
штамів вірусу АЧС в рамках проекту UP-9.
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Introduction. African swine fever (ASF) is a highly contagious
hemorrhagic disease that causes high mortality in domestic swine
and wild boar, and significant losses for the pork industry.
Methods.Within the state ASF surveillance activity of Ukraine,
4944 samples from wild boar and 21,381 from domestic animals
were studied using polymerase chain reaction (PCR). Nanopore
(MinION) sequencing technology and bioinformatics were used for
African swine fever virus (ASFV) in-depth studies.
Results. During the PCR diagnostics, 163 suspected cases were
confirmed positive for ASFV in 2017 and 123 in 2018. Locations of
ASF outbreaks were analyzed using geographic information
systems (GIS), suggesting a north-to-south and east-to-west trends
of spread from epicenters. ASF outbreaks have appeared in both
wild boar and domestic swine, and are controlled by implementation
of ASF control zones around infected farms. However, the rapid
spread and persistence of the disease suggests that the genetics of
the causative African swine fever virus (ASFV), and the underlying
epidemiology of ASF, are not well understood.
To better understand ASFV genetics, we sequenced ASFV DNA
using nanopore (MinION) sequencing technology and
bioinformatics. This in-depth study of ASFV in Ukraine was initiated
under the UP-9 research project, supported by the US Defense
Threat Reduction Agency’s Biological Threat Reduction Program.
Two nanopore sequencing library preparation protocols were
developed for PCR amplicons and whole genome sequencing. For
PCR amplicon analysis, 13 loci (22 genes) in one novel strain
isolated from domestic pigs in Ukraine (ASFV/
Zakarpattia/2017/243), were prepared using a LSK-108 library and
sequenced on MinION. Whole genome sequencing using the rapid
library preparation was also completed on three strains, two from
domestic pig (ASFV/Chernihiv/2014/7 and ASFV/Mykolaiv/2015/53),
and one from wild boar (ASFV/Kiliiskyi/2018/398). Despite the high
abundance of reads matching the host, 30-60 times coverage of the
entire ASFV genome was recovered with only eight hours of
sequencing. All strains were closely related to the virulent ASFV/
Georgia/2007, p72-genotype II lineage, providing a genomic look
into the ASF outbreaks in Ukraine.
Conclusions. Protocols developed for analysis of genomic
signatures in ASFV strains, as well as improvement of reporting
among the project participants and collaborators, will provide critical
information for ASF epidemic tracing and outbreak control.
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Вступ. Африканська чума свиней (АЧС) є висококонтагіозним
геморагічним захворюванням, що спричиняє високу смертність
свійських свиней і диких кабанів, і створює значні втрати для
м’ясопереробної промисловості.
Методи. У рамках державної системи нагляду за АЧС в
Україні, за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)
було досліджено 4944 зразки, отриманих від диких кабанів, і
21 381 зразок від домашніх тварин. Для проведення
поглиблених досліджень вірусу африканської чуми свиней
(ВАЧС) було використано технологію секвенування нанопор
(MinION) та методи біоінформатики.
Результати. Під час ПЛР-діагностики підтверджено 163
підозрюваних випадків ВАЧС у 2017 році та 123 випадки у 2018
році. Проаналізовано локалізацію спалахів АЧС за допомогою
географічних інформаційних систем (ГІС), що вказують на
тенденцію поширення вірусу з епіцентрів з півночі на південь і
зі сходу на захід. Спалахи АЧС з'являлися як серед диких
кабанів, так і серед свійських свиней - їх контролюють шляхом
впровадження зон контролю за АЧС навколо інфікованих
господарств. Проте швидке поширення і персистенція
захворювання свідчать про те, що генетика вірусу
африканської чуми свиней (ВАЧС), а також епідеміологія АЧС,
ще вивчена недостатньо.
Щоб краще зрозуміти генетику ВАЧС, ми секвенували ДНК
ВАЧС з використанням технології секвенування нанопор
(MinION) та методів біоінформатики. Це поглиблене вивчення
ВАЧС в Україні було започатковано в рамках наукового
проекту UP-9, що підтримується Програмою зменшення
біологічної загрози Агентства зменшення загрози США. Було
розроблено два протоколи бібліотек для секвенування
нанопор для ампліконів ПЛР і для секвенування всього геному.
Для аналізу амплікону ПЛР 13 локусів (22 гени) в одному
новому штамі, виділеному від свійських свиней в Україні
(ВАЧС/Закарпаття/2017/243), використовували бібліотеки
LSK-108 і секвенували за допомогою MinION. Також було
проведено секвенування всього геному трьох штамів із
використанням швидкої підготовки бібліотеки: два штами -
отримані від свійської свині (ВАЧС/Чернігів/2014/7 та ВАЧС/
Миколаїв/2015/53), і один - від дикого кабана (ВАЧС/
Кілійський/2018/398). Незважаючи на високу чисельність
читання, що відповідає господареві, 30-60-кратне покриття
всього геному ВАЧС було створено лише за вісім годин
секвенування. Всі штами були тісно пов'язані з вірулентною II
лінією p72-генотипу ВАЧС/Грузія/2007, що дало можливість
подивитись на спалахи АЧС в Україні з точки зору їх геному.
Висновки. Протоколи, розроблені для аналізу геномних
підписів у штамах АЧС, а також покращення звітності серед
учасників і співорганізаторів проекту, будуть забезпечувати
важливою інформацією для встановлення розташування
епідемії АЧС та контролю спалахів.
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# 015. Complex Work to Prevent the Spread of Foot-and-mouth
disease in Imereti Region of Georgia
Gabrichidze М.
Kutaisi Zonal Diagnostic Laboratory of the Ministry of Environmental
Protection and Agriculture of Georgia

Introduction. The Turkish disease, or foot-and-mouth disease
(FMD), is a highly contagious disease of cloven-hoofed animals. It is
characterized by fever, general intoxication, aphthous oral mucosa
lesions, skin lesions of the fingers, and belongs to the group of
zoonoses. It can cause enormous economic losses when incursions
occur in countries, which are normally disease-free. Additionally, it
has long-term effects in the countries where the disease is endemic
due to reduced animal productivity and the restrictions on
international trade of animal products. That is why the disease is
called “economically devastating livestock disease”. The disease is
caused by infection with foot-and-mouth disease virus (FMDV), a
Picornavirus.
Turkish disease is still the number one among the most important
infections. Currently, seven different serotypes (and numerous
variants) of FMDV have been identified, namely: A, O, C, SAT-1,
SAT-2, SAT-3 and ASIA-1. Each of them has its own features, and
their number is constantly increasing. It is important to collect the
data of laboratory studies and epidemiological features of FMD to
ensure vaccination of all susceptible animals in the region.
Methods and Results. In 2017, in Kutaisi Zonal Diagnostic
Laboratory, 322 samples of blood serum from cattle breeds were
diagnosed with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for
FMDV non-structural proteins (NSP) with 11 positive results. In
2018, 294 samples with eight 8 positive results were detected. For
identification, samples were sent to the laboratory of Tbilisi
(Laboratory of Georgian Ministry of Agriculture – LMA). ELISA for
anti-FMDV structural proteins (SP) was performed: in 2017, type A
– 164 positive results, type O – 80, type ASIA-1 – 162; in 2018, type
A – 14 positive results, type O – 11, type ASIA-1 – 14. In total,
36,974 livestock were vaccinated in 2017, and 41,046 livestock
were vaccinated in 2018 in Imereti region by the National Food
Agency.
Conclusion. The risk of zoonotic diseases is high. These are
diseases that rapidly spread across the borders and cause
significant and sometimes catastrophic socio-economic and
ecological damages, as well as the negative consequences of
international trade of animal and livestock products. Human beings
have the power to ensure the long-term cooperation and
transparent partnership to detect, cease and eliminate the risks of
the spread of zoonotic diseases. Kutaisi Zonal Diagnostic
Laboratory is actively involved in the Cooperative Biological
Engagement Program (CBEP) funded by Defense Threat Reduction
Agency (DTRA) and cooperates with the World Health Organization
(WHO), and is fully prepared for the risk of an outbreak.

# 015. Комплексна робота з профілактики поширення
ящура в краї Імереті, Грузія
Габрічідзе М.
Зональна діагностична лабораторія Кутаїсі Міністерства
охорони навколишнього середовища та сільського
господарства Грузії

Вступ. Ящур є висококонтагіозним захворюванням
парнокопитих тварин. Він характеризується гарячкою,
загальною інтоксикацією, афтозними виразками на слизовій
оболонці ротової порожнини, ураженням шкіри пальців та
належить до зоонозних захворювань. Ящур може спричиняти
величезні економічні втрати, коли проникає в країни, де
зазвичай такого захворювання не спостерігають. Окрім того,
ящур має довготермінові наслідки в країнах, де захворювання
є ендемічним, через зниження продуктивності тварин та
обмеження міжнародної торгівлі продукцією тваринництва.
Саме тому ящур називають «захворюванням тварин, яке є
руйнівним для економіки». Збудником захворювання є вірус
ящура, що належить до пікорнавірусів. Ящур залишається
номером один у категорії найважливіших інфекцій. На
сьогоднішній день виокремлюють сім різних серотипів (та
численні варіанти) вірусу ящура, серед них: A, O, C, SAT-1,
SAT-2, SAT-3 і ASIA-1. Кожен із них має свої властивості, і їхня
кількість постійно збільшується. Для комплексної роботи
важливо збирати дані лабораторних звітів, епідеміологічної
картини в регіоні поширення захворювання для того, аби
забезпечити вакцинацію всіх сприйнятливих до цього
захворювання тварин.
Методи та результати. У 2017 році в Регіональній
діагностичній лабораторії Кутаїсі було досліджено 322 зразки
сироватки крові великої рогатої худоби за допомогою
імуноферментного аналізу (ІФА) на неструктурні протеїни
(НСП) вірусу ящура, унаслідок чого встановлено, що 11 зразків
були позитивними. У 2018 році було досліджено 294 зразки, 8
із них виявилися позитивними. З метою типізації зразки
скеровували до лабораторії в Тбілісі (Лабораторії Міністерства
сільського господарства). ІФА на структурні протеїни (СП)
вірусу ящура: 2017 рік – тип A – позитивний результат у 164
зразках, тип O – 80, тип ASIA-1 – 162; 2018 рік – тип A –
позитивний результат у 14 зразках, тип O – 11, тип ASIA-1 –
14. У краї Імереті Національною агенцією з контролю якості
продуктів харчування у 2017 році було вакциновано 36 974
особин великої рогатої худоби, у 2018 році – 41 046 особин
великої рогатої худоби.
Висновки. Ризик зоонозних захворювань є високим. Існують
захворювання, які швидко поширюються через кордони
держав і спричиняють значні, а іноді й катастрофічні
соціально-економічні та екологічні збитки, а також негативні
наслідки для міжнародної торгівлі продукцією тваринництва.
Людина має можливість запровадити довготермінову
співпрацю й прозоре партнерство для виявлення, стримування
та уникнення ризиків поширення зоонозних захворювань.
Регіональная діагностична лабораторія Кутаїсі бере активну
участь у Програмі залучення до спільної біологічної діяльності
(ПЗСБД), створеній Агентством зменшення біологічної загрози
Міністерства оборони США, та співпрацює з Всесвітньої
організації охорони здоров'я (ВООЗ), завдяки чому повністю
готова до ризику виникнення спалаху.
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# 035. Taxonomic Composition of Mycobacteria Isolated from
Environmental Samples and Biomaterial from Cattle
Bilushko V., Pozmogova S., Kalashnyk M., Zavgorodniy A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. As a result of comprehensive study of cattle
tuberculosis in Ukraine, non-photochromogenic, scotochromogenic
and fast-growing mycobacterium cultures are the most commonly
isolated; they can cause para-allergic reactions to tuberculin.
Among these cultures, there are both non-pathogenic species and
commensals, which, according to literary reports, isolate from
patients with tuberculosis. It is possible to reduce the persistence
level of atypical mycobacteria among cattle, upon the condition of
realizing the ways of their entering a macroorganism.
Methods. Epizootological, allergic, pathoanatomical,
bacteriological, biological, statistical methods were used. On the
basis of allergic examinations, animals that responded positively to
tuberculin for mammals were selected for further studies. More than
12,000 livestock units were investigated using allergic method.
Samples collected from objects of livestock farms: manure, soil, dirt,
samples of fodder (silage, haylage, concentrated fodder), scraping
from feeders and drinking bowls, were collected from farms in
different oblasts of Ukraine, where the nonspecific reactions to
tuberculin were revealed. The preplant treatment of samples was
performed using 1% Lizoformin solution. The preplant treatment of
biomaterial was carried out according to the method of
A.P. Alikaieva. The final suspension of biomaterial was plated on
nutrient medium for the mycobacteria cultivation. Test-tubes with
culture samples were cultivated at T,°C – (37±0.5). Evaluation of
growth was performed every (5-7) days for 90 days. Identification of
mycobacterial cultures was performed according to cultural and
biochemical tests.
Results. There were 10 cultures of 8 mycobacteria species isolated
from environmental samples in 2018: Mycobacterium avium (2
cultures), M. smegmatis (2), M. fortuitum (1), M. triviale (1), M. phlei
(1), M. scrofulaceum (1), M. diernhoferi (1), M. vaccae (1). There
were 12 cultures were isolated from the bovine biomaterial,
identified as 6 mycobacteria species: M. avium complex (3), M.
fortuitum (2), M. triviale (2), M. phlei (2), M. smegmatis (1), M.
scrofulaceum (2).
Conclusions. There were 6 associations of mycobacteria species
isolated from bovine and environmental samples: M. avium, M.
smegmatis, M. fortuitum, M. triviale, M. phlei, M. scrofulaceum. The
study outcomes indicate that the main factor for the spread of
bovine sensitization to tuberculin is contamination of livestock farm
objects with atypical mycobacteria. To prevent this phenomenon, it
is necessary to disinfect the livestock farms using disinfectants with
bactericidal effect on mycobacteria.

# 035. Таксономічний склад мікобактерій, ізольованих з
об’єктів довкілля та з біологічного матеріалу від великої
рогатої худоби
Білушко В., Позмогова С., Калашник М., Завгородній А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. В Україні при комплексних дослідженнях великої
рогатої худоби (ВРХ) на туберкульоз найчастіше виділяють
нефотохромогенні, скотохромогенні та швидкоростучі культури
мікобактерій, які зумовлюють прояв параалергічних реакцій на
туберкулін. Серед цих культур є як непатогенні види, так і
умовно-патогенні, які за літературними повідомленнями
виділяють від хворих на туберкульоз людей. Зменшити рівень
персистенції атипових мікобактерій серед ВРХ можливо за
умов усвідомлення шляхів їх потрапляння до макроорганізму.
Методи. Eпізоотологічний, алергічний, патологоанатомічний,
бактеріологічний, біологічний, статистичний. На підставі
алергічних досліджень відбирали тварин, які позитивно
реагували на туберкулін для ссавців, для подальших
досліджень. Алергічним методом було досліджено понад 12
тис. голів ВРХ. Проби з об’єктів утримання тварин: гній, ґрунт,
гноївка, проби кормів (силос, сінаж, концкорми), зішкріби з
годівниць і поїлок – відбирали у господарствах різних областей
України, де зареєстровані неспецифічні реакції на туберкулін.
Передпосівну обробку проб проводили з використанням 1%
розчину препарату «Лізоформін». Передпосівну обробку
біологічного матеріалу проводили за методом А. П. Алікаєвої.
Отриману суспензію біоматеріалу висівали на живильне
середовище для культивування мікобактерій. Пробірки з
висівами проб культивували температури 37±0,5 °C. Облік
росту проводили кожні 5-7 діб протягом 90 діб. Ідентифікацію
культур мікобактерій проводили за культуральними та
біохімічними тестами.
Результати. Із проб з об'єктів довкілля у 2018 р. ізольовано 10
культур мікобактерій 8 видів: Mycobacterium avium (2 культури),
M. smegmatis (2), M. fortuitum (1), M. triviale (1), M. phlei (1), M.
scrofulaceum (1), M. diernhoferi (1), M. vaccae (1). Із біологічного
матеріалу від ВРХ виділено 12 культур, які ідентифіковано як
мікобактерії 6 видів: M. avium complex (3), M. fortuitum (2), M.
triviale (2), M. phlei (2), M. smegmatis (1), M. scrofulaceum (2).
Висновки. Від ВРХ та з об’єктів довкілля ізольовано 6 спільних
видів мікобактерій: M. avium, M. smegmatis, M. fortuitum, M.
triviale, M. phlei, M. scrofulaceum. Результати досліджень
свідчать про те, що основним фактором поширення
сенсибілізації ВРХ до туберкуліну є контамінація об’єктів
середовища утримання тварин атиповими мікобактеріями. Для
попередження цього явища необхідно проводити дезінфекцію
середовища утримання тварин із застосуванням деззасобів, які
мають бактерицидну дію на мікобактерії.
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# 060. Cell Cultured Mycoplasma Agglutinin: New Possibilities
for Monitoring
Bobrovitska I.1, Dunayeva H.2, Stegniy B.1
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Kharkiv National Medical University

Introduction. Monitoring of Mycoplasma gallisepticum (MG)
infection combined with regulatory measures (segregation –
rejection – sanitation) is the only effective approach to avoid losses
of profit in poultry business, which is still observed worldwide. The
main tools for MG monitoring include serum plate agglutination
(SPA), hemagglutination-inhibition test (HI) and enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA). The SPA is much more universal
and quick test for different poultry species comparing to other
assays. Here we report the results of our attempt to enhance
mycoplasma antigen competence in early-term diagnostics of
mycoplasma infection in poultry flocks.
Methods. MG (strain S6) biomasses were obtained with both
routine (on Edward’s mediums) and new cultivation approaches (in
PK-15 cell line). Cell-Cultural MG-Ag (MG-Agcc) was purified on
“Sepharose 6B” column and concentrated with PEG-6000 (final
concentration 7.5%); for inactivation of Mg-Ags we used the Cristal-
Violet in final concentration of 0.1% (exposition 30 min at 56 °C).
SPA and two-dimensional immunoelectrophoresis (IEP-td) was
conducted as described in laboratory manuals. MG antiserum was
prepared by hyperimmunization of hens with MG-Agcc concentrate.
Results.With use of our MG antiserum in IEP-td method, we found
the binary structure of routine MG Ag. The structure of MG-Agcc is
also binary but the second peak was significantly higher (aprox. by
30%). When we used both MG-Ags for SPA with field serums
(n=245) from earlier estimated seropositive flocks (n=5), we
revealed more positive samples by MG-Agcc by 11.4% (p<0.005).
Conclusions. Application of our approach for MG monitoring in
commercial flocks (n=4) allowed to catch seropositive laying hens
with experimental MG-Ag three weeks earlier comparing to routine
diagnostic methods. Therefore our experimental MG-Agcc for SPA
is promising for improvement of MG monitoring aimed at earlier
revealing of MG carriers among laying hens in commercial flocks.

# 060. Клітинно-культуральний аглютинін мікоплазми: нові
можливості моніторингу
Бобровицька І.1, Дунаєва О.2, Стегній Б.1
1ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної
медицини» НААН України»;
2Харківський національний медичний університет

Вступ. На сьогодні моніторинг Mycoplasma gallisepticum (MG) у
поєднанні з регуляторними заходами (ізоляція підозрюваних,
забій позитивних, ветеринарно-санітарні заходи) залишаються
ключовими засадами зменшення економічних втрат від
мікоплазмозу у світовому птахівництві. Головними
інструментами моніторингу мікоплазмозу є реакції аглютинації
(РА) та її гальмування (РГА), а також імуноферментний аналіз
(ІФА). РА-РГА тести зарекомендували себе як найбільш
доступні, універсальні та швидкі у різних напрямках
птахівництва. Ми спробували удосконалити мікоплазмовий
антиген щодо раннього виявлення мікоплазмоносійства в
птахівництві.
Методи. Бакмасу штаму S6 MG отримували як традиційним
методом (на середовищах Едварда), так і шляхом
культивування в перещеплюваних клітинах нирки свині лінії
PK-15. Клітинно-культуральний MG-антиген (К-MG Aг)
виділяли гельфільтрацією через Sepharose 6B (колоночним
методом) і концентрували преципітацією поліетиленгліколем
PEG-6000 (кінцева концентрація 7,5%); для знезараження
препарату аглютиніну ми використовували кристалічний
фіолетовий у кінцевій концентрації 0,1% (витримка 30 хвилин
за 56 °C). Порівняльні випробування комерційного (О-антигену)
MG Aг та К-MG Aг у РА-РГА та двовимірному
імуноелектрофорезі (ДІЕОФ) проводили згідно з вимогами
відповідних лабораторних інструкцій. Контрольну MG-
антисироватку отримували шляхом гіперімунізації півнів
концентратом К-MG Aг.
Результати. За використанням ДІЕОФ було встановлено
бінарну структуру комерційного MG Aг (контроль).
Культурально-клітинний К-MG Aг також мав бінарну структуру,
але другий пік його фореграми був значно вищим, ніж у
контролі (приблизно на 30%). При дослідженні польових
сироваток (n=245) з раніше виявлених п’яти серопозитивних
птахогосподарств цим антигеном в РГА було виявлено на
11.4% (p<0,005) MG-позитивних проб більше у порівнянні з
контролем.
Висновки. Застосування відпрацьованого нами методичного
підходу дозволило виявити мікоплазмоносійство курей-
несучок у чотирьох промислових птахофабриках на 3 тижні
раніше, ніж це було зроблено з використанням традиційних
діагностичних методів. Отже отриманий нами
експериментальний антиген виявився перспективним для
удосконалення моніторингу пташиного мікоплазмозу за
допомогою РА-РГА.
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# 074. Isolation and Study of the Cultural Properties of L-forms
of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis from
Tuberculin-Responsive Animals
Kovalenko I., Pozmogova S., Bilushko V., Kalashnyk M.,
Zavgorodniy A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. In most cases, Paratuberculosis occurs in a
subclinical form. The issue of L-forms of Mycobacterium
avium subspecies paratuberculosis (MAP) and their role in
infectious pathology is recently attracting much attention. L-forms
are slowly replicate in bodies of susceptible animals during the long
period, carrying the infectious process in subclinical or chronic form
of the course. The aim is to establish the nature of the positive
reaction to tuberculin in cattle.
Methods. Allergic test using the tuberculin for mammals.
Biomaterial treatment was carried out using Alikaeva's method
using 6% sulfuric acid and 0.9% cetylpyridinium chloride. The
treated material was sown on Shkolnikova's agar medium and on
an elective medium with the addition of alcohol extract of
Mycobacterium phlei. Painting of smears-scrubs was carried out
using the method of Ziehl-Nielsen. The molecular genetic method
(PCR) was used to determine affiliation by species.
Results. 20 samples of biological material taken from the cattle with
positive response to tuberculin for mammals have been studied. It is
established that in 18 samples of biomaterial in the first passage on
the egg medium, the pronounced growth of the colonies was not
observed; but microscopy revealed pleomorphic structures, acid-
resistant and non-acid-resistant forms in the form of aggregates of
small sticks, coccos and spheroids, fuchsin bodies and amorphous
mass. On the Shkolnikova's medium, growth in the form of
shapeless "cloud", whitish color, was detected. During microscopy
of the "cloud", the structures similar to those isolated from the egg
environment were observed. The results of microscopy are
characteristic for L-forms of microorganisms. In multiple passages in
platings (4 samples), L-forms reverted to classical bacterial forms
(acid-resistant sticks), and some populations of L-forms (14
samples) were stable and lost the ability to reverse and replicate in
vitro. Species affiliation of stable L-forms and revertants has been
confirmed in PCR: among the 20 studied biological material
samples from the BC responsive to tuberculine, MAP was identified
in 18 samples (of them: 14 stable L-forms and 4 – revertants). In
other platings (2 samples), in the first passage, the growth of
smooth, moist (S-shaped), small, rounded, white colonies was
revealed. The PCR results identified M. avium subspecies
homenisuis.
Conclusions. The reason for non-specific reactions to tuberculin in
BC was persistence of the pathogens of paratuberculosis in the L-
form in the bodies of animals. To establish a diagnosis of
paratuberculosis in some animals, without clinical signs of the
disease, precise identification of the pathogen in the PCR and
through multiple replanting is required.

# 074. Ізоляція та вивчення культуральних властивостей L-
форм Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis від
реагуючих на туберкулін тварин
Коваленко І., Позмогова С., Білушко В., Калашник М.,
Завгородній А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Паратуберкульоз в більшості випадків протікає в
субклінічній формі. Питання про L-форми Mycobacterium
avium subspecies paratuberculosis (МАР) і їх ролі в інфекційній
патології останнім часом привертає велику увагу. L-форми
повільно реплікують в організмі сприятливих тварин протягом
тривалого періоду, підтримуючи інфекційний процес у
субклінічній або хронічній формі перебігу. Мета – встановити
природу позитивної реакції на туберкулін у великої рогатої
худоби (ВРХ).
Методи. Алергічні дослідження з застосуванням туберкуліну
для ссавців. Обробку біоматеріалу проводили за методом
Алікаєвої з використанням 6% сірчаної кислоти та 0,9%
цетилпірідінія хлориду. Оброблений матеріал висівали на
агарове середовище Школьнікової та на елективне
середовище з додаванням спиртового екстракту
Mycobacterium phlei. Фарбування мазків – зіскрібків проводили
за методом Циль-Нільсена. За допомогою молекулярно-
генетичного методу (ПЛР) визначали видову належність.
Результати. Досліджено 20 проб біоматеріалу відібраного від
ВРХ з позитивною реакцією на туберкулін для ссавців.
Встановлено, в 18 пробах біоматеріалу у першому пасажі на
яєчному середовищі вираженого росту колоній не
спостерігалось, але при мікроскопії виявляли плеоморфні
структури, кислотостійкі та не кислотостійкі форми у вигляді
скупчень дрібних паличок, коків та сфероїдів, фуксинові зерна
та аморфну масу. На середовищі Школьнікової виявляли ріст у
вигляді безформеної «хмарки», білуватого кольору. При
мікроскопії «хмарки» спостерігали структури, подібні до
виділених з яєчного середовища. Результати мікроскопії є
характерними для L-форм мікроорганізмів. При багаторазових
пасажах в посівах (4 проби) L-форми ревертували в класичні
бактерійні форми (кислотостійкі палички), а деякі популяції L-
форм (14 проб) були стабільними і втрачали здатність до
реверсії і реплікації in vitro. Видова належність стабільних L-
форм і ревертантів була підтверджена у ПЛР: з 20
досліджуваних проб біологічного матеріалу від реагуючої на
туберкулін ВРХ, в 18 пробах були ідентифіковані МАР (з них:
14 стабільних L-форм і 4 − ревертанти). В інших посівах (2
проби) в першому пасажі виявляли ріст гладких, вологих (S -
форми), дрібних, округлих, білого кольору колоній. За
результатами ПЛР було ідентифіковано M. avium subspecies
homenisuis.
Висновки. Причиною не специфічних реакцій на туберкулін у
ВРХ була персистенція в організмі тварин збудника
паратуберкульозу в L-формі. Для встановлення діагнозу на
паратуберкульоз в окремих тварин, без клінічних ознак
хвороби, необхідна точна ідентифікація збудника в ПЛР та
шляхом багаторазового пересіву.
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# 119. Bioassay as Approach to Study and Maintenance of
Primary Heterogeneity of the African Swine Fever Virus Field
Population: Basic Principles
Buzun A.1, Yegorova O.2, Shitikova L.2, Bashkirova H.2, Stegniy B.1
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2SI I.I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the
MoH of Ukraine

Introduction. Preservation of the primary heterogeneity of the
African swine fever virus (ASFV) field populations and its consortia
can be useful for some specific epizootological investigations and
forensic expertise. Most reliable way for these goals destination is
performing the bioassay on pigs. This test usually is performed
using pigs for at least 3 months old, for which the vivarium rooms
and autonomous BSL-3 autonomous biosafety cameras are not
suitable by definition. We have developed the modification of ASF
bioassay with use of suckling piglets. Below are described the first
results of learning the ASF heterogeneity on example of new
IECVM/Ternopil/2017 field isolate (T-17)
Methods. Piglets (n=15) of 3-5 days old were adapted to BSL-3
vivarium room for laboratory animals and then inoculated according
to the patented procedure with 10-1 & 10-2 dilutions of spleen 25%
suspension originating from ASF outbreak in Buchach rayon of
Ternopil Oblast (case 275/22.10.2017). After the piglet’s disease or
death, the samples of blood and parenchymal organs were
collected in appropriate sample-analogue pools, which tittered in
porcine alveolar macrophages (PAM) cultures for ASFV activity
assay and maintenance. Each “10-1” and “10-2” ASFV-positive
pools as of cultural viruses were inoculated into the second line
piglets in dose 103TCID5O and clinical observations, sampling and
laboratory investigations as above were conducted.
Results. Only piglets of “10-1” group (n=3) manifested signs of the
fulminate form of the disease within 38 hrs post inoculation (p. i.).
ASF infection in piglets (n=5) inoculated with 10-2 dilution had the
acute form of the disease with minimal hemorrhagic manifestations
during 3-5 days p. i. However, the survival rates following ASF
infection was similar in both experimental groups.
The second line piglets after inoculation with pool originated from
“10-1” piglets group (n=2) as well as predecessors manifested the
signs of the fulminate form of the disease in first 38 hrs p. i. The
second line piglets (n=3) after inoculation with virus pool originated
from “10-2” piglets group (n=3) manifested the signs of the acute
form of ASF during 4-7 days p. i.
Conclusions. Our results showed that modified ASF-bioassay on
suckling piglets can be used to maintenance of the ASFV’ field
populations with preservation of their primary heterogeneity.

# 119. Біопроба як спосіб вивчення та підтримання
первинної гетерогенності польових популяцій вірусу
африканської чуми свиней: основні засади
Бузун A.1, Єгорова О.2,Шитікова Л.2, Башкірова О.2, Стегній Б.1
1ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут
імені І.І. Мечнікова» МОЗ України

Вступ. Збереження первинної гетерогенності польових
популяцій вірусу африканської чуми свиней (АЧС) та його
асоціацій може бути корисним для проведення спеціальних
епізоотологічних досліджень, а також для судово-
ветеринарної справи. Цим цілям найбільш відповідає
постановка біопроби на свинях. Зазвичай цей тест проводять
на свинях старше 3-місячного віку, для утримання яких віварні
кімнати для лабораторних тварин, як і автономні модулі з
рівнем біобезпеки BSL-3 є непридатними вже за визначенням.
Нами було розроблено модифікований варіант постановки
біопроби на АЧС з використанням молочних поросят. В даній
роботі описано перші результати вивчення гетерогенності
збудника АЧС на прикладі його нового польового ізоляту
«ІЕКВМ/Тернопіль/2017» (Т-17).
Методи. Поросят (n= 15) 3-5-добового віку адаптували для
утримання у віварному блоці лабораторних тварин з рівнем
біобезпеки BSL-3 та інокулювали розведеннями 10-1 та 10-2
25%-вої суспензії селезінки свині зі спалаху АЧС у Бучацькому
районі Тернопільської області (випадок №275/22.10.2017), у
відповідності до запатентованої процедури. Після
захворювання чи загибелі поросят відбирали проби крові та
паренхіматозних органів, об’єднували їх у відповідні пули проб-
аналогів, які потім розтитровували в культурах альвеолярних
макрофагів для оцінки інфекційної активності та
підтримування вірусу АЧС. Кожною АЧС-позитивною “10-1” та
“10-2” пробами, окремо, у вигляді культуральних ізолятів
інокулювали молочних поросят «другої лінії» - у дозі
103TCID5O, з наступними клінічним спостереженням,
пробовідбором та лабораторним дослідженням.
Результати. У перші 38 годин після зараження (п. з.) поросята,
інокульовані першим розведенням патматеріалу (група “10-1”,
n=3) проявили блискавичну форму АЧС. Поросята,
інокульовані другим розведенням патматеріалу ( група “10-2”,
n=5) впродовж 3-5 діб п. з. проявили гостру форму хвороби з
мінімальним геморагічним синдромом. Проте летальність вірусу
АЧС у обох групах була однаковою. Поросята «другої
лінії» (n=2), яких інокулювали клоном збудника, що походить
від поросят групи “10-1” (першого пасажу), у перші 38 год. п. з.,
як і їхні попередники, захворіли з проявами блискавичної
форми АЧС. Поросята «другої лінії» (n= 3), яких інокулювали
клоном збудника, що походить від поросят групи
“10-2” (першого пасажу), захворіли на гостру форму АЧС
впродовж наступних 4-7 діб п. з.
Висновки. Отримані результати доводять, що модифікована
біопроба на АЧС з використанням молочних поросят може
бути використана для підтримання первинної («природної»)
гетерогенності популяцій польового вірусу АЧС.
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# 150. The First Isolation of Rare Influenza Subtype H16N3 from
Wild Birds in Ukraine and Eastern Europe, Its Biological
Characteristics and Phylogenetic Connections with Influenza
Viruses from Other Regions
Rula O.1, Usova L.1, Starick E.2, Pantin-Jackwood M.3, Fereidouni
S.2, Stegniy B.1, Muzyka D.1
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Friedrich Loeffler Institute, Germany;
3Southeast Poultry Research Laboratory, Athens, USA

Introduction. Constant surveillance of the circulation of influenza
viruses in natural reservoir among wild birds is an important part of
the control, early prevention and forecasting of epizootic and
epidemic situation. It allows obtaining data about ecological features
of influenza viruses, new ecological niches, detect new variants and
their introduction into new geographic regions.
Methods. Monitoring of influenza viruses among wild birds was
conducted in 2006-2016 in Azov-Black Sea region (Kherson,
Mykolaiv, Odesa, Zaporizhia Oblasts, AR Crimea). In total, 21,511
biological samples from 105 species of wild birds were studied by
virological method (inoculation into 9-11-day-old chick embryos,
hemagglutination-inhibition test). All studies were carried out
according to the requirements and recommendations of OIE.
Results. One hundred and thirteen influenza viruses of 26 antigenic
combinations belonging to 15 out of 16 known hemagglutinin
subtypes were isolated, including rare subtype of influenza virus
H16N3. Additionally, mix of H8/N16 influenza virus was isolated
from sentinel ducks and H4/H16 – from Caspian gull.
Avian influenza virus А/Black-headed Gull/Utluk/2-2-08/11 Н16N3
was isolated from clinically healthy black-headed gulls (Larus
ridibundus) in Zaporizhia oblast in 2011. The infectious titer
6.0 lg EID50, lethal titer 6.33 lg ELD50, and titer of hemagglutinins
1:128 were determined.
As a result of phylogenetic analysis this virus has European origins.
It is related with viruses of the same subtype from Georgia and
Netherlands which circulated in 2008-2012 by HA and NA genes; by
internal genes – with H13, H16 viruses (by M, NS, PB2 – with Dutch
viruses, NP gene – with Georgian and Dutch; PA, PB1 – with
Georgian).
Conclusions. For the first time, the H16N3 influenza virus was
isolated from wild birds from Ukraine and Eastern Europe. This virus
is related to viruses from Netherlands and Georgia. H16 subtype is
separate, species-specific group of viruses circulating among
Charadriiformes, which we also confirmed in our studies.
Additionally, we isolated mix of Н8/Н16 viruses from new hosts –
sentinel birds. These results confirm the necessity of further studies,
surveillance of circulation of influenza viruses of various subtypes,
including rare ones, in order to study the possibility of these viruses
to be a source and donor of exclusive genes for other subtypes of
influenza viruses.

# 150. Перше виділення вірусу грипу рідкісного підтипу
Н16N3 від диких птахів в Україні та Східній Європі, його
біологічні властивості та філогенетичні звʼязки з вірусами
грипу з інших регіонів
Рула О.1, Усова Л.1, Старік Е.2, Пантін-Джеквуд М.3, Ферейдоні
С.2, Стегній Б.1, Музика Д.1
1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Інститут Фрідріха Леффлера, Німеччина;
3Південно-Східна дослідницька лабораторія з вивчення хвороб
птиці, Атенс, США

Вступ. Постійне спостереження за циркуляцією вірусів грипу в
природному резервуарі серед диких птахів є важливою
складовою системи контролю, раннього попередження,
прогнозування епізоотичної та епідемічної ситуації, що
дозволяє отримувати інформацію щодо екологічних
особливостей вірусів грипу, нових екологічних ніш, виявляти
нові варіанти, їх інтродукцію в нові географічні регіони.
Методи. Моніторинг циркуляції вірусів грипу серед диких
птахів був проведений в 2006-2016 роках в Азово-
Чорноморському регіоні (Херсонська, Одеська, Миколаївська,
Запорізька області та АР Крим). Всього вірусологічно
досліджено (інфікування 9-11-добових курячих ембріонів,
ідентифікація вірусу в реакції затримки гемаглютинації) 21 511
проб біологічного матеріалу від диких птахів 105 видів. Усі
дослідження проводилися згідно вимог та рекомендацій МЕБ.
Результати. Ізольовано 113 вірусів грипу 26 антигенних
комбінацій, що належать до 15 з 16 відомих підтипів за
гемаглютиніном, в тому числі ізольовано вірус грипу рідкісного
підтипу Н16N3. Також ізольовано міксти вірусу грипу Н8/Н16
від качок-сентинелів та Н4/Н16 – від мартину жовтоногого.
Ізолят А/мартин звичайний/Утлюк/2-2-08/11 Н16N3 було
ізольовано від клінічно здорових мартинів звичайних (Larus
ridibundus) у Запорізькій області в 2011 році. Встановлено його
інфекційний титр - 6,0 lg ЕIД50, летальний титр – 6,33 lg ЕЛД50,
титр гемаглютинінів - 1:128.
За результатами філогенетичного аналізу вірус має
європейське походження. За генами НА, NA він споріднений з
вірусами цього підтипу, що циркулювали в Грузії та
Нідерландах в 2008-2012 роках, за внутрішніми генами - з
вірусами грипу підтипу Н13, Н16 (за генами М, NS, РВ2 – з
вірусами з Нідерландів; NP – з Грузії та Нідерландів; РА, РВ1 –
з Грузії).
Висновки. Вперше від диких птахів України та Східної Європи
ізольовано вірус грипу птиці підтипу Н16N3, який споріднений з
вірусами з Нідерландів та Грузії. Віруси грипу підтипу Н16 є
обособленою, видоспецифічною групою вірусів, які
циркулюють серед сивкоподібних, що також підтверджено і
нашими дослідженнями. Нами також ізольовано мікст вірусів
Н8/Н16 від нових хазяїв - качок-сентинелів. Ці результати
підтверджують необхідність проведення подальших
досліджень, спостереження за циркуляцією вірусів грипу різних
підтипів, в тому числі і рідкісних, з метою вивчення можливості
цих вірусів бути джерелом та донорами виняткових генів для
інших підтипів вірусів грипу.
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# 201. Primers Validation for Detection of Capripoxvirus by RT-
PCR
Ishchenko L.1, Мuzykina L.1, Kovalenko G.1, Mandygra S.1,
Ishchenko V.2, Halka I.1, Nychyk S.1, Spyrydonov V.1
1Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine;
2National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. The epizootic situation decline on Lumpy skin
disease (LSD) in bovine across the globe, as well as countries that
share borders with Ukraine, points to the existence of a potential
risk of pathogen entry to the territory of Ukraine. Therefore, the
development and implementation of LSD diagnostics is relevant.
According to the current recommendations of the World
Organization for Animal Health, the primary diagnostic method to
confirm LSD clinical cases is the polymerase chain reaction (PCR).
The work objective was to carry out the design and validation of
primers for Capripoxvirus detection using real-time PCR.
Methods. For primer design, a part of the LSD viral gene coding the
core DNA-binding phosphoprotein (GenBank: КХ 764645) was
chosen. The developed primers provided amplification of the
Capripoxvirus genome fragment with length of 151 bp.
The Capripoxvirus DNA samples, provided by Dr. Hoffman
(Friedrich Leffler Institute, Germany) were used for validation of
designed primers. Plasmid DNA was used to determine the primer
sensitivity.
Results. To study the diagnostic specificity of the constructed
primers, there were used 32 DNA samples obtained from bovine
animals experimentally infected with Lumpy skin disease virus of
goats – Goat poxvirus; as well as LSDV Neethling vaccine strain,
LSDV Macedonia 2016 and LSDV KSP field strains, goat Poxvirus,
Capripoxvirus (sheep Poxvirus) and 8 viruses caused other
infectious diseases of bovine (bovine viral diarrhoea virus, bovine
herpesvirus, bovine respiratory syncytial virus, bovine parainfluenza
virus, influenza D virus, bovine coronavirus, bovine rotavirus, bovine
leukaemia virus). While studying the selected panel of samples, the
diagnostic specificity of the proposed primers was 100%.
To study the analytical sensitivity, a 10-fold dilution of plasmid DNA
containing the LSD viral genome fragment was performed. The
sensitivity of the Capripoxvirus DNA detection method is at least 10
copies/mkl (Ct-36).
Conclusions. The obtained results of the specificity and sensitivity
of the constructed primers provide evidence to recommend them for
use in the laboratories of veterinary medicine for diagnosis of
Capripoxvirus, including LSD virus.

# 201. Валідація праймерів для детекції вірусів роду
Сapripoxvirus методом ПЛР у реальному часі
Іщенко Л.1, Музикіна Л.1, Коваленко Г.1, Мандигра С.1, Іщенко
В.2, Галка І.1, Ничик С.1, Спиридонов В.1
1Інститут ветеринарної медицини НААН України;
2Національний університет біоресурсів і природокористування
України

Вступ. Загострення епізоотичної ситуації щодо нодулярного
дерматиту великої рогатої худоби у світі, а також країнах, які
безпосередньо межують з Україною, вказує на існування
потенційного ризику занесення збудника на територію
України. У зв’язку з цим актуальною є розробка та
впровадження засобів діагностики нодулярного дерматиту.
Згідно з діючими рекомендаціями Всесвітньої організації
охорони здоров'я тварин першочерговим методом діагностики
нодулярного дерматиту для підтвердження клінічних випадків
захворювання є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).
Метою роботи було провести конструювання та валідацію
праймерів для детекції вірусів роду Сapripoxvirus методом ПЛР
у реальному часі.
Методи. Для конструювання праймерів було обрано ділянку
гену вірусу нодулярного дерматиту, яка кодує серцевинний
ДНК-зв’язуючий фосфопротеїн (GenBank: КХ 764645).
Розроблені праймери забезпечують ампліфікацію фрагменту
геному вірусів роду Capripoxvirus розміром 151 н.п.
Для валідації праймерів використовували зразки ДНК вірусів
роду Capripoxvirus, люб’язно надані професором Б. Хоффман
(Інститут Фрідріха Леффлера, Німеччина). Для визначення
чутливості праймерів використовували плазмідну ДНК.
Результати. Для дослідження діагностичної специфічності
запропонованих праймерів використовували 32 зразки ДНК,
отримані за експериментального зараження великої рогатої
худоби вірусом нодулярного дерматитута кіз – Goat poxvirus, а
також вакцинний штам LSDV Neethling, польові штами LSDV
Macedonia 2016 та LSDV KSP, вірус віспи кіз (goat Poxvirus),
вірус віспи овець (sheep Poxvirus) та 8 вірусів, які є збудниками
інших інфекційних захворювань великої рогатої худоби (вірус
діареї ВРХ, вірус герпесу ВРХ, вірус респіраторно-
синцитіальної інфекції ВРХ, вірус парагрипу ВРХ, вірус грипу
типу D, коронавірус ВРХ, ротавірус ВРХ, вірус лейкозу ВРХ).
При дослідженні зазначеної панелі зразків діагностична
специфічність запропонованих праймерів становила 100%.
Для дослідження аналітичної чутливості проводили
постановку 10-кратних розведень плазмідної ДНК, яка містить
фрагмент геному вірусу нодулярного дерматиту. Чутливість
методики виявлення ДНК вірусів роду Capripoxvirus становить
не менше 10 копій/мкл (Ct-36).
Висновки. Отримані результати специфічності та чутливості
розроблених праймерів дають підстави рекомендувати їх для
впровадження в лабораторіях ветеринарної медицини з метою
детекції представників роду Capripoxvirus, в тому числі вірусу
нодулярного дерматиту ВРХ.
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# 240. African Swine Fever and Hunting: the Analysis of Wild
Boar Licensed Hunting in Ukraine in 2014-2018
Zinenko O.
V.N. Karazin Kharkiv National University

Introduction. Recreational and sport hunting in Ukraine is carried
out within the limits, which are calculated according to the species
abundance. Some amount of issued licenses remains unused and
reported to the regional Forestry and Hunting Management
departments. Abundance of wild boars and its’ decrease due to
epizooty of African swine fever (ASF) and prevention measures
must influence licensed hunting. Statistics of licensed hunting could
be an indicator of population dynamics in case of lacking or
insufficient monitoring data.
Methods.We have analyzed numbers of wild boar licenses issued
and used in different oblasts of Ukraine. Background data about
cases of ASF in domestic pigs and wild boars have been obtained
from SSFSCP via the web-site http://www.asf.vet.ua/.
Results.We have received complete data on 14 from 24 oblasts of
Ukraine. Oblasts are divided to the groups according to response of
sportive hunting on the presence of ASF.
In Kharkiv, Ternopil, Cherkasy Oblasts ASF reporting in 2016 or
2017 is followed by decrease of used licenses number in 2017 (data
from 2018 is not obtained yet) and the decline of number of licenses
issued in 2017-2018 years.
In southern oblasts (Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv, Odesa) the
number of issued licenses decreases and number of unused
licenses increases since 2015-2016, while ASF is present since
2017 (in Mykolaiv Oblast since 2015) mainly in domestic pigs.
In western and central oblasts there is no clear connection or trend
between ASF and hunting. Number of licenses in Vinnytsia,
Zakarpattia, Lviv and Khmelnytskyi Oblasts did not decrease or
decrease insignificantly even after appearance of ASF there in 2016
and 2017. There is no data or no strong changes in the number of
unused licenses either.
In the northern oblasts (Kyiv, Chernihiv, Sumy) complete ban of
hunting and depopulation had happened in 2015-2017. Either
licenses were not issued since, or (in Sumy Oblast) their number is
now only one tenth of the number before 2015. In the dataset from
Rivne Oblast, there is steep decline in number of hunted wild boars
since 2015 (beginning of depopulation), number of issued licenses
and complementary growth of ASF occurrence.
Conclusions. Statistical data of licensed hunting could be an
indicator of the population dynamics of wild boars in the condition of
ASF outbreak. However, this data could not be interpreted
unambiguously. Number of licenses and percent of used licenses
could decrease because of hunting ban, quarantine, outflow of
hunters from licensed hunting to participation in depopulation
efforts, direct decrease of number of wild boars due to depopulation
or epizooty. These indicators depends also on protocols of ASF
control adopted by Oblast authorities, specifics of statistical
reporting and, possibly, other factors including initial abundance and
spatial population structure.

# 240. Африканська чума свиней та полювання: аналіз
ліцензованого добування диких кабанів в Україні в
2014-2018 рр.
Зіненко О.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Вступ. Спортивне мисливство в Україні здійснюється згідно
лімітів, що розраховуються по областях відповідно до
чисельності виду. Певна кількість ліцензій залишається
невикористаною і статистичні дані повідомляються до
обласних управлінь лісового та мисливського господарства.
Чисельність диких свиней та її падіння внаслідок епізоотії
африканської чуми свиней (АЧС), протиепізоотичні заходи
мають впливати на ліцензійне мисливство, яке може бути
використане як індикатор у випадку відсутності або
недостатніх зусиль з моніторингу.
Методи. Ми проаналізували дані про кількість виданих та
використаних ліцензій на дикого кабана по областях. Дані
Держпродспоживслужби щодо наявності АЧС та випадків
захворювання у домашніх та диких свиней отримували через
сайт http://www.asf.vet.ua/.
Результати. Отримано дані з 14 із 24 областей. Області можна
розділити на групи згідно з характером відповіді ліцензійного
полювання на реєстрацію АЧС.
У Харківській, Тернопільській та Черкаській областях факт
появи АЧС у 2016 та 2017 рр. супроводжувався збільшенням
відсотка невикористаних ліцензій у 2017 р. (дані за 2018 р. ще
не отримано) та зниженням кількості виданих ліцензій у
2017-2018 рр.
У південних областях (Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса)
кількість виданих ліцензій знижується, а відсоток
невикористаних ліцензій зростає з 2015-2016 рр., а АЧС
реєструється з 2017 (у Миколаєві з 2015 року) здебільшого у
домашніх свиней.
У західних та центральних областях не прослідковується
зв’язок між АЧС та полюванням. Кількість ліцензій у
Вінницькій, Закарпатській, Львівській і Хмельницькій областях
не зменшувалась або зменшувалась незначно навіть після
реєстрації там АЧС у 2016 та 2017 рр. Також немає даних або
немає відчутного збільшення кількості невикористаних
ліцензій.
У північних областях (Київ, Чернігів, Суми) практично повна
заборона полювання та депопуляція відбулася у 2015-2017 рр.
Ліцензії або не видаються, або (в Сумській області) їх кількість
складає одну десяту від рівня до 2015 р. За даними з
Рівненської області помітне різке зниження кількості
впольованих тварин з 2015 р. (з початку депопуляції),
зменшення кількості виданих ліцензій і зростання
зареєстрованих випадків АЧС.
Висновки. Статистика ліцензійного полювання може бути
індикатором процесів динаміки чисельності диких свиней, що
відбуваються під час епізоотії АЧС. При цьому ці дані не
можуть бути трактовані однозначно. Кількість ліцензій та
відсоток використаних може зменшуватись через заборону
полювання, карантин, відтік мисливців з ліцензійного
полювання до відстрілу у межах заходів депопуляції, пряме
зниження чисельності диких свиней через депопуляцію або
безпосередньо через епізоотію. Показники залежать від
алгоритмів протидії АЧС на обласному рівні, особливостей
збору інформації і звітування, можливо і початкової
чисельності та просторової структури популяцій та інших
факторів.
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# 242. Clinical Trials of a 3-Valent Associated Vaccine against
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Egg Drop
Syndrome
Stegniy A., Tkachenko S., Rula O., Muzyka D., Kolesnik O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Modern poultry farming has increasingly focused on
the constant growth of production volumes, increasing the density of
livestock per unit area and reducing the cost of maintenance and
feeding. In such conditions, the bird is affected by a large number of
stress factors, and economically significant and especially
dangerous viral infections may manifest in a non-specific way.
Methods. Clinical trials of the biopreparation for specific prevention
of Newcastle disease (NT), avian infectious bronchitis (AIB),
infectious bursal disease (IBS) and egg drop syndrome (EDS) were
performed in accordance with generally accepted requirements for
the following parameters: appearance and color; presence of mold,
foreign impurities, flask cracks and thawing traces; contamination
with bacterial and fungal microflora; completeness of inactivation;
harmlessness; antigenic activity; stability of emulsion.
Results. According to the results of the researches conducted, it
was determined that the vaccine is a homogeneous stable emulsion
of white color without mold, foreign impurities, free of bacterial and
fungal microflora. The infectious activity of the ND viruses was
11.36 lg EID50/0.2cm3, AIB – 8.23 lg EID50/0.2cm3 and EDS – 9.0 lg
EID50/0.2cm3. The ND and EDS viruses were agglutinated with 1%
suspension in 15 and 16 log2 titres. It was also determined that the
viral components of the vaccine had a high antigenic activity. At the
14th day after the introduction of the vaccine, the level of antibodies
to ND and EDS viruses in the hemagglutination-inhibition test was
7.6±0.699 and 4±0.8 log2, respectively; at the 28th day – 8.6±1.075
and 6.2±0.964 log2 respectively. In the enzyme-linked
immunosorbent assay, the level of antibodies to the AIB virus was
5832±2354 and 6737±2058 log2, on the 14th and 28th day of
observation, respectively. Also, the results of the experiments
proved the harmlessness of the vaccine.
Conclusions. Developed biological preparation for specific
prevention of Newcastle disease, avian infectious bronchitis and
egg drop syndrome according to quality indicators fully meets the
technical requirements of Ukraine for this preparation and is
registered on the territory of Ukraine.

# 242. Клінічні випробування 3-х валентної асоційованої
вакцини проти ньюкаслської хвороби, інфекційного
бронхіту курей та синдрому зниження несучості
Стегній А., Ткаченко С., Рула О., Музика Д., Колесник О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Сучасне промислове птахівництво в останні роки все
більше орієнтується на постійний ріст обсягів продукції,
збільшення щільності поголів’я на одиницю площі та
зменшення витрат на утримання та годівлю. У таких умовах на
птицю впливає велика кількість стрес-факторів, а економічно
значущі та особливо небезпечні вірусні інфекції можуть
проявляти себе неспецифічно.
Методи. Клінічні випробування біопрепарату для специфічної
профілактики ньюкаслської хвороби (НХ), інфекційного
бронхіту курей (ІБК), інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ) та
синдрому зниження несучості (СЗН) проводили згідно
загальноприйнятих вимог за наступними показниками:
зовнішній вигляд та колір; наявність цвілі, сторонніх домішок,
тріщин флаконів та слідів відтаювання; контамінація
бактеріальною та грибковою мікрофлорою; повнота
інактивації; нешкідливість; антигенна активність; стабільність
емульсії.
Результати. За результатами проведених досліджень
встановлено, що вакцина – це однорідна стабільна емульсія
білого кольору без цвілі, сторонніх домішок, вільна від
бактеріальної та грибкової мікрофлори. Інфекційна активність
вірусів НХ склала 11,36 lg EID50/0,2см3, ІБК – 8,23 lg EID50/0,2см3
та СЗН – 9,0 lg EID50/0,2см3 . Віруси НХ та СЗН аглютинували
1% суспензію в титрах 15 та 16 log2. Також встановлено, що
вірусні компоненти вакцини мали високу антигенну активність.
На 14 добу після введення вакцинного препарату рівень
антитіл до вірусів НХ та СЗН в реакції затримки
гемаглютинації становили 7,6±0,699 та 4±0,8 log2 відповідно; на
28 добу – відповідно 8,6±1,075 та 6,2±0,964 log2. В
імуноферментному аналізі рівень антитіл до вірусу ІБК
становили відповідно на 14 та 28 добу спостережень
5832±2354 та 6737±2058 log2. Також проведеними дослідами
доведено нешкідливість вакцинного препарату.
Висновки. Розроблений біопрепарат для специфічної
профілактики ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту
курей та синдрому зниження несучості за показниками якості
повністю відповідає технічним вимогам України на даний
препарат та зареєстрований на території України.
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# 288. Epizootic Monitoring and Improving Diagnostics of the
Newcastle Disease Virus using Haemagglutination Inhibition
Test
Kolesnik O., Tkachenko S., Rula O., Muzyka D., Stegniy B.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction.Wild birds are one of the major reservoirs of viruses
in nature. Due to the intensive development of the poultry farming,
their role as a vector of the causative agent of the dangerous
Newcastle disease virus (ND) is increasing. The isolation of viruses
from wild and synanthropic birds confirms their role in the ND
spreading among poultry farms. Therefore, epizootic monitoring
constitutes an integral part of a set of actions aimed at preventing
this disease. The introduction into practice of the domestic
diagnostic kit for detecting the antibodies to the ND virus allows to
evaluate the situation regarding virus circulation and spread.
Methods. Epizootological monitoring was carried out during the
period of 2017-2018. Serological studies were performed using
haemagglutination inhibition test (HIT). Virological studies were
performed according to the recommendations of the OIE. The
immunity level to the causative agent of ND was studied according
to the data obtained during the examination of 10 poultry farms in
2017-2018.
Results. In total 1307 serum samples of chickens and turkeys were
tested for ND virus. The group immunity was detected in 99% of the
studied birds. During this period, 9 isolates of the ND virus were
isolated from wild birds in Kherson and Odesa Oblasts. When
identifying the viral isolates, the titer in the haemagglutination
inhibition test made up 1:256. The isolated infectious agent caused
the death of chicken embryos on day 3-4 after contamination. On
the basis of strains isolated on the territory of Ukraine, the
manufacturing technology and regulatory documents for the
production and control of the “ND virus antibodies kit for HIT” have
been developed. All technological points of production have been
developed: obtaining viral raw materials, their inactivation,
lyophilisation, obtaining control positive and negative blood sera.
The antigen specificity was determined for HIT using positive
reference sera with the anti-influenza A virus of H1-H16 subtypes
antibodies and the PMV-1-PMV-9 subtypes of paramyxoviruses.
The haemagglutinating activity titer of the ND virus antigen was 14
Log₂. The specificity of positive and negative sera was determined
in HIT using reference antigens to the PMV-1-PMV-9 subtypes of
paramyxoviruses and H1-H16 subtypes of influenza A virus. The
positive serum to ND inhibited the haemagglutinating activity of the
ND virus antigen in the titer of 9 Log₂. With positive one to other
subtypes and negative reference sera – the haemagglutination was
observed. The stability of the kit components was determined during
two years.
Conclusions. The epizootic situation on ND in poultry farms in
Ukraine is favourable, but the epizootic strains of the ND virus
circulate in wild and synanthropic birds, therefore it is important to
have a domestic kit for detecting antibodies to the ND virus in HIT,
which allows detecting antibodies in the blood serum and
specifically prepared yolks of all birds species for HIT.

# 288. Епізоотичний моніторинг та удосконалення
діагностики вірусу ньюкаслської хвороби в реакції
затримки гемаглютинації
Колесник О., Ткаченко С., Рула О., Музика Д., Стегній Б.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Дикі птахи є одним з основних резервуарів вірусів в
природі. У зв’язку з інтенсивним розвитком птахівництва їх
роль, як розповсюджувача збудника небезпечного вірусу
ньюкаслської хвороби (НХ) зростає. Виділення вірусів від
диких і синантропних птахів підтверджує їх роль у поширенні
НХ серед птахоферм. Тому проведення епізоотичного
моніторингу є невід’ємною частиною комплексу заходів
спрямованих на профілактику цього захворювання. А
впровадження в практику вітчизняного діагностичного набору
для виявлення антитіл до вірусу НХ дозволяє об’єктивно
оцінювати ситуацію з циркуляції та розповсюдження вірусу.
Методи. Епізоотологічний моніторинг проводили протягом
2017-2018 років. Серологічні дослідження проводили з
використанням реакції затримки гемаглютинації (РЗГА).
Вірусологічні дослідження проводили згідно рекомендацій
МЕБ. Напруженість імунітету до збудника НХ вивчали за
даними, отриманими при обстеженні 10 птахогосподарств у
2017-2018 рр.
Результати. Досліджено 1307 проб сироваток крові курей та
індиків на виявлення вірусу до НХ. Груповий захист мали 99%
дослідженої птиці. За вказаний період виділено 9 ізолятів
вірусу НХ від диких птахів в Херсонський та Одеський
областях. При виділенні ізолятів титр в реакції гемаглютинації
становив 1:256. Виділений інфекційний агент викликав
загибель курячих ембріонів на 3-4 добу після інфікування. На
основі штамів, які були виділені на території України,
розроблено технологію виготовлення та нормативні документи
на виробництво і контролювання «Набору для виявлення
антитіл до вірусу НХ в РЗГА». Відпрацьовані всі технологічні
ланки виробництва: отримання вірусної сировини, її інактивації,
ліофілізації, отримання контрольних позитивної і негативної
сироваток крові. Визначення специфічності антигену
проводили в РЗГА з використанням позитивних референтних
сироваток крові з антитілами до вірусу грипу А підтипів Н1-Н16
та параміксовірусів підтипів ПМВ-1-ПМВ-9. Титр
гемаглютинуючої активності антигену вірусу НХ становив 14
Log₂. Специфічність позитивної і негативної сироваток
визначали в РЗГА за допомогою референтних стандартних
антигенів параміксовірусів підтипів ПМВ-1-ПМВ-9 та вірусу
грипу А підтипів Н1-Н16. Позитивна сироватка до НХ
затримувала гемаглютинуючу активність антигену вірусу НХ у
титрі 9 Log₂. З позитивними до інших підтипів та негативною
референтними стандартними сироватками – спостерігалася
аглютинація еритроцитів. Стабільність компонентів набору
визначали протягом двох років.
Висновки. Епізоотична ситуація щодо НХ в птахівничих
господарствах в Україні благополучна, але у диких та
синантропних птахів циркулюють епізоотичні штами до вірусу
НХ, тому важливою є необхідність мати вітчизняний набір для
виявлення антитіл до вірусу НХ в РЗГА, який дозволяє
виявляти наявність антитіл у сироватках крові та спеціально
підготовлених жовтках яєць всіх видів птахів в РЗГА.
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# 335. Lipid Peroxidation System in Chickens Infected with Low
Pathogenic Influenza A Virus Strain
Boiko V., Kovalenko L., Romanko M., Rudenko O., Muzyka D.,
Stegniy B.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Avian influenza caused by orthomyxovirus type A is
an emergent infection and continues to spread throughout the
globe. Among the unexplained manifestations of the
aetiopathogenesis of the disease is the development of lipid
peroxidation and antioxidant protection (LPO-AOP) in the mucous
membranes. In this context, the research objective was to study the
LPO-AOP system indicators of the mucosal membranes of crop and
small intestine, and in the blood serum of chickens with low-
pathogenic avian influenza.
Methods. The studies were conducted on cross Hubbard chickens
of the age of 45 days that were divided into two groups (n=35). The
chickens of group I were infected with a low pathogenic influenza
virus strain, strain A/mallard/Ukraine/2007 (H5N2); the birds of
group II were the control. The blood and organ sampling for
research were carried out from five birds of each group on day 1, 3,
5, 7, 10, 14 and 21 of experiment after applying chloroform
anaesthesia in compliance with the rules of bioethics.
Spectrophotometric methods were used.
Results. It was found that, despite the lack of clinical manifestations
of influenza, in the mucous membrane of the small intestine of birds
from group I, the activity of LPO increased during the first seven
days of the experiment; and in the following days of the experiment,
a decrease in their intensity was found, as well as a slight inhibition
of the processes of oxidative modification of proteins (OMP), a
decrease in catalase activity and antioxidant activity (AOA) was also
recorded, which on day 21, were 23.8% and 57.0% (p≤0.05),
respectively. In the mucous membrane of the crop, the
intensification of LPO processes was established on day 21 of the
experiment, and the OMP activation was observed from day 3 with
1.7 times (p≤0.05) increase until the end of the experiment
compared with the control indicators. The total AOA level, starting
from day 10 of the experiment, gradually decreased and made up
13.6% on day 21. There was a slight LPO activation and dynamic
OMP fluctuations in the serum with their maximum intensification on
day 21 of the experiment. A suppression of catalase activity was
found in serum, which was most pronounced on day 3 after infecting
(by 69.5%). Also, during this period, there was a decrease in AOA
(by 16.7%, p≤0.05), in the following stages of the experiment this
indicator was close to the control values.
Conclusions. In case of low pathogenic influenza, the homeostasis
of the oxidative-antioxidant balance system in the mucous
membranes of the digestive tract and the body of a bird in the whole
is deteriorated. Further studies will continue the LPO-AOP system
research in the pathogenesis of other emergent poultry diseases.

# 335. Система перекисного окиснення ліпідів у курчат за
інфікування низькопатогенним штамом вірусу грипу А
Бойко В., Коваленко Л., Романько М., Руденко О., Музика Д.,
Стегній Б.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Грип птиці, викликаний ортоміксовірусом типу А, є
емерджентною інфекцією та продовжує своє поширення у
світі. Серед нез’ясованих проявів етіопатогенезу
захворювання залишається розвиток процесів перекисного
окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту (ПОЛ-АОЗ) у
слизових оболонках. У зв’язку з цим метою нашого
дослідження було вивчення показників системи ПОЛ-АОЗ у
мукозальних оболонках вола та тонкого кишківника та в
сироватці крові курчат за низькопатогенного грипу птиці.
Методи. Дослідження, проведені на курчатах 45-денного віку
кросу Хаббард 2-х груп (n=35). Курчата I групи були інфіковані
низькопатогенним штамом вірусу грипу, штам А/крижень/
Україна/2007 (H5N2), птиця II-ї групи була контролем. Відбір
крові та органів для досліджень проводили від 5 голів з кожної
групи на 1, 3, 5, 7, 10, 14 і 21 добу досліду після застосування
хлороформного наркозу з дотриманням правил біоетики.
Використовували спектрофотометричні методи досліджень.
Результати. Було встановлено, що, не зважаючи на
відсутність клінічних ознак грипу, у слизовій оболонці тонкого
кишечнику птиці I групи активність ПОЛ зростала впродовж
перших семи діб досліду, у наступні дні досліду встановлено
зниження їх інтенсивності, також зафіксовано незначне
пригнічення процесів окисненої модифікації білків (ОМБ),
зниження активності каталази та антиокиснювальної
активності (АОА), яке на 21 добу склало 23,8% та 57,0%
(р≤0,05). У слизовій оболонці вола посилення процесів ПОЛ
встановлено лише на 21-у добу експерименту, а активізація
ОМБ – вже починаючи з 3-ї доби, яка посилюється до
закінчення спостереження у 1,7 раза (р≤0,05) порівняно з
контрольними показниками. Рівень загальної АОА, починаючи
з 10-ї доби експерименту, поступово знижувався – на 21-у добу
зменшення показника склало 13,6%. У сироватці крові
зафіксовано незначну активацію процесів ПОЛ та динамічне
коливання процесів ОМБ, при цьому максимальне їх посилення
зафіксовано на 21 добу досліду. У сироватці крові встановлено
пригнічення активності каталази, максимально виражене на
третю добу після інфікування (на 69,5%). Також у цей термін
відмічено зниження АОА (на 16,7%, р≤0, 05), на наступних
етапах досліду цей показник був наближеним до контрольних
значень.
Висновки. За низькопатогенного грипу у мукозальних
оболонках травного тракту та організмі птиці в цілому
порушується гомеостаз системи оксидантно-антиоксидантної
рівноваги. Планується продовження досліджень системи ПОЛ–
АОЗ за патогенезу інших емерджентних хвороб птиці.
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# 339. Immunostimulating and Antioxidant Effect of the Herbal
Drug Vitastim
Kovalenko L., Obuhovska O., Muzyka D., Stegniy B.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The search for new efficient immunomodulatory
agents with antioxidative action remains a highly topical task for
both human and veterinary medicine. The development of the drug
based on plant raw material Vitastim is aimed at its solving, which
was provided at the NSC Institute of Experimental and Clinical
Veterinary Medicine (NSC IECVM). The research objective was to
study its effect on the innate immunity factors development against
the background of low pathogenic avian influenza (LPAI) as a
biological model of the highly pathogenic emergent infection.
Methods. For the study, four groups of chickens of 45 days of age
(n=35) were formed: the chickens of groups 1 and 2 were artificially
infected with a low-pathogenic avian influenza H5N2 virus (isolated
at the NSC IECVM) at the beginning of the experiment; in addition,
the chickens of groups 2 and 3 were administered a solution of the
herbal medicinal product Vitastim; group 4 was intact (the control).
The preparation Vitastim was given for 21 days at a dose of 2 mg/kg
of bird weight. The blood and tracheal samples for testing were
collected from five c on day 1, 3, 5, 7, 10, 14 and 21 of the
experiment. The birds were euthanized by chloroform anesthesia in
compliance of the rules for the treatment of animals in biomedical
researches. Clinical, serological and biochemical methods based on
spectrophotometry were used.
Results. The use of Vitastim increases the phagocytic activity of
blood pseudo eosinophils (the phagocytic index was increased by
72.0% on day 21, p≤0.05) and the index of phagocytosis
completeness from day 3 of the experiment, and caused an
antioxidant effect in case of the LPAI development – from day 10 of
the experiment, the accumulation of lipid peroxidation products in
the mucous membrane of the trachea in group 2 slowed down to the
control values. Also, in this group, significant inhibition of the
processes of protein oxidative modifications was recorded versus
the birds of group 1, in which their activity exceeded the control
indicators on average by 34.0%. Analysis of changes in catalase
and lipid antioxidant activity in serum of the chickens of group 2
suggested that the use of a herbal preparation contributed to the
antioxidant potential maintaining of the tracheal mucosa and
partially eliminated the prooxidant effects developed after the LPAI
contamination after day 10 of the experiment, as well as enhancing
the immunoglobulin G, M and A synthesis. An increase in their level
was established in the tracheal mucosa and serum from day 3, with
a maximum by 50.0% on day 10 of the experiment.
Conclusions. Analysis of the obtained results shows that the
Vitastim has an immunostimulant and antioxidant effects and
reduces the intensity of pathogenetic effect of the LPAI virus on the
organism of birds. In further research, this may be the basis for the
development of a new control strategy for the avian influenza virus.

# 339. Імуностимулююча та антиоксидантна дія рослинного
препарату «Vitastim»
Коваленко Л., Обуховська О., Музика Д., Стегній Б.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Пошук нових ефективних імуномоделюючих засобів з
антиоксидантною дією залишається актуальною задачею як
для гуманної, так і ветеринарної медицини. На її вирішення
спрямована розробка препарату на основі рослинної сировини
«Vitastim»; проведена у ННЦ «ІЕКВМ». За мету дослідження
поставлено вивчення його впливу на розвиток факторів
вродженого імунітету за низькопатогенного грипу птиці (Low
pathogenic avian influenza (LPAI)) як біологічної моделі перебігу
високопатогенного емерджентного варіанту інфекції.
Методи. Для проведення досліджень було сформовано 4 групи
курчат 45-денного віку (n=35): птиця 1 та 2 груп на початку
досліду була штучно інфікована низькопатогенним штамом
вірусу грипу птиці (H5N2 виділеним у ННЦ «ІЕКВМ»), крім того
курчатам 2 групи та 3-ї групи застосовували розчин препарату
«Vitastim»; птиця 4 групи була інтактною (контроль). Препарат
«Vitastim» випоювали впродовж 21 доби у дозі 2 мг/кг маси
птиці. Кров для досліджень та зразки трахеї відбирали від 5
голів на 1-у, 3-ю, 5-у, 7-у, 10-у, 14-у і 21-у добу досліду. Птицю
евтаназували шляхом хлороформного наркозу з дотриманням
правил поводження з тваринами при біомедичних
дослідженнях. Застосовували клінічні, серологічні, а також
біохімічні методи на основі спектрофотометрії.
Результати. Застосування препарату «Vitastim» підвищує
фагоцитарну активність псевдоеозинофілів крові (на 21-у добу
фагоцитарний індекс був підвищеним на 72,0%, р≤0,05) і
коефіцієнта завершеності фагоцитозу, починаючи з 3-ої доби
досліду та виявляє антиоксидантну дію у за розвитку LPAI –
починаючи з 10-ої доби експерименту накопичення продуктів
перекісного окиснення ліпідів у мукозальній оболонці трахеї
птиці 2 групи уповільнювалось до контрольних значень. Тут
також реєстрували вірогідне гальмування процесів
окиснювальної модифікації білків, тоді як у птиці 1 групи їх
активність перевищувала показники контролю у середньому
на 34,0%. Аналіз зміни активності каталази та
антиокиснювальної активності ліпідів сироватки крові в курчат
2 групи свідчить, що застосування рослинного препарату
сприяє підтриманню антиоксидантного потенціалу слизової
оболонки трахеї та частковому усуненню встановлених
прооксидантних ефектів внаслідок інфікування збудником
LPAI після 10 доби експерименту, а також посиленню синтезу
імуноглобулінів класу G, М та А. Підвищення їх рівня
встановлено у слизовій оболонці трахеї та сироватці крові
починаючи з 3-ї доби, максимально на 50,0% на 10 добу
досліду.
Висновки. Аналіз отриманих результатів свідчить, що
препарат «Vitastim» проявляє імуностимулюючу та
антиоксидантну дію та знижує інтенсивність патогенетичного
впливу вірусу LPAI на організм птиці. У подальших
дослідженнях це може стати підґрунтям для розробки нової
стратегії контролю вірусу пташиного грипу.
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# 369. Molecular Genetic Studies in the System of
Epizootological Monitoring of Infectious Diseases in Ukraine
Sapachova M., Pishchanskyi O., Mezhenskyi A., Sushko M.,
Usachenko N.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Timely and reliable diagnosis of infectious diseases is
the key to effective implementation of the complex of veterinary and
sanitary measures for their elimination. Diagnosis of many infectious
diseases is complex, in accordance with the recommendations of
the IEB (International Epizootic Bureau). Molecular genetic studies
are an important component of diagnostics. Therefore, the inclusion
of molecular genetic research methods in the Plan of anti-epizootic
measures for the prevention of major infectious and parasitic
diseases of animals in Ukraine is justified.
Methods. The research was carried out within the framework of the
state control. The main goal is to determine the epizootic situation
related to ASF, CSF, avian influenza, Newcastle disease and
nodular dermatitis on the territory of Ukraine and in-depth study of
the obtained pathogens.
The analysis and generalization of research results by the method
of polymerase chain reaction since 2018 is carried out. To conduct
research on the presence of ASF virus DNA, the set of LSI VetMAX
ASFV was used, to identify the RNA of the CSF virus – Biosellal, to
identify the RNA of avian influenza virus type A and to identify
subtypes H5, H7 and H5N8, the following test systems were used:
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; and IDVet kit for detection of DNA of infectious
nodular dermatitis virus.
The in-depth analysis of the isolated isolates was initiated within the
framework of the UP-9 project implemented within the framework of
the Cooperative Biological Engagement Program, using the
technology of MinION nanopore sequencing and bio-informatics
data.
Results.Within the state control over infectious diseases, 54 799
biological material samples were investigated using RT-PCR
method; among them, 48 270 samples for ASF (45 288 from
domestic and 2 988 from wild pigs), 642 – for CSF (84 from
domestic and 558 from wild pigs), 2 641 – for avian influenza, 131 –
for Newcastle disease, and 3 115 – for nodular dermatitis.
As a result of the studies, 267 positive samples of ASF from
domestic pigs and 71 positive samples from wild boars were
identified. The results of studies for CSF, avian influenza, Newcastle
disease and nodular dermatitis were negative.
ASFV were studied using MinION technology to reflect the spread
of ASF in Ukraine and the origin of the virus. It was found that the
ASF virus genotype II (Georgia) circulates in Ukraine.
Conclusions. Thus, molecular genetic studies is an effective tool
for the epizootic control of infectious diseases; they allow to
establish a final diagnosis, to study the genetic structure of the
pathogen, its origin, as well as to identify the direction of the spread
of infection.

# 369. Молекулярно-генетичні дослідження в системі
епізоотологічного моніторингу інфекційних хвороб в
Україні
Сапачова М., Піщанський О., Меженський А., Сушко М.,
Усаченко Н.
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Своєчасна та достовірна діагностика інфекційних
хвороб є запорукою ефективного проведення комплексу
ветеринарно-санітарних заходів з їх ліквідації. Діагностика
багатьох інфекційних хвороб є комплексною, відповідно до
рекомендацій МЕБ (ОІЕ). Важливою складовою діагностики є
молекулярно-генетичні дослідження. Тому включення
молекулярно-генетичних методів досліджень до Плану
протиепізоотичних заходів з профілактики основних
інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні є
обґрунтованим.
Методи. Дослідження проводили в рамках державного
контролю. Основна мета – визначення епізоотичної ситуації
щодо африканської чуми свиней (АЧС), класичної чуми свиней
(КЧС), грипу птиці, хвороби Ньюкасла та нодулярного
дерматиту на території України та поглиблене вивчення
отриманих збудників.
Проведено аналіз та узагальнення результатів досліджень
методом полімеразної ланцюгової реакції за 2018 р. Для
проведення досліджень на наявність ДНК вірусу АЧС
використовували набір LSI VetMAX ASFV, для виявлення РНК
вірусу КЧС – Biosellal, для виявлення РНК вірусу грипу птиці
типу А та ідентифікації субтипів Н5, Н7 і H5N8,
використовували 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 та набір IDVet для
визначення ДНК вірусу заразного вузликового дерматиту.
Поглиблений аналіз виділених ізолятів був розпочатий в
рамках проекту UP-9, який реалізований в рамках Програми
спільної біологічної взаємодії, з використанням технології
секвенування нанопор MinION і даних біоінформатики.
Результати. В рамках державного контролю за інфекційними
хворобами було досліджено 54799 зразків біологічного
матеріалу методом ПЛР в реальному часі, з них 48270 зразків
на АЧС (45288 від домашніх та 2988 від диких свиней), 642 – на
КЧС (84 – від домашніх та 558 – від диких свиней), 2641 – на
грип птиці, 131 – на хворобу Ньюкасла та 3115 – на
нодулярний дерматит.
У результаті проведених досліджень було виявлено 267
позитивних зразків на АЧС від домашніх свиней та 71
позитивні зразки від диких кабанів. Результати досліджень на
КЧС, грип птиці, хворобу Ньюкасла та нодулярний дерматит
були негативні.
Геноми вірусу АЧС дослідили за допомогою технології MinION,
щоб відобразити поширення АЧС в Україні та походження
вірусу. Було встановлено, що в Україні циркулює вірус АЧС
генотип II (Грузія).
Висновки. Таким чином, молекулярно-генетичні дослідження
є ефективним інструментом здійснення епізоотичного
контролю за інфекційними хворобами, дозволяють встановити
остаточний діагноз, вивчити генетичну структуру збудника,
його походження, а також виявити спрямованість
розповсюдження інфекції.
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# 438. Analysis of Monitoring Studies Results on Contagious
Nodular Dermatitis in Ukraine in 2018
Usachenko N., Sushko M., Sapachova M.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Lumpi skin disease (LSD) is a viral disease of cattle,
which is transmitted by blood-sucking insects and is manifested by
the formation of nodules in the skin, mucous membranes of the
digestive tract and respiratory tract. LSD can be found in many
countries in Africa. In 2012, the disease was brought to the
countries of the Middle East, and in 2015 – to the countries of
Europe and Asia. As experience has shown, the most effective
strategy to combat the disease is the removal of sick animals and
the vaccination of susceptible animals with a homologous vaccine.
Thus, due to vaccination with a homologous vaccine in the EU
countries, it was possible to reduce the incidence of LSD by 95%,
from 7483 in 2016 to 385 in 2017. In 2018, LSD cases were not
registered in the EU. However, the homologous vaccine has
drawbacks: since it is a live vaccine and its use imposes the same
restrictions on a country as in the case of registering a disease,
mass vaccination increases the area of virus circulation, and the
long period of withdrawal from vaccination should be taken into
account. Therefore, some countries (Russia, Turkey, Georgia) use a
10x dose of vaccine against pox in sheep and goats, which is less
effective, but does not increase the circulation area of the LSD virus
and makes it possible to quickly stop using the vaccine. In these
countries, the number of LSD cases decreased but still continues to
be recorded, so in 2018, there were 58 cases of LSD in Russia, 32
– Turkey, and 5 in Georgia.
LSD is not registered in Ukraine at present. Vaccination with any
LSD vaccine is prohibited. The risk of LSD entry still exists due to its
occurrence in Russia, Turkey, Georgia. In order to control the
epizootic situation in Ukraine, monitoring studies are conducted to
detect the DNA of the LSD virus.
Methods. To conduct the study, blood samples were taken from
cattle during the season of blood-sucking insect flying, blood was
stabilized by ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). The research
was conducted using PCR method. To isolate the DNA, the
QIAamp® cador® Pathogen Mini Kit, Qiagen was used, to detect
DNA of LSD virus ID Gene™ CPV Triplex, IDvet and ID Gene™
LSD DIVA Triplex IDvet was used. A total of 3115 samples were
collected, 59 – Vinnytsia Oblast, 59 – Volyn Oblast, 59 –
Dnipropetrovsk Oblast, Donetsk Oblast – 212, Zhytomyr Oblast –
59, Zakarpattia Oblast – 59, Zaporizhzhia Oblast – 59, Ivano-
Frankivsk Oblast – 59, Kyiv Oblast – 59, Kirovohrad Oblast – 59,
Luhansk Oblast – 473, 59 Lviv Oblast – 59, Mykolaiv Oblast – 59,
Odesa Oblast – 55, Poltava Oblast – 59, Rivne Oblast – 59, Sumy
Oblast – 360, Ternopil Oblast – 59, Kharkiv Oblast – 540, Kherson
Oblast – 59, Khmelnytskyi Oblast – 59, Cherkasy Oblast – 59,
Chernivtsi Oblast – 59, and Chernihiv Oblast – 413.
Results. The DNA of the LSD virus was not detected in the
examined blood samples.
Conclusions. The studies confirm the status of Ukraine as a
country free of LSD.
But due to the availability of the risk of introducing LSD to Ukraine, it
is planned to continue monitoring studies.

# 438. Аналіз результатів моніторингових досліджень щодо
заразного вузликового дерматиту в Україні, 2018 рік
Усаченко Н., Сушко М., Сапачова М.
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Заразний вузликовий дерматит (ЗВД) – вірусна хвороба
ВРХ, яка передається кровосисними комахами і проявляється
утворенням вузликів у шкірі, слизових оболонках травного
каналу та дихальних шляхів. ЗВД реєструється в багатьох
країнах Африки. В 2012 р. хвороба була занесена до країн
Близького Сходу, в 2015 році до країн Європи та Азії. Як
показав досвід, найбільш ефективною стратегією боротьби з
хворобою є вибраковка хворих і вакцинація сприйнятливих
тварин гомологічною вакциною. Так завдяки вакцинації
гомологічною вакциною в країнах ЄС вдалося скоротити
кількість випадків ЗВД на 95% з 7483 в 2016 р. до 385 в 2017 р.
В 2018 році в країнах ЄС випадків ЗВД не зареєстровано.
Однак гомологічна вакцина має недоліки: оскільки це жива
вакцина і при її застосуванні на країну накладаються такі ж
самі обмеження, як і у випадку реєстрації захворювання,
масова вакцинація збільшує території циркуляції вірусу,
тривалий період виходу з вакцинації. Тому деякі країни (Росія,
Туреччина, Грузія) застосовують 10х дозу вакцини проти віспи
овець та кіз, яка є менш ефективною, але не збільшує
територію циркуляції вірусу ЗВД і дає можливість швидше
припинити використання вакцини. В цих країнах кількість
випадків захворювання ЗВД зменшилась, але й досі
продовжують реєструватися, так в 2018 році в Росії було
зареєстровано 58 випадків ЗВД, Туреччині – 32, Грузії – 5).
На даний час в Україні ЗВД не зареєстровано. Вакцинація
будь-якою вакциною проти ЗВД заборонена. Ризик занесення
ЗВД зберігається у зв'язку з випадками ЗВД в Росії, Туреччині,
Грузії. З метою контролю епізоотичної ситуації в Україні
проводяться моніторингові дослідження по виявленню ДНК
вірусу ЗВД.
Методи. Для дослідження відбирали зразки крові від ВРХ в
період льоту кровосисних комах, кров стабілізувували
етилендиамінтетраоцтовою кислотою. Дослідження проводили
методом ПЛР. Для виділення ДНК використовували QIAamp®
cador® Pathogen Mini Kit, Qiagen, для виявлення ДНК вірусу ЗВД
ID Gene™ CPV Triplex, IDvet та ID Gene™ LSD DIVA Triplex
IDvet. Всього було відібрано 3115 зразків, з Вінницької – 59,
Волинської – 59, Дніпропетровської – 59, Донецької – 212,
Житомирської – 59, Закарпатської – 59, Запорізької – 59, Івано-
Франківської – 59, Київської – 59, Кіровоградської – 59,
Луганської – 473, Львівської – 59, Миколаївської – 59, Одеської
– 55, Полтавської – 59, Рівненської – 59, Сумської – 360,
Тернопільської – 59, Харківської – 540, Херсонської – 59,
Хмельницької – 59, Черкаської – 59, Чернівецької – 59,
Чернігівської – 413.
Результати. В досліджених зразках крові ДНК вірусу ЗВД не
виявлено.
Висновки. Проведенні дослідження підтверджують статус
України вільної від ЗВД
Але у зв’язку із збереженням ризику занесення ЗВД на
територію України, планується продовження проведення
моніторингових досліджень.
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# 465. Efficacy of Combination of Amantadine with Honey and
Nigella sativa for the Treatment of Highly Pathogenic Avian
Influenza Virus Infection in Broiler Chickens
Ashraf W.1, Waheed U.2, Iqbal K.3, Ullah I.3
1Cholistan University of Veterinary and Animal Sciences,
Bahawalpur, Pakistan;
2University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore sub-campus
Jhang, Pakistan;
3The Islamia University, Bahawalpur, Pakistan

Introduction. Influenza virus, an RNA virus of segmented genome,
member of Orthomyxoviridae family, is the cause of infection in a
number of species. Influenza viruses also cause a disease in avian
species that is called avian influenza (AI) and is caused by an
influenza A virus. Due to genetic reassortment and other factors, the
viruses cross the species barrier and pose a threat of an infection of
public health importance. AI outbreaks are reported in Pakistan, and
the infection has been a major impediment for the sustainability and
improvement of poultry sector that contributes 26.8% and 1.26% to
meat production and overall gross domestic product (GDP),
respectively, of Pakistan. The genetic shift and drift of the influenza
virus often decreases the efficacy of available vaccines strains as
well as the ability of antiviral drugs to control or treat the disease.
Methods. The efficacy of honey (H) (38.2 g/liter of drinking water)
and Nigella sativa (NS) crude extract (200 mg/liter of drinking water)
was evaluated to treat influenza virus infection in combination with
amantadine (A) in a broiler chickens that were infected at age of 3-4
weeks by ocular/nasal administration of highly pathogenic avian
influenza virus field strain that previously caused 80% mortality in a
commercial flock and did not respond to amantadine treatment.
Progress of infection in the exposed chickens was confirmed with
the appearance of clinical signs, hemagglutination (HA) and
hemagglutinin inhibition (HI) tests. Three treatment groups of birds
treated with only H, only NS, and H+NS in combination with
amantadine (1mg/kg of body weight/day) were studied along with
the negative and healthy control groups.
Results. Blood hematology, histopathology and serum enzymes
including alanine aminotransferase (ALT) and aspartate
aminotransferase (AST) were tested in addition to signs and
symptoms described along the course of infection. Platelet count
and mean cell volume (MCV) values increased on the day 3 post-
infection (3-dpi) in all groups, while ALT was raised on 3-dpi and
remained at higher level until 6-dpi. The severity of infection as
determined by clinical signs scoring, feed intake and weight gain
indicators were observed to decrease by 25%, 70% and 75% in H
+NS group in comparison to H-treated, A-treated and negative
control groups. Histopathological findings followed the clinical signs.
Conclusions. The results indicated that combination of H+NS in
combination with amantadine can be used to improve bird health in
response to amantadine-resistant influenza virus infection.

# 465. Ефективність застосування комбінації амантадину з
медом та Nigella sativa у лікуванні інфекції, спричиненої
вірусом високопатогенного пташиного грипу, у курчат-
бройлерів
Ашраф В.1, Вахід У.2, Ікбал K.3, Улла І.3
1Холістанський університет ветеринарії та зоотехнології,
Бахавалпур, Пакистан;
2Університет ветеринарії та зоотехнології, Лахор, Пакистан;
3Університет Ісламія, Бахавалпур, Пакистан

Вступ. Вірус грипу, РНК-вірус з сегментованим геномом, що
належить до сімейства Orthomyxoviridae, є збудником інфекції
у різних біологічних видів. Вірус грипу також є збудником
захворювання в різних видів птахів, що називають пташиним
грипом (ПГ) та до якого призводить зараження вірусом
пташиного грипу типу А. Унаслідок реасоратції та дії інших
факторів вірус перетинає міжвидовий бар'єр та становить
серйозну проблему для системи охорони здоров'я. У Пакистані
реєструють спалахи ПГ, й інфекція є основною перешкодою
для сталої діяльності та вдосконалення сектора птахівництва,
що забезпечує 26,8% та 1,26% м'ясного виробництва та
загального ВВП, відповідно, у Пакистані. Генетичний дрейф та
шифт вірусу грипу часто знижує ефективність вакцинних
штамів, а також противірусних препаратів, що
використовуються з метою контролю або лікування
захворювання.
Методи. Ефективність меду (М) (38,2 г/л питної води) та
неочищеного екстракту Nigella sativa (NS) (200 мг/л питної
води) оцінювали під час лікування інфекції, спричиненої
вірусом грипу, у комбінації з амантадином (А) у курчат-
бройлерів, інфікованих у віці 3-4 тижні шляхом введення в око
або інтраназально польового штаму вірусу високопатогенного
грипу, який раніше спричиняв смертність 80% у товарному
поголів'ї та був резистентним до амантадину. Розвиток
інфекції в курчат після зараження підтверджували на основі
появи клінічних ознак, а також реакції гемаглютинації та
інгібування гемаглютинації. Було досліджено 3 групи птахів, які
отримували лікування лише М, лише ЧК та М+ЧК у комбінації з
амантадином (1 мг/кг маси тіла на добу) паралельно з
негативними та здоровими контрольними групами.
Результати. Було проведено загальний аналіз крові,
гістопатологічні дослідження та аналіз сироваткових
ферментів, в тому числі аланін- (АЛТ) і та
аспартатамінотрансферази (АСТ). Також аналізували клінічні
симптоми в ході розвитку інфекції. Кількість тромбоцитів та
значення середнього об'єму еритроцитів збільшувалися на 3-ю
добу після інфікування (3-дпі) в усіх групах, а значення АЛТ
збільшилося на 3-дпі та залишалося високим до 6-дпі.
Тяжкість інфекції, яку визначали за клінічними ознаками,
споживанням корму та збільшенням маси тіла, зменшувалися
на 25%, 70% та 75% у групі М+ЧК порівняно з групами, де
птахи отримували М, А та негативними контрольними групами.
Результати гістопатологічних досліджень відповідали
клінічним ознакам.
Висновки. Результати вказують на те, що комбінацію М+ЧК
можна використовувати для покращення стану здоров'я
тварин у випадку інфекції, спричиненої вірусом грипу,
резистентним до амантадину.
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# 471. State Control of Feed is the Key to Well-being of Ukraine
Regarding Bovine Spongiform Encephalopathy
Pavlunko V., Mezhenska N., Lozhkina O., Lytvynenko S.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. To obtain the status of a country with a controlled risk
of bovine spongiform encephalopathy (BSE) is impossible without
national feed control programs in Ukraine. Therefore, the system of
measures to prevent the introduction of BSE in accordance with the
requirements of the World Organization for Animal Health (OIE)
provides for the official control of feed for productive animals by
performing monitoring studies of feed in facilities used for feed
production and in farms animals are raised. The objective of these
measures is to prevent components (ingredients) of animal origin
from being part of the feed.
Methods. The achievement of this objective involves the use of an
analytical method for the determination of animal origin components
for the official control of feed.
Results. In pursuance of the “Program for Determining the Status of
Ukraine as a Country with Controlled Risk of Bovine Spongiform
Encephalopathy” (Order of the State Service of Ukraine for Food
Safety and Consumer Protection of April 14, 2017, No. 258), State
Monitoring Plan for Feed, Feed Additives and Premixes for 2019
was introduced in 2019. Monitoring research is carried out by the
diagnostic center of SSRILDVSE. The number of samples and the
frequency of their selection for monitoring purposes is determined
based on annual risk analysis. The objects of research conducted
for the purposes of monitoring are feeds intended for feeding
ruminants. The research is carried out using the analytical method
in accordance with EU Directive 2003/126/EC "Analytical method
for the determination of components of animal origin for the
inspection of fodder products", which makes it possible to identify
the presence of components of animal origin in feed samples,
identify the feather or fish meal from bone meat one.
Conclusions.We believe that the implementation of the "State
Monitoring Plan for Feed, Fodder Additives and Premixes for 2019"
will bring Ukraine closer to receiving the status of a country with a
controlled risk for BSE.

# 471. Державний контроль кормів – запорука
благополуччя України щодо губчастоподібної
енцефалопатії великої рогатої худоби
Павлунько В., Меженська Н., Ложкіна О., Литвиненко С.
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Отримання Україною статусу країни з контрольованим
ризиком щодо губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої
худоби (ГЕ ВРХ) неможливо без наявності державних програм
контролю обігу кормів. Тому система заходів щодо запобігання
занесенню ГЕ ВРХ, згідно вимог Всесвітньої організації охорони
здоров’я тварин (МЕБ), передбачає проведення офіційного
контролю кормів для продуктивних тварин шляхом виконання
моніторингових досліджень кормів на потужностях (об’єктах),
що використовуються для виробництва кормів, та в
господарствах, де вирощуються тварини. Основна мета цих
заходів – недопущення у складі кормів компонентів
(інгредієнтів) тваринного походження.
Методи. Досягнення зазначеної мети передбачає
використання аналітичного методу визначення компонентів
тваринного походження для офіційного контролю кормів.
Результати. На виконання «Програми визначення статусу
України як країни з контрольованим ризиком щодо
губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби» (наказ
Держпродспоживслужби від 14 квітня 2017 р. № 258) з 2019 р.
запроваджений «План державного моніторингу кормів,
кормових добавок та преміксів на 2019 рік». Моніторингові
дослідження здійснює діагностичний центр ДНДІЛДВСЕ.
Кількість зразків та періодичність їх відбору для цілей
моніторингу визначається на основі щорічного аналізу ризиків.
Об’єктами досліджень, що проводяться для цілей моніторингу,
є корми, призначені для годування жуйних тварин.
Дослідження проводять аналітичним методом згідно
Директиви ЄС 2003/126/ЕС «Аналітичний метод визначення
компонентів тваринного походження для інспекційного
контролю кормових засобів», що дає можливість виявити
наявність компонентів тваринного походження у зразках
кормів, ідентифікувати пір'яне чи рибне борошно від м'ясо-
кісткового.
Висновки. Вважаємо, що виконання «Плану державного
моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів на 2019
рік» наблизить Україну до отримання статусу країни з
контрольованим ризиком щодо ГЕ ВРХ.
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# 472. Implementation of Surveillance Strategy for Bovine
Spongiform Encephalopathy in Ukraine in 2017-2018
Lozhkina O., Mezhenska N., Pavlunko V., Lytvynenko S.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. The status of Ukraine regarding bovine spongiform
encephalopathy (BSE) can only be determined on the basis of
criteria established by the World Organization for Animal Health
(OIE). One of these criteria are the complex surveillance measures
that establish the risk category for Ukraine.
According to the requirements of the OIE, animals to be studied
should be divided by age or in groups within a country, region or
compartment.
Within the framework of the annual monitoring program, the
following groups of cattle population are monitored in Ukraine: 1)
animals of over 30 months old: with clinical suspicion on the BSE,
not walking, lying, unable to rise or move without help, slaughtered,
crippled or subjected to forced slaughter, which were slaughtered in
a farm not for human consumption, or dead animals; 2) animals of
more than 36 months old in the case of slaughter under normal
conditions for human consumption.
Methods. For conducting monitoring studies, the EU-approved and
recommended by OIE prion tests were used as the fastest methods
for detecting animals with BSE: IDEXX HerdCheckBSE Antigen
Test Kit and EIA & IDEXX HerdCheckBSE-ScrapieAntigen Test Kit,
EIA.
Results.Within the implementation of the annual monitoring
program in Ukraine in 2017-2018, 14,429 studies of the bovine brain
for BSE were carried out in certain categories, 7535 of which were
conducted under the conditions of the diagnostic center of
SSRILDVSE and 6894 – at the pathomorphological department of
Rivne RSLSSUFSCP. 14,143 samples of the brain from cattle over
the age of 36 months in the case of slaughter under normal
conditions for human consumption, 55 samples from cattle over the
age of 30 months, which were slaughtered on the farm (household)
not for human consumption, or dead animals, and 48 samples from
cattle over the age of 30 months with clinical suspicion of BSE.
According to the study results, as of January 1, 2019, BSE was not
found.
Conclusions.We believe that the implementation of the BSE
surveillance strategy in 2017-2018 was the first step in obtaining
Ukraine's status as a country with a controlled risk for this disease.

# 472. Реалізація стратегії спостереження за губчастою
енцефалопатією великої рогатої худоби в Україні за
2017-2018 рр.
Ложкіна О., Меженська Н., Павлунько В., Литвиненко С.
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Статус України щодо губчастої енцефалопатії великої
рогатої худоби (ГЕ ВРХ) може бути визначений виключно на
підставі критеріїв, визначених Всесвітньою організацією
охорони здоров'я тварин (МЕБ). Одним із таких критеріїв є
комплексні заходи спостереження, що встановлюють
категорію ризику для України.
За вимогами МЕБ тварини, що підлягають дослідженню на ГЕ
ВРХ повинні бути поділені за віком або групами в межах
країни, регіону або компартменту.
У рамках щорічної програми моніторингу на території України
здійснюється моніторинг таких груп поголів'я ВРХ: 1) тварини
віком понад 30 місяців: з клінічною підозрою на ГЕ ВРХ; що не
ходять, лежать, не здатні піднятися або рухатися без
допомоги; забиті, покалічені або піддані вимушеному забою;
що були забиті на фермі (господарстві) не для споживання
людиною або полеглі тварини; 2) тварини віком понад 36
місяців у разі забою за звичайних умов для споживання
людиною.
Методи. Для проведення моніторингових досліджень
використовуються
пріон-тести, затверджені ЄС та рекомендовані МЕБ як швидкі
методи виявлення хворих на ГЕ ВРХ: «IDEXX HerdCheckBSE
Antigen Test Kit» і «EIA & IDEXX HerdChekBSE-ScrapieAntigen
Test Kit, EIA».
Результати. В рамках виконання щорічної програми
моніторингу в Україні у 2017-2018 рр. було проведено 14 429
досліджень головного мозку ВРХ щодо ГЕ за визначеними
категоріями, 7535 з яких проводились в умовах діагностичного
центру ДНДІЛДВСЕ і 6894 – патоморфологічного відділу
Рівненської РДЛДПСС. Досліджено 14 143 зразки мозку ВРХ
віком старше 36 місяців у разі забою за звичайних умов для
споживання людиною, 55 зразків від ВРХ віком старше 30
місяців, що була забита на фермі (господарстві) не для
споживання людиною, або полеглих тварин та 48 зразків від
ВРХ віком старше 30 місяців із клінічною підозрою на ГЕ ВРХ.
За результатами досліджень, станом на 01.01.2019 р. ГЕ ВРХ
не виявлено.
Висновки. Вважаємо, що реалізація стратегії спостереження
за ГЕ ВРХ у 2017-2018 роках є першим кроком до отримання
Україною статусу країни з контрольованим ризиком щодо
даної хвороби.
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2. OTHER INFECTIOUS DISEASES – HUMAN AND ANIMAL
HEALTH:

A: HUMAN INFECTIOUS DISEASES

2. ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН :
A: ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ
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# 008. Case-Control Study: Risk Factors for Increasing
Transmission of Pertussis in Republic of Moldova, 2017
Ceban A., Gutu V., Bucov V.
National Agency for Public Health, Moldova

Background: In last years, in the Republic of Moldova there is a
tendency of increasing pertussis cases and several outbreaks were
registered. In order to identify risk factors for developing pertussis, a
case control study was conducted.
Methods:We conducted a 1:1 case-control study in order to
identify the risk factors for spreading pertussis and develop
recommendations to improve surveillance and control of pertussis.
We defined cases according to the national case definition for
pertussis during the study period January 1, 2017 – July 31, 2017
from Chisinau municipality. The control group consisted of persons
who were randomly selected from the same medical immunization
registry as controls by matching variables. A standardized medical
record tool was used to collect data. During the study, face-to-face
interviews or telephone interviews were made. Simple and adjusted
odds ratios (OR) were calculated in Epi Info 7.2.
Results: From total amount of 134 cases, we selected 54 cases
and 54 controls, as response rate was very low for controls. The
most affected age group was children aged between 0-2 years with
29 cases (54%); in school age group defined from 7-17 years, 13
cases (24%) were registered; and in age group from 3-6 years, 11
cases (20%) were registered; and one case – in adults.
From total number, 39 (58%) controls and 15 (28%) cases were
vaccinated with at least one dose of the combination vaccine
against diphtheria, pertussis and tetanus with killed whole-cell
pertussis component (DTwP). The results demonstrated that even
one dose can protect significantly from being affected by pertussis
(OR 0.09; CI = 0.02-0.31).
We analyzed strong contact with a person who is coughing for more
than two weeks and revealed it as a significant risk factor for
pertussis contraction, OR 21.00 (CI=2.82-156.12; p=0.000021).
After, we adjusted OR to a strong contact from a person who
received a dose of DTwP and a person who is coughing more than
two weeks, the risk decreased to 7.6 (CI =2.62-22.56; p=0.0002).
Also, we obtained that to have 2 or more children in a household is
a factor to develop pertussis, OR 2.5 (CI 0.97-6.4; p=0.0495). In
case of vaccine refusal the persons have a 5 times higher risk to
develop pertussis than those who accepted it (OR 5.26;
CI=1.62-17.02). Persons with contraindications are highly receptive
to get pertussis (OR 3.75; CI=1.41-9.92; p=0.005).
Our study limitations was small sample size with 1:1 case control
study, when study 1:2 is recommended for vaccine preventable
diseases.
Conclusion: Incomplete pertussis vaccination due to
contraindications or refusals was a significant risk factor for
developing pertussis. Strong contact with a person with prolonged
cough and an increased number of children in the house were
demonstrated as important risk factor. Communication strategies for
increasing of vaccination coverage should be implemented along
with increased vigilance of health care workers.

# 008. Дослідження «випадок-контроль»: фактори ризику,
що впливають на зростання передачі кашлюку в Республіці
Молдова, 2017 р.
Чебан А., Гуту В., Буков В.
Національне агентство громадського здоров’я, Республіка
Молдова

Актуальність. Протягом останніх років в Республіці Молдова
спостерігається тенденція до збільшення кількості випадків
кашлюку та зареєстровано кілька спалахів хвороби. З метою
виявлення факторів ризику розвитку кашлюку було проведено
дослідження "випадок-контроль".
Методи: Нами було проведено дослідження "випадок-
контроль" у співвідношенні 1:1 для визначення факторів
ризику розповсюдження кашлюку та для розробки
рекомендацій щодо поліпшення епіднагляду та контролю над
кашлюком. Ми встановили випадки відповідно до
національного визначення випадку кашлюку, що траплялися
протягом періоду дослідження з 01 січня 2017 року до 31 липня
2017 року в межах муніципалітету міста Кишинів. Контрольна
група складалася з осіб, яких було відібрано рандомізовано з
того ж реєстру медичної імунізації в якості елементів контролю
шляхом зіставлення змінних. Для збору даних було
використано стандартизований інструмент медичного обліку.
Під час дослідження було проведено особисті інтерв'ю чи
інтерв'ю в телефонному режимі. Прості та скориговані
відношення ризиків (OR) були розраховані в Epi Info 7.2.
Результати: Із загальної кількості, що складала 134 випадки
ми відібрали 54 випадки захворювання та 54 випадки
контролю, оскільки частота випадків з терапевтичною
відповіддю була занадто низькою для контролю. Найбільш
вразливою віковою групою були діти віком від 0 до 2 років, на
яку припало 29 випадків (54%); у шкільній віковій групі від 7 до
17 років було зареєстровано 13 випадків (24%); у віковій групі
від 3 до 6 років зареєстровано 11 випадків (20%); і лише один
випадок - у дорослого.
З-поміж загальної кількості учасників 39 (58%) випадків
контролю і 15 (28%) випадків захворювання були вакциновані
принаймні однією дозою комбінованої вакцини проти дифтерії,
кашлюку і правця, яка містила неживий цільноклітинний
кашлюковий компонент (DTwP). Результати показали, що
навіть одна отримана доза може істотно захистити від
зараження кашлюком (OR 0,09; ДІ = 0,02-0,31).
Ми проаналізували, що тісний контакт з людиною, яка кашляє
більше двох тижнів є істотним фактором ризику розвитку
кашлюку, OR 21,00 (ДІ= 2,82-156,12; p = 0,000021). Після того,
як ми скоригували відношення ризиків по відношенню до
тісного контакту з людиною, яка отримала дозу вакцини, що
містила неживий цільноклітинний кашлюковий компонент
(DTwP), і по відношенню до людини, яка кашляє більше двох
тижнів, ризик знизився до 7,6 (ДІ = 2,62-22,56; p = 0,0002).
Також ми встановили, що 2 або більше дітей у
домогосподарстві є фактором ризику розвитку кашлюку, OR
2,5 (ДІ 0,97-6,4; p = 0,0495). У разі відмови від вакцини ризик
розвитку кашлюку в 5 разів вищий, ніж у тих, хто був
вакцинований (OR 5,26; ДІ = 1,62-17,02). Особи з
протипоказаннями є дуже вразливими щодо зараження
кашлюком (OR 3,75; ДІ= 1,41-9,92; p = 0,005).
Обмеженнями нашого дослідження "випадок-контроль" були
невеликі розміри вибірки з відношенням 1:1 , при тому що для
дослідження вакцино-керованих інфекцій рекомендується
відношення 1:2.
Висновки: Неповна вакцинація населення проти кашлюку у
зв'язку з протипоказаннями до вакцинації або відмовами, є
суттєвим фактором ризику зараження кашлюком. Суттєвим
фактором ризику виявився тісний контакт з людиною, що має
тривалий кашель, а також збільшення кількості дітей у родині.
Поряд з підвищеною пильністю медичних працівників повинні
бути реалізовані комунікативні стратегії щодо підвищення
показника охоплення населення вакцинацією.
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# 009. Results of Virological and Epidemiological Monitoring
Surveillance of Influenza and Acute Respiratory Infections in
Zhytomyr Oblast during the 2017-2018 Epidemic Season
Boialska O.
SI Zhytomyr Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Influenza and acute respiratory viral infections (ARVI)
remain an urgent challenge both in Ukraine and globally. Among all
pathogens that trigger concern for public health, influenza viruses
are unique. The aim of the study was to analyse the influenza and
acute respiratory infection (ARI) morbidity across the population of
Zhytomyr Oblast and determine the aetiological population structure
of influenza viruses in the 2017-2018 epidemic season.
Methods. The specimens of biological materials were collected
from patients suspected of having influenza and ARVI. Laboratory
diagnostics was conducted by using real-time PCR. Epidemiological
analysis on the basis of the Order of the MoH of Ukraine dated 06
November 2015 No. 732 (Appendix No. 4 and Appendix No. 20 )
was carried out. Statistical analysis was provided by using Exсel.
Results. The 2017-2018 epidemic season in Zhytomyr Oblast was
of low intensity. During the epidemic season, severe influenza-
related complications and influenza-associated deaths were not
reported. During the epidemic season (from week 40 of 2017 to
week 20 of 2018), 185,421 persons, including 127,269 children
(68.6%), became ill with influenza and ARVI. The excessed
epidemic threshold of morbidity was recorded from week 6 to week
12 of 2018. In weeks 6 and 7 of 2018, the highest rates of epidemic
threshold elevation were recorded by 12.4% and 32.4%,
respectively. The morbidity peak was observed in week 7, involving
11,113 persons. During the season, 8811 patients were
hospitalized, including 7358 children (83.5%).
During the 2017-2018 epidemic season, 41 samples collected from
patients suspected of having influenza and ARVI were examined in
the virological laboratory by using real-time PCR, of which in 18
(41.5%) cases influenza was confirmed. In the etiological population
structure of the influenza viruses, the dominant pathogen was
influenza B virus. Children were the most sensitive to the influenza
virus, including 0-4 year old (22.2%) and 5-14 year old (33.3%) age
groups. The laboratory confirmed cases were reported in
Cherniakhivsky (n=6), Liubarsky (n=2), Berdychivsky (n=2),
Radomyshlsky (n=1), Zhytomyrsky (n=2) Rayons and the city of
Zhytomyr (n=5). Influenza virus on the territory of Zhytomyr Oblast
was detected up to March 2018. Thus, in week 13 2018, the last 3
cases of influenza in the season was laboratory confirmed: 2 –
influenza B and 1 – influenza A (H3N2).
Conclusions: The 2017-2018 epidemic season was of low
intensity. There were no fatal outcomes. The highest incidence of
influenza and ARVI across the population of Zhytomyr Oblast were
in week 7 of 2018. In the etiological population structure of the
influenza viruses, the dominant pathogen was influenza B virus. The
most affected age groups in the 2017-2018 epidemic season were
children of the 0-4 (22.2%) and 5-14 (33.3%) age groups. The
laboratory confirmed cases were reported in Cherniakhivsky,
Liubarsky, Berdychivsky, Radomyshlsky, Zhytomyrsky Rayons and
the city of Zhytomyr.

# 009. Результати вірусологічного та епідеміологічного
нагляду за грипом та гострими респіраторними інфекціями
в Житомирській області в епідемічному сезоні 2017-2018
рр.
Бояльська O.
ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Грип та гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВІ)
залишаються актуальною проблемою як в Україні, так і у світі.
Серед усіх патогенів, що викликають занепокоєння в галузі
громадського здоров'я, віруси грипу є унікальними. Метою
нашого дослідження було провести аналіз захворюваності на
грип та гострі респіраторні інфекції (ГРІ) населення
Житомирської області та визначити етіологічну структуру
популяцій вірусів грипу в епідемічному сезоні 2017-2018 рр.
Методи. Матеріалом для дослідження були зразки
біологічного матеріалу від хворих з підозрою на грип та ГРІ.
Лабораторна діагностика була проведена методом ПЛР у
реальному часі. Епідеміологічний аналіз був проведений на
основі додатків №4 та додатку №20 до наказу МОЗ України від
6 листопада 2015 року № 732. Статистичний аналіз за
допомогою програми Exсel.
Результати. В Житомирській області епідемічний сезон
2017-2018 рр. був невисокої інтенсивності. Протягом
епідемічного сезону тяжких форм ускладнень від грипу та
летальних випадків серед хворих зареєстровано не було. За
епідемічний сезон (з 40 тижня 2017 р. по 20 тиждень 2018 р.) в
області на грип та ГРВІ захворіла 185 421 особа, в тому числі
127 269 дітей (68,6%). Перевищення епідемічного порогу
захворюваності реєструвалось з 6-го по 12 тиждень 2018 р. На
6-му та 7-му тижнях 2018 р. було зафіксовано найвищі
показники перевищення епідемічного порогу на 12,4% та
32,4% відповідно. Пік захворюваності був на 7-му тижні, коли
захворіло 11 113 осіб. За епідемічний сезон було
госпіталізовано 8 811 хворих, в тому числі 7 358 дітей (83,5%).
Вірусологічною лабораторією в епідемічному сезоні 2017-2018
методом у реальному часі було досліджено 41 зразків від
хворих з підозрою на грип та ГРІ, з яких 18 (41,5%) були
підтверджені на грип. Домінуючим збудником в етіологічній
структурі популяції вірусів грипу був вірус грипу В. Найбільш
чутливими до вірусу грипу були діти вікових груп: 0-4 рр.
(22,2%) та 5-14 рр. (33,3%). Лабораторно підтверджені випадки
були зареєстровані у Черняхівському (n=6), Любарському (n=2),
Бердичівському (n=2), Радомишльському (n=1),
Житомирському районах (n=2) та місті Житомирі (n=5). Вірус
грипу на території Житомирської області виявлявся до березня
2018 р. Так на 13 тижні 2018 р. було останній раз в сезоні
лабораторно підтверджено 3 випадки на грип: 2 – на грип В та
1 – на грип A (H3N2).
Висновки: Епідемічний сезон 2017-2018 був невисокої
інтенсивності. Летальних випадків не зафіксовано. Найвищі
показники захворюваності на грип та ГРВІ серед населення
Житомирської області були на 7-му тижні 2018 р. Домінуючий
збудник в етіологічній структурі вірусів грипу – вірус грипу В.
Найбільш ураженими віковими групами в епідемічному сезоні
2017-2018 діти вікових груп 0-4 роки (22,2%) та 5-14 років
(33,3%). Лабораторно підтверджені випадки були
зареєстровані у Черняхівському, Любарському,
Бердичівському, Радомишльському,Житомирському районах
та місті Житомирі.
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# 019. On the Incidence of Measles among the contingents
attached to the SI Territorial medical association of the MIA of
Ukraine in the Ivano-Frankivsk Oblast in 2018
Kovbasiuk N.1, Sidnieva N.1, Korobkin A.2
1SI Territorial Medical Association of the MIA of Ukraine in the
Ivano-Frankivsk Oblast;
2Western Territorial Department of the National Guard of Ukraine

Introduction. The incidence of measles in Ukraine continues to
grow. There is a high incidence of measles among the population of
the Ivano-Frankivsk Oblast, which in its turn affected the incidence
of measles among the contingents attached to the service of
departmental institutions of the MIA of Ukraine and the National
Guard of Ukraine in the Ivano-Frankivsk Oblast.
Methods. The incidence of measles among the contingents
attached to the service of departmental institutions has been
analyzed, in particular, among the personnel of the MIA of Ukraine
and the National Guard of Ukraine in the Ivano-Frankivsk Oblast,
according to the state statistics and industry reports for 2018, with
the calculation of intensive and extensive indices. The enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA) with the identification of IgM
was used for the laboratory diagnostics of measles.
Results. 17 sporadic cases of measles were registered among the
contingent attached to the territorial medical institution of the MIA of
Ukraine in the Ivano-Frankivsk Oblast in 2018, and the incidence
rate was 129.6 per 100 thousand of population. Earlier isolated
cases were registered in 2007 and 2009 (2 cases each year,
accordingly), in 2012 (4 cases).
88,2% of cases are recorded in the winter-spring period of the year
when conducting analysis of seasonal distribution.
According to the age, the largest number of patients belongs to the
20-29 years group – 52,9% (9 patients); 30-39 years – 23.5% (4
patients). The remaining groups (children under 17 years old, 18-19
years old) accounted for 2 patients (11.8%).
In all cases, the disease was accompanied by eruption, fever heat,
cough; the course was moderately severe.
47.1% of cases were confirmed in a laboratory, IgM were detected
in the study of blood serum via the ELISA carried out on the basis of
the SI Ivano-Frankivsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of
Health of Ukraine.
8 patients (47.1%) have 2 vaccines in the medical background, and
3 patients (17.6%) have one vaccine. The rest of the diseased were
not vaccinated, or there was no information about the vaccination.
Due to the registration of cases in organized teams, 88 contact
persons were vaccinated who did not have documentary evidence
of vaccinations.
Conclusions. In 2018, for the first time since 2012, there was an
increased epidemic incidence of measles among the contingents
attached to the service of departmental institutions of the Ministry of
Internal Affairs of Ukraine and the National Guard of Ukraine in the
Ivano-Frankivsk Oblast. The health of the personnel is an important
element for ensuring the law and order of Ukraine. In order to
reduce the extension rate of measles, it is necessary to define a
national strategy regarding the immunization of the adult population,
in particular, persons aged over 30, to make appropriate changes to
the National Immunization Schedule, to take measures to reach
vaccination and revaccination of no less than 95% among the
personnel of the Ministry of Internal Affairs.

# 019. Про захворюваність на кір серед контингентів,
прикріплених на обслуговування до ДУ «ТМО МВС України
по Івано-Франківській області» в 2018 році
Ковбасюк Н.1, Сіднєва Н.1, Коробкін А.2
1ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Івано-
Франківській області»;
2Західне територіальне управління Національної гвардії
України

Вступ. В Україні продовжує зростати захворюваність на кір. В
Івано-Франківській області спостерігається високий рівень
захворюваності серед населення, що, в свою чергу, вплинуло
на поширення захворюваності серед осіб, які належать до
відомчих установ Міністерства внутрішніх справ (МВС) України
та Національної гвардії України в Івано-Франківській області.
Методи. Проведено аналіз захворюваності на кір серед осіб,
які належать до відомчих установ, зокрема особового складу
МВС України та Національної гвардії України в Івано-
Франківській області за даними державних статистичних та
галузевих звітів за 2018 рік, із розрахунком інтенсивних та
екстенсивних показників. Для лабораторної діагностики кору
використано імуноферментний аналіз (ІФА) із визначенням
IgM.
Результати. В 2018 році серед контингенту, прикріпленого на
обслуговування до територіальної медичної установи МВС
України по Івано-Франківській області, зареєстровано 17
спорадичних випадків захворювання на кір, показник
захворюваності – 129,6 на 100 тис. населення. В минулому
поодинокі випадки захворювань зареєстровані в 2007 та 2009
роках (по 2 випадки відповідно), 2012 році (4 випадки).
При аналізі сезонного розподілу – 88,2% випадків
зареєстровано у зимово-весняний період року.
За віковим складом найбільша кількість захворілих припала на
групу 20-29 років – 52,9% (9 хворих); 30-39 років – 23,5% (4
хворих). На решту груп (діти до 17 років, 18-19 років)
припадало по 2 хворих (11,8%).
У всіх випадках захворювання супроводжувалось висипом,
підвищеною температурою, кашлем; перебіг – середньої
важкості.
47,1% випадків підтверджено лабораторно, виявлені IgM при
дослідженні сироваток крові ІФА, що здійснювався на базі ДУ
«Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України».
У 8 хворих (47,1%) в анамнезі 2 щеплення, у 3-х хворих (17,6%)
– одне щеплення. Решта захворілих не були щеплені, або
відсутня інформація про щеплення.
У зв’язку з реєстрацією випадків в організованих колективах
проведені щеплення 88 контактним особам, які не мали
документального підтвердження наявності щеплень.
Висновки. В 2018 році, вперше після 2012 року, зареєстровано
загострення епідемічної ситуації по кору серед осіб, які
належать до відомчих установ МВС України та Національної
гвардії України в Івано-Франківській області. Здоров’я
особового складу є важливим елементом для забезпечення
правопорядку України. Для зниження темпів поширення кору
необхідно визначити загальнонаціональну стратегію щодо
імунізації дорослого населення, зокрема осіб, старших 30 років,
внести відповідні зміни до Національного календаря щеплень,
здійснити заходи щодо охоплення вакцинацією та
ревакцинацією не нижче 95% серед особового складу МВС.
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# 021. Age Peculiarities of Measles Morbidity in Ukraine in
2017-2018
Kysliak I.1, Kolesnikova I.2, Rodyna R.1, Stepanskyi D.3, Daragan G.3
1SI Public Health Center of the MoH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University;
3SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Despite the increase in the vaccination coverage rate
against measles, in the European Region (ER), in 2018, the WHO
registered an extremely high incidence of this infection. In 2017, in
34 countries of the ER, the coverage rate of the second dose of
measles vaccine did not reach 95% of the required level to stop the
circulation of the virus. Insufficient vaccination coverage paves the
way for complicating the epidemic situation.
The objective of this research study was to study the age structure
of measles morbidity and vaccination coverage against measles in
Ukraine in 2017-2018.
Methods. Epidemiological (statistical forms No. 1, No. 2, monthly
reports to WHO have been analyzed), statistical methods.
Results. During 2 years of the outbreak of measles in Ukraine,
58,000 people have recovered from it, of which more than 37,000
were children under the age of 17. The incidence of children in 2017
was 12.7 times higher than that among adults and was 45.84 per
100 thousand population. In 2018, the incidence rate of children
exceeded that of adult population by 7.9 times and amounted to
442.16 per 100 thousand population. However, in 2018, adults were
more actively involved in the epidemic process: the incidence rate
increased by 15.5 times, while that of childhood – by 9.7 times.
The highest incidence rates in 2017-2018 were recorded among
infants – 71.89 and 675.58 per 100 thousand population,
respectively. The incidence rate of children aged 1-4 years and 5-9
years was equally high, ranking second in the morbidity structure: in
2017 – 63.59 and 50.58 per 100 thousand population, and in 2018 –
458.77 and 465.35 per 100 thousand population, respectively. The
incidence rate of children aged 10-14 and 15-17 probably did not
differ and in 2017 was twice less than the incidence rate of children
aged 1-4 and 5-9 and amounted to 25.55 and 29.65 per 100
thousand population, respectively. In 2018, the incidence rate of
children aged 10-14 (15.6 times) increased most and reached
381.93 per 100 thousand population. High growth rates were
registered in 2018 among children aged 15-17 (12.7 times), the rate
– 388.86 per 100 thousand population. Children from the
countryside were more involved in the epidemiological process: the
incidence rates were 2 times higher than that among urban children
and, in 2017, they amounted to 68.07 against 39.97 per 100
thousand population, and, in 2018, – 604, 80 against 357.38 per
100 thousand population.
The vaccination history analysis in 2018 showed that from 11.91 to
51.44% of measles patients were previously vaccinated. All sick
infants were not vaccinated and this was also the case for
75.22±0.47% of infected children aged 1-4, more than half of
children aged 5-9 (56.81±0.48%), more than one third of children
aged 10-14 (39.79±0.56%), almost a quarter of the sick aged 15-19
(24.60±0.54%), and adults (24.01±0.57%). The vaccination history
is unknown in 1.98-2.54±0.18% of children aged 1-14; in
12.05±0.41% of adolescents, and 48.82±0.38% of adults.
Conclusions. As in the pre-vaccination period, in Ukraine measles
remains a childhood infection. Involving many previously vaccinated
individuals in the epidemiological process demonstrates long-term
problems with measles vaccine prophylaxis.

# 021. Вікові особливості захворюваності на кір в Україні у
2017-2018 рр.
Кисляк І.1, Колеснікова І.2, Родина Р.1, Степанський Д.3,
Дараган Г.3
1ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
3ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Попри зростання рівня охоплення щепленнями проти
кору, в Європейському Регіоні (ЄР) ВООЗ у 2018 р.
зареєстровано надзвичайно високу захворюваність на цю
інфекцію. У 2017 р. в 34 країнах ЄР показник охоплення
другою дозою вакцини проти кору не досяг необхідних для
припинення циркуляції вірусу 95%. Недостатнє охоплення
щепленнями створює передумови для ускладнення епідемічної
ситуації.
Метою дослідження було вивчення вікової структури
захворюваності на кір та вакцинального статусу захворілих в
Україні у 2017-2018 рр.
Методи. Епідеміологічний (проаналізовано статистичні форми
ф. № 1, ф. № 2, щомісячні звіти до ВООЗ), статистичний
методи.
Результати. За 2 роки, що триває спалах кору в Україні, на цю
інфекцію перехворіло 58 тис. осіб, з них понад 37 тис. – діти
віком до 17 років. Захворюваність дітей у 2017 р. була у 12,7
раза вище, ніж серед дорослих і складала 45,84 на 100 тис.
нас. У 2018 р. показник захворюваності дітей перевищував
захворюваність дорослого населення у 7,9 раза і склав 442,16
на 100 тис. нас. Однак у 2018 р. дорослі інтенсивніше
залучалися до епідпроцесу: захворюваність зросла у 15,5 раза,
тоді як рівень захворюваності дітей – у 9,7 рази.
Найвищі показники захворюваності у 2017-2018 рр.
зареєстровані серед дітей віком до року: 71,89 та 675,58 на
100 тис. нас. відповідно. Рівень захворюваності дітей вікових
груп 1-4 роки та 5-9 років був однаково високим, посідаючи
друге місце в структурі захворюваності: у 2017 р. – 63,59 та
50,58 на 100 тис. нас., а у 2018 р. – 458,77 та 465,35 на 100 тис.
нас. відповідно. Захворюваність дітей 10-14 років та 15-17
років вірогідно не відрізнялася і у 2017 р. була вдвічі меншою,
ніж захворюваність дітей 1-4 та 5-9 років, і складала 25,55 та
29,65 на 100 тис. нас. відповідно. У 2018 р. найінтенсивніше
зросла захворюваність дітей 10-14 років (у 15,6 раза) і досягла
381,93 на 100 тис. нас. Високі темпи приросту зареєстровані у
2018 р. серед дітей 15-17 років (у 12,7 раза), показник – 388,86
на 100 тис. нас. Інтенсивніше залучалися до епідпроцесу діти з
сільської місцевості: показники захворюваності були у 2 рази
вище, ніж серед дітей міської місцевості і складали у 2017 р.
68,07 проти 39,97 на 100 тис. нас., а у 2018 р. – 604,80 проти
357,38 на 100 тис. нас.
Аналіз анамнезу щеплень у 2018 р. показав, що від 11,91 до
51,44% захворілих на кір були раніше вакциновані. Не
щепленими були всі захворілі діти віком до року і 75,22±0,47%
захворілих дітей віком 1-4 роки, більше половини дітей 5-9
років (56,81±0,48%), понад третина дітей 10-14 років
(39,79±0,56%) та майже чверть захворілих 15-19 років
(24,60±0,54%) та дорослих (24,01±0,57 %). Анамнез щеплень
невідомий у 1,98-2,54±0,18% дітей віком 1-14 років; у
12,05±0,41% підлітків та 48,82±0,38% дорослих.
Висновки. Як і в доприщепний період, в Україні кір
залишається інфекцією дитячого віку. Інтенсивне залучення до
епідпроцесу раніше вакцинованих осіб свідчить про багаторічні
проблеми з вакцинопрофілактикою кору.
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# 022. Time- and Age-Dependent Molecular Epidemiological
Modeling in Pharmacoeconomic Analysis of Rotavirus
Vaccination
Soloviov S.1,2, Horbatiuk O.2, Bandurka O.2, Trokhymenko O.1,
Trokhymchuk V.1, Dziublyk I.1
1Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education;
2National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv
Polytechnic Institute”

Introduction. Rotavirus is one of important causative agents of
gastroenteritis in both infants and children worldwide resulting in
high case-fatality and burden of disease, mainly in low-income
countries. In Asia, rotavirus was responsible for 145,000 annual
deaths, with the highest numbers registered in India, Pakistan, and
Indonesia. For Ukraine, the problem of rotavirus infection (RVI) also
remains relevant. For the last decade, the frequency of rotavirus
gastroenteritis among acute intestinal cases was 44%. Due to the
wide diversity of circulating rotavirus genotypes, the issue of
rotavirus vaccine efficiency, as well as its cost-effectiveness, taking
into account the dynamics of the molecular-genetic spectrum of
rotaviruses over time and age, remains relevant.
Methods. The object of the analysis was the results of time- and
age-stratified molecular and epidemiological studies of RVI in
Ukraine and Indonesia, conducted from 2007 to 2015. The
dynamics of the genotypic spectrum was modeled using a Markov
model, which involved replacing shares of the molecular genetic
spectrum of rotaviruses with others ones according to homology
with the vaccine strain: homology in both G and P genotypes,
homology in G genotype or P genotype, no homology in both G and
P genotypes. The method of rotavirus vaccine efficiency evaluation
was based on data from clinical observations of vaccine efficiency,
where different degrees of its efficiency against severe
gastroenteritis caused by rotaviruses with different genotypes were
shown. The shares of each genotype group in the general
circulation of genotypes were taken as weights of the degree of
homology relative to the vaccine strain, and the effectiveness of the
vaccine against the strains of a specific homology group was
obtained from clinical observations.
Results. The results of the analysis based on the constructed
distribution curves of the molecular genetic spectrum of rotaviruses
due to rotavirus vaccine strain homology showed that, despite the
observed dynamics of the molecular genetic spectrum of
rotaviruses, the expected genotype-specific efficiency of rotavirus
vaccine would be constant with a value of 0.835, or 83.5%, against
severe rotavirus gastroenteritis.
Conclusions.We proposed a mathematical model for prediction of
molecular genetic spectrum of rotaviruses dynamics, taking into
account the homology of the genotypes of RVI pathogens with
respect to the vaccine strain. Using mathematical modeling, the
expected genotype-specific efficiency of the rotavirus vaccine as a
key parameter for pharmacoeconomic analysis was calculated to be
83.5% based on Ukrainian and Indonesian regional retrospective
molecular and epidemiological data.

# 022. Молекулярно-епідеміологічне моделювання за часом
та віком в фармакоекономічному аналізі вакцинації проти
ротавірусної інфекції
Соловйов С.1,2, Горбатюк О.2, Бандурка О.2, Трохименко О.1,
Дзюблик І.1, Трохимчук В.1
1Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика МОЗ України;
2Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вступ. Ротавіруси є одним з важливих збудників
гастроентеритів як у новонароджених, так і у дітей в усьому
світі, що призводить до високого рівня летальності і тягаря
захворювань, переважно в країнах з низьким рівнем доходу. У
Азії ротавіруси були причиною 145 000 смертей на рік, причому
найбільша кількість зареєстрована в Індії, Пакистані та
Індонезії. Для України проблема ротавірусної інфекції (РВІ)
також залишається актуальною. Так, за останнє десятиріччя
частота ротавірусних гастроентеритів серед гострих кишкових
інфекцій становила 44%. Завдяки широкому розмаїттю
генотипів циркулюючих ротавірусів питання ефективності
ротавірусної вакцини, а також її економічної ефективності з
урахуванням динаміки молекулярно-генетичного спектру
ротавірусів за часом та віком залишаються актуальними.
Матеріали і методи. Об'єктом аналізу були результати
молекулярно-епідеміологічних досліджень РВІ в Україні та
Індонезії за часом і віком, які проводилися з 2007 р. по 2015 р.
Динаміка генотипового спектру моделювалася з
використанням марківської моделі, яка передбачала заміну
частки молекулярно-генетичного спектру ротавірусів іншими
за гомологією з вакцинним штамом: гомологія за генотипами G
та P, гомологія за генотипом G або P, відсутність гомології як
за генотипом G, так і за генотипом P. Метод оцінки
ефективності ротавірусної вакцини базувався на даних
клінічних досліджень ефективності ротавірусних вакцин, де
було показано різний ступінь її ефективності проти важкого
гастроентериту, викликаного ротавірусами з різними
генотипами. Частки кожної генотипової групи в загальній
циркуляції генотипів були взяті як ваги ступеня гомології щодо
вакцинного штаму, а ефективність вакцини проти штамів
конкретної групи гомології була отримана з клінічних
досліджень.
Результати. Результати аналізу на основі побудованих кривих
розподілу молекулярно-генетичного спектру ротавірусів через
гомологію ротавірусних вакцин показали, що, незважаючи на
динаміку молекулярно-генетичного спектру ротавірусів,
очікувана генотип-специфічна ефективність ротавірусної
вакцини буде постійною із значенням 0,835, або 83,5% проти
тяжкого ротавірусного гастроентериту.
Висновки. Запропоновано математичну модель для
прогнозування динаміки молекулярно-генетичного спектру
ротавірусів з урахуванням гомології генотипів патогенів РВІ
щодо вакцинного штаму. За допомогою математичного
моделювання на основі українських та індонезійських
регіональних ретроспективних молекулярно-епідеміологічних
даних визначено очікувану генотип-специфічну ефективність
ротавірусної вакцини – 83,5% як ключовий параметр для
подальшого фармакоекономічного аналізу.
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# 023. Mathematical Modeling in Assessment of Human
Papillomavirus-Related Disease Diagnostic Technologies
Soloviov S.1,2, Basalyk H.2, Bandurka O.2, Kovaliuk O.1, Kondratyuk
V.1, Dziublyk I.1
1Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education;
2National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv
Polytechnic Institute”

Introduction. Cervical cancer (СС) is one of the world deadliest forms
of cancer. In Ukraine during the previous decade, incidence of CC has
been gradually increasing, and today it takes the 2nd place among all
forms of cancer in women of reproductive age. The causative agents
of CC are high-oncogenic types of human papillomaviruses (HPV).
Diagnostic screening programs take central role in CC prevention; the
programs can be assessed from an economic point of view through
cost-effectiveness analysis based on mathematical modeling of CC
development.
Methods. A Markov model of conditions-predictors of CC
development was designed; that included natural transition between
health statuses depending on HPV presence or absence. We used
clinical and laboratory data of 145 Ukrainian women aged 17-50 who
were examinedwithHPV typing test and cytological testing to evaluate
probabilities of health status transition.
Results. Modeling results showed significant differences in the
probabilities of transition between statuses for HPV-positive andHPV-
negative individuals. For example, probability of transition between
healthy state and cervical intraepithelial neoplasia (CIN I) was almost
2 times higher for HPV-positive patients.Wealso found that it would be
appropriate to use HPV testing as an additional type of diagnosis to
identify groups at risk if the age of a woman is higher than 30 years.
Conclusions. Simulation techniques were designed depending on
age for assessment of diagnostic technologies for screening for
women, such as cytological testing and HPV test. Such assessment
techniques also mean the minimization of cost-effectiveness ratio,
recalculating coverage of certain HPV or cytology test, transition
probabilities on every cycle of Markov model.

# 023. Математичне моделювання в оцінці технологій
діагностики захворювань, асоційованих з вірусом папіломи
людини
Соловйов С.1,2, Басалик Г.2, Бандурка О.2, Ковалюк О.1,
Кондратюк В.1, Дзюблик І.1
1Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика МОЗ України;
2Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вступ. Рак шийки матки (РШМ) є однією з найбільш
смертоноснихформракувсвіті.ВУкраїні протягомпопереднього
десятиліття показники захворюваності на РШМ поступово
збільшувалися, сьогодні займаючи друге місце серед раку у
жінок репродуктивного віку. Причиною розвитку РШМ є
високоонкогенні типи папіломавірусів людини (ВПЛ).
Центральну роль у профілактиці розвитку РШМ займають
програми діагностичного скринінгу, які з економічної точки зору
можутьбутиоціненішляхоманалізу економічної ефективності на
основі математичного моделювання розвитку захворювання.
Методи. Розроблено Марківську модель патологій-предикторів
розвитку РШМ, що включали природні переходи між станами
здоров’я в залежності від наявності або відсутності ВПЛ. Ми
використали результати клініко-лабораторних досліджень 145
українських жінок у віці 17-50 років, які пройшли тестування на
ВПЛтацитологічні дослідженнядляоцінкивірогідності переходу
між станами здоров’я.
Результати. Результати моделювання показали значні
відмінності у ймовірностях переходів між станами для ВПЛ-
позитивних та ВПЛ-негативних осіб. Наприклад, ймовірність
переходу між здоровим станом і цервікальною
інтраепітеліальною неоплазією (CIN I) була майже в 2 рази
вищою для ВПЛ-позитивних пацієнтів. Ми також виявили, що
було б раціонально використовувати тестування на ВПЛ як
додатковийтипдіагностикидлявиявлення групризику,якщовік
жінки перевищує 30 років.
Висновки. Методи моделювання були розроблені залежно від
віку для оцінки технологій діагностичних скринінгу для жінок,
таких як цитологічне тестування та тестування на ВПЛ. Такі
методи оцінки також передбачають мінімізацію коефіцієнту
ефективності витрат, перерахунок рівня охоплення певного
тесту на ВПЛ або цитологію, імовірності переходу на кожному
циклі Марківської моделі.
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# 029. Epidemiological Features of Measles in Ukraine in
2017-2018
Rodyna R.1, Kolesnikova I.2, Kislyak I.1, Stepanskyi D.3, Daragan G.3
1SI Public Health Center of the MoH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University;
3SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. According to the World Health Organization (WHO)
Regional Office for Europe, in 2018, measles cases were registered
in 47 countries of the Region. In total, 82,596 people had measles
that is 3 times higher than in 2017 and 15 times than in 2016.
Ukraine ranked first among the 10 countries with the highest
number of cases in Europe. The aim of the study was to investigate
epidemiological features of measles in Ukraine in 2017-2018.
Methods. Epidemiological (analysis of statistical state reporting
forms No.1, No.2), statistical method.
Results. Due to problems with vaccine prevention in Ukraine for
many years, the epidemic situation with the measles has
considerably deteriorated starting from the spring of 2017. In total,
4872 people had measles, and five people died in 2017. The
incidence was 11.13 per 100 thousand population and 46.4 times
exceeding the rate in 2016. The increase continued in 2018, and the
incidence increased 11.27 times compared to 2017 reaching 125.47
per 100 thousand population, 53,220 people got sick, and 16 people
died.
In terms of the annual trends, two epidemic waves have been
observed, however, the seasonality in 2018 had some differences.
In particular, the effect of the seasonal factors began to manifest in
June-July 2017, when the share of patients with measles was
18.41% of the annual number of cases. Whereas in 2018, the
influence of seasonal factors began to manifest from May to June,
when the proportion of patients was 19.46%. More than 61% of
measles cases was registered in 2017 were associated with the
second wave of increase, which began in October and lasted until
December. In 2018, the second wave of epidemic increase occurred
in November-December, and the incidence was lower than in 2017
– the share of patients was 34.03%.
In 2017, the proportion of children under the age of 17 in the
structure of the patients was 72.98±0.64%. In 2018, this indicator
was 63.27±0.21%. Although in 2018, the growth rate incidence in
adults (15.43 times growth) exceeded the similar rate in children
population (growth 9.65 times), the incidence among children was
442.16 per 100 thousand population, and the incidence in adults –
56.12 per 100 thousand population.
The incidence among the rural population in 2017 amounted to 16.7
per 100 thousand people and was 1.94 times higher than in the
urban population. In 2018, the trend continued to be observed: the
incidence in the rural population increased 10.51 times reaching
176.43 and exceeded the incidence in urban population 1.72 times.
Conclusions. In Ukraine, measles remains an endemic disease.
The annual trends are characterized by seasonality with the
maximum number of cases in June-July and November-December.
Due to problems with vaccine prevention in the previous years, the
incidence among children was 7.8-12.5 times higher than in adults.
Rural population were more intensively involved in the epidemic
process, the incidence rates almost 2 times exceeded the incidence
in urban population.

# 029. Епідеміологічні особливості кору в Україні у
2017-2018 рр.
Родина Р.1, Колеснікова І.2, Кисляк І.1, Степанський Д.3,
Дараган Г.3
1ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
3ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. За даними Європейського бюро ВООЗ у 2018 р.
випадки кору реєструвалися у 47 країнах Європейського
Регіону (ЄР). На кір захворіло 82 596 осіб, що у 3 рази
перевищило показники 2017 р. та у 15 разів – показники 2016
р. Україна посіла перше місце серед 10 країн з найбільшою
кількістю захворілих у ЄР. Метою дослідження було вивчення
епідеміологічних особливостей кору в Україні у 2017-2018 рр.
Методи. Епідеміологічний (проаналізовано статистичні форми
державної звітності №1, №2), статистичний метод.
Результати. У зв’язку із багаторічними проблемами з
вакцинопрофілактикою в Україні значно ускладнилася
епідемічна ситуація з кору з весни 2017 р. Всього за 2017 р. на
кір перехворіло 4872 особи, 5 осіб померло. Інтенсивний
показник захворюваності склав 11,13 на 100 тис. населення, у
46,4 рази перевищивши показник 2016 р. Епідемічний підйом
продовжився у 2018 р., інтенсивний показник зріс в 11,27 рази
порівняно з 2017 р., досягши 125,47 на 100 тис. населення, на
кір перехворіло 53 220 осіб, 16 осіб померло.
У річній динаміці захворюваності встановлено дві епідемічні
хвилі, але сезонність у 2018 р. мала деякі відмінності. Так, у
2017 р. дія сезонних чинників починала відстежуватися у
червні-липні, коли питома вага хворих на кір склала 18,41% від
річних показників. Тоді як у 2018 р. вплив сезонних чинників
починав проявлятися вже з травня-червня, коли частка хворих
становила 19,46%. Понад 61% випадків захворювання на кір,
зареєстрованих у 2017 р., припадало другу хвилю підйому, яка
розпочалася у жовтні і тривала по грудень. У 2018 р. друга
хвиля епідемічного підйому відбулася у листопаді-грудні і за
інтенсивністю поступалася 2017 р. – питома вага хворих
дорівнювала 34,03%.
У 2017 р. питома вага дітей віком до 17 років у структурі
захворілих становила 72,98±0,64%. У 2018 р. цей показник
дорівнював 63,27±0,21%. І хоча у 2018 р. темпи зростання
захворюваності дорослого населення (ріст у 15,43 рази)
перевищували аналогічні показники дитячого населення (ріст
9,65 рази), але інтенсивний показник захворюваності дітей
склав 442,16 на 100 тис. населення, а захворюваність дорослих
– 56,12 на 100 тис. населення.
Захворюваність сільського населення у 2017 р. становила 16,7
на 100 тис. населення і була вище, ніж міського населення в
1,94 рази. У 2018 р. ця тенденція продовжилася: інтенсивний
показник захворюваності сільського населення зріс у 10,51
рази досягши 176,43 та перевищив інтенсивний показник
захворюваності міського населення в 1,72 рази.
Висновки. В Україні кір залишається ендемічним
захворюванням. В річній динаміці захворюваності зберігається
сезонність, з максимумом захворілих у червні-липні та
листопаді-грудні. Через проблеми з вакцинопрофілактикою в
попередні роки, захворюваність дітей була у 7,8-12,5 рази віще,
ніж дорослих. До епідемічного процесу інтенсивніше
залучалися сільські мешканці, показники захворюваності яких
майже у 2 рази перевищували рівень захворюваності міських
мешканців.
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# 034. Effects of Mycobacterium tuberculosis genotypes on a
course of drug-resistant pulmonary tuberculosis
Rohozhyn A.1, Konstantynovska O.1, Poteiko P.1, Kochyieva M.1,
Gerilovych A.2, Solodiankin O.2
1Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education;
2NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Resistance of Mycobacterium tuberculosis (MBT) to
antimycobacterial drugs (AMBD) leads to a decline in treatment
efficacy in patients and an increase in the prevalence of drug-
resistant tuberculosis (DRTB).
The study of MBT using molecular genetic methods is a very
promising area, as it permits predicting the disease course and
treatment efficacy of tuberculosis.
To date, the method of variable number tandem repeats (VNTR) is
a basic molecular genetic method that is well suited for epidemic
control of tuberculosis. This method is quite convenient, sensitive
and specific for the detection and analysis of MBT strain genetic
polymorphism.
Methods. The study included 135 patients with pulmonary DRTB.
All patients included to the study underwent inpatient treatment and
were administered standard medical treatment. Laboratory and X-
ray examinations were performed according to standard
procedures. The materials for molecular genetic testing were MBT
cultures grown on Löwenstein–Jensen solid medium and five loci
were genotyped using VNTR method. The clinical course features
of pulmonary DRTB was evaluated by the toxic syndrome (IS)
progression, cavity closure of the lung parenchyma and the
abacillation of bacillary excretion in the process of treatment.
Results. All patients were divided into two groups. In 91 (67.4%)
patients, the MBT of Beijing family were found, and these patients
were included into group I – Beijing group. In 44 (32.6%) patients,
the genotypes of LAM, Haarlem, Africanum families and the
genotypes of individual profiles were detected; these patients were
assigned to group II – non-Beijing group.
As a result of the study, the dependence of clinical, laboratory and
radiological indicator changes upon the MBT genotype in patients
with pulmonary DRTB in the process of treatment was established.
Conclusions. The use of the VNTR molecular genetic method
allows predicting the course and treatment efficacy of DRTB.
According to the VNTR results on ETR A-E loci genotyping, the
genotypes of MBT Beijing family were identified in 67.4% of cases,
which is the most aggressive genotype. Among the patients of
Beijing group versus the patients of non-Beijing group, positive
clinicoradiological dynamics was observed 2.5 times less often
(p<0.01), and the number of deaths was 2 times greater (p>0.05).
At the same time, in the Beijing group, there are 2.5 times less
patients with abacillation of bacillary excretion (p<0.05), 2 times
more patients with toxic syndrome and 2.5 times less cases of
healing of lung parenchyma destruction cavities (p<0.01), which
allows predicting the lower treatment efficacy of patients with MBT
Beijing genotype.

# 034. Вплив генотипів Mycobacterium tuberculosis на
перебіг хіміорезистентного туберкульозу легень
Рогожин А.1, Константиновська О.1, Потейко П.1, Кочуєва М.1,
Герілович А.2, Солодянкін О.2
1Харківська медична академія післядипломної освіти;
2ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Стійкість Mycobacterium tuberculosis (МБТ) до
антимікобактеріальних препаратів (АМБП) призводить до
зниження ефективності лікування хворих та зростання
розповсюдженості хіміорезистентного туберкульозу (ХРТБ).
Дослідження МБТ за допомогою молекулярно-генетичних
методів є дуже перспективним напрямом, так як це дозволяє
прогнозувати перебіг захворювання та ефективність лікування
туберкульозу.
Метод варіабельного числа тандемних повторів (VNTR) на
сьогодні є базовим молекулярно-генетичним методом, який
добре підходить для епідемічного контролю за туберкульозом.
Цей метод досить зручний, чутливий і специфічний для
визначення та аналізу генетичного поліморфізму штамів МБТ.
Методи. У дослідження ввійшли 135 хворих на ХРТБ легень.
Всі хворі, які ввійшли до дослідження, знаходились в умовах
стаціонару та отримували стандартне лікування. Лабораторні
та рентгенологічні дослідження виконували за загально
прийнятими методиками. Матеріалом для молекулярно-
генетичного дослідження були культури МБТ, вирощені на
щільному середовищі Левенштейна-Йенсена та за допомогою
VNTR-генотипування протиповані по п'яти локусах.
Особливості динаміки клінічного перебігу ХРТБ легень
оцінювали за динамікою інтоксикаційного синдрому (ІС),
закриттям порожнин розпаду легеневої паренхіми та
припиненням мікобактеріовиділення у процесі ІФ лікування.
Результати. Хворих було розподілено на дві групи. У 91
(67,4%) хворого було виявлено генотипи МБТ сімейства Beijing,
цих хворих було віднесено до І групи – Beijing. У 44 (32,6%)
хворих були виявлені генотипи сімейства LAM, Haarlem,
Africanum та генотипи індивідуальних профілів, цих хворих
було віднесено до ІІ групи – не-Beijing .
У результаті дослідження встановлена залежність динаміки
клініко-лабораторних та рентгенологічних показників від
генотипу МБТ у хворих на ХРТБ легень у процесі ІФ лікування.
Висновки. Використання молекулярно-генетичного методу
VNTR дозволяє прогнозувати перебіг та ефективність
лікування ХРТБ легень. За результатами VNTR-генотипування
по ETR A-E локусах у 67,4% було виявлено генотипи МБТ
сімейства Beijing, який є найбільш агресивним генотипом.
Серед хворих групи Beijing у порівнянні із хворими групи не-
Beijing позитивна клініко-рентгенологічна динаміка
спостерігається у 2,5 раза рідше (p<0,01), а кількість померлих
у 2 рази більша (p>0,05). При цьому, у групі хворих Beijing
спостерігається в 2,5 раза менше осіб з припиненням
мікобактеріовиділення (p<0,05), в 2 рази більше хворих з
інтоксикаційним синдромом та в 2,5 раза менше випадків
загоєння порожнин деструкції легеневої паренхіми (p<0,01), що
дозволяє прогнозувати меншу ефективність лікування хворих
з генотипами МБТ Beijing.
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# 055. Relative Risks of Complications of the Epidemic
Situation with Pertussis in Ukraine
Podavalenko A.1, Sladkova L.2
1Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Pertussis is most dangerous for newborns and
infants, and the main source of infection is adults. Specific
prevention provides a high level of protection against this infection
in young children, but almost does not affect the circulation ratio of
Вordetella pertussis among the adult population. Social, ecological
and economic processes, which are constantly being modernized in
Ukraine, can influence the intensity of the epidemic process of
pertussis. Since 2008, the vaccination level against children's
pertussis has not reached a sufficient level (95% and above).
Therefore, considering the abovementioned adverse factors, the
purpose of the work was to study the relative risks of complication of
epidemic situation on pertussis in Ukraine with the help of binary
logistic regression.
Methods. Multifactorial analysis was carried out to determine the
conditions and causes for the intensification of epidemic process of
pertussis. The influence of social (level of vaccination, migration,
urbanization, demographic processes), environmental (pollution of
atmospheric air by harmful emissions) factors was studied, as well
as population welfare indicators on the course of epidemic process
of pertussis. The mathematical model predicts the probability of
complication of the epidemic situation of pertussis. The calculations
were performed using the SPSS-17 computer software package.
Results. The developed model made it possible to correctly classify
98.4% of environmental factors, 78% of social factors and 93.1% of
human development indices that were introduced into this model.
It was determined that the chances of intensification of epidemic
process of pertussis increase by 2 times with the increase of
nitrogen dioxide content in the atmosphere and by 4.3 times with
the general population growth, which is characterized by
depopulation processes and circular migration of the population. At
that, the risk of complications of epidemic situation may increase by
2.0% in the case of population growth and by 7.0% with the growth
of population density and urbanization (living conditions), as well as
by 2.0% with a decrease in the pertussis vaccination coverage
(health situation).
Conclusions. Pollution of atmosphere with harmful substances and
population growth appeared to be the most significant relative risks
of the complication of epidemic situation of pertussis. However, the
state of vaccination of children against pertussis remains the main
cause of high levels of incidence among young children.
Future studies include the continuation of studying the influence of
living environment factors on the course of epidemic process of
pertussis and the biological properties of B. pertussis in the
territories with different effects of these factors. This will allow
predicting the complications of epidemic situation in a specific
administrative territory.

# 055. Відносні ризики ускладнення епідемічної ситуації з
кашлюку в Україні
Подаваленко А.1, Сладкова Л.2
1Харківська медична академія післядипломної освіти;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Кашлюк найбільш небезпечний для новонароджених та
малюків, основним джерелом інфікування яких є дорослі.
Специфічна профілактика забезпечує високий рівень захисту
від цієї інфекції дітей молодшого віку, але майже не впливає на
інтенсивність циркуляції Вordetella pertussis серед дорослого
населення. Соціальні, екологічні та економічні процеси,
модернізація яких відбувається в Україні постійно, можуть
впливати на інтенсивність епідемічного процесу (ЕП) кашлюку.
З 2008 року рівень вакцинації від кашлюку дітей до року не
досягала достатнього рівня (95% та вище). Тож, зважаючи на
зазначені несприятливі фактори, метою роботи стало
вивчення відносних ризиків ускладнення епідемічної ситуації з
кашлюку в Україні за допомогою бінарної логістичної регресії.
Методи. Для встановлення умов та причин інтенсифікації ЕП
кашлюку проводили багатофакторний аналіз. Вивчали вплив
соціальних (рівень вакцинації, міграція, урбанізація,
демографічні процеси), екологічних (забруднення
атмосферного повітря шкідливими викидами) факторів та
показників якості життя населення на перебіг ЕП кашлюку. У
математичній моделі прогнозувалась вірогідність ускладнення
епідемічної ситуації з кашлюку. Розрахунки проводили з
використанням пакету комп’ютерної програми SPSS-17.
Результати. Побудована модель дозволила коректно
класифікувати 98,4% показників екологічних факторів, 78%
соціальних факторів та 93,1% індексів людського розвитку, які
були введені у цю модель.
Встановлено, що шанси інтенсифікації ЕП кашлюку
підвищуються у 2 рази при збільшенні вмісту діоксиду азоту в
атмосферному повітрі та у 4,3 рази при зростанні загального
приросту населення, який характеризується депопуляційними
процесами та маятниковою міграцією населення. У той же час
ризик ускладнення епідемічної ситуації може зрости на 2,0% у
випадку збільшення чисельності населення та на 7,0% при
зростанні показників щільності населення та урбанізації (умови
проживання), а також на 2,0% при зниженні показника
охоплення щепленнями проти кашлюку (стан охорони
здоров’я).
Висновки. Забруднення атмосферного повітря шкідливими
речовинами та зростання чисельності населення виявилися
найбільш значимими відносними ризиками ускладнення
епідемічної ситуації з кашлюку. Втім, стан вакцинації дітей
проти кашлюку залишається основною причиною високого
рівня захворюваності серед дітей раннього віку.
Майбутні дослідження передбачають продовження вивчення
впливу факторів середовища життєдіяльності на перебіг ЕП
кашлюку та біологічні властивості B. pertussis на територіях з
різним впливом цих факторів. Це дозволить прогнозувати
ускладнення епідемічної ситуації на конкретній
адміністративній території.
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# 062. A New Face of Salmonellosis in Children
Hnatiuk V., Pokrovska T.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Salmonellosis occupies an important place in the
structure of intestinal infections due to the severity of the
pathological process and the possibility of nosocomial spread.
Salmonella serovars differ in antigenic structure and, accordingly,
pathogenicity and virulence. The aim of the study is to compare the
incidence of salmonellosis during 1997-2002, and 2014-2018,
determination of the etiological, age-related structure of
salmonellosis, comparison of the clinical course severity of the
disease in accordance with the etiology.
Methods. A retrospective analysis of 940 medical records of
children of 29 days old to 3-year-old ones with gastrointestinal form
of salmonellosis was carried out. Observation group I consisted of
838 patients treated during the period of 1997-2002, observation
group II – 102 patients treated during 2014-2018.
Results. The number of children hospitalized with salmonellosis
has decreased by 8.2 times for recent years. So, in the period of
1997-2002 838 cases of the disease were registered among
children under 3; while during 2012-2016 – 102 cases. One of the
factors reducing the incidence of salmonellosis is the active control
of the Salmonella spread in the poultry industry, and it was also
managed to suspend the nosocomial infection. The etiological
structure of salmonellosis has changed. In group I, the dominant
causative agent was Salmonella typhimurium in 805 cases (96.1%).
The share of cases caused by Salmonella enteritidis numbered 33
cases (3.9%) vs 94 (92.2%) in group II (p <0.001).
The age structure of children with salmonellosis in groups I and II
also varies. In group I, children under 1 – 556 patients (66.3%), in
group II – 45 patients (44.1%) (p <0.001).
The ratio of clinical forms to the degree of severity has also
changed. The number of severe forms of salmonellosis in group I –
671 cases (80.1%), moderate – 151 cases (18.0%), mild forms – 16
cases (1.9%); in group II, 8 (7.8%), 74 (72.5%) and 20 (19.6%)
cases, respectively (p <0.001). In both groups, severe forms of
salmonellosis were caused only by S. typhimurium. There are
differences in the incidence of dominant syndromes. TSS developed
in 68 patients (8.1%) in group I and in 1 patient (1.0%) in group II (p
<0.02). II-III-degree toxemia was observed in 479 children (57.2%)
in group I and in 9 (8.8%) in group II (p <0.001). II-III degree
exsicosis occurred in 401 patients (47.9%) in group I and in 5
(4.9%) in group II (p <0.001), neurotoxicosis – in 31 children (3.7%)
in group I group and 1 (10%) patient in group II (p <0.02),
hemorrhagic colitis – in 127 patients (15.2%) vs 8 (7.8%) in group II
(p <0.001).
Conclusions. There was decrease in the incidence of
salmonellosis in the studied groups by 8.2 times, and decrease in
the proportion of S. typhymurium. The number of patients with
salmonellosis in children under the age of 1 year decreased by 12.4
times, as well as severe and complicated forms of salmonellosis –
from 80.1% to 9.8% (p <0.001).

# 062. Нове обличчя сальмонельозу в дітей
Гнатюк В., Покровська Т.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Сальмонельоз займає вагоме місце в структурі
кишкових інфекцій у зв’язку з важкістю патологічного процесу
та можливістю нозокоміального поширення. Серовари
сальмонел різняться за антигенною структурою і відповідно –
за патогенністю і вірулентністю. Метою роботи є порівняння
рівня захворюваності на сальмонельоз у періоди 1997-2002 рр.
та 2014-2018 рр., визначення особливості етіологічної, вікової
структури сальмонельозу, співставлення важкості клінічного
перебігу хвороби відповідно до етіології.
Методи. Проведено ретроспективний аналіз 940 медичних
карт дітей віком від 29 днів до 3 років з гастроінтестінальною
формою сальмонельозу. I групу спостережень становили 838
хворих, що лікувалися у період 1997-2002 рр., II групу
спостережень – 102 хворих, що лікувалися впродовж
2014-2018 рр.
Результати. Кількість госпіталізованих на сальмонельоз дітей
протягом останніх років знизився у 8,2 разa. Так, у період
1997-2002 рр. зареєстровано 838 випадків захворювання
серед дітей до 3 років; у період з 2012-2016 рр. – 102 випадки.
Одним з факторів зниження рівня захворюваності на
сальмонельоз є активний ветконтроль поширення сальмонел в
птаховодстві, також вдалося перервати нозокоміальний шлях
інфікування. Змінилися етіологічна структура сальмонельозу.
У І групі домінуючим збудником була Salmonella typhimurium у
805 випадках (96,1%). Частка випадків захворювання,
спричинених Salmonella enteritidis, становила 33 випадки
(3,9%) проти 94 (92,2%) у ІІ групі (р <0,001).
Різниться й вікова структура дітей, хворих на сальмонельоз у I
і II групах. У I групі діти до 1 року становили 556 хворих
(66,3%), у II групі – 45 хворих (44,1%) (р <0,001).
Змінилося співвідношення клінічних форм за ступенем
важкості. Кількість важких форм сальмонельозу в I групі
становила 671 випадків (80,1%), середньоважких – 151
випадків (18,0%), легких – 16 випадків (1,9%); у II групі 8
(7,8%), 74 (72,5%) і 20 (19,6%) випадків відповідно (р <0,001). В
обох групах важкі форми сальмонельозу були спричиненими
виключно S. typhimurium. Є відмінності в частоті розвитку
домінуючих синдромів. ІТШ розвинувся у 68 хворих (8,1%) в I
групі і в 1 хворого (1,0%) в II групі (р <0,02). Токсикоз II-III
ступеня спостерігався у 479 дітей (57,2%) в I групі і у 9 (8,8%) в
II групі (р <0,001). Явища ексикозу II-III ст. виникли у 401
пацієнта (47,9%) в I групі і у 5 (4,9%) в II групі (р <0,001),
нейротоксикоз – у 31 дитини (3,7%) в I групі та в 1 (1,0%) в II
групі відповідно (р <0,02), гемоколіт – у 127 пацієнтів (15,2%)
проти 8 (7,8%) у ІІ групі (р <0,001).
Висновки. Простежується зниження захворюваності на
сальмонельоз в досліджуваних групах у 8,2 разa, зменшення
питомої ваги S.typhymurium. Зменшилася кількість хворих на
сальмонельоз дітей віком до 1 року в 12,4 разa, а також
важких і ускладнених форм сальмонельозу з 80,1% до 9,8% (р
<0,001).
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# 068. Microbiological Landscape of Opportunistic Mycosis
Causative Agents in Persons Living with HIV/AIDS
Trylis O.1, Kyryk D.2
1Kyiv City AIDS Prevention and Control Center;
2Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. In the structure of the clinical manifestations of HIV
infection, along with other infectious complications, mycoses
according to different authors compose from 23 to 70% and are
characterized by severe course and high mortality. This
necessitates the study of the spectrum and antimycotic resistance
of opportunistic mycosis pathogens in order to improve their early
diagnosis and efficient treatment. The research objective is to
determine the fungal flora proportion in the opportunistic infection
pathogens in persons living with HIV/AIDS and study the species
identity and antimycotic resistance of deep fungal disease
pathogens in persons living with HIV/AIDS.
Methods. The study outcomes of 3362 biological samples from
hospital patients with HIV infection/AIDS aged 18 to 76 years with
various forms of pathology during the period of 2014-2018 were
analysed. The species composition of microflora, its quantity (colony
forming units per 1 mL of the content, CFU/mL, g) and antibiotic
susceptibility were determined. Sabouraud’s medium and HiCrome
Candida agar (HiMedia, India) were used for the culture isolation.
Identification of microorganisms was carried out using kits
CANDIDA-Screen and CANDIDA-test-21 (Erba LACHEMA, Czech
Republic). The disc diffusion test (HiMedia, India) and ATB Fungus
3 strips (BioMerieux, France) were used to determine antimycotic
susceptibility.
The analysis of obtained results was carried out using the software
of the microbiological laboratory database WHONET 5.6.
Results. The study of 3362 samples from patients revealed 1303
(38.8%) positive ones. The most deviations were detected in
sputum (93.1%) and wound content (80.7%), the least – in the
pleural fluid (21.5%). In total 1812 clinical strains of microorganisms
were identified. The proportion of bacterial flora made up 58.5% and
fungal one – 41.5%. Fungi of Candida genus (75.3%) predominate
among the fungal flora, including Candida albicans – 51.1%,
Candida non-albicans – 24.2%. A study of the fungal flora
susceptibility to antimycotic drugs showed that, generally,
voriconazole and nystatin were the most efficient, to which 100%
and 97.1% of isolates, respectively, were sensitive. The antifungal
activity of fluconazole was at the level of 63.4%. There were 78.2%
and 67.4% of fungal cultures sensitive to itraconazole and
ketoconazole, respectively. The efficacy of amphotericin B turned
out to be low – at the level of 50.1% of sensitive strains.
Conclusions. Considering the extensive resistance of deep fungal
disease pathogens to the main antimycotics, the antifungal drugs
should be administered based on the microbiological testing. And in
the case of empiric treatment, the data of current regional
antimycotic resistance should be taken into account.

# 068. Мікробіологічний пейзаж збудників опортуністичних
мікозів у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
Триліс О.1, Кирик Д.2
1Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом;
2Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика МОЗ України

Вступ. У структурі клінічних проявів ВІЛ-інфекції, поряд з
іншими інфекційними ускладненнями, мікози складають, за
даними різних авторів, від 23 до 70% і характеризуються
важким перебігом та високою летальністю. Це обумовлює
необхідність вивчення спектру та антимікотикорезистентності
збудників опортуністичних мікозів для вдосконалення їх
ранньої діагностики та ефективної терапії. Метою дослідження
є визначення частки грибкової флори у спектрі збудників
опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ/СНІД та вивчення
видової приналежності та антимікотикорезистентності
збудників вісцеральних мікозів у хворих на ВІЛ/СНІД.
Методи. Проаналізовано результати дослідження
3362 біологічних зразків від стаціонарних хворих з ВІЛ
інфекцією/СНІДом у віці від 18 до 76 років з різними
формами патології за період 2014-2018 років. Здійснено
визначення видового складу мікрофлори, її кількості
(колонієутворюючі одиниці в 1 мл вмісту, КУО/мл, г) і
чутливості до антимікотиків. Для виділення культур
використовували середовище Сабуро і хромогенний агар для
грибів Candida (HiMedia, Індія). Ідентифікація мікроорганізмів
проводилась з використанням наборів КАНДИДА-Скрин,
КАНДИДА-тест-21 (Erba LACHEMA, Чехія). Для визначення
чутливості до антимікотиків застосовувався диско-дифузійний
метод (HiMedia, Індія) та стрипи ATB Fungus 3 (BioMerieux,
Франція).
Аналіз одержаних результатів здійснено за допомогою
програмного забезпечення бази даних мікробіологічної
лабораторіїWHONET 5.6.
Результати. При дослідженні 3362 проб від хворих 1303
(38,8%) з них були позитивними. Найбільше відхилень було в
мокротинні (93,1%) і вмісті ран (80,7%), найменше – у
плевральній рідині (21,5%). Всього ідентифіковано 1812
клінічних штамів мікроорганізмів. Частка бактерійної флори
склала 58,5%, грибкової – 41,5%. У спектрі грибкової флори
переважають (75,3%) гриби роду Candida (в т.ч. 51,1% –
Candida albicans, 24,2% – Candida non-albicans). Дослідження
чутливості грибкової флори до антимікотиків показало, що, в
цілому, найбільш ефективними були вориконазол і ністатин, до
яких були чутливими 100% і 97,1% ізолятів відповідно.
Антифунгійна активність флуконазолу була на рівні 63,4%. До
ітраконазолу та кетоконазолу були чутливими, відповідно,
78,2% і 67,4% культур грибів. Найнижчою виявилась
ефективність амфотерицину B – на рівні 50,1% чутливих
штамів.
Висновки. Враховуючи високу резистентність збудників
вісцеральних мікозів до основних антимікотиків, протигрибкові
препарати слід призначати на підставі мікробіологічного
дослідження. А в разі емпіричної терапії - враховувати дані
актуальної регіональної антимікотикорезистентності.
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# 080. Experience of Use the Modern Laboratory Research
Methods to Decode the Outbreaks of Norovirus Infection in
Dnipropetrovsk Oblast during 2015-2018
Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Kiselov D.1, Kuzmenko O.1, Bredykhina
M.1, Paliichuk O.1, Mavrutenko V.2, 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;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. According to the literature, the world amount of
relative weight of noroviruses in the structure of acute
gastroenteritis is up to 20%. It is believed that noroviruses are one
of the most common causes of outbreaks of acute intestinal
infections (AII) in the world. During 2015-2018 in Dnipropetrovsk
Oblast, out of 25 registered outbreaks of AII, 6 were caused by
norovirus (24±8.5%).
Methods. Retrospective epidemiological analysis, polymerase
chain reaction (PCR) in real time, enzyme immunoassay (ELISA). In
the study, intensive indicators per 100 thousand population,
extensive indicators (relative weight) were calculated. The statistical
processing of obtained research results was carried out.
Results. In 2015-2018, the incidence rate for norovirus infection in
Dnipropetrovsk Oblast varied from 0.2 to 1.2 per 100 thousand
population. However, these figures do not reflect the true state of
morbidity in the region due to the limited use of studies for
noroviruses. The study of biological materials from people and
samples of environmental objects for the presence of noroviruses
was conducted to decode the outbreaks of AII in the setting of the
virology laboratory of the SI Dnipropetrovsk OLC of the MoH of
Ukraine.
During 2015-2018, at the time of 6 outbreaks of AII caused by
noroviruses, the total number of the diseased was 78. In the age
structure of the diseased, dominated were the children of age up to
14 years, their share reached 80.7±4.5%.
The incubation period in patients was 12-48 hours, the median of
disease was 34.5 hours from the moment of infection. The disease
started suddenly, watery diarrhea occurred up to 5-7 times a day,
nausea, vomiting, abdominal pain and other clinical symptoms. The
disease had a favorable course with recovery after 1-3 days.
In 2015-2018, 153 samples of biological material were studied from
patients with AII and from contact persons it using PCR method; 17
samples were studied using ELISA. In the study using PCR, RNA of
norovirus genotype II was detected in 43 persons, which is
28.1±3.6% of the total number of examined subjects. In the study
with ELISA method, the antigen to norovirus was detected in 5
persons, which is 29.4±11.0% of the total number of examined
subjects. Among the subjects examined using PCR, in 9 people the
RNA of noroviruses were detected on the background of absence of
clinical manifestations (5.9±1.9%).
In the study of 30 samples of environmental objects (water, food
products) using PCR, the RNA of noroviruses was detected in 3
people (10±5.5%), including samples of mineral water from
pumprooms, river water and food products.
Conclusions. A quarter of outbreaks of AII recorded for the
analyzed period, were caused by noroviruses. The high relative
weight of children affected during those outbreaks, the allocation of
noroviruses from patients and contact persons, as well as from
environmental samples predetermine the need for wider introduction
of modern serological and molecular genetic research methods into
the system of epidemiological surveillance of intestinal infections.

# 080. Досвід використання сучасних методів
лабораторних досліджень для розшифровки спалахів
норовірусної інфекції в Дніпропетровській області в
2015-2018 роках
Штепа О.1, Резвих В.1, Кісельов Д.1, Кузьменко О.1, Бредихіна
М.1, Палійчук О.1, Маврутенко В.2, 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, у світі питома вага норовірусів в
структурі гострих гастроентеритів складає до 20%.
Вважається, що норовіруси у світі – одна з найпоширеніших
причин виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій (ГКІ).
Протягом 2015-2018 рр. у Дніпропетровській області з 25
зареєстрованих спалахів ГКІ, 6 викликані норовірусами
(24±8,5%).
Методи. Ретроспективний епідеміологічний аналіз,
полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) у режимі реального
часу, імуноферментний аналіз (ІФА). При дослідженні
розраховували інтенсивні показники на 100 тис. населення,
екстенсивні показники (питома вага). Проводилась
статистична обробка отриманих результатів дослідження.
Результати. У 2015-2018 рр. показник захворюваності на
норовірусну інфекцію у Дніпропетровській області коливався в
межах від 0,2 до 1,2 на 100 тис. населення. Проте ці показники
не відображають дійсного стану захворюваності в регіоні, що
пов’язано з обмеженим використанням досліджень на
норовіруси. Дослідження біоматеріалу від людей та зразків
об’єктів довкілля на наявність норовірусів проводились з
метою розшифровки спалахів ГКІ на базі вірусологічної
лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України».
Протягом 2015-2018 рр. під час 6 спалахів ГКІ, викликаних
норовірусами, загальна кількість захворілих склала 78 осіб. У
віковій структурі захворілих переважали діти віком до 14 років,
їх питома вага досягла 80,7±4,5%.
Інкубаційний період у хворих складав 12-48 год, медіана
захворювання становила 34,5 год від моменту зараження.
Хвороба починалась раптово, спостерігались водяниста діарея
до 5-7 разів на добу, нудота, блювання, біль у животі та інші
клінічні симптоми. Захворювання мало сприятливий перебіг з
одужанням через 1-3 доби.
У 2015-2018 рр. від хворих на ГКІ та контактних з ними людей
методом ПЛР досліджено 153 зразки біоматеріалу, методом
ІФА – 17 зразків. При дослідженні методом ПЛР, РНК
норовірусів II генотипу виявлена у 43 осіб, що складає
28,1±3,6% від загальної кількості обстежених. При дослідженні
методом ІФА, антиген норовірусу виявлено у 5 осіб, що
становить 29,4±11,0% від загальної кількості обстежених.
Серед осіб обстежених методом ПЛР, у 9 виявлено РНК
норовірусів на фоні відсутності клінічних проявів (5,9±1,9%).
При дослідженні 30 зразків об’єктів довкілля (вода, харчові
продукти) методом ПЛР, РНК норавірусів виявлена в 3-х
(10±5,5%), у тому числі в зразках мінеральної води з бювету,
річкової води та харчових продуктів.
Висновки. Чверть спалахів ГКІ , зареєстрованих за
проаналізований період, була зумовлена норовірусами. Висока
питома вага дітей, постраждалих під час зазначених спалахів,
виділення норовірусів від хворих і контактних осіб, а також з
проб довкілля зумовлюють необхідність більш широкого
впровадження сучасних серологічних та молекулярно-
генетичних методів дослідження в систему епідеміологічного
нагляду за кишковими інфекціями.
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# 088. Trends of Acute Viral Hepatitis Morbidity in Donetsk
Oblast in 2001-2017
Shyshova H.1, Bilomeria T.1, Honcharenko V.1, Daragan G.2
1SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of
Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Medical Academy of MoH of Ukraine

Introduction. According to the World Health Organization (WHO), 1
billion people are infected with viral hepatitis B, about 400 million
suffer from the chronic form, and from 500 to 400 thousand die
every year. Due to the extremely contagious nature of the viral
hepatitis B, the level of infection exceeds HIV infection rates.
Objective of the study was to as the tendencies and trends of the
epidemiological process of the acute viral hepatitis B (AVHB)
among the population of Donetsk Oblast.
Methods. The data of the Form 2 “Report on Certain Infectious and
Parasitic Diseases”, Form 40-zdorov of the statistical reporting for
2014-2017 were analyzed. Statistical analysis and processing of
obtained values were carried out using the methods of variation
statistics with Student t-test in Excel. To determine the antibodies to
viral hepatitis, the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
was used, the test systems: DIA-NVV, Sanofi Diagnostics Pasteur,
Bio Rad, Chema.
Results. From 2001 to 2017 AVHB incidence rate increased from
31.2 to 4.0 per 100 thousand population. Patients with AVHB
predominantly live in urban areas of the region – 90.7%. The peak
of morbidity was recorded in 2002 (31.2 per 100 ths. population),
minimum – in 2015 (4.0 per ths. population). While the incidence
decreased, there were short peaks of the number of cases in
2010-2011 and in 2016-2017. The average incidence was 13.1±0.5
per 100 thousand population. The analysis of the time series
showed that the rate of reduction of the incidence in 2009 compared
to 2002 was -57.8%; in 2015 compared to 2012 it was -5.6%.
Periodicity of the epidemic process has not been observed as there
was a steady downward trend of the incidence. When analyzing the
monthly distribution of incidence over the study period, there was no
distinct seasonality. An analysis of the age structure of the cases
showed that the adult population predominated – 99.5±1.6%; the
proportion of children was 6.5±0.9%. The critical value of Student t-
test was 1.972 at significant level of p=0.05. Immunization of
children against viral hepatitis has reduced the intensity of the
epidemic process. When smoothing the time series, there is a clear
trend to the incidence decreasing among children from 14.9 in 2002
to 0.9 in 2017. The incidence in children is recorded predominantly
among adolescents aged 15-17. As a result of seroepidemiological
survey during 2014-2017, 3365 persons with HBsAg and 1875
persons with anti-HBcAg IgM were detected, and 595 patients with
AVHB were officially registered.
Conclusions. There is a trend to decrease the AVHB incidence
among the population of Donetsk Oblast. A possible reason is an
insufficient laboratory network that makes it difficult to establish a
diagnosis in time. A significant number of seropositive individuals to
the viral hepatitis was not referred to infectious disease physicians.
For further study of the epidemiological situation in the oblast, it is
necessary to deepen and expand epidemiological surveillance.

# 088. Динаміка епідеміологічної ситуації з захворюваності
на гострий вірусний гепатит у Донецькій області у
2001-2017 рр.
Шишова Г.1, Біломеря Т.1, Гончаренко В.1, Дараган Г.2
1ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. За оцінкою експертів Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ) вірусним гепатитом В у світі інфіковано 1
млрд. людей, на хронічну форму страждає близько 400 млн.
осіб, щороку від 500 до 400 тис. осіб помирає. Внаслідок
надзвичайної контагіозності вірусного гепатиту В рівень
інфікованості ним перевищує показники інфікованості ВІЛ.
Метою дослідження було встановлення закономірності та
тенденції розвитку епідеміологічного процесу гострого
вірусного гепатиту В (ГВГВ) серед населення Донецької
області.
Методи. Проаналізовані дані форми №2 «Звіт про окремі
інфекційні та паразитарні захворювання», форми 40-здоров
галузевої статистичної звітності за 2014-2017 рр. Статистичний
аналіз та обробка отриманих показників проведена з
допомогою методів варіаційної статистики з застосуванням t–
критерія Стьюдента та використанням Excel. Для
встановлення маркерів вірусних гепатитів застосовувався
метод імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням тест-
систем «ДІА-НВV», Sanofi Diagnostics Pasteur, Bio Rad, Chema.
Результати. За період 2001-2017 рр. захворюваність ГВГВ
коливалася від 31,2 до 4,0 на 100 тис. населення. Хворі на
ГВГВ переважно мешкають у містах області – 90,7%. Пік
захворюваності було зареєстровано у 2002 р. (31,2 на 100 тис.
населення), мінімум – у 2015 р. (4,0 на 100 тис. населення). На
тлі зниження захворюваності відмічалися невеликі сплески
захворюваності у 2010-2011 рр., 2016-2017 рр. Середній
показник склав 13,1±0,5 на 100 тис. населення. Аналіз
динамічного ряду показав, що темп зниження захворюваності у
2009 р. по відношенню до 2002 р. складає -57,8%, у 2015 р. по
відношенню до 2012 р. складає -55,6%. Циклічність
епідемічного процесу не виявлена, так як є стійка тенденція до
зниження захворюваності. При аналізі щомісячного розподілу
захворюваності за період спостереження вираженої сезонності
не відмічається. Аналіз вікового складу захворілих показав, що
головним чином хворіє доросле населення 99,5±1,6%, частка
хворих дітей – 6,5±0,9%. Критичне значення t-критерія
Стьюдента дорівнює 1,972 при рівні значення р=0,05. Імунізація
дітей проти вірусного гепатиту дозволила знизити
інтенсивність епідемічного процесу ГВГВ. При вирівнюванні
динамічного ряду чітко простежується тенденція до зниження
рівня захворюваності серед дітей з 14,9 у 2002 р. до 0,9 у 2017
р. Захворюваність дітей формується переважно за рахунок
підлітків у віці 15-17 років. За результатами
сероепідеміологічних досліджень впродовж 2014-2017 рр.
виявлено 3365 осіб з HBsAg та 1875 осіб з анти-HBcAg IgM,
офіційно зареєстровано 595 хворих на ГВГВ.
Висновки. Спостерігається тенденція до зниження
захворюваності на ГВГВ населення Донецької області.
Можливою причиною є недостатня лабораторна мережа, що
заважає своєчасно встановлювати діагноз. Значна кількість
серопозитивних осіб на маркер вірусного гепатиту не
спрямована до інфекціоністів. Для подальшого вивчення
епідеміологічної ситуації в області необхідно поглибити та
розширити епідеміологічний нагляд.
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# 091. Comparison of Diphtheria Epidemics in the 19th and
20th Centuries in Poltava Oblast in the Context of Significance
for Public Health System
Baibarza A., Tertyshnyi V.
SI Poltava Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Two diphtheria epidemics were recorded in Poltava
Oblast in the periods of 1876-1879 and 1992-1995 that influenced
implementation of vaccination as a preventive measure against
infectious diseases. The objective of the work was to identify the
features of diphtheria epidemic process in Poltava Oblast in
different time periods: 1876-1879 and 1992-1995.
Methods. Archive materials of Poltava Governorate and Myrhorod
district for 1876-1979 were used for the study as well as official
reports of medical institutions, and data from the Main Department
of Demographic Statistics and Social Development in Poltava
Oblast, materials of the State Institution Poltava Oblast Laboratory
Center of the Ministry of Health of Ukraine.
Results. A crushing epidemic of diphtheria was observed in Poltava
Governorate in 1876-1879 with the average case-fatality rate of
41% and a mortality of 217 per 100 ths. of population. During that
period, there were 46,000 cases of diphtheria, the incidence ranged
from 274 to 730 per 100 ths., and the mortality ranged from 85 to
310 per 100 ths.
Thus, in 1872, epidemic situation in terms of diphtheria was
assessed as stable; cholera epidemic was recorded. In 1878, there
were no cases of cholera, but the situation with diphtheria was
assessed as epidemic. The analysis showed that during the
epidemic, the percentage of deceased children of age 0-15
increased by 12% compared with the similar data in 1872.
The proportion of deceased children increased, with more children
of 1-5 years old dying comparing to the children of 11-15 years old.
Therefore, the risk group for diphtheria at that time were children of
1-15 years old, and children under one year almost did not die of
the infection that was confirmed by the literature sources.
In the 1990s, anti-vaccination propaganda led to vaccination
abandonment resulting in diphtheria epidemic. There were 223
cases of diphtheria in Poltava Oblast in 1992-1995, 43 of them were
children, 14 patients died. The epidemic of diphtheria peaked in
1993, when the incidence was 4 per 100 ths.
Conclusions. The data of the 19th century on case-fatality rate,
incidence and mortality of diphtheria reflected the high level of
development of the epidemic process in the Poltava Governorate
with a significant exceeding, almost 100 times, comparing to other
infections indicators. The introduction of immunization in Ukraine
since 1932 affected the decrease of the incidence of diphtheria in
Poltava Oblast. But later, anti-vaccine publications in the media
pushed for abandonment of vaccination, resulting in a new epidemic
in 1992-1995. Comparing the incidence of diphtheria during the
epidemic period, before the introduction of vaccination, in Poltava
Oblast in the 19th century and during the period of immunization of
the population in the 20th century, a difference of almost 170 times
was found.
Taking into account current circumstances, it is necessary to
prepare for the unsatisfactory consequences of the infection
prevention and the reemergence of the epidemic process.

# 091. Порівняння епідемій дифтерії у XIX та XX столітті на
території Полтавщини у контексті значення для системи
громадського здоров’я
Байбарза А., Тертишний В.
ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. На території Полтавщини задокументовані дві епідемії
дифтерії в період з 1876-1879 рр. та 1992-1995 рр., які
вплинули на проведення етапів імунопрофілактики у
формуванні боротьби з інфекційними хворобами. Мета роботи
виявити особливості перебігу епідемічного процесу дифтерії в
різні часові періоди: 1876-1879 рр.; 1992-1995 рр. на території
Полтавщини.
Методи. Використано архівні матеріали Полтавської губернії
та Миргородського повіту за 1876-1979 рр., офіційні звіти
лікувальних закладів, а також дані Головного управління
статистики демографічних процесів та соціального розвитку у
Полтавській області, матеріали ДУ «Полтавській обласний
лабораторний центр МОЗ України».
Результати. У Полтавській губернії за 1876-1879 рр.
спостерігалася нищівна епідемія дифтерії з летальністю в
середньому 41% та смертністю 217 на 100 тис. населення. За
цей період захворіло на дифтерію 46 тис., рівні захворюваності
коливалися від 274 до 730 на 100 тис., а смертності – від 85 до
310 на 100 тис.
Так, у 1872 р. епідемічну ситуацію з дифтерії оцінювали як
благополучну, але реєстрували епідемію холери. У 1878 р.
випадки холери були відсутні, проте епідемічну ситуацію з
дифтерії оцінювали на рівні епідемії. Аналіз показав, що в
період епідемії дифтерії відсоток померлих дітей у віці 0-15
років збільшився на 12% у порівнянні з аналогічними даними
за 1872 р.
Збільшувалася частка померлих дітей, при цьому у віці 1-5
років помирало більше дітей, ніж у віці 11-15 років. Тож групою
ризику щодо дифтерії на той час були діти від 1 до 15 років, а
діти до року практично не помирали від цієї інфекції, що
підтверджено джерелами літератури.
В 90-ті роки минулого століття проводилась антивакцинальна
пропаганда, яка привела до відмов від профілактичних
щеплень, наслідком стала епідемія дифтерії. В Полтавській
області з 1992 по 1995 рр. захворіло на дифтерію 223 особи, з
них 43 дитини, 14 хворих на дифтерію померли. Пік епідемії
дифтерії припав на 1993 р., коли захворюваність становила 4
на 100 тис. осіб.
Висновки. Дані за ХІХ ст. про летальність, захворюваність та
смертність від дифтерії відображають високий рівень розвитку
епідемічного процесу на території Полтавської губернії зі
значним перевершенням, майже у 100 разів, показників щодо
інших інфекцій.
Впровадження імунопрофілактики в Україні з 1932 р. вплинуло
на зниження захворюваності на дифтерію у Полтавській
області. Але у подальшому антивакцинальні публікації у
засобах масової інформації підштовхували до відмов від
щеплень, внаслідок чого виникла нова епідемія в період з 1992
по 1995 рр. Зіставляючи показник захворюваності на
дифтерію в епідемічний період, до впровадження вакцинації, в
Полтавській області у ХІХ ст. з періодом проведення
імунопрофілактики населення у ХХ ст. виявлено різницю
майже у 170 разів.
Враховуючи сьогоднішні обставини, потрібно готуватися до
незадовільних наслідків боротьбі з цією інфекцією і
виникнення епідемічного процесу.
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# 093. Salmonella enterica Serotypes Enteritidis and
Typhimurium – Major Pathogens of Human Salmonellosis at
Western Oblasts of Ukraine
Boiko O.1, Yanko N.2, Pundyak T.3
1Rivne Research Station of Epizootology of the Institute of
Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine;
2SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
3Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies

Introduction. According to the reports on zoonoses by the
European Commission, the decreasing EU trend for confirmed
human salmonellosis cases since 2001 ended during 2012-2016. It
is important to note that Salmonella in 2016 became the most
common cause of foodborne toxic infection in Europe. Scientists
noticed the pandemic character of spread of Salmonella enteritidis
over the world since the second half of 20th century.
In this regard, we outlined the following goal: to monitor the
serovars of Salmonella isolated from humans during 2008-2017 on
the territory of three western oblasts of Ukraine.
Methods. The analysis of statistical data of state reports and results
of laboratory study on the incidence of Salmonella in the territory of
three oblasts of Ukraine: Volyn, Lviv, Ternopil were performed.
Bacteriological and epidemiological methods were used. The
monitoring period – 10 years (2007-2018). Statistical analysis was
performed in MS Exel.
Results. During the study period, 5793 cultures of Salmonella were
isolated and identified from humans. The average annual number of
salmonellosis cases was 222 in Volyn Oblast, 309 – in Lviv Oblast,
53 – in Ternopil Oblast.
Predominantly (95-97%) two Salmonella serovars S.
enterica subsp. enterica Typhimurium and S. enterica subsp.
enterica Enteritidis were isolated through the whole period (a total
number 5572 isolates (96%)). Comparing these two pathogens in
each oblast, the serotype S. enteritidis was the most often detected,
in particular: 83.61% (1857 isolates) in Volyn, 76.83% (2339) in Lviv
and 69.51% (367) in the Ternopil Oblasts.
We also noticed a stable tendency to increase the number of
S. enteritidis cultures (on average in 2.2 times during the period), as
well as an increase the incidence of Salmonella outbreaks, from
2011 until 2017.
The serotype S. typhimurium was identified with a lower frequency
of 19.87%, and with a tendency to decrease in Volyn and Ternopil
oblasts, and to increase – in Lviv Oblast.
The remaining serotypes during the observation period in each
oblast did not exceed 2% barrier. These were: S. moscow – 30
isolates (0.99%), S. infantis – 25 (0.82%), S. haifa – 25 (0.72%),
S. typhi – 20 (0.66%) (Lviv Oblast), S. muenchen – 22 (0.99%)
(Volyn Oblast), S. gallinarum − 8 isolates (1.51%) (Ternopil Oblast).
Conclusions. During the last decade (2008-2017), the key
pathogens of human in the territory of three oblasts of Western
Ukraine were serovarians: S. enteritidis with an average total
frequency of 76.65%, and S. typhimurium – 19.87%. The obtained
data were confirmed by the data of national and foreign
researchers. Other serovars, including human-adapted such as
S. typhi, S. paratyphi, did not exceed the 0.7%.

# 093. Серотипи Salmonella enterica Enteritidis та
Typhimurium – основні збудники сальмонельозів людини у
західному регіоні України
Бойко О.1, Янко Н.2, Пундяк Т.3
1Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної
медицини НААН України;
2ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
3Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Вступ. За даними звітності країн членів Євросоюзу, тенденція
до зменшення підтверджених випадків сальмонельозів
людини, яка тривала з 2001 року, закінчилась у 2012-2016 рр.
Важливо, що саме сальмонела у 2016 році стала
найпоширенішою причиною виникнення харчових
токсикоінфекцій в Європі. Ряд науковців застосовують
твердження пандемії Salmonella enteritidis починаючи з другої
половини 20 століття.
У зв’язку з цим ми окреслили наступну мету – здійснити
моніторинг сероварів сальмонел, виділених від людей протягом
2008-2017 рр. на території трьох областей Західної України.
Методи. Проведено аналіз статистичних даних державної
звітності та результатів лабораторних досліджень щодо
захворюваності на сальмонельоз на території трьох областей:
Волинської, Львівської і Тернопільської. Використано
епідеміологічний і бактеріологічний методи дослідження.
Період досліджень становив 10 років (2007-2018). Обробку
даних здійснено за допомогою MS EXCEL.
Результати. За досліджуваний період від хворих на
сальмонельоз людей загалом було ізольовано та
ідентифіковано 5793 культури сальмонел. Середньорічна
кількість випадків сальмонельозів становила у Волинській
області – 222, у Львівській області – 309, Тернопільській області
– 53. Найчастіше (95-97%) у всіх 3 областях виділяли 2
серовари Salmonella enterica subsp. enterica Typhimurium
та Enteritidis: сумарно 5572 ізолятів (96%).
Серед них у кожній області найчастіше ідентифікували
сероваріант S. enteritidis, зокрема: 83,61% (1857 ізолятів) у
Волинській, 76,83% (2339) – у Львівській та 69,51% (367) – у
Тернопільській областях.
Нами виявлено стабільну тенденцію до зростання (в
середньому у 2,2 раза) кількості ізолятів серотипу Enteritidis, а
також збільшення частоти спалахів сальмонельозів людей,
починаючи з 2011 року і до цього часу.
Серотип Typhimurium ідентифікували з середньою частотою
19,87% із тенденцією до зниження частоти його виділення у
Волинській та Тернопільській областях, та до зростання – у
Львівській області.
Решта серотипів, за період спостереження, у жодній з
областей не перевищила 1% бар’єру. До сероваріантів, яких
ідентифікували відносно частіше, віднесено такі: S. moscow –
30 ізолятів (0,99%), S. infantis – 25 (0,82%), S. haifa – 25 (0,72%),
S. typhi – 20 (0,66%) (Львівська область), S. muenchen – 22
(0,99%) (Волинська область), S. gallinarum – 8 ізолятів (1,51%)
(Тернопільська область).
Висновки. Ключовими збудниками сальмонельозу людей
упродовж останнього десятиріччя (2008-2017 рр.) на території
трьох областей Західної України є сероваріанти: S. enteritidis із
середньою частотою виділень 76,65% і S. typhimurium – 19,87%.
Отримані дані підтверджують дані вітчизняних та закордонних
дослідників. Решта сероварів, зокрема адаптовані до
інфікування людей, такі як S. typhi, S. paratyphi, не перевищили
0,7%.
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# 122. Monitoring of Campylobacter Infection for Biosafety
Ensuring of the Ukrainian Population
Fotina T., Kasianenko O., Fotina H., Berezovskyi A., Fotin A., Fotin
O.
Sumy National Agrarian University

Introduction. The globalization of the food market has led to the
need to address the issue of food safety and the need to reduce
risks of their negative impact on human health. In the majority of the
countries Europe and the world based on monitoring the studies on
the risk assessment of microbiological contamination of poultry
products, the dominant role of Campylobacter spp. among other
isolates that are considered as potential pathogens of acute
intestinal infections of humans when consuming poultry products
contaminated with these pathogens. In this regard, microbiological
monitoring at poultry farms and in poultry processing shops is
important defining the sensitivity of isolated cultures to antimicrobial
drugs.
Methods. The research was conducted in the Innovative
Technologies, Safety and Quality of Livestock Products Laboratory
of the SNAU. Isolation of campylobacteria was carried out in
accordance with the international standard (DSTU ISO
10272-1:2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs.
Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter
spp. Part 1. Detection Method (ISO 10272-1:2006, DT). In addition
to the classical bacteriological methods, test systems produced by
R-biopharm, namely RIDASCREEN Campylobacter, were used.
Results. The studies have shown that the percentage of
campylobacter isolation was higher in sick birds, including
Campylobacter lari – 0.65% and Campylobacter jejuni – 14.53%,
whereas it was significantly lower in healthy birds – 0.57 to 4.23%,
respectively. After the cooling process, the number of
Campylobacter spp. isolates decreased in healthy birds from 0.22 to
2.61%, and in sick birds – from 0.37 to 12.13%, respectively. To
reduce the contamination of birds the VetOx-1000 drug was offered.
The Campylobacter spp. isolates were presented in С. jejuni –
77.1%, C. coli – 21.1% and C. lari – 1.9%. According to the results
of the conducted work, for the first time in Ukraine, a deposition of
C. jejuni circulating strain was made in the depository of the State
Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms (Kyiv). The epidemiological study of
campylobacteriosis human morbidity cases revealed that poultry
products were the most common source of infection – 29 (38.2%) of
the identified cases.
Conclusions. It has been found that insemination of poultry by
bacteria of the genus Campylobacter at different technological
stages of processing has excellent performance, and contamination
of poultry occurs as a result of intestinal content ingestion during
gutting. The relationship of microflora from sick people and poultry
products indicates a wide circulation of campylobacteriosis
pathogens in the environment and requires in-depth epizootological
observation.

# 122. Моніторинг кампілобактеріозної інфекції для
гарантування біобезпеки населення України
Фотіна Т., Касяненко О., Фотіна Г., Березовський А., Фотін А.,
Фотін О.
Сумський національний аграрний університет

Вступ. Глобалізація ринку харчової продукції призвела до
необхідності вирішувати проблему безпеки продуктів
харчування й необхідності зменшити ризики їх негативного
впливу на здоров'я людини. В більшості країн Європи та світу
на підставі моніторингових досліджень щодо оцінки ризику
мікробіологічної контамінації продукції птахівництва
встановлено домінуючу роль Campylobacter spp. серед інших
ізолятів, які оцінюють як потенційні збудники гострих
кишкових інфекцій людини при споживанні продукції
птахівництва забруднених даними патогенами. У зв'язку з цим
актуальним є проведення мікробіологічного моніторингу в
птахівничих господарствах і в цехах по переробки птиці, з
визначенням чутливості ізольованих культур до антимікробних
препаратів.
Методи. Дослідження проводилися в лабораторії «Інноваційні
технології та безпека і якість продуктів тваринництва» СНАУ.
Ізоляцію кампілобактерій здійснювали згідно міжнародного
стандарту (ДСТУ ISO 10272-1:2007 «Мікробіологія харчових
продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод
виявлення і підрахунку кампілобактерій (Campylobacter spp).
Частина 1. Метод виявлення (ISO 10272-1:2006, DT)». Крім
класичних бактеріологічних методів, використовували тест-
системи виробництва R-biopharm, а саме «RIDASCREEN
Campylobacter».
Результати. Дослідженнями встановлено, що відсоток ізоляції
кампілобактерій був вище з тушок хворої птиці, у тому числі
Campylobacter lari – 0,65% та Campylobacter jejuni – 14,53%,
тоді як з тушок здорової птиці він був значно нижче від 0,57 до
4,23% відповідно. Після процесу охолодження кількість
ізолятів Campylobacter spp. знизилося у здорової птиці від 0,22
до 2,61%, а у хворої птиці від 0,37 до 12,13% відповідно. Для
зниження контамінації тушок птиці було запропоновано
препарат «ВетОкс – 1000». Ізоляти Campylobacter spp. були
представлені С. jejuni – 77,1%, C. coli – 21,1% та C. lari – 1,9%.
За результатами проведеної роботи вперше в Україні було
здійснено депонування циркулюючого штаму C. jejuni в
депозитарії Державного науково-контрольного інституту
біотехнології і штамів мікроорганізмів (м. Київ). Епідеміологічне
дослідження випадків захворюваності на кампілобактеріоз
людей дозволило виявити, що частіше джерелом інфекції була
продукція птахівництва – 29 (38,2%) встановлених випадків.
Висновки. Встановлено, що обсіменіння тушок птиці
бактеріями роду Campylobacter на різних технологічних етапах
переробки мають відмінні показники, контамінація тушок
відбувається в результаті потрапляння вмісту кишечника під
час патрання. Спорідненість мікрофлори від хворих людей та
продуктів птахівництва вказує на широку циркуляцію
збудників кампілобактеріозу у навколишньому середовищі і
потребує проведення поглибленого епізоотологічного
спостереження.
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# 123. Viral Hepatitis B Incidence Analysis in Lviv Oblast in
2013-2017
Fedoryachenko U., Pavliv R.
SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Viral hepatitis B is an actual medical and social
problem caused by a high level of morbidity, wide spreading,
complications, conversion to chronic forms, significant economic
losses. An excess of the average incidence rate of viral hepatitis B
was recorded in Lviv Oblast in 2013-2017.
Methods. Statistical, epidemiological analysis of viral hepatitis B
incidences was carried out in Lviv Oblast for 2013-2017.
Results. In 2013-2017, 637 cases of viral hepatitis B were
registered in Lviv Oblast with the highest rates in 2014, 162 cases,
incidence rate – 6.42; the lowest in 2017, 101 cases, incidence rate
– 4.00; while the incidence rate in Ukraine was 3.38 and 3.34,
respectively. In the oblast, 74% of cases were registered among the
urban population, and 26% of cases were registered among the
rural population. Male adults dominated (97.2% of patients); 2.8% of
cases were children. Risk group in the recent years: men, 25-49
years old – 50.5% of the patients in 2017 compared to 54.4% in
2016. The share of sick men in this age group in 2017 was 70.5%
against 56.7% in 2016. Seasonality was not observed. Forty-two
cases of nosocomial infection with viral hepatitis B were registered.
The share in the general structure of nosocomial infections was
41.5%, ranging from 6.2% in 2013 to 52.1% in 2016 and 71.4% in
2017. Twenty-six cases of infection with viral hepatitis B were
registered among medical professionals. Carriers of viral hepatitis B
among blood donors are detected annually, 144 carriers have been
identified within testing 102,475 blood donors for HBsAg. Among
the potential factors of infection in the recent years, dental services
dominate, its share in the overall structure of factors was: 2015 –
21%, 2016 – 15.2%, 2017 – 15.7%. Positive results were found
every year during the screening of population risk groups for the
determination of HBsAg. During the analyzed period, 112,244
people from the risk group were examined for the diagnostic
purpose and for the purpose of surveillance for the HBsAg
determination, of which 1177 people were found to have a positive
result, 1% of those examined.
Conclusions. The study of the long-term dynamics patterns of the
viral hepatitis B incidence among the population, conducting
screening studies to determine markers of viral hepatitis will reveal
the real state of the viral hepatitis B prevalence. Accounting,
conducting the epidemiological investigations of the cases of
infection with viral hepatitis B in order to identify risk groups and
factors is an integral part in the implementation of surveillance.

# 123. Аналіз захворюваності на вірусний гепатит В у
Львівській області за 2013-2017 роки
Федоряченко У., Павлів Р.
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Вірусний гепатит В – актуальна медико-соціальна
проблема, зумовлена високим рівнем захворюваності, значним
поширенням, ускладненнями, переходом у хронічні форми,
значними економічними втратами. За 2013-2017 роки у
Львівській області зареєстровано перевищення
середньодержавного показника захворюваності на вірусний
гепатит В.
Методи. Статистичний, епідеміологічний аналіз
захворюваності на вірусний гепатит В у Львівській області за
2013-2017 роки.
Результати. У Львівській області за 2013-2017 роки
зареєстровано 637 випадків вірусного гепатиту В з найвищими
показниками у 2014 році – 162 випадки (6,42 на 100 тис.
населення), найнижчими у 2017 році – 101 (4,00 на 100 тис.
населення). Показник захворюваності в Україні у відповідні
роки становив 3,38 та 3,34 на 100 тис. населення. Серед
зареєстрованих хворих 74% складало міське населення,
сільське – 26%. Серед хворих домінували дорослі чоловічої
статі – 97,2%, діти складали 2,8% випадків. Група ризику в
останні роки – чоловіки 25-49 років (50,5% випадків у 2017 році
проти 54,4% у 2016 році). Частка чоловіків у даній віковій групі
у 2017 році – 70,5% проти 56,7% у 2016 році. Сезонність не
характерна. Зареєстровано 42 випадки внутрішньолікарняного
інфікування вірусним гепатитом В. Частка випадків
нозокоміальної інфекції у загальній структурі
внутрішньолікарняних інфекцій – 41,5%, коливалась від 6,2% у
2013 році до 52,1% у 2016 та 71,4% у 2017 роках. Серед
медиків зареєстровано 26 випадків інфікування вірусним
гепатитом В.Щорічно виявляються носії вірусного гепатиту В
серед донорів крові, виявлено 144 носія серед 102 475
обстежених на HBsAg донорів. Серед ймовірних факторів
інфікування останні роки домінують стоматологічні послуги,
частка у загальній структурі факторів склала: 2015 рік – 21%,
2016 рік – 15,2%, 2017 рік – 15,7%.Щорічно виявлялись
позитивні результати під час обстеження груп ризику
населення на визначення HBsAg. За проаналізований період з
діагностичною метою та з метою епідеміологічного нагляду на
визначення HBsAg обстежено 112 244 особи з групи ризику, з
них у 1177 осіб виявлено позитивний результат (1% з
обстежених).
Висновки. Вивчення закономірностей багаторічної динаміки
захворюваності на вірусний гепатит В серед населення,
проведення скринінгових досліджень на визначення маркерів
вірусних гепатитів дозволить виявити реальний стан
поширеності вірусного гепатиту В. Облік, проведення
епідеміологічних розслідувань випадків інфікування вірусним
гепатитом В з метою виявлення груп та факторів ризику є
невід’ємною складовою при здійсненні епідеміологічного
нагляду.
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# 135. Various Approaches to Expanding the Availability of HIV
Counseling and Testing Services among Key Groups of
Populations in Donetsk Oblast
Pozharova І.1, Klimenko Y.1, Daragan G.2, Stepanskyi D.2,
Kolesnikova I.3
1Kramatorsk City Antituberculosis Dispensary;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. According to estimations by the World Health
Organization (WHO), up to 30% of HIV infected and 25% of TB
patients are not identified in Donetsk Oblast. This negatively affects
the containment of HIV epidemic in the context of humanitarian
crisis, military development in the East of the country and increasing
number of internally displaced persons to the area of Donetsk
Oblast under Ukraine's control. One of the main directions of HIV/
AIDS prevention is the access to testing for antibodies to HIV for the
population, including risk groups, as part of the “90-90-90” strategy.
The objective of the study is to assess the effectiveness of HIV
counseling and testing services for patients from risk groups,
including those with suspicion of tuberculosis, the role of pre- and
post-testing counseling (VCT) in reducing the risk of infection and
changing sexual behavior.
Methods. The analysis of serological monitoring data of the
laboratories of AIDS Center, reports from VCT offices “Dovira”,
penitentiary facilities and non-governmental organizations
(analytical, bibliographic, systemic approach and system analysis).
Results. In 2017, 119,213 inhabitants of Donetsk Oblast were
surveyed for the presence of HIV (6.2% of the population), positive
results were found in 1724 people, but this is half the number that is
expected. The estimated number of people living with HIV/AIDS
(PLHIV) in Donetsk Oblast controlled by the Government of Ukraine
is 19,000 people, of whom 53.5% were aware of their positive HIV
status at the end of 2017. Thanks to the active cooperation with
international projects and non-governmental organizations in 2018,
15 monitoring visits were made to 30 healthcare facilities of Level 1
and Level II, and 190 medical professionals were provided with
advice and training on the implementation of rapid tests (RT). This
led to increased proportion of patients (93% and 90%) who were
tested for HIV using RT in primary health care centers and hospitals
and obtained the test results. The number of patients examined for
clinical reasons in 2018 increased by 47%, including RT examined
patients – 5 times, up to 20%. The share of patients detected with
serological markers was 3.3%, which was 17% more compared to
2017. In mobile outpatient clinics, community centers and places of
direct localization of HIV risk groups, 6900 people were tested using
RT, and 0.5% were positive. During 2017-2018, 2000 prisoners
were tested in the oblast penitentiary facilities, 3.5% were found
positive thanks to the projects in the field of HIV/AIDS prevention
and tuberculosis. The implemented measures allowed improving
coverage of oblast population with HIV testing and achieving 76.1%
of the estimated number of PLHIV.
Conclusions. The expansion of counseling and testing services
was made possible thanks to healthcare institutions supervision that
gave an opportunity to critically analyze and identify potential gaps
in access to cover the population of the oblast with RT, provide
recommendations for improving this work, and cooperation with
projects and non-governmental organizations.

# 135. Різноманітні підходи до розширення доступу до
послуг консультування і тестування на ВІЛ для ключових
груп населення у Донецькій області
Пожарова І.1, Кліменко Ю.1, Дараган Г.2, Степанський Д.2,
Колеснікова І.3
1Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський
протитуберкульозний диспансер м. Краматорська»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. За розрахунковими показниками Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ) в Донецькій області не виявляється
до 30% ВІЛ-інфікованих та 25% хворих на туберкульоз (ТБ), що
негативно впливає на стримування епідемії ВІЛ-інфекції на тлі
гуманітарної кризи, бойових дії на Сході країни та збільшення
кількості вимушених переселенців до території Донецької
області, підконтрольній Україні. Одним із стратегічних
напрямів боротьби з ВІЛ/СНІД є доступ населення, в т.ч. з груп
ризику, до тестування на наявність антитіл до ВІЛ у межах
стратегії «90-90-90».
Метою дослідження є оцінка ефективності послуг
з консультування і тестування на ВІЛ (КіТ) пацієнтів із груп
ризику, в т.ч. з підозрою на туберкульоз, ролі до- та
післятестового консультування (ДКТ) в зниженні ризику
зараження і зміні сексуальної поведінки.
Методи. Аналіз даних серомоніторингу лабораторії Центру
СНІДу, звітів з ДКТ кабінетів «Довіра», пенітенціарних закладів
та неурядових організацій (аналітичний, бібліографічний,
системного підходу та системного аналізу).
Результати. В 2017 році обстежено на наявність ВІЛ 119 213
мешканців (6,2% населення області), виявлено позитивні
результати у 1724 осіб, проте це вдвічі менше за необхідне.
Оціночна кількість людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом (ЛЖВ), які
мешкають на підконтрольній Уряду України території
Донецької області, складає 19 000 осіб, з них знали про
свій позитивний ВІЛ-статус на кінець 2017 р. – 53,5%. Завдяки
активній співпраці у 2018 р. з міжнародними проектами та
неурядовими організаціями було здійснено 15 моніторингових
візитів до 30 закладів охорони здоров’я області I та II рівнів,
надана консультативна допомога і навчання 190 медичних
фахівців із запровадження швидких тестів (ШТ). Це призвело
до збільшення частки пацієнтів (до 93% і 90%), які були
обстежені на ВІЛ за допомогою ШТ у Центрах первинної
медичної допомоги та стаціонарах та отримали результати
тестування. Кількість пацієнтів, обстежених за клінічними
показниками у 2018 р., зросла на 47%, в т.ч. обстеженими ШТ
– у 5 разів, склала 20%. Виявлено осіб з серологічними
маркерами – 3,3%, що на 17% більше порівняно з 2017 р. На
базі мобільних амбулаторій, громадських центрів і місць
безпосередньої локалізації груп ризику ВІЛ з використанням
ШТ пройшли тестування 6900 осіб, виявлено позитивних 0,5%.
За період 2017-2018 рр. завдяки роботі проектів у сфері
протидії ВІЛ/СНІД та туберкульозу охоплено тестуванням
ув’язнених у пенітенціарних закладах області – 2000 осіб,
виявлено позитивних – 3,5%. Здійснені заходи дозволи
покращити охоплення тестуванням на ВІЛ населення області
до 76,1% від оціночної кількості ЛЖВ.
Висновки. Розширення послуг з КіТ стало можливим завдяки
супервізіям закладів охорони здоров’я, що дали можливість
критично проаналізувати та визначити потенційні прогалини в
доступності охоплення ШТ населення області, надати
рекомендації щодо покращення цієї роботи, та спільній
співпраці з проектами та неурядовими організаціями.
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# 145. Comparison of IgG Titers to Bordetella pertussis in the
Population and Patients with Chronic Obstructive Pulmonary
Disease
Ivanchenko N.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Pertussis belongs to highly contagious infectious
diseases. There is a growth of this disease in Lviv Oblast from 2.7
cases per 100 thousand people in 2005 to 12.55 – in 2018.
Insufficient attention is paid to the diagnosis of pertussis in adults,
which contributes to its distribution in the population. Extremely
unsatisfactory vaccination coverage level of the child population
against pertussis is observed: 2016 – 19.4%, 2018 – 66.5% and
isolated cases of adult vaccination. At the same time, the number of
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) cases in Lviv Oblast
and Ukraine is constantly growing.
The objective of the study was to compare the levels of IgG titers to
Bordetella pertussis among the population and patients with COPD.
Methods. The immunological structure of 80 adults from the
population and 67 people diagnosed with COPD against pertussis
was determined. The level of specific antibodies was determined by
the SERO PERTUSSIS tm IgG Enzume immunosorbent Assay
ELISA Savyon Diagnostics Ltd, Israel, test system.
Results. According to the obtained results, titer Ig class G below 10
BU/ml was found in 40 people from the population (50.0%), which
indicated seronegative status. Among people with chronic
obstructive pulmonary disease, a titer of immunoglobulins of class G
below 10 BU/ml was detected in 15 people (22.38%), which
indicated seronegative status. The level of antibodies from 10 to 49
BU/ml was observed in 37 (46.25%) people from the population,
which might indicate both previous pertussis and vaccination. Titers
from 11 to 49 in the absence of information on vaccination indicated
previous pertussis in 41 people – 61.19% among the examined
patients with COPD. An antibody level of more than 50 BU/ml in 3
(3.75%) persons from the population was detected indicating the
period of reconvalescence of the previous pertussis, in 11 patients
with chronic obstructive pulmonary disease (16.4%) the antibody
level was more than 50 BU/ml, which indicated the period of
reconvalescence of pertussis.
Conclusions. Thus, the levels of IgG to Bordetella pertussis were
higher among those diagnosed with chronic obstructive pulmonary
disease (p<0.05), the frequency of Bordetella pertussis
seronegative people was higher among those in the population. The
diagnostic search for pertussis among adults with long-lasting
cough seems appropriate.

# 145. Порівняння титрів IgG до Bordetella pertussis серед
загального населення та хворих на хронічні обструктивні
захворювання легень
Іванченко Н.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Кашлюк належить до висококонтагіозних інфекційних
хвороб. У Львівській області відмічається ріст даної хвороби з
2,7 на 100 тис. населення у 2005 році до 12,55 у 2018 році.
Недостатня увага приділяється діагностиці кашлюку у
дорослих, що сприяє його розповсюдженню у популяції.
Відмічається вкрай незадовільне охоплення вакцинацією серед
дитячого населення проти кашлюку: 2016 рік – 19,4%, 2018 рік
– 66,5% та поодинокі випадки вакцинації дорослих. У той же
час зростає кількість захворювань на хронічні обструктивні
захворювання легень (ХОЗЛ) як у Львівській області так і в
Україні.
Метою дослідження було порівняти рівні титрів IgG до
Bordetella pertussis серед загального населення та хворих на
ХОЗЛ.
Методи. Проведено визначення імунологічної структури 80
дорослих із загальної популяції та 67 людей, яким був
встановлений діагноз ХОЗЛ, щодо збудника кашлюку. Рівень
специфічних антитіл визначали тест-системою ІФА SERO
PERTUSSIS tm IgG Enzume immunosorbent linced Assay ELISA
Savyon Diagnostics Ltd, Ізраїль.
Результати. Згідно з одержаними результатами, у 40 осіб із
загальної популяції (50,0%) виявлений титр Ig класу G нижче
10 BU/ml, що свідчить про серонегативний статус. У 15 осіб з
ХОЗЛ (22.38%) виявлений титр імуноглобулінів класу G нижче
10BU/ml, що свідчить про серонегативний статус. У 37 (46,25%)
осіб із загальної популяції виявлено рівень антитіл від 10 до 49
BU/ml, що може свідчити як про перенесений кашлюк, так і про
проведену вакцинацію. З числа хворих на ХОЗЛ у 41 особи –
61,19% обстежених – титри від 11 до 49 при відсутності даних
про вакцинацію свідчать про перенесений кашлюк. У 3 (3,75%)
осіб із загальної популяції виявлений рівень антитіл понад 50
BU/ml, що свідчить про період реконвалесценції перенесеного
кашлюку, у 11 осіб з числа хворих на ХОЗЛ (16,4%) виявлений
рівень антитіл понад 50 BU/ml, що свідчить про період
реконвалесценції кашлюку.
Висновки. Таким чином, рівні IgG до Bordetella pertussis були
вищими серед осіб, яким встановлений діагноз ХОЗЛ (р<0,05),
частота серонегативних щодо Bordetella pertussis людей була
вищою серед осіб із загальної популяції. Є доцільним
діагностичний пошук кашлюку серед дорослих осіб з тривалим
кашлем.
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# 152. HIV Infection Epidemic Situation in Kreminskyi Rayon of
Luhansk Oblast
Guzhva O., Vnukova K., Vinogradov O.
Luhansk Taras Shevchenko National University

Introduction. Today HIV infection remains one of the most pressing
challenges of public health. According to the WHO, by the end of
2017, there were registered about 36.9 million people worldwide
living with HIV; 1.8 million people became HIV-infected in 2017.
Nine hundred and forty thousand people died from HIV-related
causes.
Ukraine is among the countries with a high-level of HIV spread.
According to Public Health Centre of the MOH of Ukraine as of
October 2018, there were 144,633 of HIV-infected persons (342.6
per 100,000 people) registered in Ukraine. During January-October
2018, 13,414 new HIV infection cases were registered (31.7 per
100,000 people).
The work objective was to evaluate the HIV infection epidemic
situation in Kreminskyi Rayon of Luhansk Oblast in 2018.
Methods. In the course of the study, the HIV spread and primary
incidence rates in Kreminskyi Rayon of Luhansk Oblast in 2018
were determined and evaluated. The study was conducted
according to generally accepted rules of bioethics.
Results. In 2018, there were 160 HIV-positive persons under the
care of a physician in Kreminskyi Rayon of Luhansk Oblast, 80 men
and 80 women. By age distribution, the majority (78.1%) of HIV-
infected persons were in the group from 25 to 49 years. In 2018,
HIV prevalence was at the level of 409.21 per 100,000 population
(in 2017 – 462.43 per 100,000 population), which is 19.4% higher
than the average HIV prevalence in Ukraine.
During 2018, 1454 persons were examined that made up 3.7% of
the population of Kreminskyi Rayon (in 2017, 1457 persons or
3.7%), 18 HIV-infected persons were registered, among them 3
children born to HIV positive mothers. HIV incidence was 46.04 per
100,000 people (in 2017 – 37.7 per 100,000 people), which is
45.2% higher than the average HIV incidence in Ukraine.
Conclusions. Thus, in 2018 in Kreminskyi Rayon of Luhansk
Oblast, there was a relative decrease in the prevalence (by 13.0%)
and an increase in the incidence (by 22.1%) of HIV infection as
compared with the data of 2017. Prevalence and incidence of HIV in
Kreminskyi Rayon remain high as compared with the average data
in Ukraine, which shows a clear need for comprehensive preventive
measures.

# 152. Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції у Кремінському
районі Луганської області
Гужва О., Внукова К., Виноградов О.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Вступ. ВІЛ-інфекція залишається однією з найбільш
актуальних проблем охорони здоров'я сьогодення. За
інформацією ВООЗ, на кінець 2017 р. у світі було
зареєстровано близько 36,9 млн. ВІЛ-інфікованих осіб; 1,8 млн.
осіб інфікувалися у 2017 р. Від причин, пов'язаних з ВІЛ-
інфекцією, померло 940 тис. осіб.
Україна належить до країн з високим рівнем поширеності ВІЛ.
За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України,
станом на жовтень 2018 р. в Україні зареєстровано 144,633
тис. ВІЛ-інфікованих осіб (342,6 на 100 тис. населення). За
період січень-жовтень 2018 р. зареєстровано 13,414 тис. нових
випадків ВІЛ-інфекції (31,7 на 100 тис. населення).
Метою роботи була оцінка епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції у
Кремінському районі Луганської області у 2018 р.
Методи. В ході дослідження визначали і оцінювали показники
поширеності та первинної захворюваності на ВІЛ-інфекцію у
Кремінському районі Луганської області у 2018 р. Дослідження
проведено згідно загальноприйнятих норм біоетики.
Результати. У 2018 р. в Кремінському районі Луганської
області під медичним наглядом перебувало 160 ВІЛ-
інфікованих осіб, з яких 80 чоловіків та 80 жінок. За віковим
розподілом більшість (78,1%) ВІЛ-інфікованих осіб входили у
групу від 25 до 49 років. Поширеність ВІЛ-інфекції у 2018 р.
була на рівні 409,21 на 100 тис. населення (у 2017 р. – 462,43
на 100 тис. населення), що на 19,4% вище, порівняно з
середньою поширеністю ВІЛ-інфекції в Україні.
Протягом 2018 р. обстежено 1454 людини, що становить 3,7%
від населення Кремінського району (у 2017 р. – 1457 осіб або
3,7%), узято на облік 18 ВІЛ-інфікованих осіб, з яких 3 дитини,
народжені ВІЛ-позитивними матерями. Захворюваність на ВІЛ-
інфекцію становила 46,04 на 100 тис. населення (у 2017 р. –
37,7 на 100 тис. населення), що на 45,2% вище, порівняно з
середньою захворюваністю на ВІЛ-інфекцію в Україні.
Висновки. Таким чином, у 2018 році в Кремінському районі
Луганської області спостерігається відносне зменшення
показника поширеності (на 13,0%) та зростання показника
захворюваності (на 22,1%) на ВІЛ-інфекцію, порівняно з
даними за 2017 р. Рівні поширеності та захворюваності на ВІЛ-
інфекцію у Кремінському районі залишаються більшими,
порівняно з середніми показниками в Україні, що обумовлює
необхідність комплексної профілактичної роботи.
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# 155. Increase of HIV Transmission among Military Personnel
of the Armed Forces after Beginning of War Actions in Ukraine,
2014-2018
Olym M.1,2, Ivanko O.3, Klimenko Y.2, Martsinovska V.1,4,
Malakmadze N.1
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health
Center of the MoH of Ukraine;
2Central Sanitary and Epidemiological Department of the MoD of
Ukraine;
3Ukrainian Military Medical Academy;
4SI L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine

Introduction. According to the national statistics, 23,000 persons
are diagnosed with HIV every year in Ukraine, of those 18,000 new
cases are registered at the health care facilities (HCF) of the
Ministry of Health (MOH) in 2018. Since 1998 to 2014 (the
beginning of military actions), HIV notification rate increased 3-fold
among civilian population, while it decreased 3-fold among military
personnel in the Armed Forces of Ukraine (AFU). Since 2006, after
the suspending of AFU and the MOH collaboration, an integrated
HIV/AIDS surveillance system in the AFU was poorly operational.
We analyzed HIV data to determine the actual burden in the AFU.
Methods. Data on notification rate of military personnel were
obtained from the infectious disease database of the AFU and from
HIV/AIDS Form 2 of the MOH − for the civilian population and
compared for the periods from 2009-2013 to 2014-2018.
Results. From 2009 to 2013, the average notification rate was 46
per 100,000 civilian and 6 per 100,000 military population. From
2014 to 2018 this indicator among civilian decreased to 41 per
100,000, but increased to 36 per 100,000 among the military
population.
Until 1998, testing of donated blood was the major way to diagnose
HIV within AFU. Military personnel of mandatory service were the
main donors. Decrease of conscription for military services reduced
testing of blood donations in the AFU. At the same time, the
introduction of a voluntary testing resulted in 36% decrease of HIV
detection among civilians by 2001. In 2008, HIV express testing for
recruits ensured detection of HIV before entry to the AFU. HIV-
positive individuals were excluded from service.
After beginning of the war, the AFU conscripted civilians without HIV
testing. Most of conscripts remained in the military services under
contract without subsequent testing. An increase of incidence
among contracted military personnel from 19 per 100,000 in 2014 to
39 per 100,000 military populations in 2018 was observed.
Retention of HIV-positive personal in the military services depends
on the clinical stages of disease, but they receive treatment only at
the HCF thus becoming a challenge for epidemiological
investigation and monitoring of the treatment outcome by AFU.
Conclusions. The apparent 6-fold increase in HIV notification rate
was observed among the military personnel during the war.
However, due to poor surveillance and the absence of routine HIV
testing the morbidity is likely underreported. Changes in the
regulations with the introduction of instructions for epidemiological
investigation and annual testing in AFU would contribute to
strengthening of surveillance.
To improve poor monitoring of HIV-infected military personnel,
moving HIV diagnostics and treatment to the AFU and implementing
an integrated reporting between MOH and the Ministry of Defense
of Ukraine is recommended.
Implementation of prevalence study is recommended to determine a
true morbidity of HIV in AFU.

# 155. Зростання захворюваності на ВІЛ інфекцію серед
військовослужбовців Збройних Сил після початку воєнних
дій в Україні, 2014-2018 рр.
Олим М.1,2, Іванько О.3, Кліменко Ю.2, Марциновська В.1,4,
Малакмадзе Н.1
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»;
2Центральне санітарно-епідеміологічне управління МО України;
3Українська військово-медична академія;
4ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського» НАМН України

Вступ. В Україні щороку ВІЛ діагностується в середньому у
23 000 осіб, з них 18 000 осіб зареєстровано у закладах
охорони здоров’я (ЗОЗ) Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) у
2018 р. З 1998 р. на фоні збільшення показника реєстрованої
захворюваності (ПРЗ) на ВІЛ-інфекцію серед цивільного
населення в 3 рази, його рівень серед військовослужбовців
Збройних Сил України (ЗСУ) зменшився в 3 рази до початку
військових дій у 2014 р. До 2006 р. існував єдиний епіднагляд
за ВІЛ/СНІД у ЗСУ та МОЗ. Після розформування цієї системи
епіднагляд у ЗСУ належним чином не здійснювався. Ми
проаналізували дані про ВІЛ для виявлення дійсного тягаря у
ЗСУ.
Методи. Інформація щодо ПРЗ військовослужбовців отримана
з бази даних інфекційної захворюваності ЗСУ, для цивільного
населення використана звітність №2-ВІЛ/СНІД МОЗ, та
порівняні періоди 2009-2013 рр. і 2014-2018 рр.
Результати. У 2009-2013 рр. середній ПРЗ на ВІЛ-інфекцію
становить 46 на 100 000 цивільного населення та 6 на 100 000
військовослужбовців. У 2014-2018 рр. показник зменшився до
41 на 100 000 серед цивільного населення, але серед
військовослужбовців зріс до 36 на 100 000.
До 1998 р. ключовий шлях виявлення ВІЛ у ЗСУ був пов'язаний
з дослідженням донорської крові, і військовослужбовці
строкової служби були основними донорами. Скорочення
призову на строкову службу призвело до зниження забору
крові.
У той же період впроваджено добровільне тестування на ВІЛ,
що знизило загальне виявлення в країні на 36% в 2001 р. У
2008 р. для призовників впроваджено обстеження на ВІЛ за
допомогою експрес-тестів, що забезпечило виявлення ВІЛ до
занесення у ЗСУ. ВІЛ-позитивні особи не приймались на
службу.
Мобілізація цивільного населення в ЗСУ проводилась без
тестування на ВІЛ, частина залишилась на військовій службі за
контрактом, не проходячи тестування. ПРЗ на ВІЛ-інфекцію
серед контрактників у ЗСУ збільшився з 19 на 100 000 в 2014
р. до 39 на 100 000 військовослужбовців у 2018 р.
Подальше проходження служби ВІЛ-позитивних
військовослужбовців залежить від клінічної стадії
захворювання, проте лікування здійснюється виключно у ЗОЗ
МОЗ. Це перешкоджає проводити епідеміологічне
розслідування та моніторинг лікування в межах ЗСУ.
Висновки.Шестикратне збільшення показника реєстрованої
захворюваності на ВІЛ-інфекцію спостерігається в ЗСУ під час
воєнних дій, проте недосконала система епіднагляду,
відсутність рутинного тестування на ВІЛ можливо занижує
захворюваність.
Внесення змін до існуючого законодавства щодо введення
інструкцій для епідеміологічного розслідування і щорічного
рутинного тестування в ЗСУ дозволить посилити епіднагляд.
Недостатній міжвідомчий зв’язок призводить до неналежного
моніторингу ВІЛ-інфікованих у ЗСУ. Для його покращення
рекомендовано перенести встановлення діагнозу і лікування
ВІЛ-інфекції в систему ЗСУ і впровадити інтегровану систему
звітності між МОЗ та МО України.
Для виявлення достовірної захворюваності на ВІЛ-інфекцію в
ЗСУ рекомендується провести привалентне дослідження.
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# 164. Clinical and Laboratory Features of the Clinical Course
of Infectious Mononucleosis in Children with Colonization of
Tonsillar Mucosa with Pathogens
Klymenko Kh.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. The incidence of infectious mononucleosis (IM)
increases with each year. The purpose of our study was to
determine the feature of the clinical course of the IM in patients with
colonization of tonsillar mucosa with pathogens.
Methods.We studied 109 children aged 1 to 18 years old with the
diagnosis of IM confirmed by serological testing. The patients were
divided into two groups: group 1 consisted of 33 children, in which
pathogenic, facultative aerobic microflora was isolated from the
pharyngeal swabs at admission, including Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus aureus, Hemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniaе (≥3.0 lg CFU/ml); the group 2 consisted of 76 patients
with negative results of bacteriological studies of pharyngeal swabs
or with the microorganisms that were attributed to the normal
resident flora. In 42.3% of the group 1 and 56.5% of the group 2,
IgM to Epstein-Barr virus (EBV) and cytomegalovirus (CMV) were
detected at the same time.
Results. In the group 1, S. aureus (60.6%) predominated among
the pathogens isolated from throat, while S. pneumoniaе (36.4%),
S. pyogenes (15.2%), Klebsiella pneumoniae (18.2%) were found
significantly less often, and the fungi of Саndida genus (42.4%)
were found in a significant portion of the patients in this group.
The course of the disease with pronounced hyperthermic syndrome
was significantly more frequent among the patients in the group 1
(75.7±7.4%), the temperature exceeded 38.5 °C.
Lymphadenopathy with the increase in both cervical and
submandibular lymph nodes was detected in 75.2% of the children
in the group 1 and 81.1% of the patients in the group 2. Another
pattern was found in size of the spleen, which was increased by an
average of 3.8 cm in the patients in the group 2 and by 2.4 cm in the
patients in the group 1.
Changes in hemogram of the group 1 patients in the acute period of
the disease were characterized by leukocytosis (77.6%),
lymphocytosis (33.3%), monocytosis (27.2%), presence of atypical
mononuclear cells (48.5%), anemia ( at 9.7%), accelerated ESR (at
78.9%).
Among the number of biochemical parameters, the level of
antistriptolysin O (ASLO) in the group 1 amounted to 272.20 IU/ml
on average and significantly exceeded this rate in the children of the
group 2, and the increased level of ASLO was found in 38.5% of
children. The content of C-reactive protein was slightly higher in the
patients in the group 2 – 14.56 mg/l [9.63-19.49]; it exceeded the
age norm in 39.4% of the patients in this group.
Conclusions. In children of the group 1, despite the fact that
infectious mononucleosis was caused by mixed infection in a
minority of cases compared with group 2, the heavier course was
due to the presence of pathogenic optional aerobic microflora, the
representatives of which are capable of causing inflammatory
processes in the tissues, and indicators of general and biochemical
blood analysis that significantly exceeded the age limits.

# 164. Клініко-лабораторні особливості перебігу
інфекційного мононуклеозу у дітей з колонізацією
слизової мигдаликів зіву патогенними мікроорганізмами
Клименко Х.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Захворюваність на інфекційний мононуклеоз (ІМ)
зростає з кожним роком. Метою нашого дослідження було
встановити особливості перебігу ІМ у хворих з колонізацєію
слизової мигдаликів зіву патогенними мікроорганізмами.
Методи. Під спостереженням перебувало 109 дітей віком від 1
до 18 років з діагнозом ІМ, підтверджений результатами
серологічного обстеження. Хворих було розділено на дві групи,
до групи 1 увійшло 33 дітей, у яких з посіву слизу зіву на
момент госпіталізації виділено патогенну, факультативно
аеробну мікрофлору – Streptococcus pyogenes, Staphylococcus
aureus, Hemophilus факультативно-анаэробный influenzae,
Streptococcus pneumoniaе (≥3,0 lg КУО/мл); до групи 2 – 76
пацієнтів, результати бактеріологічних досліджень слизу зіву
яких були негативними або виявлено мікроорганізми, які
відносять до резидентної нормофлори. У 42,3% з групи 1 і
56,5% з групи 2 спостерігалась одночасне виявлення IgM до
вірусу Епштейна-Барр (ЕБВ) і цитомегаловірусу (ЦМВ).
Результати. У дітей групи 1 серед виділених з зіву патогенних
бактерій переважав S. aureus (60,6%), значно рідше виявляли
S. pneumoniaе (36,4%), S. pyogenes (15,2%), Klebsiella
pneumoniae (18,2%), у значної частини хворих цієї групи
виявлено одночасно і грибки роду Саndida (42,4%).
Серед хворих групи 1 достовірно частіше відмічали перебіг
хвороби з вираженим гіпертермічним синдромом, 75,7±7,4% –
температура перевищувала 38,5°С.
Лімфаденопатію, при якій спостерігалося одночасне
збільшення шийних і підщелепних лімфатичних вузлів,
виявлено у 75,2% дітей групи 1 та 81,1% хворих групи 2. Інша
закономірність виявлена при визначені розмірів селезінки, яка
була збільшена в середньому на 3,8 см у пацієнтів групи 2 та на
2,4 см у хворих групи 1.
Зміни гемограми хворих групи 1 в гострий період
захворювання характеризувалися лейкоцитозом (у 77,6%),
лімфоцитозом (у 33,3%), моноцитозом (у 27,2%), появою
атипових мононуклеарів (у 48,5%), анемією (у 9,7%),
прискореною ШОЕ (у 78,9%).
З низки біохімічних показників рівень антистрептолізину О
(АСЛО) у групі 1 становив в середньому 272,20 МО/мл і
достовірно перевищував цей показник у дітей групи 2,
підвищений рівень АСЛО виявлено у 38,5% дітей. Вміст С-
реактивного протеїну був дещо вищим у пацієнтів групи 2 –
14,56 мг/л [9,63-19,49]; у 39,4% хворих цієї групи цей він
перевищував вікову норму.
Висновки. У дітей групи 1, незважаючи на те, що інфекційний
мононуклеоз був викликаний мікст-інфекцією у меншості
випадків порівняно з групою 2, важчий перебіг був зумовлений
наявністю патогенної, факультативно аеробної мікрофлори,
представники якої здатні викликати запальні процеси в
тканинах, та показниками загального і біохімічного аналізу
крові, що суттєво перевищували вікові норми.
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# 179. The Present State of Preventive Vaccination and
Manifestations of Epidemic Process of Diphtheria among Adult
Population in Ukraine
Malova O., Motyka O., Slesarchuk O., Pavliy R.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. The epidemic of diphtheria in 1991-1998 reminded
the medical community of the vaccination importance for adults. At
present, the situation with the revaccination of the adult population
in Ukraine is far from favorable. The objective was to assess the
coverage indicators of booster doses of diphtheria and tetanus
vaccine (DTa) for adults, and study the main manifestations of the
epidemic process of diphtheria infection in this age group over the
last decade.
Methods. Statistical data on the incidence of disease and
vaccinations obtained by the Ministry of Health of Ukraine for the
period from 2009 through November 2018 was analyzed. Individual
personal data was not used. Statistical analysis was performed for a
significance level of P <0.05.
Results. The level of adult population coverage by diphtheria
vaccination was sufficient only in 2009 (95.8%). Since 2010, the
adult revaccination plan had not been implemented, 0.1% of the
planned ones were vaccinated in 2015. In the past 2 years, 44.8%
and 51.2% of the planned number of adults were revaccinated in
the country. However, there was a significant discrepancy between
the indicators by regions: from 90% to less than 30%.
For the period from 2010 through November 2018, 43 cases of adult
diphtheria were registered (78.2+5.6% of all patients). Cases were
detected annually, except for 2017 (the intensity index (II) ranged
from 0.01 to 0.04 per 100 thousand of population); in some years
there were 6-15 cases. It is disturbing that for 11 months of 2018, 6
adults fell ill with diphtheria (II was 0.02 per 100 thousand of
population) – that was the highest figure for the latest 6 years.
A comparative analysis of the diphtheria incidence and carriage of
Corynebacterium diphtheriae showed atypical manifestations of the
epidemic process of diphtheria infection. In certain years, there was
no detected carriage of toxigenic forms of the pathogen among all
age groups. There is a constant tendency to decrease the intensity
of non-toxicogenic carriage among adults: from 2010 to 2018. The II
decreased from 0.49 to 0.023 per 100 thousand of population.
Conclusions. Adults play a significant role in the structure of
diphtheria incidence over the recent years in Ukraine. Along with the
increase of patients number, there was an unexpected decrease in
the C. diphtheriae carriage level. The unsatisfactory implementation
of the adult revaccination plan over the past decade may serve as a
basis for deterioration of the epidemic situation with diphtheria in the
short term. When planning additional preventive measures for
diphtheria in Ukraine, adults should be considered as a risk group.
We plan to focus further studies on more precise determination of
the age limits of unprotected contingents in order to reduce the
financial costs of such activities.

# 179. Стан вакцинопрофілактики та прояви епідемічного
процесу дифтерійної інфекції серед дорослого населення
України в сучасний період
Малова О., Мотика О., Слесарчук О., Павлій Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Епідемія дифтерії 1991-1998 років нагадала медичній
спільноті про важливість вакцинації дорослих осіб. В сучасний
період в Україні ситуація із ревакцинацією дорослого
населення знову далека від благополучної. Метою роботи була
оцінка показників охоплення бустерними дозами вакцини для
профілактики дифтерії та правця, адсорбованої, із зменшеним
вмістом антигену (АДП-м) дорослих, та вивчення основних
проявів епідемічного процесу дифтерійної інфекції серед цієї
вікової категорії за останні 10 років.
Методи. Проводили аналіз даних статистичного обліку
захворюваності та щеплень Міністерства охорони здоров’я
України за період 2009-11 місяців 2018 рр. Персональні дані
людей не використовувались. Статистичну обробку проводили
для рівня значимості P<0,05.
Результати. Рівень охоплення дорослого населення
щепленнями від дифтерії був достатнім лише у 2009 р. (95,8%).
З 2010 р. план ревакцинації дорослих не виконувався, у 2015 р.
було щеплено 0,1% від запланованих. В останні 2 роки по
країні було ревакциновано 44,8 та 51,2% від запланованої
кількості дорослих осіб. Проте, спостерігалась значна
розбіжність показників по регіонах: від 90% до менше ніж 30%.
За період 2010-11 місяців 2018 рр. зареєстровано 43 випадки
дифтерії дорослих (78,2+5,6% від усіх хворих). Захворювання
виявляли щорічно, за винятком 2017 р. (інтенсивний показник
(ІП) коливався від 0,01 до 0,04 на 100 тис. населення); в окремі
роки було по 6-15 випадків. Викликає занепокоєння те, що за
11 місяців 2018 р. на дифтерію захворіло 6 дорослих осіб (ІП
становив 0,02 на 100 тис. населення) – це є найвищий
показник за останні 6 років.
Порівняльний аналіз захворюваності на дифтерію та носійства
Corynebacterium diphtheriae показав нетипові прояви
епідемічного процесу дифтерійної інфекції. В окремі роки
носійство токсигенних форм збудника (серед усіх вікових груп)
не виявляли взагалі. Спостерігається постійна тенденція до
зменшення інтенсивності нетоксигенного носійства серед
дорослих осіб: з 2010 до 2018 рр. ІП знизився з 0,49 до 0,023 на
100 тис. населення.
Висновки. В останні роки в Україні дорослі відіграють значну
роль у структурі захворюваності на дифтерію. Поряд із
зростанням кількості хворих відмічається несподіване
скорочення рівня носійства C. diphtheriae. Незадовільне
виконання плану ревакцинацій дорослих впродовж останніх 10
років може стати підґрунтям для погіршення епідемічної
ситуації з дифтерії в короткостроковій перспективі. При
плануванні додаткових профілактичних заходів щодо дифтерії
в Україні дорослі особи повинні розглядатися як група ризику;
подальші дослідження плануємо спрямувати на більш точне
визначення вікових меж незахищених контингентів для
скорочення фінансових затрат на проведення таких заходів.
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# 185. Clinical Features of the Nervous System Lesion in
Adults with Measles
Golub A.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. Increase in the incidence of measles in Europe and
Ukraine during 2016-2018 caught the doctors' attention to this
infectious disease. The severe complications of measles also
include lesions of the nervous system (NS): encephalitis,
meningoencephalitis (ME),
meningoencephalomyelopolyradiculoneuritis (MEMPRN). It is
known that encephalitis in adults with measles develops in 0.5-1 per
1000 cases of measles. The objective was to study the clinical
features of the nervous system lesions in adults with measles.
Methods. During 2006-2018, 28 adults with measles with NS lesion
complications were treated in the Department of Infectious Diseases
of Shupyk NMAPE, in Kyiv. The diagnosis was disclosed taking into
account the clinical course of the disease and was confirmed by the
determination of anti-IgM against measles virus in blood serum by
the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Results. Patients with NS lesions were from 18 to 56 years old, 16
(57.14%) males and 12 (42.86%) females. NS lesions developed on
the 4th-9th day from the onset of measles, and the largest number
of patients was registered on the day 6th and 7th, and made up 15
(53.57%) cases. On the 10th-11th days, it was registered only in 3
(10.71%) cases. In 12 patients, the meningeal symptoms were
found during the period of rash, in 7 patients meningeal signs were
observed on the background of toxic syndrome, but there were no
pathological changes in the spinal fluid test. The NS complications
more commonly started as impairment of consciousness that
occurred in patients with measles at home, and was a cause for
their hospitalization. Psychomotor agitation was observed in 6
(21.43%) patients, delirium – 1 (3.57%), sopor – in 5 (17.85%),
coma – in 1 (3.57%), signs of swelling of the brain: generalized
clonic-tonic seizures were observed in 9 (32.14%) patients. In 11
(39.3%) patients, besides meningeal syndrome, there were
symptoms of focal lesions of the brain. The nasolabial fold
asymmetry was determined in 5 patients, tongue deviation – 12,
nystagmus – 11, ptosis – 6, oculomotor disorders – 3 cases. When
conducting a spinal puncture, there were signs of liquor
hypertension, lymphocytic pleocytosis (14-250 cells per 1 ml). In 5
patients with ME and in 2 patients with MEMPRN, an increased
protein concentration was detected in the cerebrospinal fluid
(0.165-0.99 g/l); the glucose level was within the normal range.
Conclusions. Doctors of various specialisations should be aware
that the spectrum of NS lesions in adults with measles ranges from
meningism, meningoencephalitis to the severe cases of
meningoencephalopolyradiculoneuritis. Most often, NS lesions were
registered on day 6-7 of the disease, during the rash period, and
clinically characterized by meningeal syndrome in all patients; with
severe course, there were impairment of consciousness and focal
symptoms. Against the background of treatment, all patients
recovered, no lethal cases were registered.

# 185. Особливості перебігу уражень нервової системи у
дорослих, хворих на кір
Голуб А.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика МОЗ України

Вступ. Підвищення захворюваності на кір в країнах Європи та
Україні в 2016-2018 рр. знову привернули увагу лікарів до
цього інфекційного захворювання. До тяжких ускладнень кору
відносять також ураження нервової системи (НС): енцефаліти,
менінгоенцефаліти (МЕ),
менінгоенцефаломієлополірадикулоневрити (МЕМПРН).
Відомо, що енцефаліти у дорослих, хворих на кір
розвиваються у 0,5-1 з 1000 випадків кору. Метою даної
роботи було вивчення особливостей перебігу уражень
нервової системи у дорослих, хворих на кір.
Методи. На базі кафедри інфекційних хвороб НМАПО імені П.
Л.Шупика, м. Києва в період 2006-2018 рр. проліковано 28
дорослих хворих на кір із ураженням НС. Діагноз був
встановлений з урахуванням характерної клінічної картини
захворювання та підтверджений визначенням анти-IgM до
вірусу кору методом імуноферментного аналізу (ІФА) у
сироватці крові.
Результати. Хворі з ураженням НС були віком 18-56 років, за
статтю – 16 (57,14%) чоловіків і 12 (42,86%) жінок. Ураження
НС розвивалось на 4-9 добу від початку кору, найбільша
кількість хворих припадала на 6-7 добу – 15 (53,57%). На 10-11
добу – зареєстровано тільки у 3 (10,71%). У 12 хворих у періоді
висипань менінгеальні симптоми були виявлені в усіх хворих, у
7 – на тлі інтоксикаційного синдрому спостерігались
менінгеальні знаки, але у лікворограмі патологічні зміни були
відсутні. Ускладнення з боку НС частіше дебютували як
порушення свідомості, що виникали у хворих на кір вдома, це
слугувало приводом для їх госпіталізації до лікарні.
Психомоторне збудження спостерігалось у 6 (21,43%) хворих,
делірій – 1 (3,57%), сопор – 5 (17,85%), кома – у 1 (3,57%), у 9
(32,14%) – спостерігались ознаки набряку головного мозку:
генералізовані клоніко-тонічні судоми. У 11 (39,3%) хворих,
окрім менінгеального синдрому, були симптоми вогнищевого
ураження речовини головного мозку. У 5 хворих визначались
асиметрія носогубної складки, девіація язика – у 12, ністагм – у
11, птоз – у 6, окорухові розлади – у 3. При проведені
спинномозкової пункції відмічені ознаки вираженої лікворної
гіпертензії, у 21 хворого – лімфоцитарний плеоцитоз (14-250
клітин в 1 мл). У 5 хворих із МЕ та 2 – з МЕМПРН виявлено
підвищений вміст білку в лікворі (0,165–0,99 г/л), рівень
глюкози – у межах норми.
Висновки. Для лікарів різних спеціальностей важливо
пам’ятати, що спектр уражень НС у дорослих, хворих на кір,
коливається від менінгізму, менінгоенцефаліту до розвитку у
тяжких випадках менингоенцефалополирадикулоневриту.
Найчастіше ураження НС реєструвались на 6-7 добу хвороби,
тобто у періоді висипань та клінічно характеризувались
наявністю в усіх хворих менінгеального синдрому, при тяжкому
перебігу наявні порушенням свідомості та вогнищева
симптоматика. На тлі лікування всі хворі одужали, летальні
випадки не зареєстровані.
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# 187. Transition of Corynebacterium diphtheriae to Non-
Culturable State during Long-Term Starvation
Motyka O.1, Korniychuk O.2, Kapustiak K.3, Malova O.1, Slesarchuk
O.1, Pavliy R.1
1Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Danylo
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Introduction. The ability of pathogenic microorganisms to pass into
viable but non-culturable state (VBNS) is one of the mechanisms for
ensuring their long-term survival under adverse conditions and
contributes to the stable preservation of pathogen populations of
infectious diseases.
The objective of the study was to monitor the process of
Corynebacterium diphtheriae transition to the VBNS under the
influence of stress factors.
Methods. Ten strains of C. diphtheriae were the objects of study.
Broth cultures of C. diphtheriae from the early stationary phase of
growth had been kept without access to fresh nutrient substrates for
at least 5 years. The total number of cells (direct counting), the
number of live cells (acridine orange staining) and the number of
colony-forming units (CFU) were periodically determined. The
structure of bacterial cells was studied using electron microscopy.
The research has been conducted in vitro, without involving
laboratory animals. Statistical processing of the results was carried
out for a significance level of <0.05.
Results. Prior to starvation, the total number of C. diphtheriae cells
in broth cultures was close to the number of living cells and CFU
(2-5 bln/ml). During the first year, in the conditions of lack of nutrient
substrates, the concentration of CFU decreased sharply; after three
years stabilized at the level of about 90-120 CFU/ml. The number of
live cells until the end of the observation was at least 10 thousand
per ml of culture fluid. Most of them were in the VBNC; proliferation
was restored only after a special procedure. Non-culturable forms
(NF) C. diphtheriae were characterized by a number of changes in
the structure of the cell. Corynebacteria in the VBNC remained
viable until the end of the observation period and exhibited high
resistance to the effects of stress factors (in particular, high
concentrations of antibiotics). NF of diphtheria causative agent was
not detected by conventional bacteriological methods.
Conclusions. In the conditions of the nutrient substrate deficit, C.
diphtheriae demonstrate the ability to transition to NS, which
provides high stability of bacterial cells in conditions of acute or
chronic stress. This contributes to the stable preservation of the
population of the diphtheria pathogen and at the same time makes it
difficult to detect nonculturable forms in practical laboratories. It
seems appropriate to develop a procedure for outputting C.
diphtheriae cells from VBNS to increase the effectiveness of
microbiological diagnosis of diphtheria infection.

# 187. Перехід Corynebacterium diphtheriae в
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Вступ. Здатність патогенних мікроорганізмів переходити у
некультивований стан (НС) є одним із механізмів забезпечення
їх тривалого виживання в несприятливих умовах та сприяє
стабільному збереженню популяцій збудників інфекційних
захворювань.
Метою роботи було провести спостереження за процесом
переходу Corynebacterium diphtheriae у НС під впливом
стресових чинників.
Методи. Об’єктами були 10 штамів C. diphtheriae. Бульйонні
культури C. diphtheriae із ранньої стаціонарної фази росту
зберігали без доступу свіжих поживних субстратів не менше 5
років. Періодично визначали загальну кількість клітин (прямий
підрахунок), кількість живих клітин (забарвлення акридиновим
оранжевим) та кількість колонієутворюючих одиниць (КУО).
Структуру бактерійних клітин вивчали за допомогою
електронної мікроскопії. Усі дослідження проведені in vitro, без
залучення лабораторних тварин. Статистичну обробку
результатів проводили для рівня значимості <0,05.
Результати. До початку голодування загальна кількість клітин
C. diphtheriae в бульйонних культурах була близькою до
кількості живих клітин та КУО (2-5 млрд/мл). Упродовж
першого року в умовах дефіциту поживних субстратів
концентрація КУО різко скоротилась; після трьох років
стабілізувалась на рівні близько 90-120 КУО/мл. Кількість
живих клітин до кінця спостереження становила не менше 10
тис. у мл культуральної рідини. Більшість із них знаходилась у
НС; проліферація відновлювалась лише після спеціальної
процедури. Некультивовані форми (НФ) C. diphtheriae
характеризувались рядом змін у структурі клітини.
Коринебактерії, що перебували в НС, зберігали життєздатність
до кінця періоду спостереження та проявляли високу стійкість
до впливу стресових чинників (зокрема, високих концентрацій
антибіотиків). Звичайними бактеріологічними методами НФ
збудника дифтерії не виявлялись.
Висновки. В умовах дефіциту поживних субстратів C.
diphtheriae проявляють здатність до переходу в НС, який
забезпечує високу стійкість бактерійних клітин в умовах
гострого чи хронічного стресу. Це сприяє стабільному
збереженню популяції збудника дифтерії та водночас
утруднює виявлення некультивованих форм у практичних
лабораторіях. Уявляється доцільним розробити процедуру
виведення клітин C. diphtheriae з НС для підвищення
ефективності мікробіологічної діагностики дифтерійної
інфекції.
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Introduction. Results of epidemiological studies of mycobacterium
demonstrated that more than 150 species are known today as non-
tuberculosis mycobacterium (NTM), and up to 80% of cases are
caused by Mycobacterium avium complex (MAC). Mycobacterium
bovis is the causative agent of bovine tuberculosis, and in 2018, it
was detected in domestic cats exported from Ukraine to Italy. In
Ukraine, with huge number of pulmonary tuberculosis (TB), a
mechanism for identification of pathogens from Mycobacterium spp.
is not defined in official protocols of the MOH of Ukraine. Such
patients in Ukraine are treated according to national protocols that
don’t take into account other specimen except Mycobacterium
tuberculosis. The patients take first line drugs (Isoniazid, Rifampicin,
Ethambutol and Pyrazinamide), and doctors are not able to correct
their therapy because of absence of corresponding protocols.
The aim of the study was to identify Mycobacterium spp. isolated
from suspected TB patients by polymerase chain reaction (PCR)
and spoligotyping to demonstrate presence of NTM in Ukraine and
justify the need of changes in protocols.
Materials and methods.We isolated NTM from sputum of new
cases of suspected pulmonary TB who underwent treatment in
Kharkiv tuberculosis hospitals and identified Mycobacterium spp.
DNA extraction was performed according to the protocol provided
with the nucleic acids extraction kit manufactured by Agrogen.
Amplification was carried out using the GenPak PCR Core reagent
kit. The marker Ladder of 100 bp molecular weight was used for
determination of amplicon size. For PCR typing, we used the
following primers: Mycobacterium spp.: 16SRNAMyc F/R; MAC:
IS1311 F/R, IS901 F/R, DT1 F/R; M. tuberculosis complex (MTC):
INS-1/2; M. tuberculosis: PT-1/2; M. bovis: JB 21/22.
Results and discussion. During 2017, 25 (7.14%) cultures of NTM
were isolated from sputum of 350 new cases of suspected
pulmonary TB. The results of identification by PCR were as follows:
M. bovis – 8; M. bovis + MAC – 2; M. intracellulare – 1; MAC – 1;
M. avium avium – 1; MTC – 12. By spoligotyping, 8 of 25 cultures
(suspected M. bovis) were identified as M. tuberculosis IT53,
lineage T1 and IT1, lineage Beijing.
Conclusion.We isolated the wide range of NTM from the sputum
of new TB cases who underwent treatment in TB hospitals in
Kharkiv. Identification of NTM and other M. tuberculosis spp. among
pulmonary TB patients should be included in the protocols of TB
diagnostics in Ukraine for better treatment results.

# 193. Проблеми ідентифікації нетуберкульозних
мікобактерій у пацієнтів з підозрою на туберкульоз легень
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Вступ. Результати епідеміологічних досліджень мікобактерій
показали, що на сьогодні більше 150 видів відомі як
нетуберкульозні мікобактерії (НТМ), і до 80% випадків
викликані Mycobacterium avium complex (MAC). Mycobacterium
bovis є збудником туберкульозу великої рогатої худоби, а в
2018 році він був виявлений у домашніх котів, що були вивезені
з України до Італії. В Україні з величезною кількістю
туберкульозу легень (ТБ) механізм для ідентифікації збудників
з Mycobacterium spp. не визначено в офіційних протоколах
МОЗ України. Таких пацієнтів в Україні лікують відповідно до
національного протоколу, який не враховує приналежність
мікобактерій до конкретного сімейства, крім Mycobacterium
tuberculosis. Пацієнти приймають препарати першої лінії
(ізоніазид, рифампіцин, етамбутол і піразинамід), а лікарі не в
змозі коректувати терапію через відсутність відповідних
протоколів.
Метою дослідження було ідентифікувати Mycobacterium spp.,
виділені від хворих з підозрою на ТБ методом полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР) та споліготипування для демонстрації
наявності НТМ в Україні та обґрунтування необхідності змін у
протоколах.
Матеріали і методи. Ми виділили НТМ з мокротиння хворих на
нові випадки легеневого туберкульозу, які проходили
лікування у протитуберкульозних закладах м. Харків, і
визначили Mycobacterium spp. Екстракцію ДНК проводили
згідно з протоколом до набору для екстракції нуклеїнових
кислот, виготовленим Agrogen. Ампліфікацію проводили з
використанням набору реагентів GenPak PCR Core. Для
визначення розміру ампліконів використовували маркер
молекулярної маси Ladder 100 bp. Для типізації ПЛР були
використані наступні праймери: Mycobacterium spp.:
16SRNAMyc F/R; MAC: IS1311 F/R, IS901 F/R, DT1 F/R; M.
tuberculosis complex (MTC): INS-1/2; M. tuberculosis: PT-1/2;
M. bovis: JB 21/22.
Результати і обговорення. У 2017 році 25 (7,14%) культур
НТМ були виділені з мокротиння 350 нових випадків хворих із
підозрою на легеневий туберкульоз. Результати ідентифікації
за допомогою ПЛР були наступними: M. bovis – 8; M. bovis +
MAC – 2; M. intracellulare – 1; MAC – 1; M. avium avium – 1; MTC
– 12. За допомогою споліготипування, 8 з 25 культур (з
підозрою на M. bovis) були ідентифіковані як M. tuberculosis
IT53, лінії T1 і IT1, лінії Beijing.
Висновок. Ми виділили широкий спектр НТМ з мокротиння
хворих з підозрою на нові випадки туберкульозу легень, які
проходили лікування в протитуберкульозних закладах
Харківської області. Ідентифікацію НТМ та інших M.
tuberculosis spp. серед хворих на туберкульоз легень слід
включити до протоколів діагностики туберкульозу в Україні
для кращих результатів лікування.
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Introduction. Over the past decades, the mass fraction of isolates
of Mycobacterium tuberculosis Beijing Genotype Strain isolated
from patients with pulmonary tuberculosis in Ukraine has doubled
from 32.1% (2006) to 62% (2016) (Liashenko, 2008;
Konstantynovska, 2018). A similar tendency can be observed in the
Russian Federation (RF), which Russian scientists associate with
the circulation of a highly virulent Mycobacterium tuberculosis
Beijing Genotype Strain B0/W148 in the territory of Russia.
According to Russian scientists (Bespyatykh, 2016), B0/W148
subtype is an elevated metabolism of a long chain fatty acyl-CoA
ligase, and AgpS protein that induces lipid anabolism. Previously,
with the help of the MIRU-VNTR analysis (A, B, C, D, E locuses),
the dominance of Genotype 42425 in the Kharkiv region, which
coincided by the profile (15 locuses) with Beijing Genotype B0/
W148, has been proven. This suggested the circulation of this strain
in the territory of Ukraine. In this regard, the objective of our work
was whole genome sequencing of Beijing Genotype 42,425.
Methods. The preliminary diagnosis of tuberculosis (TB) was
established using smear microscopy and Xpert MTB/RIF test. Drug
tolerance was determined using MGIT 960 analyzer. The genotype
of the isolate was determined using MIRU-VNTRplus (Allix-Béguec,
2008). For sequencing, the cultures were transferred to PrimeStore
(Longhorn Vaccines and Diagnostics LLC). Sequencing was carried
out at Longhorn Vaccines and Diagnostics LLC on the Illumina
platform (San Diego, CA, USA). Bioinformatics analysis was
conducted using the PhyResSE website (Feuerriegel, 2015) and
Geneious Prime.
Results. An isolate with maximum read depth was selected for
genomic analysis previously characterized by MIRU-VNTR analysis
by 15 locuses. The strain was isolated from a 57-year-old man, a
former prisoner, a drug and alcohol addict, an HIV-positive person,
diagnosed with multi-drug-resistant tuberculosis. The isolate was
resistant to H (isoniazid), R (rifampicin), E (ethambutol), S
(streptomycin), Z (pyrazinamide), and K (kanamycin). As a result of
the whole genome sequencing, it was found that the Ukrainian
isolate, as well as subtype B0/W148, had two large inversions in the
genome. Thus, the area corresponding to positions 704,244 and
1,262,961 of H37Rv isolate was inverted to the genome at position
3,379,021, and the area corresponding to positions
3,379,027-3,711,737 was inverted to region 704,238-1,126,263.
Blocks 1, 3 and 5 retained their positions as it was in B0/W148
subtype. According to the point mutation analysis, the isolate was
resistant to fluoroquinolone, rifampicin, streptomycin, amikacin,
kanamycin, caproemycin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol.
Conclusions. For the first time in Ukraine, with the help of whole
genome sequencing, the circulation of a highly virulent
Mycobacterium tuberculosis Beijing Genotype Strain B0/W148 has
been proved.
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Вступ. За останні десятиріччя масова частка ізолятів генотипу
Beijing Mycobacterium tuberculosis, ізольованих від хворих на
туберкульоз легень на території України, зросла вдвічі - з
32,1% (2006 р.) до 62% (2016 р.) (Ляшенко, 2008;
Константиновська, 2018). У Російській Федерації (РФ)
спостерігається схожа тенденція, яку російські науковці
пов’язують з циркуляцією на території РФ високовірулентного
субтипу M. tuberculosis генотипу Beijing B0/W148. Особливістю
субтипу B0/W148, за даними російських науковців (Bespyatykh,
2016), є підвищений метаболізм довголанцюгової лігази
жирних кислот – КоА, та білку AgpS, який індукує ліпідний
анаболізм. Раніше нами за допомогою MIRU-VNTR аналізу (A,
B, C, D, E локуси) було доведено домінування генотипу 42 425
на території Харківської області, який співпадав за профілем
(15 локусів) з генотипом Beijing B0/W148. Це дало припущення
щодо циркуляції цього штаму на території України. У зв’язку з
цим метою нашої роботи було повногеномне секвенування
генотипу Beijing 42 425.
Методи. Попередній діагноз на туберкульоз (ТБ) було
встановлено за допомогою мікроскопії мазку та тесту Xpert
MTB/RIF. Стійкість до лікарських засобів визначали за
допомогою аналізатора MGIT 960. Генотип ізоляту визначали
за допомогою MIRU-VNTRplus (Allix-Béguec, 2008). Для
секвенування культури переносились в транспортне
середовище PrimeStore (Longhorn Vaccines and Diagnostics,
LLC). Секвенування проводили в Longhorn Vaccines and
Diagnostics LLC на платформі Illumina (Сан-Дієго, Каліфорнія,
США). Біоінформатичний аналіз проводили за допомогою веб-
сайту PhyResSE (Feuerriegel, 2015) та Geneious Prime.
Результати. Для геномного аналізу був обраний ізолят з
максимальною глибиною зчитування, який був попередньо
охарактеризований за допомогою MIRU-VNTR аналізу за 15
локусами.Штам був ізольований від чоловіка 57 років,
колишнього в’язня, який мав наркотичну та алкогольну
залежність, ВІЛ-інфікований, з діагнозом мультирезистентний
туберкульоз. Ізолят мав стійкість до H (ізоніазиду), R
(рифампіцину), E (етамбутолу), S (стрептоміцину), Z
(піразинаміду) та K (канаміцину). За результатами
повногеномного секвенування нами було встановлено, що
український ізолят, як і субтип B0/W148, мав в геномі дві великі
інверсії. Так, ділянка, що відповідає позиціям 704 244 та 1 262
961 ізоляту H37Rv, була інвертована в геном в позиції 3 379
021, а ділянка, яка відповідає позиціям з 3 379 027 по 3 711
737, інвертувалась в регіон 704 238-1 126 263. Як і у субтипу
B0/W148, блоки 1, 3 та 5 зберігали свої позиції. Згідно аналізу
точкових мутацій ізолят був резистентним до фторхінолону,
рифампіцину, стрептоміцину, амікацину, канаміцину,
капреоміцину, ізоніазиду, піразинаміду та етамбутолу.
Висновки. Вперше в Україні за допомогою повногеномного
секвенування доведена циркуляція високовірулентного
субтипу B0/W148 генотипу Beijing Mycobacterium tuberculosis.
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# 208. Study of Anti-Tuberculous Activity of 5- (2-, 3-
Fluorophenyl) -4 - ((Aryl, Heteryl) Ylidene) Amino-1,2,4-
Triazole-3-Thiols
Zazharskyi V.1, Bihdan O.2, Parchenko V.2, Davydenko P.1, Fotina
T.3
1Dnipro State University of Agriculture and Economics;
2Zaporizhzhia State Medical University;
3Sumy National Agrarian University

Introduction. One of the forms of tuberculosis mycobacterium
variability is the formation of resistance to antimicrobial drugs. This
is accompanied by the appearance of unusual, different from
traditional, forms of mycobacterium. Creation of new effective
bioactive compounds possessing tuberculocidal properties is a
topical issue of modern human and veterinary medicine. The aim of
the work is to study the bactericidal properties of 5- (2-, 3-
fluorophenyl) -4 - ((aryl, heteryl) ylidene) amino-1,2,4-triazole-3-
thiols for the decontamination of pathogenic Mycobacterium bovis in
vitro.
Methods. The research was conducted in the conditions of the
educational-research laboratory of the Department of Epizootology
and Infectious Diseases of Animals of the Dnipro State University of
Agriculture and Economics. The cultivation and accumulation of
biomass of the studied strains of M. bovis was carried out on an egg
nutrient medium at temperatures 37 °C, manufactured by the State
Enterprise Veterinary Medicine (Kharkiv, Ukraine). To the medium
was added 5- (2-, 3-fluorophenyl) -4 - ((aryl, heteryl) ylidene)
amino-1,2,4-triazole-3-thiols to obtain concentrations of 0.1%; 0.5%;
1% with the setting of two levels of pH: 6.5 and 7.1. The gravimetric
measurements were performed on laboratory electronic analytical
balances of the model ESJ-200-4 (USA).
Results. Under the influence of 0.5 and 1.0% concentration of 5-
(2-, 3-fluorophenyl) -4 - ((aryl, heteryl) ylidene) amino-1,2,4-
triazole-3-thiols, no growth of pathogenic M. bovis strain of 100
passages cultivated in a medium with a pH of 6.5 and 7.1 at 37 °C
throughout the observation period (90 days).
Differences in the action of 1% concentration of the preparation of
isoniazid on the medium with pH 6.5 and 7.1 were detected. If in a
medium with a pH of 7.1, the growth of M. bovis culture of 100
passage during 90 days of cultivation was not observed, then in a
medium with a pH of 6.5 from 30 days, there appear single small
colonies, the number of which increased by 90 days. 0.1%
concentration of the preparation isoniazid slightly affects the growth
of M. bovis – already at day 7 identified single colonies of whitish
color, the number of which gradually increases with the term of
observation.
Conclusions.While using of 5- (2-, 3-fluorophenyl) -4 - ((aryl,
heteryl) ylidene) of 0.5 and 1.0% concentration of amino-1,2,4-
triazole-3-thiols no growth of the pathogenic strain of M. bovis
(100th passage on a medium with pH 6.5 and 7.1 at 37 °C during 90
days) was observed.
Low concentration (0.1 and 0.5%) of the preparation of isoniazid in
a medium with a pH of 6.5 and 7.1 at 37 °C, the growth of the
pathogenic strain M. bovis of the 100th passage does not hold.
The research requires further research into the bactericidal
properties of 5- (2-, 3-fluorophenyl) -4 - ((aryl, heteryl) ylidene)
amino-1,2,4-triazole-3-thiols in vivo.

# 208. Вивчення протитуберкульозної активності 5- (2-, 3-
фторфенил) -4 - ((арил, гетерил) ілліденов) аміно-1,2,4-
триазол-3-тіолів
Зажарський В.1, Бігдан О.2, Парченко В.2, Давиденко П.1,
Фотіна Т.3
1Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
2Запорізький державний медичний університет;
3Сумський національний аграрний університет

Вступ. Одна із форм мінливості мікобактерій туберкульозу –
утворення стійкості до антибактеріальних препаратів. Це
супроводжується появою незвичайних, відмінних від
традиційних, форм мікобактерій. Створення нових ефективних
біоактивних сполук, що володіють туберкулоцидними
властивостями є актуальним питанням сучасної медицини і
ветеринарії.
Метою роботи є вивчення бактерицидних властивостей 5- (2-,
3-фторфенил) -4 - ((арил, гетерил) ілліденов) аміно-1,2,4-
триазол-3-тіолів для знезараження патогенного Mycobacterium
bovis in vitro.
Методи. Дослідження проводили в умовах навчально-
дослідної лабораторії кафедри епізоотології та інфекційних
хвороб тварин Дніпровського державного аграрно-
економічного університету. Культивування та накопичення
біомаси досліджуваних штамів М. bovis проводили на яєчному
живильному середовищі за температури 37 °C, виготовленому
ДП «Ветеринарна медицина» (м. Харків, Україна) з
додаванням 5- (2-, 3-фторфенил) -4 - ((арил, гетерил)
ілліденов) аміно-1,2,4-триазол-3-тіолів у розведенні 0,1; 0,5 та
1% концентраціях зі встановленням рН: 6,5 та 7,1.
Гравіметричні вимірювання виконували на лабораторних
електронних аналітичних вагах моделі ESJ-200-4 (США).
Результати. Під впливом 0,5 та 1,0% концентрації 5- (2-, 3-
фторфенил) -4 - ((арил, гетерил) ілліденов) аміно-1,2,4-
триазол-3-тіолів відмічена відсутність росту патогенного штаму
М. bovis 100 пасажу, культивованого на середовищі з рН 6,5 та
7,1 за температури 37 °C.
Виявлені відмінності дії 1% концентрації препарату ізоніазид на
середовищі з рН 6,5 та 7,1. Якщо на середовищі з рН 7,1 ріст
культури М. bovis 100 пасажу протягом 90 діб культивування
не спостерігався, то на середовищі з рН 6,5 з 30 доби
з'являються поодинокі дрібні колонії, кількість яких на 90 добу
збільшувалась. 0,1% концентрація препарату ізоніазид
незначно впливає на ріст М. bovis – вже на 7 добу виявлені
поодинокі колонії білуватого кольору, кількість яких поступово
збільшується з терміном спостереження.
Висновки. При застосуванні 0,5 та 1,0% концентрації 5- (2-, 3-
фторфенил) -4 - ((арил, гетерил) ілліденов) аміно-1,2,4-
триазол-3-тіолів була відмічена відсутність росту патогенного
штаму М. bovis 100 пасажу, культивованого на середовищі з
рН 6,5 та 7,1 за температури 37 °C протягом 90 діб
спостереження.
Низька концентрація (0,1 та 0,5%) препарату ізоніазид на
середовищі з рН 6,5 та 7,1 за температури 37 °C ріст
патогенного штаму М. bovis 100-го пасажу не стримує.
Робота потребує подальших наукових досліджень з вивчення
бактерицидних властивостей 5- (2-, 3-фторфенил) -4 - ((арил,
гетерил) ілліденов) аміно-1,2,4-триазол-3-тіолів in vivo.
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# 213. Outbreaks of Measles in Kirovohrad Oblast during
2004-2018
Operchuk N.1, Zadorozhna V.2, Golovan A.1
1SI Kirovograd Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine

Introduction. Despite the implementation of the World Health
Organization’s (WHO) elimination program, measles incidence in
Ukraine remains an extremely relevant topic and poses a serious
challenge to health system. During 2004-2018, measles incidence
in Ukraine range from 0.06 (2009) to 125.47 per 100 thousand of
population (2018). In 2004-2018, measles incidence among the
population of Kirovohrad Oblast ranged from 0.1 (2008, 2016) to
147.9 (2006). At the same time, 2194 residents were infected with
meals in the oblast, including 696 (31.7%) children and 1498
(68.3%) adults.
Methods. The following methods were used in the study:
epidemiological (cohort study), sanitary-statistical (specific data
analyses), sanitary-demographic methods (real generation method)
and enzyme immunoassays method (ELISA).
Findings. During 2004-2018, 38 outbreaks of measles were
registered in the oblast: 2006 – 15 outbreaks, 2013 – 1; 2014 – 1;
2018 – 21. Outbreaks were registered in organized groups – 22
(57,9%), and in the households – 16 (42.1%). In total, 383 persons
got ill during the outbreaks, of them, 28.2% were adults, and 71.8%
– children. The biggest share of the cases accounted for the age
groups of 15-19 years (29.8%) and 10-14 years (21.7%); persons of
5-9 years and 20-29 years old accounted for 16.4%. Cumulative
share of the patients of other age groups totaled 15.7% (children
under one year – 2.9%; 1-4 years old – 6%; 30 years and older –
6.8%). The diagnosis was laboratory confirmed in 48.3% cases;
other patients were epidemiologically linked to measles cases
confirmed by virology methods. It is particularly interesting that the
share of the cases with two doses of vaccine against measles was
40%; 13% received one dose of the vaccine. Other cases were not
vaccinated (27.8%) and had unknown number of vaccine doses in
history (19.2%). During the study period, 3244 contacts were tested
with ELISA, and 83 persons received post-exposure vaccination.
Conclusions. Thus, while estimating the outbreaks of measles in
Kirovohrad Oblast in 2004-2018, it is possible to conclude that the
major part of the cases were teenagers and adults, the cumulative
share of which totaled 53% of all cases. Laboratory confirmed
measles cases during the outbreaks amounted to 48.3%, others
were epidemiologically linked to cases and had clinical symptoms.
Among 383 cases, 40% were vaccinated twice; 13% – once; 27.8%
– had no vaccination; 19.2% - with unknown vaccination history.

# 213. Cпалахи кору в Кіровоградській області в період
2004-2018 років
Оперчук Н.1, Задорожна В.2, Головань А.1
1ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ
України»
2ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського» НАМН України

Вступ. Захворюваність на кір в Україні, незважаючи на
реалізацію Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ)
програми елімінації цієї інфекції, залишається надзвичайно
актуальним питанням та становить серйозну проблему для
охорони здоров’я. В період 2004-2018 рр. захворюваність на кір
в Україні коливалась в межах від 0,06 (2009 р.) до 125,47 на
100 тис. населення (2018 р.). У 2004-2018 рр. захворюваність на
кір населення Кіровоградщини становила від 0,1 (2008 р. та
2016 р.) до 147,9 (2006 р) на 100 тис. населення. У цей час в
області на кір захворіло 2194 мешканців, у т.ч. 696 (31,7%)
дітей та 1498 (68,3%) дорослих.
Методи. В роботі використовувались епідеміологічний
(когортне дослідження), санітарно-статистичний (аналіз
конкретних даних), санітарно-демографічний методи (метод
реальної генерації) та метод імуноферментного аналізу (ІФА).
Результати. В період 2004-2018 рр. в області зареєстровано 38
спалахів кору: 2006 р. – 15 спалахів; 2013 р. – 1; 2014 р. – 1;
2018 р. – 21. Спалахи реєструвались в організованих
колективах – 22 (57,9%), і в побуті – 16 (42,1%). Під час
спалахів захворіло 383 особи, з них 28,2% дорослих та 71,8%
дітей. Найбільша частка хворих припадала на вікові групи
15-19 років (29,8%) та 10-14 років (21,7%); 5-9 років та 20-29
років – по 16,4%. Сумарна частка пацієнтів інших вікових груп
складала 15,7% (діти до року – 2,9%; 1-4 років – 6%; 30 років і
старші – 6,8%). Лабораторно діагноз підтверджений у 48,3%
випадках, інші пацієнти мали епідеміологічний зв’язок з
особами, у яких кір підтверджено вірусологічними
дослідженнями. Особливу увагу привертає той факт, що
частка хворих, які щеплені проти кору дворазово, складала
40%; отримали одну дозу вакцини – 13%. Інші хворі були
нещеплені (27,8%) та мали невідому наявність щеплень в
анамнезі (19,2%). За період спостереження методом ІФА
обстежено 3244 контактних осіб, проведено вакцинацію за
епідемічними показаннями 83 особам.
Висновки. Таким чином, при оцінці спалахів кору в
Кіровоградській області в 2004-2018 рр. можна зробити
висновок, що основну групу хворих складали підлітки та
дорослі, сумарна частка яких становила 53% усіх хворих.
Лабораторно підтверджені випадки кору під час спалахів
складали 48,3%, інші мали епідемічний зв'язок та клінічні
симптоми. Серед 383 хворих 40% були щеплені дворазово; 13%
– одноразово; 27,8% – не щеплені зовсім; 19,2% – з відсутніми
даними щодо наявності щеплень в анамнезі.
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# 216. Measles Incidence among the National Guard Personnel
of Ukraine in the Lviv Oblast
Korobkin A.1, Kovbasiuk N.2, Sidnieva N.2
1Western Territorial Department of the National Guard of Ukraine;
2SI Territorial Medical Association of the MIA of Ukraine in Ivano-
Frankivsk Oblast

Introduction. The measles incidence in Ukraine continues to
rapidly grow. Lviv Oblast ranks first in morbidity rate. Accordingly,
the incidence is also recorded among high-risk groups, namely
among the National Guard personnel of Ukraine in the Lviv Oblast.
The objective of the study is to explore the measles incidence
among the National Guard personnel of Ukraine in Lviv Oblast.
Methods. Epidemiological analysis of the measles incidence has
been conducted among the National Guard personnel of Ukraine in
the Lviv Oblast, according to the state statistics reports for 2018,
with the calculation of intensive and extensive indices.
Results. In 2018, there were two measles outbreaks among the
military personnel of the Western Territorial Department of the
National Guard of Ukraine in the Lviv Oblast. The total number of
people that got sick was 37, the incidence rate was 134,252 per 100
thousand population. Measles cases have been registered for the
first time in the last ten years.
Winter-spring period is inherent for incidence increase: 17 cases
(45.9%) were registered in May, 20 cases (54.0%) were registered
in December.
The greatest number of cases were registered in the age group of
20-29 years – 32 patients (86.5%); the 5 patients (13.5%) belonged
to the age group of 18-19 years old.
In all cases, the disease was accompanied by eruption, fever heat,
cough; the course was moderately severe. All patients (100.0%)
were undergoing inpatient treatment, of which 28 (75.6%) were
treated in the Infectious Diseases Communal Clinical Hospital in
Lviv, and 9 (24.3%) were treated in the Central rayon hospital in
Pustomyty, Lviv Oblast.
The measles was diagnosed based on the clinical sings. Laboratory
studies of biological material from measles patients were not
conducted.
4 patients (10.8%) have 2 vaccines in the medical background; and
18 patients (48,6%) have one vaccine. The rest 3 patients were not
vaccinated or had no data on vaccination (40.5%).
Due to the registration of measles outbreaks, 45 contact military
personnel were vaccinated who did not have documentary evidence
of vaccinations.
Conclusions. Measles cases among the National Guard personnel
of Ukraine in the Lviv Oblast have been registered for the first time
in the last ten years.
To stabilize the situation, it is necessary to take urgent measures for
additional immunization of the National Guard personnel and ensure
coverage level of at least 95%. In view of the epidemiological
situation in the country, it is important to introduce changes to the
National Immunization Schedule, particularly, on mandatory
immunization against measles of people aged 16-17 years.

# 216. Про захворюваність на кір серед особового складу
Національної гвардії України у Львівській області
Коробкін А.1, Ковбасюк Н.2, Сіднєва Н.2
1Західне територіальне управління Національної гвардії
України;
2ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по
Івано-Франківській області»

Вступ. Розповсюдження захворювання на кір в Україні стрімко
набирає обертів. Львівська область посідає перше місце за
рівнем захворюваності. Відповідно реєструється
захворюваність і серед груп підвищеного ризику, а саме серед
особового складу Національної гвардії України у Львівській
області. Метою роботи було дослідити рівень захворюваності
на кір серед особового складу Національної гвардії України у
Львівській області.
Методи. Проведений епідеміологічний аналіз захворюваності
на кір серед особового складу Національної гвардії України у
Львівській області за даними державних статистичних та
галузевих звітів за 2018 рік, із розрахунком інтенсивних та
екстенсивних показників.
Результати. У 2018 році зареєстровано 2 спалахи кору серед
військовослужбовців Західного територіального управління
Національної гвардії України у Львівській області. Всього
захворіло 37 осіб, показник захворюваності – 134 252 на 100
тис. населення. Випадки кору зареєстровані вперше за останні
десять років.
Захворюваності притаманна зимово-весняна сезонність: у
травні зареєстровано 17 випадків (45,9%), у грудні ‒ 20
випадків (54,0%).
Найбільша кількість випадків припала на вікову групу 20-29
років – 32 хворих (86,5%); решта 5 хворих (13,5%) відносилися
до групи 18-19 років.
У всіх випадках захворювання супроводжувалось висипом,
підвищеною температурою, кашлем; перебіг – середньої
важкості. Всі захворілі (100,0%) проходили лікування в
стаціонарних умовах, з яких 28 осіб (75,6%) перебували в
обласній клінічній інфекційній лікарні м. Львова, а 9 осіб
(24,3%) у Центральній районній лікарні м. Пустомити Львівської
області.
Діагноз кір було встановлено на підставі клінічних ознак
захворювань. Лабораторні дослідження біологічного матеріалу
від захворілих на кір не проводились.
У 4-х хворих (10,8%) в анамнезі 2 щеплення; у 18-х хворих
(48,6%) – одне щеплення. Решта З захворілих не були щеплені
або не мали даних про щеплення (40,5%).
У зв’язку з реєстрацією спалахів кору проведені щеплення 45
контактним військовослужбовцям, що не мали
документального підтвердження наявності щеплень.
Висновки. Випадки захворювання на кір серед особового
складу Національної гвардії України у Львівській області
зареєстровані вперше за останні десять років.
З метою стабілізації ситуації необхідно здійснювати
невідкладні заходи щодо додаткової імунізації особового
складу Національної гвардії та забезпечення рівня охоплення
не менше 95%. Зважаючи на епідситуацію в країні, актуальним
є внесення змін до Національного календаря щеплень, зокрема
щодо обов’язкової імунізації проти кору осіб у віці 16-17 років.
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# 221. Profile of Manifestations of Epidemic Process of
Hepatitis A in Dnipropetrovsk Oblast (Ukraine)
Kiselov D.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Kuzmenko O.1, Bredykhina
M.1, Paliichuk O.1, Daragan G.2, Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Hepatitis A (HA) remains an outstanding issue, both
in Ukraine and the world. More than 165,000 cases of hepatitis A
have been reported in Europe in 2007-2017.
In Ukraine, particularly in Dnipropetrovsk Oblast, both sporadic
cases and hepatitis A outbreaks have been recorded every year.
The objective of the study was to determine quantitative and
qualitative characteristics of manifestations of the epidemic process
of hepatitis A in Dnipropetrovsk Oblast.
Methods. Epidemiological analysis (form No. 1, form No. 2, form
No. 40), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), statistical
methods. In the course of the study, intensive morbidity rate
indicators per 100,000 population were calculated, extensive
indicators (proportion).
Results. In the long-term HA dynamics in Dnipropetrovsk Oblast
there is a cyclical pattern: the epidemic increase in the morbidity
rate was observed in 2001, 2005, 2011, and 2014 (the intensive
morbidity rate indicators were 39.9, 27.6, 5.2 and 29.8 per 100
thousand population, respectively).
In 2012-2017, 1639 cases of hepatitis A were recorded in
Dnipropetrovsk Oblast. The proportion of epidemic foci with 2-3
patients was 19.6±0.9%. In the age structure of the diseased, the
quarter (25.3±1.1%) was children under the age of 18. The annual
HA dynamics was characterized by summer and autumn seasonal
prevalence, with peaks during July-October.
There were 4 HA outbreaks with a total number of 297 diseased,
including 150 children under the age of 18 (50.5±2.9%). The
proportion of cases registered during outbreaks was 18.1±0.9%.
More than 2/3 of HA cases reported during the outbreaks were
serologically confirmed: the proportion of the patients, in which
blood serum were IgM antibodies to the hepatitis A virus (HAV) was
77.4±2.8%.
In the vast majority of the diseased, during the outbreaks of persons
(59.6±2.8%), there was an average HA severity, and in the rest of
the diseased – a mild HA severity (40.4±2.8%).
When monitoring HA circulation at the virology laboratory of the SI
Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine
during this period 4,142 samples of drinking water, 1,563 samples
of water of open sources, 697 samples of household wastewater,
212 samples of infections sewage water were studied by the ELISA
method. HAV antigens were found in 50 samples of drinking water
(1.2±0.2% of the total number of study samples), 22 samples of
water of open sources (1.4±0.3%), 13 samples of household
wastewater (1.9±0.5%) and 10 samples of sewage water of
infectious hospital facilities (4.7±1.5%).
Conclusions. The epidemic process of hepatitis A in
Dnipropetrovsk Oblast retains such basic characteristics as
periodicity and seasonal prevalence. During the outbreaks, the
children are the risk age group, while adults are more likely to be ill
during sporadic cases. The studies have shown that HAV circulates
in the environment, which could lead to widespread outbreaks
among the oblast population, including the transmission of an
infectious agent by water.

# 221. Характеристика проявів епідемічного процесу
гепатиту А у Дніпропетровській області (Україна)
Кісельов Д.1, Резвих В.1,Штепа О.1, Кузьменко О.1, Бредихіна
М.1, Палійчук 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 імені О.О. Богомольця

Вступ. Гепатит А (ГА) залишається актуальною проблемою, як
у світі, так і в Україні. В країнах Європи у 2007-2017 рр.
зареєстровано понад 165 тисяч випадків гепатиту А.
В Україні, зокрема в Дніпропетровській області, щороку
реєструються як спорадичні випадки, так і спалахи гепатиту А.
Метою роботи було визначити кількісні та якісні
характеристики проявів епідемічного процесу ГА у
Дніпропетровській області.
Методи. Епідеміологічний аналіз (ф. №1, ф. №2, ф. №40-
здоров), імуноферментний аналіз (ІФА), статистичний методи.
При дослідженні розраховувались інтенсивні показники
захворюваності на 100 тисяч населення, екстенсивні
показники (питома вага).
Результати. В багаторічній динаміці ГА у Дніпропетровській
області зберігається циклічність: епідемічні підйоми
захворюваності відмічались у 2001 р., 2005 р., 2011 р. та 2014
р. (інтенсивні показники захворюваності склали 39,9; 27,6; 5,2
та 29,8 на 100 тис. населення відповідно).
За період 2012-2017 рр. у Дніпропетровській області
зареєстровано 1639 випадків гепатиту А. Частка епідемічних
осередків з 2-3 хворими становила 19,6±0,9%. У віковій
структурі захворілих чверть (25,3±1,1%) складали діти до 18
років. Річна динаміка ГА характеризувалася літньо-осінньою
сезонністю, з максимальними показниками протягом липня-
жовтня.
Мали місце 4 спалахи ГА із загальною кількістю захворілих 297
осіб, у т. ч. 150 дітей до 18 років (50,5±2,9%). Питома вага
випадків, зареєстрованих під час спалахів складала 18,1±0,9%.
Понад дві третини випадків ГА, зареєстрованих під час
спалахів, було підтверджено серологічно: питома вага
захворілих, в сироватках крові яких було виявлено антитіла з
класу IgM до вірусу гепатиту А (ВГА) дорівнювала 77,4±2,8%.
У переважній більшості захворілих під час спалахів осіб
(59,6±2,8%) відмічався середній ступінь тяжкості перебігу ГА, у
решті хворих – легкий ступінь перебігу хвороби (40,4±2,8%).
При здійсненні моніторингу циркуляції ГА у вірусологічною
лабораторією ДУ «Дніпропетровській ОЛЦ МОЗ України» за
цей період методом ІФА досліджено 4142 зразки питної води,
1563 – води відкритих водоймищ, 697 – господарсько-
побутової стічної води, 212 зразків стічної води інфекційних
стаціонарів. Антиген ВГА виявлено у 50 зразках питної води
(1,2±0,2% від загальної кількості досліджених зразків), 22 –
води відкритих водоймищ (1,4±0,3%), 13 – господарсько-
побутової стічної води (1,9±0,5%) та 10 – стічної води
інфекційних стаціонарів (4,7±1,5%).
Висновки. Епідемічний процес гепатиту А у Дніпропетровській
області зберігає такі основні характеристики як циклічність і
сезонність. Під час спалахів віковою групою ризику
залишаються діти, тоді як у спорадичних випадках частіше
хворіли дорослі особи. Проведені дослідження свідчать про
циркуляцію вірусу гепатиту А у довкіллі , що може призвести
до виникнення масових спалахів серед населення області, у
тому числі з водним шляхом передачі збудника інфекції.
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# 227. Epidemiological Features of Tuberculosis among
Teenagers and Youth of Dnipropetrovsk Oblast
Hrankina N.1, Marchenko N.1, Lytvynenko N.2
1Dnipropetrovsk Oblast Clinical Treatment and Preventive Union
Phthisiology;
2SI F.G. Yanovsky National Institute of Phthisiology and
Pulmonology of the NAMS of Ukraine

Introduction. Adolescence and youth age are characterized by
global alteration in the endocrine system, imperfect functional state
of main regulatory systems as well as volatile psycho-emotional
state that allows to attribute persons of these age groups to the risk
group for tuberculosis.
The objective of the study was to characterize the epidemiology of
tuberculosis (TB)among teenagers (15-18 years old) and young
people (18-24 years old) in Dnipropetrovsk Oblast during
2006-2017.
Methods. The study used a complex of narrative judgmental and
analytical techniques of the methods of epidemiological study, a
retrospective epidemiological analysis of the Form № 8 "Report on
active tuberculosis cases" of Dnipropetrovsk Oblast during
2006-2017 as well as the review of data on patients from the e-TB
manager were conducted.
Findings. During 2006-2017 in Dnipropetrovsk Oblast, the
dynamics the incidence of active TB cases among teenagers of
15-18 years old and young people of 18-24 years old tends to
decrease from 16.2 to 4.7 per 100 thousand of population that
corresponds to the general trend of TB incidence in the region.
501 active TB cases among teenagers and 3309 cases among
young people were reported. The share of these age groups was
1.4% and 9.5% respectively of active TB cases in the general
structure incidence of population in the region. The share of sick
men – 54.2%, women – 45.8%. The share of rural residents –
15.1%.
Active pulmonary TB (92.0%), the share of which among the total
number of recorded cases is 11.6%, prevails among nosological
entities.
The structure of extrapulmonary TB forms among teenagers and
young people is represented as follows: pulmonary TB – 63.1%,
bone TB – 5.0%, TB of different organs – 5.0%, ocular TB – 7.3%,
peripheral lymph node TB – 6.3%, urogenital TB – 13.3%. The
share of miliary TB among all recorded of active TB cases was
0.5%. Active TB combined with AIDS ‒ 170 cases that is 4.5% of all
active TB cases among teenagers and youth and 2.5% of
coinfection cases from all cases recorded during 2006-2017 in
Dnipropetrovsk Oblast.
Conclusions. TB incidence of teenagers and young people in
Dnipropetrovsk Oblast tends to decline. Men residing in cities
prevailed among the diseased. Active pulmonary TB prevailed in the
structure of nosological forms. Pulmonary TB prevailed among
extrapulmonary TB. The share of miliary TB among all recorded
cases of active TB was 0.5%. Active TB combined with AIDS was
diagnosed in 4.5% among all active TB cases among teenagers and
young people.

# 227. Епідеміологічні особливості туберкульозу серед
підлітків та молоді Дніпропетровської області
Гранкіна Н.1, Марченко Н.1, Литвиненко Н.2
1КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-
профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської
обласної ради»;
2ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.
Яновського НАМН України»

Вступ. Особливістю підліткового та молодіжного віку є
глобальна ендокринна перебудова організму, недосконалість
функціонального стану основних регулюючих систем, а також
нестійка психо-емоційна сфера, що дозволяє віднести осіб з
цих вікових категорій до групи ризику щодо захворювання на
туберкульоз.
Метою дослідження було охарактеризувати епідеміологію
туберкульозу (ТБ) серед підлітків (у віці 15-18 років) і молодих
людей (віком 18-24 років) у Дніпропетровській області за
період з 2006-2017 роки.
Методи. В роботі використаний комплекс описово-оціночних
та аналітичних прийомів епідеміологічного методу
дослідження, проводився ретроспективний епіданаліз даних
Форми № 8 «Звіт про захворювання на активний туберкульоз»
Дніпропетровської області за період з 2006-2017 роки, а також
огляд стандартних даних про пацієнтів з електронного реєстру
хворих на ТБ (е-ТВ manager).
Результати. За період 2006-2017 роки у Дніпропетровській
області динаміка захворюваності на активний ТБ серед
підлітків у віці 15-18 років та молодих людей віком 18-24 роки
має тенденцію до зниження з 16,2 на 100 тис. населення до 4,7
на 100 тис. населення, що відповідає загальному тренду
захворюваності на ТБ в регіоні.
За період що аналізувався зареєстровано 501 випадок
активного ТБ серед підлітків та 3309 випадків серед молоді. У
загальній структурі захворюваності населення регіону на
активний ТБ частка осіб з цих вікових груп склала 1,4% та
9,5% відповідно. Серед захворілих чоловіки – 54,2%, жінки –
45,8%. Частка сільських мешканців – 15,1%.
Серед нозологічних форм переважає активний ТБ легень
(92,0%), доля якого серед загальної кількості зареєстрованих
випадків – 11,6%.
Структура позалегеневих форм ТБ серед підлітків та молоді
представлена наступним чином: ТБ органів дихання – 63,1%,
ТБ кісток та суглобів – 5,0%, ТБ інших органів – 5,0%, ТБ очей
– 7,3%, ТБ периферичних лімфовузлів – 6,3%, ТБ сечостатевих
органів – 13,3%. Частка міліарного ТБ серед усіх
зареєстрованих випадків захворювання на активний ТБ
становила – 0,5%. З активним ТБ у поєднанні зі СНІДом – 170
випадків, що становить 4,5% від всіх випадків активного ТБ
серед підлітків та молоді та 2,5% від всіх випадків ко-інфекції,
які були зареєстровані за період 2006-2017 роки у
Дніпропетровській області.
Висновки. Захворюваність на ТБ підлітків та молодих людей у
Дніпропетровській області має тенденцію до зниження. Серед
захворілих переважали чоловіки, які є мешканцями міст. У
структурі нозологічних форм переважав активний ТБ легень.
Серед позалегеневих форм превалював ТБ органів дихання.
Частка міліарного ТБ серед усіх зареєстрованих випадків
захворювання на активний ТБ становила – 0,5%. Активний ТБ
у поєднанні зі СНІДом діагностовано у 4,5% серед всіх випадків
активного ТБ у підлітків та молоді.
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# 229. The Influence of L-Arginine on the Dynamics of Clinical
and Biochemical Values in MDR-TB Patients Complicated by a
Distinctive Intoxication Syndrome
Mazhak K., Tkach O., Lapovets N.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB) is
becoming a present-day reality, accompanied by pathomorphosis
transformation into prevalence of caseos and necrotic forms of
inflammation with the spread of the process on both lungs, apparent
endogenous intoxication (EI), which significantly impairs the
patient's cure and requires a patient-specific approach to
chemotherapy (CT) prescription with the additional use of drugs that
exhibit the combined properties of hepatoprotectors and
detoxicants.
The objective of the study is to assess the effectiveness of L-
arginine effect on the dynamics of clinical and biochemical values in
MDR-TB patients complicated by a distinctive intoxication
syndrome.
Methods. The chemotherapy (CT) regimen was extended in 25
first-time patients (Group I) and 22 patients with MDR-TB relapse
(Group II) with L-arginine course (4.2% infusion solution of 100 ml
daily intravenously for 10 days, after a 10-day break continued
treatment for another 10 days). Patients with control groups (Group
ІІІ – 25 newly detected persons, Group ІV – 22 persons with
relapse) received only standard CT based on pathogen sensitivity.
The groups are randomized by age, sex, severity of TB process,
and degree of EI. The dynamics of clinical and laboratory values
have been assessed (levels of alanine transaminase (ALT),
aspartate transaminase (AST), bilirubin, thymol test, creatinine,
urea, total protein, EI indicators). The statistical data analysis was
carried out using the Student's t-test. Differences were statistically
significant if p<0.05.
Results. During CT in patients of ІІІ and ІV groups, along with the
improvement in the general health, some biochemical blood values
deteriorated, in particular, levels of bilirubin, activity of
transaminases, thymol test indicators, creatinine and urea content
increased. These changes were more apparent in patients with
relapsing MDR-TB. In patients of І and ІІ groups amidst CT, these
indicators were likely (p <0,05) decreased by 50-60% and 25-40%,
respectively. EI syndrome manifested before the treatment by an
increase in body temperature (37.4-38.9 °C), general weakness,
sweating, weight loss (-6.7 kg on average), high levels of middle
mass molecules (MMM), spodogenous splenomegaly intensity, the
total oxidation blood activity after treatment was eliminated in 80.5%
of patients of Group І, in 55.5% of Group ІІ and only in 43.7% and
37.5% of patients of Groups ІІІ and ІV in 2,2±0,1 months.
Conclusions. MDR-TB patients due CT optimization by prescribing
L-arginine have a better tolerability of the main etiotropic therapy,
faster rates of EI disappearance, probable (p<0.05) positive
dynamics of some biochemical parameters, which makes it
expedient to use this drug with the properties of hepatoprotector
and detoxicant in MDR-TB treatment regimens and complications of
its polychemotherapy.

# 229. Вплив L-аргініну на динаміку клінічних та біохімічних
показників у хворих на мультирезистентний туберкульоз
ускладнений виразним інтоксикаційним синдромом
Мажак К., Ткач О., Лаповець Н.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Реаліями сьогодення все частіше стає поширений
мультирезистентний туберкульоз (МРТБ), що супроводжується
трансформацією патоморфозу в бік переважання казеозно-
некротичних варіантів запалення з поширенням процесу на
обидві легені, вираженою ендогенною інтоксикацією (ЕІ), що
суттєво утруднює курацію пацієнта та вимагає
персоніфікованого підходу до призначення хіміотерапії (ХТ) з
додатковим використанням препаратів, які виявляють
комбіновані властивості гепатопротекторів-детоксикантів.
Мета роботи – оцінити ефективність впливу L-аргініну на
динаміку клінічних та біохімічних показників у хворих на МРТБ
ускладнений виразним інтоксикаційним синдромом.
Методи. Стандартну схему хіміотерапії (ХТ) доповнено у 25
вперше виявлених хворих (І група) і 22 хворих з рецидивом
МРТБ (ІІ група) курсом L-аргініну (4,2% розчин для інфузій по
100 мл щоденно внутрішньовенно 10 днів, після 10-денної
перерви продовжили лікування ще 10 днів). Хворі контрольних
груп (ІІІ група – 25 осіб вперше виявлених; ІV – 22 з рецидивом)
отримували лише стандартну ХТ відповідно до чутливості
збудника. Групи рандомізовано за віком, статтю, тяжкістю
туберкульозного процесу, ступенем ЕІ. Оцінювали динаміку
клінічних і лабораторних показників (рівні АлАТ, АсАТ,
білірубіну, тимолової проби, креатиніну, сечовини, загального
білка, показників ендогенної інтоксикації). Статистичний
аналіз даних проводили з застосуванням параметричного
критерію вірогідності розходжень Стьюдента-Фішера (t).
Розходження вважали статистично значущими за p<0,05.
Результати. В процесі ХТ у хворих ІІІ і ІV груп поряд із
поліпшенням загального стану організму погіршувалися деякі
біохімічні показники крові, зокрема підвищувалися рівень
білірубіну, активність трансаміназ, показники тимолової проби,
вміст креатиніну і сечовини. Ці зміни були виразнішими у
хворих з рецидивом МРТБ. У хворих І і ІІ груп на тлі ХТ ці
показники вірогідно (p<0,05) знизилися на 50-60 % і 25-40%
відповідно. Синдром ЕІ, що до лікування проявлявся
підвищенням температури тіла (37,4-38,9 °С), загальною
слабкістю, пітливістю, схудненням (у середньому -6,7кг),
високим рівнем молекул середньої маси (МСМ), інтенсивністю
перекисного гемолізу еритроцитів, загальної оксидантної
активності крові після лікування був ліквідований у 80,5%
хворих І групи, у 55,5% ІІ групи і лише у 43,7% і 37,5% хворих ІІІ
і ІV груп через 2,2±0,1 міс.
Висновки. У хворих на МРТБ за рахунок оптимізації ХТ
шляхом призначення L-аргініну спостерігається краща
переносимість основної етіотропної терапії, більш швидкі темпи
зникнення ЕІ, вірогідна (p<0,05) позитивна динаміка окремих
біохімічних показників, що робить доцільним використання
цього препарату з властивостями гепатопротектора-
детоксиканта в схемах лікування МРТБ та ускладнень його
поліхіміотерапії.
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# 236. Characteristics of a Multi-Drug-Resistant Tuberculosis
under Present-Day Conditions
Tkach O., Mazhak K., Platonova I., Pysarenko Ye.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Characteristics of a tuberculosis epidemic
under present-day conditions, with an increase in the proportion of
multi-drug-resistant forms of pulmonary tuberculosis (TB), make it
necessary to conduct further studies of pathomorphosis, clinical
laboratory features of the bacterial TB progression, timely
epidemiological assessment and treatment efficacy prognosis for
improving relapse prevention measures.
To study the characteristics of gender, clinical structure and
redistribution of a multi-drug-resistance (MR) profile of
Mycobacterium tuberculosis (MBT) strains in patients with new and
repeated cases of multi-drug-resistant pulmonary tuberculosis
(MDR-TB) every 5 years.
Methods. The frequency and structure of MDR strains of MBT was
monitored in 808 patients with MDR-TB (pulmonary TB) (330 with
new and 478 with repeated cases) based on the results of a drug
susceptibility/tolerance test (TMF) to antimycobacterial drugs
(AMBD) of І and ІІ row every 5 years (2013 and 2017) who were
under inpatient treatment at Lviv Regional Phthisiopneumological
Clinical Treatment and Diagnostic Center. Statistical data
processing was performed using variation statistics method
excluding the Student's t-test.
Results. The distribution of patients under gender and age factors,
clinical structure and MDR-profile of MBT strains and dynamics of
their redistribution every 5 years (2013 and 2017) we studied. Men
tend to get ill more often (2/3) compared to women (1/3) with
abundant bacterioexcretion (58.4%) and the presence of single
(56.7%) and multiple (43.3%) destruction cavities in pulmonary
tissue at working age (66.7%). It was established that in the clinical
structure for 5 years the growth of the proportion of disseminated
form predominates, both in new cases (70.9% vs. 64.2%) and
repeated (67.8% vs. 55.6% respectively) MDR-TB cases
(pulmonary) and a decrease in fibro-cavernous form in relapses
(14.6% vs. 32.9% respectively) and infiltrative forms in new cases
(29.1% vs. 33.8% respectively). The redistribution of MBT-strains in
MDR profile in 2017 was established compared to 2013 with a
decrease in the frequency of MDR detection to I row of AMBD both
among new (36.3% vs. 68.2%) and repeated MDR-TB cases
(25.0% vs. 48.9%) and increase in the frequency of extended MDR-
strains of MBT in new (28.0% vs. 18.9%) and repeated cases
(41.7% vs. 36.0%), as well as pre-extended MDR-strains in new
(35.7% vs. 12.8%) and repeated MDR-TB cases (33.3% vs. 15.1%).
Conclusions. The dominance of common disseminated processes,
the increased frequency of detection of extended and pre-extended
multi-drug-resistance of MBT among new and repeated MDR-TB
cases require new approaches to case management for improving
treatment efficacy.

# 236. Особливості мультирезистентного туберкульозу в
сучасних умовах
Ткач О., Мажак К., Платонова І., Писаренко Є.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Особливості епідемії туберкульозу в сучасних умовах із
зростанням питомої ваги мультирезистентних форм
туберкульозу легень (ТБ), диктують необхідність подальшого
вивчення його патоморфозу, клініко-лабораторних
особливостей перебігу бактеріального ТБ, своєчасної
епідемічної оцінки та прогнозу ефективності лікування для
удосконалення заходів щодо запобігання розвитку рецидиву.
Вивчити особливості гендерної, клінічної структури та
перерозподілу профілю мультирезистентності (МР) штамів
мікобактерій туберкульозу (МБТ) у хворих з новими та
повторними випадками мультирезистентного туберкульозу
(МРТБ) легень кроком в 5 років.
Методи. Моніторинг частоти та структури МР штамів МБТ
проведено у 808 хворих на МРТБ легень (330 з новими та 478 з
повторними випадками) за результатами тесту
медикаментозної чутливості/стійкості (ТМЧ) до
антимікобактеріальних препаратів (АМБП) І та ІІ ряду кроком в
п’ять років (2013р. та 2017р), які перебували на стаціонарному
лікуванні у Львівському регіональному
фтизіопульмонологічному клінічному лікувально-
діагностичному центрі. Статистичну обробку даних виконано
за методом варіаційної статистики з вирахуванням t-критерію
Стьюдента.
Результати. Вивчено розподіл хворих за статево-віковими
особливостями, клінічною структурою та профілем МР штамів
МБТ та динаміку їх перерозподілу кроком в п’ять років (2013р.
та 2017р.). Частіше хворіють чоловіки (2/3) в порівнянні з
жінками (1/3) з рясним бактеріовиділенням (58,4%) та
наявністю одинарних (56,7%) та множинних (43,3%) порожнин
розпаду в легеневій тканині в продуктивно-працездатному віці
(66,7%). Встановлено, що в клінічній структурі за 5 років
домінує зростання питомої частки дисемінованої форми, як
при нових (70,9% проти 64,2%), так і повторних (67,8% проти
55,6% відповідно) випадках МРТБ легень та зменшення
фіброзно-кавернозної при рецидивах (14,6% проти 32,9%
відповідно) та інфільтративної форм при нових випадках
(29,1% проти 33,8% відповідно) захворювання. Встановлено
перерозподіл в профілі МР штамів МБТ у 2017р. в порівнянні з
2013р. із зниженням частоти виявлення МР до І ряду АМБП, як
серед нових (36,3% проти 68,2%), так і повторних (25,0% проти
48,9%,) випадків МРТБ та зростання частоти розширеної МР
штамів МБТ при нових (28,0% проти 18,9%) та повторних
(41,7% проти 36,0%), а також пре-розширеної МР штамів МБТ
при нових (35,7% проти 12,8%) та повторних (33,3% проти
15,1%) випадках МРТБ.
Висновки. Домінування поширених дисемінованих процесів,
зростання частоти виявлення розширеної та пре-розширеної
мультирезистентності МБТ серед нових та повторних випадків
МРТБ вимагає нових підходів до ведення випадку для
підвищення ефективності лікування.
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# 237. Analysis of Measles Surveillance Data in Volyn Oblast
(Ukraine) in 2018
Polukhtovych O., Yanko N., Ienzhyievska I.
SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. According to the European Center for Disease
Control and Prevention, the outbreak of measles in the EU
countries, which began in 2016 in Romania, continues. Between
December 1, 2017, and November 30, 2018, 30 EU Member States
reported 12,790 incidents, including 35 deaths (source: The
European Surveillance System). According to the information of the
Ministry of Health of Ukraine, 54,481 people became ill in Ukraine,
16 of them died in 2018. Volyn Oblast is on the 7th place in terms of
morbidity with an intensive indicator of 224.4 per 100 thousand of
the population with an average of 127.3 in Ukraine. The objective of
the research is to study the burden of the disease in the Volyn
Oblast, to identify the facts that could contribute to the spread of
measles.
Methods. Individual data of the people with measles in the Volyn
Oblast for January-December 2018 were used. The data array in
Microsoft Excel is converted to Epi info. The analysis is conducted
in Dashboard using the following variables: demographic (age,
gender, city/village) and clinical (hospitalization, vaccine status,
case confirmation).
Results. A new rise of measles incidence began in the Oblast in
October 2017 with the low coverage of preventive vaccinations. In
2018, 2243 patients with measles were registered (the highest level
for the last 25 years). Significant differences in levels of disease
were detected in the rayons. Intensity rate per 100 thousand
population ranges from 763.9 to 16.5. In three rayons, the incidence
is high, and the total number of patients is 55% of those in the
Oblast. The population of these rayons is 19% of the entire Oblast.
During the outbreak of the disease, its seasonality changed. The
two-wave process is most expressed with the highest rates in May
and November. The highest levels of morbidity were recorded in the
age group of 1-14-year-old children. A significant number of patients
are not vaccinated according to the schedule of vaccinations. The
number of such patients in the age group of 1-4 years was 70%, 5-9
years – 79%, 10-14 years – 64%. It appeared that every fourth
patient was twice vaccinated. Almost half of the patients were
hospitalized. The percentage of hospitalized patients among rural
residents was 1.7 times higher than among urban ones. In 67% of
the administrative territories of the Oblast, the percentage of
hospitalized persons exceeded the average Oblast index and
ranged from 47 to 100%. Among the patients who were twice
vaccinated, a high level of hospitalization (43%) was observed.
There were 20% of laboratory confirmed cases, and clinically
compatible – 65%.
Conclusions. The main reason for the spread of infection was the
formation of a significant layer of susceptible population, in
particular, due to the low coverage of preventive vaccinations since
2010. There was also a question about the authenticity of vaccine
status data. The high rate of hospitalization, including the people
from rural settlements, requires further research. Perhaps the
registration of cases is incomplete. A high percentage of clinically
compatible cases (the most dubious way to confirm the diagnosis)
indicates that the epidemiological investigation is not entirely
satisfactory.

# 237. Аналіз даних епіднагляду за кором у Волинській
області (Україна) за 2018 рік
Полухтович О., Янко Н., Єнжиєвська І.
ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. За даними Європейського центру контролю та
профілактики захворювань, в країнах ЄС продовжується
спалах кору, який розпочався в 2016 році в Румунії. У період з
1 грудня 2017 року по 30 листопада 2018 року 30 країн-членів
ЄС повідомили про 12 790 випадків, в тому числі 35 летальних
(джерело: The European Surveillance System). Згідно інформації
МОЗ України, протягом 2018 року в Україні захворіла 54 481
людина, померло 16. Волинська область знаходиться на 7 місці
за рівнем захворюваності з інтенсивним показником 224,4 на
100 тис. населення при середньому по Україні 127,3. Метою
дослідження є вивчення тягаря захворювання у Волинській
області, виявлення фактів, які могли сприяти поширенню кору.
Методи. Використано індивідуальні дані захворілих кором по
Волинській області за січень-грудень 2018 року. Масив даних у
Microsoft Excel переведено в Epi info. Аналіз проведено в
Dashboard за наступними змінними: демографічні (вік, стать,
місто/село) та клінічні (госпіталізація, вакцинальний статус,
спосіб підтвердження випадку).
Результати. З жовтня 2017 року в області на фоні низького
охоплення профілактичними щепленнями розпочався черговий
підйом захворюваності на кір. За 2018 рік зареєстровано 2243
хворих (найбільше за останні 25 років). Виявлені значні
відмінності по рівнях захворюваності між районами.
Інтенсивний показник на 100 тис. населення коливається від
763,9 до 16,5. В трьох районах захворюваність є найвищою, а
сукупна кількість хворих становить 55% від обласної.
Населення даних районів складає 19% від усієї області. Під час
спалаху змінилась сезонність. Чітко виражений двохвильовий
перебіг з найбільшими показниками у травні та листопаді.
Найвищі рівні захворюваності зареєстровано у віковій групі
1-14 років. Значна кількість хворих не вакциновані згідно
календаря щеплень. У віковій групі 1-4 роки таких було 70%,
5-9 років – 79%, 10-14 років – 64%. Неочікувано – кожен
четвертий хворий двічі вакцинований. Майже половина хворих
були госпіталізовані. Відсоток госпіталізованих серед сільських
жителів в 1,7 рази вищий, ніж серед міських. В 67%
адміністративних територій області відсоток госпіталізованих
перевищує середньообласний показник та коливається в
межах 47-100%. Серед хворих, які двічі щеплені, високий
рівень госпіталізації (43%). Лабораторно підтверджених
випадків – 20%, клінічно сумісних – 65%.
Висновки. Головною причиною розповсюдження інфекції є
формування значного прошарку сприйнятливого населення,
зокрема внаслідок низького охоплення профілактичними
щепленнями, починаючи з 2010 року. Виникло питання щодо
достовірності даних про вакцинальний статус. Потребує
подальшого дослідження високий показник госпіталізації,
зокрема серед жителів села. Можливо реєстрація випадків є
неповною. Високий відсоток клінічно сумісних випадків
(найбільш сумнівний спосіб підтвердження діагнозу) вказує на
не зовсім задовільне проведення епідрозслідування.
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# 238. Epidemiological Aspects of Meningococcal Infection in
the Dnipropetrovsk Oblast for 2013-2017
Kuzmenko O.1, Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Kiselov D.1, Stepanskyi
D.2, Daragan G.2, Mokhort H.3, Kolesnikova I.3
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Given the global prevalence, high mortality and the
possibility of rapid spreading in the population, WHO relates
meningococcal infection (MI) to a group of dangerous infections that
are subject to control. MI incidence in Ukraine and Dnipropetrovsk
Oblast is sporadic, with a high children mortality rate. The aim of the
study was to determine the current epidemiological characteristics
of the MI in the Dnipropetrovsk Oblast.
Methods. Epidemiological analysis (forms No.1, No. 40-healthy for
2013-2017), statistical analysis (intensive, extensive indicators,
statistical errors of indicators were calculated).
Results. MI incidence in 2013-2017 ranged from 0.21 to 0.72 per
100,000 population (0.63-1.2 in Ukraine). Intensive index of the
incidence among children exceeded the indicators of the incidence
among the population by 4.5-5.5 times (p<0,05). Children prevailed
in the age structure of the sick (n=88), the share of which was
82±4.1%. Almost a third of the patients (31.8%) were children aged
1-4 years, the share of age groups 0-1 and 5-9 years were 22.7%
and 20.5% respectively. The share of other age groups in the
overall age structure of the patients was insignificant: 10-14 years –
4,5%, 15-19 – 2,3%, 20-24 – 5,7%, 25-44 – 8,0%, 45-64 – 1.1%, 65
and older – 3.4%. MI mortality varied from 8.3 to 28.6%, reaching
44% in meningococcemia. Among the deceased (n=15), 66 to
100% were children less than 14 years old, of which children aged
less than a year accounted for 38.5%. Only generalized forms of MI
(GFMI) were registered in the structure of clinical forms. The share
of MI mixed forms increased from 22 to 25%, the share of MI
without symptoms of meningitis increased from 30 to 33%, and the
share of meningitis reduced from 48 to 42%. The share of MI
etiological verification in 2013 was 65%, in 2014 – 57%, in 2015 –
68%, in 2016 – 75%, in 2017 – 83%. Neisseria meningitidis
serogroup B was prevalent (61%) in the etiological structure of
GFMI. The share of serogroup C was also significant and was
21.7%, serogroup A was 13% and polyaglulant – 4.3%.
N. meningitidis serogroup A was detected in patients with
meningitis. The share of untyped meningococci in the last five years
has decreased threefold (p<0.05) and accounted to 22.2%. MI
cases were recorded throughout the year, with the prevalence
44.3% in the winter, 31.8% in the spring, 9.1% in the summer,
14.8% in the autumn. The process was supported by the MI
carriers, which included the strains of N. meningitidis serogroup B –
66.5%, serogroup C – 26%, serogroup Y – 3%, serogroup X, 29E
and polyaglulant – by 1.5%.
Conclusions. Meningitis was the most common manifestation of MI
in the oblast in 2013-2017. The winter and spring seasonal
prevalence is maintained. The age group of risk is children under 4
years old. High mortality (38.5%) is recorded among the children
under one year of age. The index of etiological verification of the MI
has increased to 83%. The leading etiological agent of MI remains
serogroup B meningococcus.

# 238. Епідеміологічні аспекти менінгококової інфекції на
території Дніпропетровської області у 2013-2017 рр.
Кузьменко О.1,Штепа О.1, Резвих В.1, Кісельов Д.1,
Степанський Д.2, Дараган Г.2, Мохорт Г.3, Колеснікова І.3
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Зважаючи на глобальне поширення, високу летальність
та можливість швидкого розповсюдження в популяції, ВООЗ
відносить менінгококову інфекцію (МІ) до групи небезпечних
інфекцій, що підлягають контролю. Захворюваність на МІ в
Україні та Дніпропетровській області спорадична, з високим
показником летальності серед дітей. Метою роботи було
визначити сучасні епідеміологічні характеристики МІ у
Дніпропетровській області.
Методи. Епідеміологічний аналіз (форми №1, №40-здоров за
2013-2017 рр.), статистичний аналіз (розраховувались
інтенсивні, екстенсивні показники, статистичні похибки
показників).
Результати. Захворюваність на МІ протягом 2013-2017 рр. у
Дніпропетровській області варіювала від 0,21 до 0,72 на 100
тис. населення (по Україні 0,63-1,2). Інтенсивні показники
захворюваності дітей у 4,5-5,5 раза (р<0,05) перевищували
показники захворюваності всього населення. У віковій
структурі захворілих (n=88) переважали діти, питома вага яких
становила 82±4,1%. Майже третину захворілих (31,8%)
складали діти віком 1-4 роки, частка вікових груп 0-1 та 5-9
років вірогідно не відрізнялася і дорівнювала 22,7% та 20,5%
відповідно. Питома вага інших вікових груп у загальній віковій
структурі захворілих була незначною: 10-14 р. – 4,5%, 15-19 р.
– 2,3%, 20-24 р. – 5,7%, 25-44 р. – 8,0%, 45-64 р. – 1,1%, 65р. і
ст. – 3,4%. Летальність від МІ коливалась від 8,3 до 28,6%,
сягаючи 44% при менінгококцемії. Серед всіх померлих (n=15)
від 66 до 100% складали діти до 14 р., з них діти до року –
38,5%. В структурі клінічних форм реєструвалися виключно
генералізовані форми МІ (ГФМІ). Дещо збільшилась частка
змішаних форм МІ з 22 до 25%, менінгококцемії без проявів
менінгіту з 30 до 33%, та зменшилась частка менінгіту – з 48 до
42%. Питома вага етіологічної верифікації МІ становила у 2013
р. 65%, у 2014 р. – 57%, у 2015 р. – 68%, у 2016 р. – 75%, 2017
р. – 83%. В етіологічній структурі ГФМІ переважали
Neisseria meningitidis серогрупи В (61%). Значною була також
частка серогрупи С – 21,7%, тоді як серогрупа А складала
13%, а поліаглютинабельні – 4,3%. N. meningitidis серогрупи А
виділялися виключно у хворих з менінгітом. Частка
нетипованих менінгококів за останні п’ять років зменшилась у
3 рази (р<0,05) і становила 22,2%. Випадки МІ реєструвалися
протягом всього року, з превалюванням в зимовий та
весняний період: взимку – 44,3%, навесні – 31,8%, влітку –
9,1%, восени – 14,8%. Епідпроцес підтримувався за рахунок
носіїв МІ, серед яких виявлялися штами N. meningitidis
серогрупи В – 66,5%, серогрупи С – 26%, серогрупи Y – 3%,
серогрупи Х, 29E та поліаглютинабельні – по 1,5%.
Висновки. В області у 2013-2017 рр. найбільш поширеним
проявом МІ був менінгіт. Зберігається зимово-весняна
сезонність. Віковою групою ризику є діти до 4-х років. Висока
летальність (38,5%) реєструється серед дітей до року.
Показник етіологічної верифікації МІ підвищився до 83%.
Провідним етіологічним агентом МІ залишається менінгокок
серогрупи В.
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# 243. Monitoring of Infectious Mononucleosis in Ivano-
Frankivsk Oblast for 2016-2018
Basaraba T., Savchuk R.
SI Ivano-Frankivsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Infectious mononucleosis (IM) is caused by the
Epstein-Barr Virus (EBV), which is quite common among people, it
infects 50-80% of children population and 90-100% of adult
population. The relevance of epidemiological surveillance is due not
only to the prevalence, but also to the difficulty in interpreting its
manifestations (in most cases it is asymptomatic), especially in
cases of generalization of the infectious process. The objective of
the study was to determine the role of monitoring in the
epidemiological surveillance system for infectious mononucleosis.
Methods. Analytical and comparative methods for processing data
of the SI Ivano-Frankivsk Oblast Laboratory Center of the MoH of
Ukraine for 2016-2018 and SI Public Health Center of the MoH of
Ukraine “The incidence of infectious disease of the Population of
Ukraine for 2016-2017”. Statistical data processing was carried out
with calculations of IM morbidity rates (per 100 thousand
population) and an increase in the disease rate (%).
Results. The results of the analysis showed that there are
significant differences between the national study indicators and
specific study indicators in Ivano-Frankivsk oblast. According to the
Public Health Center, 5703 IM cases were officially recorded in
2016, which is 13.34 per 100 thousand population vs. 6083 cases –
14.28 per 100 thousand population – in 2017. Accordingly, there
was increase in the disease rate of 6.6%.
Based on the data presented in the epidemiological surveillance
and monitoring of infectious diseases at the SI Ivano-Frankivsk
Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine, particularly, of
infectious mononucleosis, 189 cases were recorded in 2016, mostly
– 68 cases in the 2nd quarter; 117 cases – in 2017, and 124 cases
– 2018 (of which 35 and 49 in the 1st quarter, respectively). At the
same time, there has been a wavelike recording of the disease for
three years. At the moment, there are outstanding issues both in
terms of clinical course (underestimation of severity of a patient's
condition) and in terms of the diagnosis of EBV infection, especially
of its chronic forms, although many specific tests for serological
diagnosis confirmation have been developed.
Conclusions. Compared to Ukraine in general, the epidemic
situation regarding IM morbidity rate remains relatively safe in
Ivano-Frankivsk Oblast. However, currently there is a need for
improving epidemiological surveillance (monitoring) system with
unambiguous in-depth study of the causes of a wave-like recording
of the disease and the application of necessary prevention
measures.

# 243. Моніторинг за інфекційним мононуклеозом в Івано-
Франківській області за 2016-2018 рр.
Басараба Т., Савчук Р.
ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Інфекційний мононуклеоз викликається вірусом
Епштейна-Барр (англ. Virus Epstein-Barr, EBV), який достатньо
поширений в популяції людей, ним інфіковано 50-80% дитячого
і 90-100% дорослого населення. Актуальність епіднагляду
обумовлена не тільки розповсюдженістю, а й труднощами
інтерпретації його проявів (у більшості випадків протікає
безсимптомно), особливо у випадках генералізації
інфекційного процесу. Метою дослідження було визначення
ролі моніторингу в системі епідеміологічного нагляду за
інфекційним мононуклеозом.
Методи. Аналітичний та порівняльний методи для
опрацювання даних Державної установи «Івано-Франківський
обласний лабораторний центр МОЗ України» (ДУ «Івано-
Франківський ОЛЦ МОЗ України) за 2016-2018 рр. та ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України» (ЦГЗ)
«Інфекційна захворюваність населення України за 2016-2017
рр.». Проводили статистичну обробку даних з розрахунками
показників захворюваності на інфекційний мононуклеоз (на
100 тис. населення) та приріст захворюваності (%).
Результати. За результатами проведеного аналізу
встановлено, що існують суттєві відмінності між
досліджуваними загальноукраїнськими показниками та
показниками по Івано-Франківській області. За даними ЦГЗ
офіційно зареєстровано у 2016 році 5703 випадки
захворювання на інфекційний мононуклеоз, що становить
13,34 на 100 тис. населення проти 6083 випадки – 14,28 на 100
тис. населення – у 2017 році. Відповідно зафіксовано
зростання захворюваності на 6,6%.
За даними відображеними при епідемічному нагляді та
моніторингу за інфекційними хворобами в ДУ «Івано-
Франківський ОЛЦ МОЗ України», зокрема за інфекційним
мононуклеозом зафіксовано у 2016 році – 189 випадки,
найбільше – 68 у ІІ кварталі; за 2017 рік – 117 випадків, а за
2018 рік – 124 (з них 35 та 49 у І кварталі, відповідно). При
цьому, протягом трьох років простежується хвилеподібна
реєстрація захворювання. Наразі залишаються ще не вирішені
питання як у розумінні клінічного перебігу (недооцінка
серйозності стану пацієнта), так і в діагностиці EBV інфекції,
особливо хронічних її форм, хоча і розроблено багато
специфічних тестів для серологічного підтвердження діагнозу.
Висновки. Епідемічна ситуація в Івано-Франківській області,
порівняно із Україною загалом, залишається відносно
благополучною, щодо захворювання на інфекційний
мононуклеоз. Проте, на даний момент, залишається
необхідність удосконалення системи епідеміологічного нагляду
(моніторингу), з однозначним поглибленим вивченням причин
хвилеподібної реєстрації захворювання та застосування
необхідних заходів профілактики.
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# 244. Rotavirus as Etiological Factor of Acute Intestinal
Infections in Dnipro in 2014-2018
Lebedynska N.1, Iniakina N.1, Baskakova T.1, Kiselov D.1, Paliichuk
O.1, Yurchenko O.1, Andrieieva I.2
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. According to WHO data, up to 2 million
hospitalizations of patients with rotavirus infection (RI) are
registered annually in the world. The RI plays a leading role in the
structure of acute intestinal infections (AII) in Ukraine, and in
Dnipropetrovsk Oblast, in particular. The aim of the study was to
identify rotavirus as a pathogen, which leads to the greatest
incidence of acute intestinal infections among children in the city of
Dnipro and justifying the need to introduce mandatory virological
diagnosis of AII, immunological prophylaxis of RI, creating a
regulatory framework for anti-epidemic measures in foci.
Methods. An epidemiological method of research was applied. The
information on the pathogen was collected using state and industry
statistical reporting forms (No. 1, No. 40) for 2014-2018, and
epidemiological survey cards (No. 357/u). Serologic methods were
also used: immunoassay – ELISA, immunochromatographic assay
– ICA.
Results. The incidence in the RI is registered among the children's
population of the city with an intensive index of 360.27-725.03‰.
During 2014-2018 the highest incidence rates were recorded among
children of 1-4 years old and fluctuated in the range of
920.08-2071.48‰ (an excess of 2.5-3 times in comparison with the
indicators of the entire children population). The proportion of RI
among determined AII in children was 71-84%, and in the age group
of 1-4 it reached 90%.
During that period of time, 5437 cases of AII were registered among
children in the city of Dnipro. While studying the biological material
using the ICA method, the rotavirus antigen was detected in 4318
children (79.4%). Considering that virological examinations are not
mandatory the majority of cases of RI remain without etiological
confirmation and fall into the reporting forms as an unspecified
acute intestinal infection.
In order to find the source of the pathogen in the service area using
the ELISA method, 1275 people from AII areas without clinical
manifestations of an intestinal infection were examined, in 73 of
them, a rotavirus antigen (5.7%) was detected.
In 2014-2018, after examination of 3140 drinking water samples,
1163 open water sources samples and 525 sewage water samples
rotavirus antigens were detected in 7 drinking water samples
(0.2%), 6 water samples from open water sources (0.5%) and 9
samples of sewage water (1.7%).
Based on the analysis of the etiological interpretation of the AII by
the city hospitals, as a result of different approaches to diagnosis,
the interpretation ranges from 20% to 80% (90-100% of them were
of rotavirus etiology), we can assume that among cases of acute
intestinal infections with an unidentified pathogen, the etiological
factors in most cases were intestinal viruses, in particular
rotaviruses.
Conclusions. The conducted research is the basis for improving
the system of laboratory diagnostics with the aim to increase the
effectiveness of the epidemiological surveillance system,
recommending the introduction of vaccine preventive treatment,
streamlining the system of anti-epidemic measures.

# 244. Ротавірус як етіологічний чинник гострих кишкових
інфекцій у м. Дніпро у 2014-2018 рр.
Лебединська Н.1, Інякіна Н.1, Баскакова Т.1, Кісельов Д.1,
Палійчук О.1,Юрченко О.1, Андрєєва І.2
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. За даними ВООЗ щороку у світі реєструється до 2 млн.
госпіталізацій хворих на ротавірусну інфекцію (РІ). Провідну
роль у структурі гострих кишкових інфекцій (ГКІ) РІ займає і в
Україні, зокрема Дніпропетровській області. Метою роботи
було визначення ротавірусу як патогену, що спричиняє
найбільшу захворюваність ГКІ серед дітей у м. Дніпро та
обґрунтування необхідності впровадження обов’язкової
вірусологічної діагностики ГКІ, імунопрофілактики РІ,
створення нормативної бази при проведенні протиепідемічних
заходів у вогнищах.
Методи. Застосовано епідеміологічний метод дослідження.
Збір інформації про збудника проведено з використанням
державних та галузевих форм статистичної звітності (№1,
№40) за 2014-2018 рр., карт епідеміологічного обстеження
(№357/о). Серологічні методи: імуноферментний аналіз – ІФА,
імунохроматографічний аналіз – ІХА.
Результати. Захворюваність на РІ реєструється серед
дитячого населення міста з інтенсивними показниками
360,27-725,03‰. За період 2014-2018 рр. найвищі показники
захворюваності реєструвалися серед дітей вікової категорії 1-4
роки й коливалися в діапазоні 920,08-2071,48‰ (перевищення
в 2,5-3 рази у зіставленні з показниками всього дитячого
населення). Питома вага РІ серед встановлених ГКІ у дітей
становила 71-84%, а у віковій категорії 1-4 роки досягає 90%.
Протягом 2014-2018 рр. в м. Дніпро серед дітей зареєстровано
5437 випадків ГКІ зі встановленим збудником. При дослідженні
біоматеріалу методом ІХА у 4318 дітей виявлено антиген
ротавірусу (79,4%). Враховуючи, що проведення вірусологічних
обстежень не віднесене до обов’язкових, більшість випадків РІ
залишається без етіологічного підтвердження і потрапляє до
звітних форм як гостра кишкова інфекція неуточнена. З метою
пошуку джерела збудника інфекції на території
обслуговування методом ІФА обстежено 1275 осіб з осередків
ГКІ без клінічних проявів кишкової інфекції, у 73 виявлено
антиген ротавірусу (5,7%).
В 2014-2018 рр. на території обслуговування при дослідженні
методом ІФА 3140 проб питної води, 1163 проб води відкритих
водойм та 525 проб стічної води антиген ротавірусу виявлено в
7 пробах питної води (0,2%), 6 пробах води відкритих водойм
(0,5%) та в 9 пробах стічної води (1,7%). На підставі аналізу
етіологічної розшифровки ГКІ по лікувальним стаціонарам
міста, де внаслідок різного підходу до встановлення діагнозу
розшифровка коливається від 20% до 80% (з них 90-100%
ротавірусної етіології), цілком можна припустити, що серед
випадків гострих кишкових інфекцій з невстановленим
збудником етіологічним чинником в більшості випадків є саме
кишкові віруси, зокрема ротавіруси.
Висновки. Проведені дослідження є підставою для
удосконалення системи лабораторної діагностики з метою
підвищення ефективності системи епіднагляду, рекомендації
впровадження вакцинопрофілактики, впорядкування системи
проведення протиепідемічних заходів.
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# 249. Epidemiology of Extrapulmonary Tuberculosis in
Ukraine, 2008-2017
Stepanova T.1, Nedospasova O.2
1Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education;
2SI Center for Health Statistics of the MoH of Ukraine

Introduction. Every tenth cases of newly diagnosed tuberculosis
(TB) in Ukraine are extrapulmonary. Among patients with
extrapulmonary TB (EPTB) there is a significant increase in the
proportion of patients with HIV-infection from 11.6% to 31.3% during
2008-2017 years.
Methods.We describe the epidemiology of EPTB in Ukraine over
the ten-year period, according to the data from national reporting
forms "Annual TB Report", which is being collected by the Center
for Health Statistics of the Ministry of Health of Ukraine. The study
includes information from 2008 to 2017 on patients with newly
diagnosed active TB and patients with active TB combining with
human immunodeficiency virus infection (HIV). Data were stratified
by demographic characteristics: age, gender and living region (rural
or urban area). EPTB cases had been classified as TB of the
respiratory system, except the lungs, TB peripheral
lymphadenopathy, TB of nervous system, TB of bones and joints,
TB of genitourinary system, TB of eye, and other sites of EPTB. The
study excludes cases of miliary TB. Demographic and clinical
characteristics were compared between groups of patients with
EPTB and pulmonary TB (PTB), and among EPTB patients with and
without HIV-infection. Odds ratio (OR) was calculated at 95%
confidence interval (CI).
Results. Among the 276.868 TB patients registered from 2008 to
2017 PTB were 88.9% and 10.1% EPTB. Compared with PTB,
EPTB was associated with female sex (OR 1.7; CI 1.7-1.7), urban
residents (OR 1.2; CI 1.1-1.2), HIV status (OR 1.9; CI 1.9-2.0). The
highest odds EPTB compared with PTB were 0-14 years old
children (OR 11.8; CI 11.2-12.5), also had increased odds 65 years
and older persons (OR 1.3; CI 1.2 -1.3) and 15-24 years old
persons (OR 1.1; CI 1.0-1.1). Among all EPTB cases 59,5% was TB
of respiratory system except the lungs, 17,6% – TB of bones and
joints, 8,6% – TB peripheral lymphadenopathy, 5,6% – TB of
genitourinary system, 2,8 % – TB of eye, 2.4% – TB of the nervous
system and 3.4% – other sites of EPTB. Men with EPTB were more
likely to have TB of respiratory system except the lungs (OR 1.4; CI
1.4-1.5) and were less likely to have TB of genitourinary system
(OR 0.5; CI 0.5-0.6), TB peripheral lymphadenopathy (OR 0.8; CI
0.7-0.8) and TB of eye (OR 0.7; CI 0.6-0.8). Comparison clinical
characteristics of EPTB between the groups of patients with and
without HIV-infection revealed that TB of nervous system (OR 4.4;
CI 3.8-5.2), TB peripheral lymphadenopathy (OR 4.0 ; CI 3.7-4.3),
TB respiratory system except the lungs (OR 1.3; CI 1.2-1.4) are
positively associated with HIV status.
Conclusions. EPTB epidemiology and risk factors are different
from those of PTB and the proportion of patients with EPTB
associated with HIV increased from 2008 through 2017. Further
research is needed to study the epidemiology of EPTB among HIV-
infected people.

# 249. Епідеміологія позалегеневого туберкульозу в
Україні, 2008-2017 роки
Степанова Т.1, Недоспасова О.2
1Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика МОЗ України;
2ДУ «Центр медичної статистики МОЗ України»

Вступ. Кожний десятий серед вперше виявлених хворий на
туберкульоз (ТБ) в Україні має його позалегеневу форму.
Протягом 2008-2017 років серед хворих на позалегеневий ТБ
(ПЛТБ) спостерігається значне збільшення частки хворих з ВІЛ-
інфекцією з 11,6% до 31,3%.
Методи. Нами проведено аналіз епідемічної ситуації в Україні
щодо ПЛТБ за десятирічний період за даними національних
форм звітності «Звіт про захворювання на активний
туберкульоз» (річний), який збирається Центром медичної
статистики МОЗ України. Дослідження включає інформацію за
2008-2017 роки про хворих з уперше в житті встановленим
діагнозом активного ТБ та хворих на активний ТБ у поєднанні з
хворобою, зумовленою вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) з
розбивкою за демографічними характеристиками: вік, стать та
місце проживання (місто, село). Випадки ПЛТБ розподілено на
ТБ органів дихання (за виключенням легенів), ТБ
периферичних лімфовузлів, нервової системи, кісток та
суглобів, сечостатевих органів, ока та інших локалізацій. З
дослідження виключені випадки міліарного ТБ. Демографічні
та клінічні характеристики порівнювалися між групами хворих
на ПЛТБ та легеневий ТБ (ЛТБ), а також серед хворих на
ПЛТБ, які мають і не мають супутню ВІЛ-інфекцію. Показник
відношення шансів (OR) розраховувався при 95% довірчому
інтервалі (CI).
Результати. Серед 276 868 хворих на ТБ, зареєстрованих з
2008 до 2017 року 88,9% мали ЛТБ і 10,1% ПЛТБ. У порівнянні
з ЛТБ випадки ПЛТБ були пов’язані з жіночою статтю (OR 1,7;
CI 1,7-1,7), мешканцями міст (OR 1,2; CI 1,1-1,2), ВІЛ-статусом
(OR 1,9; CI 1,9-2,0). Найвищі шанси ПЛТБ у порівнянні з ЛТБ
мали діти у віці 0-14 років (OR 11,8; CI 11,2-12,5), підвищені
шанси мали також особи 65 років і старші (OR 1,3; CI 1,2-1,3) та
особи 15-24 роки (OR 1,1; CI 1,0-1,1). Серед усіх випадків ПЛТБ
59,5% становив ТБ органів дихання (за виключенням легенів),
17,6% – ТБ кісток та суглобів, 8,6% – ТБ периферичних
лімфовузлів, 5,6% – ТБ сечостатевих органів, 2,8% – ТБ очей,
2,4% – ТБ нервової системи і 3,4% – ТБ інших локалізацій. При
цьому з чоловічою статтю позитивно пов’язаний ТБ органів
дихання (OR 1,4; CI 1,4-1,5) і негативно – ТБ сечостатевих
органів (OR 0,5; CI 0,5-0,6), периферичних лімфовузлів (OR 0,8;
CI 0,7-0,8) і ТБ очей (OR 0,7; CI 0,6-0,8). При порівнянні
клінічних характеристик ПЛТБ між групами хворих, які мають і
не мають супутню ВІЛ-інфекцію виявлено, що позитивно
пов’язаний з ВІЛ-статусом ТБ нервової системи (OR 4,4; CI
3,8-5,2), ТБ периферичних лімфовузлів (OR 4,0; CI 3,7-4,3), ТБ
органів дихання (OR 1,3; CI 1,2-1,4).
Висновки. Епідеміологія і фактори ризику ПЛТБ відрізняються
від таких при ЛТБ. З 2008 до 2017 року збільшилася частка
хворих на ПЛТБ, асоційований з ВІЛ. Необхідні подальші
дослідження для вивчення епідеміології ПЛТБ серед ВІЛ-
інфікованих.
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# 264. Improvement of Laboratory Diagnostics of Cholera in the
System of Environmental Object Monitoring in Dnipropetrovsk
Oblast in 2014-2018
Kraus A.1, Sinhovska S.1, Shamychkova H.1, Shtepa O.1, Rezvykh
V.1, Levchenko Yu.1, Stepanskyi D.2, Daragan G.2, Kolesnikova I.3
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Cholera nonagglutinating vibrios (NAG vibrios) are
widely spread in environment (open water sources, wastewater of
enterprises and infectious disease hospitals) and have
epidemiological significance. However, there are complications in
isolating them as a result of high variability and inhibition of growth
by foreign microflora in laboratory studies using a bacteriological
method. The objective of the study was to explore the possibility of
using surfactants to suppress the foreign microflora in order to
improve laboratory research on cholera.
Methods. Epidemiological, bacteriological, and statistical methods
were used in the study. The results of study on the identification of
Vibrio cholera, which were carried out by the laboratory of especially
dangerous infections and microbiological laboratories of the
structural subdivisions of the SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory
Center of the Ministry of Health of Ukraine during 2014-2018 were
analyzed.
Results. The complexity of laboratory studies aimed at identifying
cholera pathogens when monitoring environmental objects is
associated with the rapid growth of foreign microflora and the
variability of microorganisms of the Vibrio genus. This not only
impairs the quality of bacteriological studies but sometimes makes
them impossible due to the inhibitory effect of accompanying
microflora (for example, bacteria of the Proteus genus). Since 2016,
in order to suppress the growth of foreign microflora and protea
swarming, the laboratory of especially dangerous infections and
some microbiological laboratories of structural subdivisions of the SI
Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of
Ukraine have been using agents with surfactants added to alkaline
agar. This allows to improve the isolation of cholera vibrios.
While monitoring the environmental objects during 2014-2015 the
number of cholera studies did not significantly differ: 1315 samples
were examined in 2014, and 1343 samples – in 2015. The
percentage of isolated NAG vibrios was 3.7±0.5% and 2.4±0.4%,
respectively.
After addition of surfactants to alkaline agar (5% solution of Gala
detergent), an improvement in the release of Vibrio cholera was
observed. Thus, the percentage of NAG vibrios isolated in 2016
increased in comparison with the previous year by 1.8 times and
amounted to 4.3±0.6%. In 2017, the percentage of positive findings
increased by 2 times compared to 2015 (before the use of
surfactants as an addition to the nutrient medium) and was
5.2±0.6%. In 2018, the share of positive findings reached 5.5±0.6%.
Conclusions. The analysis of the results of laboratory studies
shows that the use of surfactants is justified to improve the isolation
of bacteriological cholera vibrios from environmental objects. The
addition of 5% solution of Gala detergent to alkaline agar provides
for the suppression of foreign microflora growth, the absence or
delay of the growth of the protea, which improves the isolation of
Vibrio cholerae.

# 264. Удосконалення лабораторної діагностики холери в
системі моніторингу об'єктів довкілля у Дніпропетровській
області у 2014-2018 рр.
Краус О.1, Сіньговська С.1,Шамичкова Г.1,Штепа О.1, Резвих
В.1, Левченко 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 імені О.О. Богомольця

Вступ. Холерні неаглютинуючі вібріони (НАГ-вібріони) широко
розповсюджені в об’єктах довкілля (відкритих водоймах,
стічних водах підприємств та інфекційних стаціонарів) і мають
епідеміологічне значення. Однак, при лабораторних
дослідженнях за допомогою бактеріологічного методу існують
труднощі їх виділення в наслідок високої мінливості та
пригнічення росту сторонньою мікрофлорою. Метою роботи
було вивчення можливості застосовувати поверхнево-активні
речовини (ПАР) для пригнічування сторонньої мікрофлори для
покращення лабораторних досліджень на холеру.
Методи. Епідеміологічний, бактеріологічний, статистичний.
Проаналізовано результати досліджень з виявлення холерних
вібріонів, що здійснювалися лабораторією особливо
небезпечних інфекцій та мікробіологічними лабораторіями
відокремлених структурних підрозділів ДУ «Дніпропетровський
обласний лабораторний центр МОЗ України» за період
2014-2018 рр.
Результати. Складність лабораторних досліджень,
спрямованих на виявлення збудників холери при моніторингу
об’єктів довкілля, пов’язана з швидким ростом сторонньої
мікрофлори та мінливістю мікроорганізмів роду Vibrio. Це не
тільки погіршує якість бактеріологічних досліджень, але інколи
їх унеможливлює через інгібуючий вплив супутньої мікрофлори
(наприклад, бактерії роду Proteus). З 2016 р. для пригнічення
росту сторонньої мікрофлори та роїння протея лабораторія
особливо небезпечних інфекцій та деякі мікробіологічні
лабораторії відокремлених структурних підрозділів ДУ
«Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України» застосовують засоби з вмістом ПАР, які додаються
до лужного агару. Це дозволяє покращити виділення холерних
вібріонів.
При здійсненні моніторингу об’єктів довкілля за період
2014-2015 рр. кількість досліджень на холеру суттєво не
відрізнялася: у 2014 р. було досліджено 1315 проб, у 2015 р. –
1343 проби. Питома вага виділених НАГ-вібріонів склала
3,7±0,5% та 2,4±0,4% відповідно.
Після додавання в лужний агар поверхнево-активних речовин
(5% розчину мийного засобу «Гала») було відзначено
покращення виділення холерних вібріонів. Так, питома вага
виділених у 2016 р. НАГ-вібріонів зросла порівняно з
попереднім роком в 1,8 рази і становила 4,3±0,6%. У 2017 р.
частка позитивних знахідок зросла у 2 рази в порівнянні з 2015
р. (до застосування ПАР як додатку до поживного
середовища) і склала 5,2±0,6%. У 2018 р. частка позитивних
знахідок досягла 5,5±0,6%.
Висновки. Проведений аналіз результатів лабораторних
досліджень свідчить, що для покращення виділення
бактеріологічним методом холерних вібріонів з об’єктів
довкілля застосування поверхнево-активних речовин є
виправданим. Додавання 5% розчину мийного засобу «Гала»
до лужного агару забезпечує пригнічування росту сторонньої
мікрофлори, відсутність або затримку росту протея, що
покращує виділення холерних вібріонів.
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# 269. Tuberculosis among Children in Ternopil Oblast
(2013-2017)
Kulachkovska I., Pavelyeva M., Matsipura S., Zastavna T.,
Hodovana H., Savchuk I., Panychev V.
SI Ternopil Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The objective of the work involves the
epidemiological risk group identification for tuberculosis (TB)
incidence among the children in the oblast. The epidemic situation
regarding TB in the Ternopil Oblast remains tense. The dynamics of
long-term morbidity indicators of the population, especially among
children, is a peculiar indicator of the state of organizational,
therapeutic and preventive and anti-epidemic measures at the local
level. The TB incidence depends on timely identification of patients;
the quality of the anti-epidemic measures complex at home and
organized groups; the state of immunization coverage and
tuberculin diagnostics of the subject children population;
organization of dynamic and dispensary observation of risk
categories; treatment efficacy.
Methods. Comprehensive epidemiological method: descriptive,
statistical; retrospective epidemiological analysis for 5 years; data
reports of the epidemiological examination of the focal point of an
infectious disease (F 357/o); evaluation of the epidemiological
investigation and laboratory test results.
Results. The incidence of all TB active forms among children
(under 18 years of age) in the oblast was within the range of 8-14
cases or 4.0 – 6.8 cases per 100 thousand of the respective
population during 2013-2017. The results of the retrospective
analysis of TB incidence indicated that adolescents (15-18 years
old) were more likely to suffer – 57.4%. (31 cases out of 54). The
first diagnosed TB was manifested mainly in the form of
extrapulmonary forms – 59.3% (32 cases out of 54), intrathoracic
lymph nodes – 43.8% (14 cases out of 32), skin – 28.1% (9),
primary tuberculosis complex – 15.6% (5), spondylitis – 9.4% (3),
tuberculosis pleuritis – 3.1% (1). Most TB cases were detected:
when seeking medical help (with complaints) – 40.8% (22 out of 54
cases) and on epidemic (contact persons in the outbreaks) – 44.4%
(24). The rest 14.8% of patients (8), especially adolescents, were
detected to be active during prophylactic medical examinations. The
analysis showed the presence of risk groups: unvaccinated patients
in maternity hospitals – 5.5% (3 cases out of 54), contacts with sick
family members at home – 35.2% (19), previously infected with a
decrease in the body's resistance ("hyperphagia" and "turning" in
the medical history) – 27,8% (15). The remaining 13.0% of cases
(7) – immunosuppression, oncology, trauma, frequent respiratory
diseases.
Conclusions. According to the results of the evaluation TB
incidence among children population of the oblast, it has been
established that adolescents of 15-18 got sick most often. The
dominant risk groups are individuals with a “tuberculosis contact” in
history. The TB incidence among children population reflects the
state of the organizational, medical and preventive and anti-
epidemic measures in the oblast.

# 269. Особливості туберкульозу серед дитячого населення
Тернопільської області (2013-2017 роки)
Кулачковська І., Павельєва М., Маціпура С., Заставна Т.,
Годована Н., Савчук І., Паничев В.
ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Мета роботи передбачає визначення груп
епідеміологічного ризику щодо захворюваності на туберкульоз
дитячого населення області. Епідемічна ситуація щодо
туберкульозу в Тернопільській області залишається
напруженою. Динаміка багаторічних показників
захворюваності населення, особливо серед дітей, є своєрідним
індикатором стану організаційних, лікувально-профілактичних
та протиепідемічних заходів на місцевому рівні. Рівень
захворюваності на туберкульоз залежить від: своєчасного
виявлення хворих; якості проведення комплексу
протиепідемічних заходів у домашніх вогнищах та
організованих колективах; стану охоплення імунізацією та
туберкулін діагностикою підлягаючих контингентів дитячого
населення; організації динамічного та диспансерного
спостереження категорій ризику; ефективності лікування.
Методи. Комплексний епідеміологічний метод: описовий,
статистичний; ретроспективний епідеміологічний аналіз за 5
років; дані карт епідобстеження вогнища інфекційного
захворювання (Ф 357/о); оцінка матеріалів епідрозслідування
та результатів лабораторних досліджень.
Результати. Протягом 2013-2017 років на території області
захворюваність всіма активними формами туберкульозу серед
дитячого населення (до 18 років) знаходиться в межах 8 – 14
випадків або 4,0 – 6,8 вип. на 100 тисяч відповідного
населення. Результати ретроспективного аналізу показників
захворюваності на туберкульоз засвідчують, що частіше
хворіють підлітки (15-18 р.) – 57,4%. (31 випадок із 54). Вперше
діагностований туберкульоз проявлявся в основному у вигляді
позалегеневих форм – 59,3% (32 випадки із 54):
внутрішньогрудні лімфатичні вузли ‒ 43,8% (14 випадків із 32),
шкіра – 28,1% (9), первинний туберкульозний комплекс – 15,
6% (5), спондиліт – 9,4 % (3), тубплеврит – 3,1% (1). Більшість
випадків туберкульозу виявлено: при зверненні за медичною
допомогою (із скаргами) – 40,8% (22 випадки із 54) та за
епідпоказами (контактні особи у вогнищах) – 44,4% (24). Решта
14,8% хворих (8), зокрема підлітків, виявлено активно при
проходженні профілактичних медичних оглядів. Аналіз
засвідчив наявність груп ризику: невакциновані в пологових
стаціонарах – 5,5% (3 випадки із 54), контактні з хворими
членами сім’ї у домашніх вогнищах – 35,2% (19), попередньо
інфіковані на фоні зниження резистентності організму
(«гіперегрія» та «віраж» в анамнезі) – 27,8% (15). Решта 13,0%
випадків (7) – імуносупресія, онкологія, травми, часті
захворювання органів дихання.
Висновки. За результатами оцінки захворюваності на
туберкульоз дитячого населення області з’ясовано, що
найчастіше хворіють підлітки 15-18 років. Домінуючою групою
ризику є особи із «тубконтактом» в анамнезі. Захворюваність
на туберкульоз дитячого населення відображає стан
організаційних, лікувально-профілактичних та
протиепідемічних заходів в області.
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# 277. Outcomes of Epidemiological Investigation of the First
Measles Outbreak in Ternopil Oblast
Matsipura S., Pavelyeva M., Hodovana N., Kulachkovska I.,
Zastavna T., Savchuk I., Dementieva L., Ilnytska U., Kostiuk O.,
Panychev V.
SI Ternopil Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The importance of measles is determined by: the
state of the population herd immunity, the incidence rate, the clinical
course of the disease, complications, case-fatality rate, as well as
the tendency to the occurrence of outbreaks and rapid spread in the
human population. The objective of the study was to determine the
causes and the conditions that contributed to development of the
outbreak.
Methods. Comprehensive epidemiological, laboratory and statistical
methods (based on monitoring data, statistical reporting on
incidence – reporting form No. 1, the register of infectious diseases
cases No. 060/o, reports of the epidemiological investigation of
measles cases).
Results. The outbreak of measles started in the oblast in 2017 –
28.2 cases per 100,000 of population. In 2018, 3659 cases were
registered – 348.8 per 100,000 of population, an increase of 12.4
times compared with the previous year. Simultaneously with
sporadic cases, measles outbreaks were recorded in organized
groups. In just 2 years, 72 outbreaks have been registered. The first
outbreak within the oblast was registered in Buchatskyi district at
school. There were 19 cases, including 17 children. As a result of
the investigation, cases among children who were not urgently
reported were found. It was found out that the first case (source of
infection) had attended a children's matinee in the institution with
signs of the disease. Measles was diagnosed, but an urgent
notification was not sent. Restrictive anti-epidemic measures were
not carried out. Epidemiologists of the Oblast Laboratory Center
determined boundaries of the nidus of the infection and a number of
contacts, organized anti-epidemic measures at the place of
residence of patients, as well as training. The data on the immune
status of the contacts and the presence of the disease in history
were collected. Additionally, the institution restricted mass events, it
was recommended to exclude children who were not vaccinated or
did not have data on measles immunization from attendance,
besides contact children from home outbreaks were prevented from
visiting organized groups.
As a result of serological studies of serum, IgM measles virus
(including the source of infection) were detected in 7 children.
Specific prophylaxis among contacts was not performed. The focus
has been eliminated within 2 incubation periods.
Conclusions. The causes and circumstances that contributed to
the outbreak were incomplete registration of measles cases,
respectively, not timely implementation of restrictive anti-epidemic
measures in the organized group, contacts at the place of study and
residence, and no special prophylaxis was applied.
In order to prevent outbreaks, it is necessary to ensure timely
identification and registration of all cases, the effective
implementation of the necessary anti-epidemic measures in the
nidus of the disease.

# 277. Результати епідеміологічного розслідування
першого спалаху кору у Тернопільській області
Маціпура С., Павельєва М., Годована Н., Кулачковська І.,
Заставна Т., Савчук І., Дементьєва Л., Ільницька У., Костюк О.,
Паничев В.
ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Актуальність кору зумовлена: станом колективного
імунітету населення, рівнем захворюваності, клінічним
перебігом захворювання, ускладненнями, летальністю, а
також схильність до виникнення масових спалахів та швидкого
поширення в людській популяції. Метою дослідження було
встановлення причини та умов виникнення спалаху.
Методи. Комплексний епідеміологічний, лабораторний та
статистичний методи (за даними моніторингу, статистичного
обліку захворюваності – форма звітності №1, журнал обліку
інфекційних захворювань №060/o, матеріали епідеміологічних
розслідувань випадків кору).
Результати. В 2017 році в області розпочався прогнозований
епідемічний підйом захворюваності на кір – 28,2 випадки на
100 тисяч населення. В 2018 році зареєстровано 3659 випадків
– 348,8 на 100 тисяч населення, ріст у 12,4 рази в порівнянні з
минулим роком. Одночасно із спорадичними випадками
реєструвалися спалахи кору в організованих колективах.
Всього за 2 роки зареєстровано 72 спалахи. Перший спалах в
межах області зареєстрований у Бучацькому районі в
дитячому навчальному закладі. Кількість захворілих 19 осіб, в
т.ч. 17 дітей. В результаті проведеного епідеміологічного
розслідування виявлені хворі діти, на яких термінові
повідомлення не передавалися. З’ясовано, що першою
захворіла (джерело зараження) дитина, яка з ознаками
захворювання напередодні відвідувала дитяче свято у закладі.
Виставлений був діагноз кір, термінове повідомлення не
передане. Обмежувальні протиепідемічні заходи не
проводилися. Епідеміологами обласного лабораторного центру
встановлені межі вогнища та визначена кількість контактних,
організовані протиепідемічні заходи за місцем проживання
хворих та навчання. Зібрані дані щодо імунного статусу
контактних, наявності захворювання в анамнезі. Додатково в
закладі обмежили проведення масових заходів,
рекомендували відсторонити від відвідування дітей, які не
щеплені або не мали даних за проведену імунізацію проти
кору, крім цього відсторонялися від відвідування організованих
колективів контактні діти із домашніх вогнищ. За
результатами серологічних досліджень сироваток крові у 7
хворих виявлені IgM до вірусу кору (в т.ч. у джерела інфекції).
Засоби специфічної профілактики серед контактних не
застосовувалися. Вогнище ліквідоване в межах 2 інкубаційних
періодів.
Висновки. Причинами та обставинами, що сприяли
виникненню спалаху, були неповна реєстрація випадків кору,
відповідно несвоєчасне проведення обмежувальних
протиепідемічних заходів в організованому колективі,
контактів за місцем навчання, проживання, не
застосовувалися засоби специфічної профілактики.
З метою попередження виникнення спалахів, необхідно
здійснювати своєчасне виявлення та реєстрацію всіх хворих,
ефективне проведення необхідного комплексу
протиепідемічних заходів у вогнищах захворювання.
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# 278. Anemia and Homeostasis of Iron in HIV-Infected
Individuals and Patients with HIV/Tuberculosis Co-Infection
Kuznietsova A.1, Synenko T.3, Konstantynovska O.2
1Kharkiv National Medical University;
2Kharkiv Medical Academy of Posgraduate Education;
3Kharkiv Oblast Tuberculosis Hospital No. 1

Introduction. Anemia in HIV-infected individuals is an independent
factor in disease progression and high risk of death. The main role
in the development of anemia in HIV-infected people belongs to the
inhibition of erythropoiesis. Anemia in HIV-infected people is a
multifactorial process that includes iron deficiency and impairment
of its distribution, the impact of opportunistic infections and drugs for
treating HIV infection. The objective of our work was to determine
the pathogenetic links of anemia based on a study of the content of
iron, ferritin, transferrin, vitamin B12, vitamin B9, and erythropoietin
in the serum of HIV-infected people compared with patients with
HIV/TB co-infection.
Methods. To investigate the disorders of erythropoiesis, 124
patients were randomly involved. Group I consisted of 62 HIV-
infected patients: men – 41 (66.1%), women – 21 (33.9%), average
age was 36.2±1.4. The level of CD4+ lymphocytes from 200 to 499
cells/mkl was found in 31 (50%) patients, <200 cells/mkl and <50
cells/mkl – in 23 (37.1%) and 8 (12.9%) patients, respectively. The
level of viral load was 13675±96.5 RNA copies/ml. 62 patients with
HIV/TB co-infection were included in the group II and there were 40
(64.5%) men and 22 (35.5%) women, average age of 37.3±1.0. The
level of CD4+ lymphocytes from 200 to 499 cells/mkl was found in
19 (30.6%) patients, <200 cells/mkl and <50 cells/mkl – in 23
(37.1%) and 20 (32.3%) patients, respectively. The level of viral
load was 194478±432.5 RNA copies/ml. All patients received
antiretroviral therapy (ART), whose regimens did not contain
zidovudine. Control group – 32 healthy donors, mean age was
35.8±1.9. The study of the content of transferrin in the blood serum
of patients was carried out using a turbidimetric analysis, iron – a
colorimetric one, ferritin, vitamin B12, vitamin B9, erythropoietin –
an immunoenzymatic method using the Cobas 6000 automatic
modular analyzer with attached diagnostic kits from Roche
Diagnostics.
Results. In HIV-infected patients micro-or normocytic anemia of a
normochromic nature was found in 48.2% and 28.2% respectively.
In patients with co-infection of HIV/TB, normocytic or macrocytic
anemia was more common in 61.8% and 20.9% of cases,
respectively, and was hypochromic in nature. HIV-infected
individuals compared with healthy donors, had a significant
decrease in serum levels of iron, ferritin, vitamin B9 and an increase
in transferrin, and patients with HIV/TB co-infection, had a decrease
in iron content (p<0.001), transferrin (p<0.01), vitamin B9 (p<0.001)
and increased ferritin (p<0.01), vitamin B12 (p<0.001),
erythropoietin (p<0.001).
Conclusions. Thus, HIV-infected patients with iron deficiency had
normal serum levels of erythropoietin, and patients with HIV/TB co-
infection – increased level that indicated an iron-deficient type of
anemia in HIV-infected and a hypoplastic one – in patients with HIV/
TB co-infection.

# 278. Анемія та гомеостаз заліза у ВІЛ-інфікованих осіб і
пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/туберкульоз
Кузнєцова А.1, Синенко Т.3, Константиновська О.2
1Харківський національний медичний університет;
2Харківська медична академія післядипломної освіти;
3КНП Харківської обласної ради «Обласна туберкульозна
лікарня №1»

Вступ. Анемія у ВІЛ-інфікованих осіб є незалежним чинником
прогресування захворювання та високого ризику смерті.
Основна роль у розвитку анемії у ВІЛ-інфікованих осіб
належить гальмуванню еритропоезу. Анемія у ВІЛ-інфікованих
осіб є мультифакторним процесом, що включає дефіцит заліза
та порушення його розподілу, вплив опортуністичних інфекцій
та лікарських препаратів для лікування ВІЛ-інфекції.
Метою нашої роботи було визначити патогенетичні ланки
розвитку анемії на підставі вивчення вмісту заліза, феритину,
трансферину, вітаміну В12, вітаміну В9, еритропоетину в
сироватці крові ВІЛ-інфікованих осіб порівняно з хворими на
ко-інфекцію ВІЛ та туберкульоз (ВІЛ/ТБ).
Методи. Для дослідження порушень еритропоезу було
залучено випадковим методом 124 хворих. І групу склали 62
ВІЛ-інфікованих пацієнта: чоловіків – 41 (66,1%), жінок – 21
(33,9%), середній вік склав 36,2±1,4 року. Рівень CD4+
лімфоцитів від 200 до 499 клт/мкл було виявлено у 31 (50%)
особи, <200 та <50 клт/мкл – у 23 (37,1%) і 8 (12,9%) пацієнтів
відповідно. Рівень вірусного навантаження дорівнював
13 675±96,5 РНК коп/мл. До ІІ групи було залучено 62 хворих із
ко-інфекцією ВІЛ/ТБ, що склало 40 (64,5%) чоловіків і 22
(35,5%) жінки, середній вік – 37,3±1,0 рік. Рівень CD4+
лімфоцитів від 200 до 499 клт/мкл було виявлено у 19 (30,6%)
хворих, <200 клт/мкл та <50 клт/мкл – у 23 (37,1%) і 20 (32,3%)
пацієнтів відповідно. Рівень вірусного навантаження
дорівнював 194 478±432,5 РНК коп/мл. Всі пацієнти
отримували антиретровірусну терапію (АРТ), схеми якої не
містили зидовудин. Контрольна група – 32 здорових донора,
середній вік яких 35,8±1,9 років. Дослідження вмісту
трансферину у сироватці крові хворих проведено
турбодиметричним методом; заліза – колориметричним;
феритину, вітаміну В12, вітаміну В9, еритропоетину –
імуноферментним методом; використовуючи автоматичний
модульний аналізатор Cobas 6000 з доданими діагностичними
наборами фірми «Roche Diagnostics».
Результати. У ВІЛ-інфікованих виявлялася мікро- або
нормоцитарна анемія нормохромного характеру у 48,2% і 28,2%
відповідно. У хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ТБ частіше
спостерігалася нормо- або макроцитарна анемія – у 61,8% і
20,9% випадків відповідно – та носила гіпохромний характер. У
ВІЛ-інфікованих осіб у порівнянні зі здоровими донорами
спостерігалося достовірне зниження в сироватці крові вмісту
заліза, феритину, вітаміну В9 та підвищення вмісту
трансферину, а в хворих із ко-інфекцією ВІЛ/ТБ зниження
вмісту заліза (p<0,001), трансферину (p<0,01), вітаміну В9
(p<0,001) та підвищення феритину (p<0,01), вітаміну В12
(p<0,001), еритропоетину (p<0,001).
Висновки. Отже, у ВІЛ-інфікованих осіб на тлі дефіциту заліза
виявлявся нормальний вміст еритропоетину в сироватці крові,
а у хворих із ко-інфекцією ВІЛ/ТБ – його підвищення, що
свідчить про залізодефіцитний тип анемії у ВІЛ-інфікованих
осіб і гіпопластичний у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ТБ.
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# 281. Epidemiological Aspects of the Situation with the
Pertussis in the Volyn Oblast in Comparison with the Dynamics
of Incidence in the Neighboring Republic of Belarus
Ienzhyievska I., Yanko N., Novachevska V.
SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The epidemic situation of pertussis in Ukraine in
general, and in the Volyn Oblast in particular, remains unstable. The
purpose of the study was to evaluate the dynamics of pertussis in
Volyn Oblast in comparison with the incidence in the Republic of
Belarus and to determine the causes that predetermine its current
level.
Methods. The statistical data on the incidence and vaccinations
against pertussis in the oblast and in Ukraine for 2007-2017,
individual data of 663 people with pertussis (age, vaccination status,
way of case confirmation) in Volyn Oblast for 2007-2017, statistical
data of the Republican Scientific-Practical Center of Epidemiology
and Microbiology of the Republic of Belarus for 2007-2017.
Results. Periodic increases in the incidence of pertussis in the
Volyn Oblast are observed every 4-5 years, accompanied by the
emergence of outbreaks and family sickness. 663 people died from
2007 to 2017. During this period, 3 epidemic increases in the
incidence rate (2007, 2011, 2016) were noted, intensity in each
subsequent one had a growth tendency from 6.7 of 100 thousand
people in 2007 to 10.9 in 2011 and 17.1 in 2016, which is due to a
sharp decline in the state of collective immunity. The highest
number of patients was recorded among the children of early age
(younger than 1 year) – 44% and younger age (1-4 years) – 37% of
all cases. Percentage of non-vaccinated patients is 58-89% in
different years. The coverage with the primary vaccine complex of
children against pertussis in the oblast decreased by 3.2 times: from
99.3% in 2007 to 30.6% in 2017. In the neighboring Brest Oblast,
the incidence rate of pertussis in 2007-2017 ranges from 0 cases in
2011 (lowest indicator) to 3.5 in 2016 (highest). There are slight
increases in the incidence (2008, 2012, 2016), with the
intensification of the epidemic process by 71% (in 2012) and 21%
(in 2016). In general, the incidence rate of pertussis in the Republic
of Belarus for the same period varies from 0.96 in 2009 (lowest) to
6.08 in 2012 (highest). Since 2014 there is a tendency in the
Republic of Belarus in the increase in the number of cases of
pertussis, however, the incidence level is lower than in the Volyn
Oblast and than the national average in Ukraine. This is due to the
fact that the coverage of the primary vaccine complex (AKDP-4) is
97-99%.
Conclusions. Against the background of a low level of vaccination
coverage (below 95%) there is an accumulation of a layer of the
persons non-immune to the caustic agent, who create conditions for
the deterioration of the epidemic situation in the oblast. While
maintaining the tendency in the increase in the number of cases in
the inter epidemic period and neglecting the inoculations against
pertussis, it is predicted that the intensity of the next epidemic
intensification will be greater than the previous one. Only raising the
immunization level will increase the duration of inter epidemic
periods and reduce the incidence rate to sporadic cases.

# 281. Епідеміологічні аспекти ситуації з кашлюку у
Волинській області в порівнянні із динамікою
захворюваності в сусідній Республіці Білорусь
Єнжиєвська І., Янко Н., Новачевська В.
ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Епідемічна ситуація з кашлюку в Україні в цілому, та у
Волинській області зокрема, залишається нестійкою. Метою
дослідження була оцінка динаміки захворюваності кашлюком
на Волині в порівнянні із захворюваністю у Республіці Білорусь
та встановлення причин, котрі обумовлюють наявний її рівень.
Методи. Проаналізовано дані статистичної звітності по
захворюваності та охопленню щепленнями проти кашлюку в
області та в Україні за 2007-2017 рр., індивідуальні дані 663
захворілих кашлюком (вік, вакцинальний статус, спосіб
підтвердження випадку) на Волині за 2007-2017 рр.,
статистичні дані Республіканського науково-практичного
центру епідеміології і мікробіології Республіки Білорусь за
2007-2017рр.
Результати. Періодичні підвищення захворюваності на
кашлюк у Волинській області спостерігаються кожні 4-5 років,
супроводжуються виникненням спалахів та сімейних вогнищ. З
2007 по 2017 рр. перехворіло 663 особи. За вказаний період
відмічено 3 епідемічних підйоми рівня захворюваності (2007,
2011, 2016 рр.), інтенсивність в кожному наступному мала
тенденцію до росту від 6,7 на 100 тис. нас. у 2007 р. до 10,9 – у
2011 р. та 17,1 – у 2016 р., що пояснюється різким зниженням
стану колективного імунітету. Найбільша кількість захворілих
зафіксовано серед дітей раннього віку (до 1 року) – 44% та
молодшого віку (1-4 роки) – 37% від усіх випадків. Питома вага
не щеплених серед недужих становить 58-89% в різні роки.
Показник охоплення первинним вакцинальним комплексом
дітей проти кашлюку в області зменшився у 3,2 раза: із 99,3%
у 2007 р. до 30,6% – 2017р. У сусідній Брестській області,
показники захворюваності кашлюком у 2007-2017 рр.
коливаються від 0 випадків у 2011 р. (найнижчий показник) до
3,5 у 2016 р. (найвищий). Відмічаються незначні підйоми
захворюваності (2008, 2012, 2016 рр.), з інтенсифікацією
епідемічного процесу на 71% (у 2012 р.) та 21% (у 2016 р.). В
цілому в Республіці Білорусь, показники захворюваності
кашлюком за аналогічний період коливаються від 0,96 у 2009
р. (найнижчий) до 6,08 у 2012 р. (найвищий). З 2014 р. у
Республіці Білорусь відмічається тенденція до збільшення
числа випадків кашлюку, проте, рівень захворюваності нижчий
і від показників у Волинській області та середньодержавних по
Україні. Це пояснюється тим, що охоплення первинним
вакцинальним комплексом (АКДП-4) становить 97-99%.
Висновки. На фоні низького рівня охоплення щепленнями
(нижче 95%) відбувається накопичення прошарку неімунних до
збудника кашлюку осіб, що формує умови до погіршення
епідемічної ситуації в області. При збереженні тенденції до
росту числа випадків в міжепідемічний період, нехтуванні
щепленнями проти кашлюку, прогнозується, що інтенсивність
наступного епідемічного підйому буде більшою від
попереднього. Лише підвищення рівня імунізації сприятиме
збільшенню тривалості міжепідемічних періодів та зниженню
рівня захворюваності до спорадичних випадків.
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# 285. Modern Etiological Structure of Acute Intestinal
Diseases in the South of Ukraine
Doan S.1, Kozishkurt О.2, Savchuk A.2, Lavriukova S.3
1Kyiv Medical University;
2Odesa National Medical University;
3Odesa City Clinical Infectious Disease Hospital

Introduction. Acute intestinal infections (AII) is a large group of
diseases with a wide variety of pathogens. According to the WHO,
ever year about 300 million people get sick, mostly children, and
about 5 million children die. The objective of the study was to
identify the etiological structure of AII in Odesa Oblast in 2015-2017.
Methods. Epidemiological, virological and bacteriological methods
have been applied. Medical statistical reporting date (form 066/o)
have been analyzed – 35,011 persons hospitalized to the MI Odesa
City Clinical Infectious Disease Hospital with AII diagnosis; results
of laboratory tests of 4,390 fecal specimens have been analyzed.
Results. The structure of AII morbidity among the residents of
Odesa Oblast during the observation period 2015-2017 was
determined. However, 9 cases of typhoid fever (5 in adults, 4 in
children) have been reported. 1,879 people were infected with
salmonella: 1,062 adults (56.52%), 817 children (43.48%). On
average, 354 cases were recorded annually among adults, of which
72.51% required hospitalization; among children – 272 people
(about 80% of hospitalized).
290 persons were diagnosed with dysentery, of which 135 (46.55%)
were hospitalized: children under the age of 17 – 191 (65.86%),
adults – 99 (34.14%). On average, among adults, 33 cases of
dysentery were registered annually, of which 16 were hospitalized
(49.49%); among children – 64 cases, 29 (45.03%) – were
hospitalized. Dysentery was much more frequent among children (t
= 4.82; p˂0.05), with a low rate of hospitalization among the
compared groups.
The rotavirus infection (RVI) was detected in 2,203 people: 17
adults (0.77%) and 2,186 children (99.23%). Of the patients, 14
adults and 1,773 children (81.11%) were hospitalized.
Gastroenterocolitis of microbial disease, including food-borne
diseases and toxicosis, are registered in 10,890 people, including
8,473 children (77.80%) and 2,417 adults (22.20%). 4,275 people of
different age were hospitalized (39.26% of the registered cases),
3,296 children (30.27%), including 1,035 infants (31.40% of
hospitalized children under the age of 17) and 979 adults (8.99%).
Annually, on average, 3,630 cases of the disease were registered,
1,425 required hospitalization (39.26%).
Fecal samples collected from 4,390 children were studied for
etiological AII decryption using bacteriological and virological
methods. Rotaviruses were isolated in 1,743, in 20 samples of
which bacteria were identified. 2,680 bacterial pathogens have been
isolated in 2,647 children. The most common etiological factor of
Diarrhoeal disease was Rotavirus – 39.70%, S. aureus – 35.15%,
K. pneumoniae – 11.80%, P. vulgaris – 2.60%, P. aeruginosa –
2.53%, E. cloacae – 2.35%, E. aerogenes – 1.37%, P. mirabilis –
1.18%, other pathogens (9 species) – 3.32% of cases.
Conclusions. Children suffered from AII more often. It was
established that the leading etiological factors of diarrheal diseases
were Rotavirus, S. aureus, K. pneumoniae.

# 285. Сучасна етіологічна структура гострих кишкових
захворювань на півдні України
Доан С.1, Козішкурт О.2, Савчук А.2, Лаврюкова С.3
1ПВНЗ «Київський медичний університет»;
2Одеський національний медичний університет;
3КУ «Одеська міська клінічна інфекційна лікарня»

Вступ. Гострі кишкові інфекції (ГКІ) – численна група
захворювань з широким розмаїттям збудників. За даними
ВООЗ на ГКІ щорічно у світі хворіють близько 300 млн. людей,
найчастіше – діти, близько 5 млн. дітей помирають. Метою
роботи було встановити етіологічну структуру ГКІ в Одеській
області у 2015-2017 рр.
Методи. Застосовано епідеміологічний, вірусологічний та
бактеріологічний методи. Проаналізовано дані медичної
статистичної звітності (форма 066/о) – 35011 осіб,
госпіталізованих до КУ «Одеська міська клінічна інфекційна
лікарня» з діагнозом ГКІ; результати лабораторних досліджень
4390 зразків фекалій.
Результати. Визначено структуру захворюваності на ГКІ у
мешканців Одеської області в період спостережень 2015-2017
рр. При цьому, зареєстровано 9 випадків черевного тифу (5 – у
дорослих, 4 – у дітей). На сальмонельоз захворіло 1879 осіб:
1062 дорослих (56,52%), 817 дітей (43,48%). В середньому,
щорічно серед дорослих осіб реєструвалося 354 випадки, з
яких 72,51% вимагало госпіталізації; серед дітей – 272 особи
(близько 80% госпіталізованих).
Виявлено 290 осіб хворих на дизентерію, з них госпіталізовано
– 135 (46,55%): діти до 17 років – 191 (65,86%), дорослі – 99
(34,14%). В середньому, серед дорослих щорічно
реєструвалося 33випадки дизентерії, з них 16 – госпіталізовано
(49,49%); серед дітей – 64 випадки, 29 (45,03%) –
госпіталізовано. Дизентерія достовірно частіше реєструвалася
серед дітей (t = 4,82; p˂0,05), з невисоким показником частоти
госпіталізації серед порівнюваних груп.
Ротавірусну інфекцію (РВІ) виявлено у 2203 осіб: у 17 дорослих
(0,77%) і 2186 дітей (99,23%). З числа захворілих
госпіталізовано 14 дорослих та 1773 дітей (81,11%).
Гастроентероколіти бактерійного походження, у тому числі
харчові токсикоінфекції та токсикози, зареєстровані у 10890
осіб, зокрема серед 8473 дітей (77,80%) і 2417 дорослих
(22,20%). Всього госпіталізовано 4275 осіб різного віку (39,26%
від числа зареєстрованих випадків), 3296 дітей (30,27%), у
тому числі 1035 до 1 року (31,40% від числа госпіталізованих
дітей до 17 років) і 979 дорослих ( 8,99%).Щорічно, в
середньому, реєструвалося 3630 випадків захворювання, 1425
потребували госпіталізації (39,26%).
Для етіологічної розшифровки ГКІ бактеріолоігчним та
вірусологічним методами досліджували проби фекалій,
відібраних у 4390 дітей. У 1743 виділено ротавіруси, з яких у 20
пробах визначали бактерії. У 2647 дітей виділено 2680
бактерійних збудників. Найчастіше етіологічним фактором
діарейних захворювань був Rotavirus – 39,70%, з високою
частотою визначали S. aureus – 35,15%, K. pneumoniae –
11,80% , P. vulgaris – 2,60%, P. aeruginosa – 2,53%, E. cloacae –
2,35%, E. aerogenes – 1,37%, P. mirabilis – 1,18%, іншими
збудниками (9 видів) – 3,32% випадків.
Висновки. Найчастіше на ГКІ хворіли діти. Встановлено, що
провідними етіологічні факторами діарейних захворювань
виступали: Rotavirus, S. aureus, K. pneumoniae.
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# 293. Influence of Social Factors on Hepatitis C Epidemic
Process in Rivne Oblast
Khoronzhevska I.1, Sergeeva T.2, Martynyuk H.3, Moroz V.1,
Vorobey O.1, Safonov R.1, Byalkovskiy O.1
1SI Rivne Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine;
3Rivne Central City Hospital

Introduction. Monitoring and evaluation to detect the determinants
affecting the spread of hepatitis C (HC) is an important component
of the epidemiological surveillance for this infectious disease.
Methods. The incidence rates (IR) of acute and newly diagnosed
chronic hepatitis C (AHC, NDCHC) for 1994-2018 have been
analyzed. The average multi-year incidence rate in the
administrative territories, the incidence of drug addiction and the
number of unemployed residents of Rivne Oblast from 1994 to 2016
was studied based on the statistical reports.
Results. The analysis of the incidence of AHC and NDCHC in
2009-2018 allowed identifying administrative areas with an
increased risk of infection with the HC virus. While in 2015 the basic
IR of AHC in Rivne Oblast was 0.950/0000, in 2018 it grew by 27.37%
to 1.210/0000. At the same time, the oblast average basic IR of AHC
in 2009-20015 was 0.970/0000, and in 2016-2018, it increased by
1.03% to 0.980/0000. Higher IRs of AHC were observed in Varash
(3.82), Rivne (1.75), and Duben rayon (1.68). Oblast basic IR of
NDCHC in 2015 was 9.780/0000, in 2018 decreased by 34.76% and
reached the level of 6.380/0000. At the same time, average basic IR of
NDCHC in 2009-2015 in oblast was 8.020/0000, and in 2016-2018
increased by 23.57% to 9.910/0000. High average basic NDCHC were
observed in Varash (22.66), Rivne (22.38), Zdolbuniv, Ostroh and
Zarichne rayons (18.01, 10.6, and 10.3 respectively). Among
patients with AHC and CHC, the number of unemployed in different
years reached 44.0%-8.1%, intravenous drug administration in
anamnesis was shown by 36.8%-18.0% patients with AHC. During
this period, the highest incidence rate of AHC was noted in Rivne in
2001 (8.50/0000) that was 5.3 times higher than in 1994 (1.60/0000). It
took place when the number of drug addicted people who used
narcotic drugs intravenously and the number of unemployed citizens
increased. The number of patients diagnosed with drug addiction in
Rivne increased from 274 persons in 1994 to 615 persons in 2001,
865 persons in 2005, 716 persons in 2016 (in the oblast – 461, 895,
1241, 1120 patients respectively). The number of unemployed
persons in Rivne increased from 5672 persons (2.31% of the total
population) in 1994 to 23,450 persons (9.54%) in 2001; 14,838
persons (6.07%) in 2005, 6613 (2,67%) persons in 2016 (in the
oblast, 1.52%, 8.86%, 9.09%, 3.65% respectively). A direct
correlation was established between the IR of AHC during
2001-2010 in the city of Rivne and drug addiction (r=0.71) and
between the IR of AHC and the frequency of registration of the
unemployed (r=0.67).
Conclusions. These data indicate a significant activity of the HC
epidemic process among the population in Rivne Oblast and the
influence of social factors (a significant number of the unemployed
and the spread of drug addiction). It is necessary to strengthen the
epidemiological surveillance for HC in order to achieve the WHO-
recommended indicators for reducing the incidence of HC by 30%
till 2020 and by 90% – till 2030 to implement the First WHO Global
Strategy on Viral Hepatitis Elimination.

# 293. Вплив соціальних факторів на епідемічний процес
гепатиту С серед населення Рівненської області
Хоронжевська І.1, Сергеєва Т.2, Мартинюк Г.3, Мороз В.1,
Воробей О.1, Сафонов Р.1, Бялковський О.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 і оцінка для визначення детермінант, які
впливають на поширення гепатиту С (ГС), є важливою
складовою епідеміологічного нагляду за цією інфекційною
хворобою.
Методи. Аналізували показники захворюваності (ПЗ) гострим
та вперше виявленим хронічним гепатитом С (ГГС, ВВХГС) за
1994-2018 рр. згідно з статистичними формами звітності,
визначали середній багаторічний рівень захворюваності
(СБРЗ) на адміністративних територіях, вивчали
захворюваність наркоманіями та кількість безробітних жителів
Рівненської області за 1994-2016 рр.
Результати. Аналіз захворюваності ГГС та ВВХГС за
2009-2018 рр. дозволив виявити адміністративні території з
підвищеним ризиком інфікування вірусом ГС. Якщо у 2015 р.
базовий ПЗ ГГС в Рівненській області становив 0,950/0000, то в
2018 р. він зріс на 27,37% до 1,210/0000. При цьому обласний
СБРЗ ГГС в 2009-20015 рр. становив 0,970/0000, а в 2016-2018
рр. збільшився на 1,03% до 0,980/0000. Вищі ПЗ ГГС відмічались в
м. Вараш (3,82), м. Рівне (1,75), Дубенському районі (1,68).
Базовий обласний ПЗ ВВХГС у 2015 р. становив 9,780/0000, в
2018 р. – знизився на 34,76% і досяг рівня 6,380/0000. При цьому
СБРЗ ВВХГС в 2009-20015 рр. в області був на рівні 8,020/0000, а
в 2016-2018 рр. зріс на 23,57% до 9,910/0000. Високі СБРЗ ВВХГС
відмічались в м. Вараш (22,66), м. Рівне (22,28),
Здолбунівському, Острозькому та Зарічненському районах
(18,01, 10,6, та 10,3 відповідно). Серед хворих ГГС і ХГС
кількість безробітних в різні роки сягала 44,0%-58,1%,
введення наркотичних препаратів внутрішньовенно в анамнезі
зазначали 36,8% - 18,0% хворих ГГС. За цей період найвищий
рівень захворюваності ГГС відмічався в м. Рівне в 2001 р.
(8,50/0000), що було в 5,3 раза вище, ніж у 1994 р. (1,60/0000). Цей
процес відбувався на фоні збільшення кількості осіб, які
вживали наркотичні речовини внутрішньовенно, і значного
зростання безробітних громадян. Число хворих з діагнозом
наркоманії в м. Рівне збільшилося з 274 чол. в 1994 р. до 615
чол. в 2001 р., 865 чол. у 2005 р., 716 чол. в 2016 р. (по області
відповідно 461, 895, 1241, 1120 хворих). Кількість безробітних
громадян в м. Рівне зросла з 5672 чол. (2,31% від загальної
чисельності населення) в 1994 р. до 23 450 чол. (9,54%) в 2001
р., 14 838 чол. (6,07%) у 2005 р., 6613 (2,67%) чол. в 2016 р. (по
області відповідно 1,52%, 8,86%, 9,09%, 3,65%). Встановлена
пряма залежність між ПЗ ГГС в 2001-2010 рр. в м. Рівне та
наркоманіями (r=0,71), та між ПЗ ГГС і частотою реєстрації
безробітних (r=0,67).
Висновки. Наведені дані свідчать про значну активність
епідемічного процесу ГС серед населення Рівненської області і
вплив соціальних факторів (значної кількості безробітних осіб і
поширення наркоманії). Необхідно посилити епідеміологічний
нагляд за ГС для досягнення рекомендованих ВООЗ
показників зниження захворюваності ГС на 30% до 2020 р. та
на 90% – до 2030 р. для виконання Першої Глобальної
Стратегії ВООЗ щодо елімінації вірусних гепатитів.
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# 296. Epidemiological Monitoring of Rotavirus Infection in
Rivne Oblast for 2009-2018
Safonov R., Vorobey O., Moroz V., Byalkovskiy O., Khoronzhevska
I.
SI Rivne Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Epidemiological monitoring of rotavirus infection is an
important tool to reduce morbidity and prevent child mortality from
diarrheal diseases.
Methods. The incidence of acute enteric infections (AEI) of
specified etiology (AEI SE), including rotavirus infection (RI) and of
unspecified etiology (AEI UE) was analyzed data the
epidemiological survey reports of infectious foci, statistical report
forms of certain infections and parasitic diseases during 2009-2018;
antigen (Ag) of rotavirus (RV) in patients and exposed persons and
environmental objects was detected by enzyme immunoassay
(ELISA), and also RNA of rotavirus was detected by the polymerase
chain reaction (PCR).
Results. Observation results showed that for the period of
2009-2017, the RI incidence in Rivne Oblast increased 6.5 times
from 6.430/0000 (2009) to 41.780/0000 (2017), the incidence decreased
to 26.560/0000 in 2018. There was an increase in the incidence rate of
AEI SE 1.67 times from 47.09 (2009) to 78.74 (2017) and the
incidence rate of AEI UE increased 2.3 times – from 35.88 (2009) to
83.31 (2017). Among patients with RI, children accounted for
95.7-95.8%, including infants under the age of twelve months –
13.9-25.9%, 1-4 years of age – 68.5-70.1%. Deaths from RI during
observation period were not registered. During the specified period,
the laboratory diagnostics of RI was improved: if in 2009 there were
74 (7.4%) RI cases out of 955 AEI cases identified, then in 2017 –
25.78%, and in 2018 – 20.81%. During 2013-2018, 776 samples
from patients with diarrhea were tested by ELISA, Ag RV was
detected in 325 (41.88%). In total 34 cases were tested by PCR;
RNA of RV was detected in 16 (47.05%) cases. During this
observation period, 2 outbreaks of RI were registered, including one
in children’s institution with infecting of 6 children. The cause of the
outbreaks was the sanitary and hygienic regime violation. In 2015,
20 people in Ostrozhskyi rayon of Ozhenin village were infected, 15
of them were children; the cause of outbreak was contaminated
drinking water: in 6 samples of drinking water (40.0%) out of 15
samples tested by PCR, RNA of RV was detected. The incidence
analysis of RI during the period of 2009-2018 has revealed
administrative territories with an increased risk of RI incidence with
a long-term annual average of 5.00/0000-9.00/0000 (Demydivskyi,
Zdolbunivskyi, Hoshchanskyi, Koretskyi rayons) and high-risk areas
(with long-term annual average of ≥9.00/0000 – Kostopilskyi,
Dubrovytskyi, Ostrozkyi, Rivnenskyi rayons and city of Rivne),
which made it possible to refine the plan for conducting surveillance
studies of rotaviruses in the oblast.
Conclusions. The presented data indicate the significant activity of
the epidemic process of RI among child population of Rivne Oblast.
Proper government epidemiological monitoring for RI contributes to
reducing morbidity and preventing mortality from diseases
associated with diarrhea.

# 296. Епідеміологічний моніторинг за ротавірусною
інфекцією в Рівненській області за 2009-2018 роки
Сафонов Р., Воробей О., Мороз В., Бялковський О.,
Хоронжевська І.
ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Епідеміологічний моніторинг за ротавірусною інфекцією
є важливим засобом для зниження захворюваності та
недопущення смертності серед дитячого населення від
захворювань, пов‘язаних з діареєю.
Методи. Аналізували захворюваність гострими кишковими
інфекціями (ГКІ) встановленої етіології (ГКІ ВЕ), в тому числі
ротавірусною інфекцією (РІ), та невизначеної етіології (ГКІ НЕ)
шляхом вивчення карт епідеміологічного обстеження вогнища
інфекційного захворювання, статистичних форм звітності про
окремі інфекційні та паразитарні захворювання за період
2009-2018 рр., проводили дослідження на антиген (Аg)
ротавірусу (РВ) хворих та контактних осіб і об‘єктів довкілля
методом імуноферментного аналізу (ІФА), а також виявляли
РНК ротавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції
(ПЛР).
Результати. Результати спостереження показали, що за
період 2009-2017 рр. захворюваність РІ в Рівненській області
зросла в 6,5 рази з 6,430/0000 (2009 р.) до 41,780/0000 (2017 р.), у
2018 р. захворюваність знизилась до 26,560/0000. Відмічався ріст
захворюваності ГКІ ВЕ в 1,67 рази з 47,09 (2009 р.) до 78,74
(2017 р.) та в 2,3 рази зріс рівень захворюваності ГКІ НЕ з 35,88
(2009 р.) до 83,31 (2017 р.). Серед хворих РІ дітей було
95,7-95,8%, в тому числі дітей віком до 1 року – 13,9-25,9%, 1-4
роки – 68,5-70,1%. Смертних випадків від РІ за період
спостереження не зареєстровано. За вказаний період
покращилась лабораторна діагностика РІ: якщо у 2009 р. було
виявлено 74 (7,4%) випадки РІ із 955 ГКІ, то у 2017 р. – 25,78%,
у 2018 р. –20,81%. За 2013-2018 рр. методом ІФА досліджено
776 зразків матеріалу від хворих діареями, з них у 325 (41,88%)
виявлено Аg РВ. Методом ПЛР обстежено 34 хворих, РНК РВ
виявлено у 16 (47,05%). За вказаний період спостережень
зареєстровано 2 спалахи РІ, в тому числі в дитячих установах –
1, де захворіло 6 дітей. Причиною спалахів було порушення
санітарно-гігієнічного режиму. У 2015 р. в Острозькому районі
с. Оженин захворіло 20 осіб, з них 15 дітей, причиною спалаху
було забруднення питної води: у 6 зразках питної води (40,0%)
з 15 досліджених методом ПЛР виявлено РНК РВ. Аналіз
захворюваності РІ за 2009-2018 рр. дозволив виявити
адміністративні території з підвищеним ризиком
захворюваності РІ з середніми багаторічними показниками
5,00/0000 - 9,00/0000 (Демидівський, Здолбунівський, Гощанський,
Корецький райони) та з високим ризиком (з середніми
багаторічними показниками ≥ 9,00/0000 – Костопільський,
Дубровицький, Острозький, Рівненський райони та м. Рівне),
що дозволило скоригувати план проведення моніторингових
досліджень на ротавіруси в області.
Висновки. Наведені дані свідчать про значну активність
епідемічного процесу РІ серед дитячого населення Рівненської
області. Належний державний епідеміологічний моніторинг за
РІ сприяє зниженню захворюваності та недопущенню
смертності від захворювань, пов‘язаних з діареєю.
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# 297. Results of the Epidemiological Investigation of
Salmonella Infection Outbreak in the Preschool “Kalynonka” in
Zbarazh, Ternopil Oblast
Zastavna T., Pavelyeva M., Kulachkovska I., Matsipura S.,
Hodovana N., Barna T., Panychev V.
SI Ternopil Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. In the oblast, the epidemiological situation with
salmonella incidence is assessed as unfavorable with a tendency
for further deterioration, an increase in the number of registered
outbreaks among the population and group diseases.
The most part of outbreaks are recorded in organized groups,
catering establishments, where today there is a problem of food
safety, raw materials of animal origin, in particular poultry farming.
The objective of the study was to identify the causes and conditions
that led to the outbreak.
Methods. Comprehensive epidemiological and laboratory methods:
assessment of accounting and reporting documentation data,
materials of epidemiological investigation, results of microbiological
studies (biomaterial from patients and focal persons, swabs from
environmental surfaces, samples of food products).
Results. In March 2018, in Zbarazh, an outbreak of salmonella
infection associated with a preschool was registered. 27 people
suffered, including 23 children. A laboratory examination of 133
focal persons was conducted, among which 12 were affected. 101
samples from environment were selected, in two of them
salmonellosis pathogen was found (raw chicken egg, swab from a
sick child’s bedrail). The identity of the isolated Salmonella enteritis
from the patients and from environment according to biochemical,
antigenic properties and antibacterial sensitivity has been
confirmed.
The source of the infection was sick bird, the raw material of which
was used for cooking in the institution, namely chicken eggs. During
the epidemiological investigation, Oblast Laboratory Center experts
have identified a number of reasons and circumstances that led to
the outbreak: products of uncertain origins were used as food for
children, namely unmarked chicken eggs, the lack of sufficient
capacity for processing eggs, non-compliance with the current
technological cooking process stages, violation of the route in the
food unit operation.
In order to eliminate the outbreak and prevent the occurrence of
repeat cases, a timely set of anti-epidemic measures has been
organized.
Conclusions. Based on the epidemiological investigation of the
outbreak, a source of infection was found – sick poultry, raw
materials (unmarked chicken eggs) used to prepare meals at the
preschool. Thus, the fact of a salmonella disease as a zoonotic
infection has been confirmed. The situation has become possible
due to inadequate control over the quality and safety of products
and raw materials supplied to preschools.

# 297. Результати епідеміологічного розслідування спалаху
сальмонельозної інфекції в дошкільному навчальному
виховному закладі «Калинонька»
м. Збараж Тернопільської області
Заставна Т., Павельєва М., Кулачковська І., Маціпура С.,
Годована Н., Барна Т., Паничев В.
ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. В області епідеміологічна ситуація із захворюваності на
сальмонельоз оцінюється як несприятлива з тенденцією до
подальшого погіршення, збільшення кількості зареєстрованих
спалахів серед населення та групових захворювань.
Найбільше спалахи реєструються в організованих колективах,
закладах громадського харчування, де на сьогодні існує
проблема безпечності харчових продуктів, сировини
тваринного походження, зокрема птахівництва. Мета
дослідження: встановити причини та умови, що сприяли
виникненню спалаху.
Методи. Комплексний епідеміологічний та лабораторні
методи: оцінка даних обліково-звітної документації, матеріалів
епідеміологічного розслідування, результатів мікробіологічних
досліджень (біоматеріал від хворих та контактних, змиви з
об’єктів навколишнього середовища, зразки харчових
продуктів).
Результати. В березні 2018 року у м. Збараж зареєстровано
спалах сальмонельозної інфекції, пов'язаний з дошкільним
навчальним виховним закладом. Постраждало 27 осіб, з них 23
дитини. Проведено лабораторне обстеження 133 контактних
осіб, серед яких активно виявлено 12 хворих. Відібрано 101
зразок з об'єктів довкілля, у двох із них виявлено збудник
сальмонельозу (сире куряче яйце, змив із бильця ліжка хворої
дитини). Підтверджено ідентичність виділеного збудника
сальмонельозу (Salmonella enteritidis) від хворих та з об’єктів
зовнішнього середовища за біохімічними, антигенними
властивостями та за чутливістю до антибактеріальних
препаратів.
Джерелом інфекції слугувала хвора птиця, сировина якої
використовувалась для приготування страв у закладі, а саме
курячі яйця. В ході епідеміологічного розслідування фахівцями
обласного лабораторного центру з’ясовано ряд причини та
обставин, що сприяли виникненню спалаху: для харчування
дітей використовувались продукти сумнівного походження, а
саме немарковані курячі яйця, відсутність достатньої кількості
ємностей для обробки яєць, недотримання поточності етапів
технологічного процесу приготування страв, порушення
поточності у роботі харчоблоку.
З метою ліквідації спалаху та попередження виникнення
повторних випадків захворювання своєчасно організовано
необхідний комплекс протиепідемічних заходів.
Висновки. За матеріалами епідеміологічного розслідування
спалаху встановлено джерело інфекції – хвора птиця,
сировина (немарковані курячі яйця), якою використовувались
для приготування страв у дитячому дошкільному закладі.
Таким чином підтверджується факт сальмонельозного
захворювання як зоонозної інфекції. Ситуація стала можлива
за неналежного контролю за якістю та безпечністю продуктів
та сировини, яку постачають у дошкільні навчальні заклади.
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# 300. Evaluating the Effectiveness of Different Patterns of
Tracking Contacts with Tuberculosis Patients
Sukhorukova H.1, Makhota L.1, Kovalova T.2, Kalmykova I.2,
Chumachenko T.3
1SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Kharkiv Oblast Tuberculosis Hospital No. 1;
3Kharkiv National Medical University

Introduction. According to the WHO, Ukraine has the largest
burden of chemoresistance tuberculosis (TB) in Europe. In the
society has been formed a large reservoir of infection. It is possible
to reduce the epidemic situation by active detection of new cases
and involvement of patients in the treatment.
The aim of this study was to evaluate patterns of tracking contacts
with TB patients that were used in health care facilities in Kharkiv
Oblast.
Methods. For this research in Kharkiv Oblast were conducted
observational study for 2013-2018 and a prospective cohort study in
2017-2018. Questionnaires, radiography, tuberculin diagnostics,
sputum research by bacterioscopy and molecular genetic methods
were used rfor the examination of contacts.
Results. The analysis of TB incidence in various social groups of
Kharkiv Oblast population has showed that the risk of people with
close contacts with TB patients at work and home is 17 times higher
than the risk for the population and almost 3 times higher than the
occupational incidence.
In order to minimize the risk of the disease, in the oblast in
2017-2018 within the Challenge TB project supported by the
Program for Appropriate Technology in Health (PATH) and the
United States Agency for International Development (USAID), 2
patterns of contact tracking were worked: the first model –
examination and prophylactic treatment at the second level of
medical care provision (by phthisiologist) and observation by family
doctors of contacts from the second level; the second – the
examination and dynamic observation was carried out by primary
health care workers under the leadership of phthisiatologist and
epidemiologist.
Over the project period, the Contact Point Index (CPI) has been
improved by 1 index case (IC) from 5.8 in 2016 to 7.2 in 2017 and
8.2 in 2018 under the recommended WHO index of 6.5.
Among the contacts, 58 and 46 TB patients with TB were identified,
respectively, which was 9.6 and 6.8 per 1000 contacts, compared to
3.9 in 2016; 36.4% of the patients were found during the registration
and the first six months of observation and with no clinical
manifestations.
In the pilot rayons, the indicators were better than oblast ones: in
Zmiyiv rayon (I model) CPI was 7.4 and 13.2 per IC, the disease
detection was 19.0 and 23.4 per 1000 contacts, in Kharkiv rayon (II
model) – 6.3 and 12.3 per 1 IC, disease detection – 14.5 and 9.0
respectively. In 2018, in pilot rayons, there was a decrease in the
incidence rate of the population.
Conclusions. Persons who are in contact with TB patients are at
higher risk of the disease. The use of different patterns of contact
tracking with TB patients did not reveal significant differences in the
results. Under the health care system reorganization, it is more
profitable to use the second pattern, where observations are
conducted by family physicians. Timely disease detection has
contributed to reducing the risk of spreading the infection among
others.

# 300. Оцінка ефективності різних моделей відстеження
контактів з хворими на туберкульоз
Сухорукова Г.1, Махота Л.1, Ковальова Т.2, Калмикова І.2,
Чумаченко Т.3
1ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2КНП Харківської обласної ради «Обласна туберкульозна
лікарня №1»;
3Харківський національний медичний університет

Вступ. За оцінкою ВООЗ Україна має найбільший тягар
хіміорезистентного туберкульозу (ТБ) у Європі. Сформувався
значний резервуар інфекції в суспільстві. Зменшити епідемічну
напруженість з ТБ можливо за рахунок активного виявлення
нових випадків та залучення хворих до лікування.
Мета роботи – оцінити моделі відстеження контактів з хворими
на ТБ, які використовувалися в лікувальних установах
Харківської області.
Методи. Проведено обсерваційне епідеміологічне дослідження
за 2013-2018 рр. та проспективне когортне епідеміологічне
дослідження у 2017-2018 рр. у Харківській області. При
обстеженні контактів використовували анкетування,
рентгенографію, туберкуліндіагностику, дослідження
мокротиння бактеріоскопічним та молекулярно-генетичним
методами.
Результати. Аналіз захворюваності на ТБ різних соціальних
груп населення Харківської області показав, що ризик
захворювання осіб з сімейних, тісних робочих та побутових
контактів з хворими на ТБ в 17 разів перевищує ризик для
населення та майже втричі вищий за професійну
захворюваність.
З метою мінімізації ризику захворювання в осередках ТБ, в
області у 2017-2018 рр. в рамках реалізації проекту «Challenge
TB» за підтримки Програми оптимальних технологій в охороні
здоров’я (РATН) та Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) відпрацьовувалися 2 моделі відстеження контактів:
перша модель – обстеження і профілактичне лікування на ІІ
рівні надання медичної допомоги (лікарем-фтизіатром) і
спостереження сімейними лікарями тільки контактів з ІІ кола;
друга модель – обстеження та динамічне спостереження
здійснювалося первинною ланкою під організаційно-
методичним керівництвом фтизіатра і епідеміолога.
За період роботи проекту покращено показник встановлення
контактів (КО) на 1 індексний випадок (ІВ) з 5,8 у 2016 р. до 7,2
у 2017 р. та 8,2 у 2018 р. при рекомендованому критерії ВООЗ
6,5.
Серед контактних виявлено відповідно 58 та 46 хворих на ТБ,
що склало 9,6 та 6,8 на 1000 КО проти 3,9 у 2016 році; 36,4%
захворілих виявлено при взятті на облік і перші півроку
спостереження та при відсутності клінічних проявів.
В пілотних районах показники були кращими за обласні: у
Зміївському районі (І модель) встановлення контактів склало
7,4 та 13,2 КО на ІВ, виявлення захворювання 19,0 та 23,4 на
1000 КО, у Харківському районі (ІІ модель) – 6,3 та 12,3 КО на 1
ІВ, захворювання 14,5 та 9,0 відповідно. У 2018р. в пілотних
районах відмічалось зниження показників захворюваності
населення.
Висновки. Особи, які контактні з хворими на ТБ, мають
високий ризик захворювання. Використання різних моделей
відстеження контактів з хворими на ТБ не виявило значної
різниці у результатах. В умовах реорганізації системи охорони
здоров’я більш рентабельно використовувати другу модель, де
спостереження проводиться сімейними лікарями. Своєчасне
виявлення захворювання сприяло зменшенню ризику
розповсюдження інфекції серед оточуючих.
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# 308. Circulation of Vibrio Cholerae among Humans in
Dnipropetrovsk Oblast during 1999-2018
Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Shamychkova H.1, Levchenko Yu.1, Kraus
A.1, Stepanskyi D.2, Daragan G.2, Kolesnikova I.3
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. The last cholera outbreak in Dnipropetrovsk Oblast
was registered among the residents of Kryvyi Rih in 1994, which
involved 63 people. According to the epidemiological investigation
results, it was found that the outbreak was caused using infected
sea fish imported from Mykolaiv Oblast. Since 1995, there were no
cases of cholera registered among the population of Dnipropetrovsk
Oblast.
However, in August 2018, Vibrio cholerae was isolated from a
patient with acute enteric infection (AEI), who was a resident of
Novomoskovsk, Dnipropetrovsk Oblast, and infected during the
vacation in Berdiansk, Zaporizhia Oblast, which was identified as an
avirulent strain by lysis of O1 phases, Ogawa serovar. The strain
was non-toxigenic that did not directly cause cholera manifestation
or serious complications and did not trigger an outbreak.
The work objective was to determine the Vibrio cholerae circulation
among humans in Dnipropetrovsk Oblast during 1999 to 2018.
Methods. Epidemiological analysis, bacteriological methods of the
study of biomaterials from patients with acute enteric infections,
statistical method (descriptive statistics) were used.
Results. During the period from 1999 to 2018, 138,549
bacteriological tests for cholera from patients with AEIs and
gastrointestinal dysfunction were conducted in Dnipropetrovsk
Oblast.
The proportion of persons with isolated Vibrio сholerae over the
period of 1999-2018 made up on average 0.07±0.007%. Of these,
V. non O1 was cultured in the overwhelming majority (82.8±3.9%).
The proportion of patients with isolated V. рarahaemoliticus was
14.0±3.6%. V. аlginolitycus was never isolated. In 3.2±1.8% of the
samples, V. сholerae О1 was isolated.
Positive results were identified in subsequent years: 1999 – 33
(0.19±0.03%), 2000 – 2 (0.02±0.01%), 2001 – 5 (0.07±0.03%),
2002 – 6 (0.08±0.03%), 2003 – 3 (0.05±0.02%), 2004 – 4
(0.06±0.03%), 2005 – 2 (0.05±0.03%), 2006 – 8 (0.19±0.07%),
2007 – 19 (0.29±0.07%), 2008 – 3 (0.05±0.02%), 2010 – 2
(0.03±0.02%), 2012 – 2 (0.03±0.02%), 2013 – 2 (0.03±0.02%),
2015 – 2 (0.03±0.02%).
In 2009, 2011, 2014, 2016-2018, the study outcomes of biomaterial
samples on cholera from patients with AEIs were negative.
Conclusions. Dnipropetrovsk Oblast has the optimal natural
climatic conditions; in summer season, the cholera bacillus
circulation in environment and the possibility of infection
contamination and disease spreading among people are not
excluded. Despite this, as well as the significant intensity of
transport links and international relations, the risk of cholera
importation to the oblast is high.

# 308. Циркуляція холерних вібріонів серед людей на
території Дніпропетровської області у 1999-2018 рр.
Резвих В.1,Штепа О.1,Шамичкова Г.1, Левченко Ю.1, Краус 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. Останній спалах холери на території Дніпропетровській
області зареєстровано у 1994 р. серед мешканців м. Кривий
Ріг, під час якого захворіло 63 особи. За результатами
епідеміологічного розслідування встановлено, що спалах виник
внаслідок вживання інфікованої морської риби, завезеної з
Миколаївської області. З 1995 р. випадки холери серед
населення Дніпропетровської області не реєструвались.
Однак, у серпні 2018 р. від хворого на гостру кишкову інфекцію
(ГКІ) мешканця м. Новомосковськ Дніпропетровської області,
під час перебування на відпочинку у м. Бердянськ Запорізької
області, виділений холерний вібріон, ідентифікований як
авірулентний штам по лізису фагами О1 групи, серовар Огава.
Штам не токсигенний, такий, що не викликає безпосередньо
захворювання на холеру та не має серйозних ускладнень, а
також не призводить до виникнення спалаху.
Метою роботи було визначення циркуляції холерних вібріонів
серед людей на території Дніпропетровської області за період
з 1999 по 2018 рр.
Методи. Епідеміологічний аналіз, бактеріологічні методи
дослідження біоматеріалу від хворих на ГКІ, статистичний
метод (описова статистика).
Результати. За період з 1999 по 2018 рр. у Дніпропетровській
області проведено 138 549 бактеріологічних обстежень на
холеру хворих на ГКІ та осіб з дисфункцією шлунково-
кишкового тракту.
Питома вага осіб, в яких було виділено Vibrio сholerae за
період 1999-2018 рр. в середньому склала 0,07±0,007%. З них у
переважної більшості (82,8±3,9%) висівали V. non O1. Частка
хворих, від яких виділяли V. рarahaemoliticus становила
14,0±3,6%. V. аlginolitycus не виділяли жодного разу. У
3,2±1,8% зразків було виділено V. сholerae О1.
Позитивні результати досліджень виявлені у наступних роках:
1999 р. – 33 (0,19±0,03%), 2000 р. – 2 (0,02±0,01%), 2001 р. – 5
(0,07±0,03%), 2002 р. – 6 (0,08±0,03%), 2003 р. – 3 (0,05±0,02%),
2004 р. – 4 (0,06± 0,03%), 2005 р. – 2 (0,05±0,03%), 2006 р. – 8
(0,19±0,07%), 2007 р. – 19 (0,29±0,07%), 2008 р. – 3
(0,05±0,02%), 2010 р. – 2 (0,03±0,02%), 2012 р. – 2 (0,03±0,02%),
2013 р. – 2 (0,03±0,02%), 2015 р. – 2 (0,03±0,02%).
У 2009, 2011, 2014, 2016-2018 роках результати досліджень на
холеру зразків біоматеріалу від хворих на ГКІ були
негативними.
Висновки. Дніпропетровська область має оптимальні
природно-кліматичні умови, у літній період часу, що не
виключають циркуляцію збудника холери в навколишньому
середовищі та можливість інфікування і поширення
захворюваності серед людей. Зважаючи на це, а також на
значну інтенсивність транспортного сполучення та активність
міжнародних зв’язків, ризик завезення холери на територію
регіону є високим.
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# 324. Retrospective Study of Tuberculosis Epidemic in
Combination with HIV in Dnipropetrovsk Oblast
Marchenko N.1, Hrankina N.1, Shumeiko E.1, Litvinenko N.2
1Dnipropetrovsk Oblast Clinical Treatment and Preventive Union
Phthisiology;
2SI F.G. Yanovsky National Institute of Phthisiology and
Pulmonology of the NAMS of Ukraine

Introduction. Tuberculosis (TB) along with human
immunodeficiency virus (HIV) is considered the main reason of
infectious mortality worldwide, remains the most common
opportunistic infection and the main cause of death among people
living with HIV. Considering
this, the WHO and the UN declared HIV and TB interconnected
global challenges with devastating impact requiring immediate
intervention.
The objective of the study was to characterize the incidence of
tuberculosis/HIV (TB/HIV) co-infection in Dnipropetrovsk Oblast for
the period 2006-2017 for further development of efficient measures
to prevent TB/HIV infection in the region.
Methods. For this study was used a descriptive assessment and
analytical techniques of the epidemiological study and was
performed a retrospective epidemiological data analysis of the
Ukrainian Report on Active Tuberculosis Cases. Descriptive
statistical data were used to study demographic features and
temporal trends of TB/HIV epidemic in Dnipropetrovsk Oblast for the
period 2006-2017. Incidence rate was calculated per 100 000
persons of the region.
Findings. Dnipropetrovsk Oblast is among the regions of Ukraine
with a high incidence of TB/HIV. In recent decades, the level of
incidence of TB in combination with HIV in the region at least
doubles the national average.
From 2006, a general trend towards a growing TB/HIV incidence
has been monitored in the oblast (2006 – 6.5, 2017 – 22.7) that
meets the general trend of HIV incidence in the oblast. At the same
time, a share of persons with TB/HIV among persons having active
TB gradually increased and in 2017 was equal to 26.9% (2006 –
6.6%).
For the analyzed period, 6881 cases of TB/HIV incidence were
recorded. Share of males was 62.0%, females – 38.0%. Ratio of
males and females has changed during the observation period.
Thus, in 2006 this ratio was 1:2.5 respectively, in 2017 it was 1:1.4.
TB/HIV cases were recorded in all age groups, but persons of 25-44
years old prevailed (73.4%). Share of persons of 45-64 years old
was 22.3%. Share of city residents among TB/HIV cases was
84.4%.
Conclusions. Descriptive statistical data demonstrate that from
2006 TB/HIV incidence in Dnipropetrovsk Oblast has a trend
towards growing. Share of persons with TB/HIV among patients with
active TB has increased in dynamics and reached almost a third.
Males dominate among the diseased. Moreover, for the observation
period a ration of females and males aims to become equal that
indicates an increased involvement of females to the HIV/AIDS
epidemic. A significant share of TB/HIV cases is registered among
adults of working age (under 95.7%). The portion of city residents is
equal to 84.4% that indicates a concentration of key groups in the
region cities.

# 324. Ретроспективне дослідження епідемії туберкульозу у
поєднанні з ВІЛ у Дніпропетровській області
Марченко Н.1, Гранкіна Н.1,Шумейко О.1, Литвиненко Н.2
1КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-
профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської
обласної ради»;
2ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.
Яновського НАМН України»

Вступ. Туберкульоз (ТБ) наряду з вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ) вважається головною причиною інфекційної
смертності в усьому світі, залишається найбільш поширеною
опортуністичною інфекцією та основною причиною смерті
серед людей, які живуть з ВІЛ. З оглядом на це, ВОЗ та ООН
оголосили епідемії ВІЛ та ТБ взаємопов’язаними глобальними
проблемами руйнівної дії, які вимагають негайного втручання.
Метою дослідження було охарактеризувати захворюваність на
ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ (ТБ/ВІЛ) у Дніпропетровській
області за період з 2006 – 2017 роки для подальшої розробки
ефективних заходів з недопущення поширення ТБ/ВІЛ в
регіоні.
Методи. В роботі використаний комплекс описово-оціночних
та аналітичних прийомів епідеміологічного методу
дослідження, проведено ретроспективний аналіз даних форми
№8 «Звіт про захворювання на активний туберкульоз». Описові
статистичні дані використовувалися для вивчення
демографічних характеристик і тимчасових тенденцій епідемії
ТБ/ВІЛ Дніпропетровської області за період з 2006 – 2017 роки.
Інтенсивний показник розраховано на 100 000 осіб загального
населення регіону.
Результати. Дніпропетровська область відноситься до регіонів
України з високою захворюваністю на ТБ/ВІЛ. Останні
десятиріччя рівень захворюваності на ТБ у поєднанні з ВІЛ в
регіоні щонайменше у двічі перевищує показник по країні.
З 2006 року в області відстежується загальний тренд до
зростання захворюваності на ТБ/ВІЛ (2006 – 6,5, 2017 – 22,7),
що відповідає загальній тенденції захворюваності на ВІЛ-
інфекцію в області. Водночас поступово збільшилась частка
осіб з ТБ/ВІЛ серед хворих на активний ТБ та у 2017 році
сягнула 26,9% (2006 – 6,6%).
За період, що аналізувався в регіоні зареєстровано 6881
випадки захворювання на ТБ/ВІЛ. Частка чоловіків – 62,0%,
жінок – 38,0%. За період спостереження співвідношення жінок
та чоловіків змінилось. Так, якщо у 2006 році таке
співвідношення дорівнювало – 1:2,5 відповідно, то у 2017 році –
1:1,4.
Випадки захворювання на ТБ/ВІЛ реєструвались у всіх вікових
категоріях, але переважали особи у віці 25 – 44 роки (73,4%).
Частка осіб у віці 45 – 64 роки становила 22,3%. Серед
випадків ТБ/ВІЛ доля місцевих мешканців складає 84,4%.
Висновки. Описові статистичні данні свідчать, що з 2006 року
захворюваність на ТБ/ВІЛ в Дніпропетровській області має
тенденцію до зростання. Серед хворих на активний ТБ частка
осіб з ТБ/ВІЛ у динаміці збільшилась та сягнула майже третини.
Серед захворілих переважають чоловіки. Разом з цим, за
період спостереження, співвідношення жінок і чоловіків прагне
зрівнятися, що свідчить про зростаюче залучення жінок до
епідемії ВІЛ/СНІДу. Значна доля випадків ТБ/ВІЛ
зареєстрована серед дорослих працездатного віку (до 95,7%).
На долю місцевих мешканців прийшлося 84,4%, що свідчить
про концентрацію ключових груп у містах регіону.
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# 328. Molecular Genetic Analysis of Proteins of the
Polymerase Complex of Pandemic Influenza Viruses A(H1N1)
pdm09 Identified in Ukraine
Zolotarova O.1,2, Radchenko L.1, Leibenko L.1, Budzanivska I.2,
Mironenko A.1
1SI L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine;
2Institute of Biology and Medicine of the Taras Shevchenko National
University of Kyiv

Introduction. For a complete understanding of an epidemic
situation, it is necessary not only to study molecular genetic
changes in surface proteins, hemagglutinin and neuraminidase, but
also in internal proteins. A particularly important issue is the study of
genetic changes in the polymerase complex proteins (PB1, PB2,
РА), that determine the pathogenicity and virulence of influenza
virus strains. That is why a molecular genetic analysis of both
surface and internal proteins of circulating influenza viruses will
make it possible to determine the characteristic features of the
epidemic process, which is extremely important given the high
percentage of mutations in the pathogen and its contagiousness. It
will help improve epidemic influenza surveillance, predict future
epidemics, and develop vaccines for actual influenza virus strains.
Methods. Samples were selected in patients with flu-like symptoms,
investigated by qPCR. Influenza viruses are isolated on MDCK cell
culture. Isolate sequences were obtained from the GISAID
resource. Phylogenetic trees were built using the MEGA7 software.
3D structures were built using the Chimera 1.11.2rc software.
Findings. The first polymerase complex protein PA had an
extremely large number of unique amino acid substitutions (V100I,
I330V, R362K). Compared with the A/California/07/09 vaccine
strain, two amino acid substitutions P224S and N321K were
obtained. Historically, the N321K mutation is a part of the adaptation
strategy for pig influenza A(H1N1)pdm09 to the human population,
resulting in a transition from a serious epidemic to less serious one.
PB1 protein is an RNA-dependent RNA polymerase. Isolates of all
seasons compared to the vaccine strain A/California/07/2009
acquired amino acid substitutions G154D, I397M, I435T in the РВ1
protein. However, the effect of these substitutions on the life cycle of
the virus and the interaction with the human body is not completely
known. The subunit of polymerase complex of РВ2 defines viral
pathogenesis and inhibits the formation of interferon via RIG-1 and
MDA-5 pathways. All viruses of the epidemic seasons, as compared
to the vaccine A/California/07/2009 strain, have been substituted by
D195N, R293K, V344M, I354L, V731I. V344M and I354L
substitutions are favorable for the evolution of influenza viruses. The
absence of these substitutions in the vaccine strains may reduce
the vaccine efficacy, affecting the recognition of the viruses with
host antibodies. It was found that one of the isolates A/
Ukraine/414/2015 had a unique A661X substitution. 661 position is
a viral site involved in adapting human-to-human virus transmission.
Also, this substitution is used in the РВ2 area, which is responsible
for connecting to PA and NP.
Conclusions. Thus, a significant number of general and unique
amino acid substitutions have been shown in the polymerase
complex proteins of pandemic influenza viruses. The role of the
most substitutions identified is unknown and requires further study.

# 328. Молекулярно-генетичний аналіз білків
полімеразного комплексу пандемічних вірусів грипу A
(H1N1)pdm09, виділених в Україні
Золотарьова О.1,2, Радченко Л.1, Лейбенко Л.1, Будзанівська І.2,
Міроненко А.1
1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського» НАМН України;
2ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Вступ. Для повного розуміння епідемічної ситуації потрібне
дослідження молекулярно-генетичних змін не лише у
поверхневих білках – гемаглютиніні та нейрамінідазі, а і у
внутрішніх білках. Особливо важливим є питання дослідження
генетичних змін у білках полімеразного комплексу (РВ1, РВ2,
РА), які визначають рівень патогенності та вірулентності
штамів вірусів грипу. Саме тому молекулярно-генетичний
аналіз як поверхневих, так і внутрішніх білків циркулюючих
вірусів грипу дасть змогу визначити характерні особливості
епідемічного процесу, що є надзвичайно важливим,
враховуючи високий відсоток мутацій збудника та його
контагіозність. Це допоможе вдосконалювати епідемічний
нагляд за грипом, прогнозувати наступні епідемії, а також
розробляти вакцини до актуальних штамів вірусу грипу.
Методи. Зразки для дослідження були відібрані у хворих з
грипоподібними симптомами, досліджені 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. Перший білок полімеразного комплексу РА мав
надзвичайно велику кількість унікальних амінокислотних
заміщень (V100I, I330V, R362K). В порівнянні з вакцинним
штамом A/California/07/09 набули два амінокислотні заміщення
P224S та N321K. Мутація N321K за літературними даними є
частиною стратегії адаптації свинячого A(H1N1)pdm09 до
людської популяції, в результаті чого відбувається перехід від
тяжкої епідемії в режим м’якої епідемії. Білок РВ1 являє собою
РНК залежну-РНК полімеразу. Ізоляти всіх сезонів в порівнянні
з вакцинним штамом A/California/07/2009 набули в білку РВ1
амінокислотні заміщення G154D, I397M, I435T. Проте, вплив
цих замін на життєвий цикл вірусу та взаємодію з організмом
людини остаточно не відомий. Субодиниця полімеразного
комплексу РВ2 визначає вірусний патогенез та інгібує
утворення інтерферону через RIG-1 і MDA-5 шляхи. Всі віруси
епідемічних сезонів в порівнянні з вакцинним штамом A/
California/07/2009 набули заміни - D195N, R293K,V344M, I354L,
V731I. Заміни V344M та I354L є сприятливими для еволюції
вірусів грипу. Відсутність цих замін у вакцинних штамів може
зменшувати ефективність вакцин, впливаючи на
розпізнавання вірусів антитілами хазяїна. У одного з ізолятів A/
Ukraine/414/2015 було виявлено унікальне заміщення A661X.
Положення 661 - це вірусний сайт, задіяний в адаптацію
передачі вірусу від людини до людини. Також ця заміна
задіяна в регіон РВ2, що відповідає за зв’язування з РА і NP.
Висновки. Таким чином, було показано появу значної
кількості загальних та унікальних амінокислотних заміщень у
білках полімеразного комплексу пандемічних вірусів грипу.
Роль більшості виявлених заміщень не відома та потребує
подальшого вивчення.
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# 337. Measles Outbreaks in 2017-2018 in Kryvyi Rih
Cherniaieva T.1, Myronova N.1, Tokar T.1, Kuzmenko O.1,
Kolesnikova I.2, Daragan G.3, Stepanskyi D.3
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University;
3SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. The low level of measles vaccination coverage
caused a sharp increase in measles morbidity in Ukraine. So, in
2018, there were over 54 thousand measles cases (123.3 per 100
thousand population), of which 16 cases were lethal. In
Dnipropetrovsk Oblast, the measles incidence was 30.04 per 100
thousand population. In Kryviy Rih, the measles incidence was
almost 2 times higher than the average in the oblast and was 59.33
per 100 thousand population. The objective of the work was to study
the profile of measles outbreaks among the population of Kryvyi
Rih.
Methods. Epidemiological analysis (No. 1, No. 2, No. 060/o, No.
063/o, No. 40-Health, data of the epidemiological investigation of
some outbreaks), statistical method.
Results. After prolonged epidemic welfare, the situation with
measles in Kryvy Rih complicated in December 2017, when there
were 13 cases, and during 2018 – another 379. An intensive
spread, first, occurred among persons of Roma nationality, living in
three central rayons of the city (Dovhyntsivskyi, Metalurhiinyi,
Tsentralno-Miskyi). In the overall structure of measles-infected
patients, the proportion of Roma was 36.9±2.8%. The proportion of
patients who had not previously been vaccinated for measles
(mainly due to refusal of vaccination) was 87.8±2.8% in this ethnic
group.
Measles in the city occurred during two epidemic periods:
December 2017 - September 2018 and November-December 2018,
which differed in intensity of the epidemic process (5:1 ratio) and
contingents involved in it.
The measles outbreak in the city did not significantly affect the
children of organized children's groups: the incidence rate was 2.3
times lower than the overall incidence rate and was 25.4 per 100
thousand population of the relevant group. In addition, group
measles cases in children's organized groups were not found, which
indicates the satisfactory level of children vaccination.
A characteristic feature of the measles epidemic process in the city
was the high incidence of infants who have not yet reached the age
of vaccination. The incidence of this age group was the highest and
amounted to 634.0 per 100 thousand population of the relevant age.
Incidence rates are equally high for 1-4 years old children and
adults, representing 381.0 per 100 thousand population for both
categories.
Conclusions. The analysis of measles outbreak in 2017-2018 in
Kryvyi Rih of Dnipropetrovsk Oblast demonstrated that the most
intensive spread of the disease occurred among persons who are
not vaccinated for measles. More than 1/3 of the total number of
measles cases was recorded in the city among persons of Roma
nationality, 87.8% of who were not vaccinated due to their refusal.
Among other ethnic groups, the highest incidence rates were
recorded in children under the age of 1 year.

# 337. Особливості спалаху кору у 2017-2018 рр. у м. Кривий
Ріг
Черняєва Т.1, Миронова Н.1, Токар Т.1, Кузьменко О.1,
Колеснікова І.2, Дараган Г.3, Степанський Д.3
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
3ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Низький рівень охоплення щепленнями населення
проти кору зумовив різке зростання захворюваності на кір в
Україні. Так, у 2018 р. було зареєстровано понад 54 тис.
випадків кору (123,3 на 100 тис. нас.), з них 16 летальних. У
Дніпропетровській області захворюваність на кір становила
30,04 на 100 тис. нас. У м. Кривий Ріг рівень захворюваності на
кір майже у 2 рази перевищив середній показник по області і
дорівнював 59,33 на 100 тис. нас. Метою роботи було вивчення
особливостей спалахів кору серед населення м. Кривий Ріг.
Методи. Епідеміологічний аналіз (ф. № 1, ф. № 2, ф. № 060/о, №
063/о, ф. №40-здоров, дані епідеміологічного розслідування
окремих спалахів), статистичний метод.
Результат. Після тривалого епідемічного благополуччя,
ситуація з кору в м. Кривий Ріг ускладнилася у грудні 2017 р.,
коли було зареєстровано 13 випадків захворювання, а
впродовж 2018 р. – ще 379. Інтенсивне розповсюдження, в
першу чергу, відбувалося серед осіб ромської національності,
котрі мешкають в трьох центральних районах міста
(Довгинцівський, Металургійний, Центрально-Міський). У
загальній структурі захворілих на кір частка ромів становила
36,9±2,8%. Питома вага хворих, які не були раніше щеплені
проти кору (переважно через відмову від вакцинації), склала у
цій етнічній групі 87,8±2,8%.
Занесення кору в місто мало два епідемічні проміжки часу:
грудень 2017 р. - вересень 2018 р. та листопад - грудень 2018
р., які різнилися між собою як інтенсивністю епідемічного
процесу (співвідношення 5:1), так і контингентами, залученими
до нього.
Спалах кору в місті суттєво не зачепив дітей організованих
дитячих колективів: інтенсивний показник захворюваності був
у 2,3 рази нижче загального показника захворюваності і
дорівнював 25,4 на 100 тис. нас. відповідної групи. Крім того,
групових випадків кору в дитячих організованих колективах не
зареєстровано, що свідчить про задовільний рівень щеплень у
дітей організованих колективів.
Характерною особливістю епідемічного процесу кору в місті
була висока ураженість дітей першого року життя, які ще не
досягли щеплювального віку. Захворюваність у цій віковій групі
була найвищою і становила 634,0 на 100 тис. нас. відповідного
віку. Однаково високими були також показники
захворюваності дітей віком 1-4 роки та дорослих осіб, вони
складали 381,0 на 100 тис. нас. для обох категорій.
Висновки. Аналіз спалаху кору у 2017-2018 рр. в м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області показав, що найбільш інтенсивне
розповсюдження захворювання відбувалося серед не
щеплених проти кору осіб. Понад третина від загальної
кількості випадків кору, зареєстрованих в місті, припадала на
осіб ромської національності, 87,8% яких не були щеплені через
відмову від вакцинації. Серед осіб інших етнічних груп найвищі
показники захворюваності реєструвалися у дітей віком до 1
року.
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# 341. Risks of Typhus Return in Dnipropetrovsk Oblast
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Introduction. Typhus cases continue to be registered across the
globe. Typhus outbreak was registered in Los Angeles County
(USA) in October 2018 – 20 cases in Pasadena and 12 cases in
Long Beach. In Ukraine, for the last time, an epidemic typhus
outbreak was reported during World War II in 1941-1944, and the
occasional cases were registered until the mid-1960s in Chernivtsi
and Ivano-Frankivsk oblasts. Later in Ukraine, only Brill-Zinser
disease cases were registered. In February 2003, a typhoid
infection in a 35-year-old woman with pediculosis and her 10-year-
old child was retrospectively revealed by the serological test in
Mykolaiv Oblast.
Methods. Epidemiological and serological methods (agglutination
reaction of rickettsia – RAR, indirect hemagglutination test – IHAT,
complement-fixation test – CFT) were used. The blood serum of
patients from therapeutic and infectious hospitals with fever, which
lasted more than 5 days, was studied.
Results. In Ukraine, epidemic typhus has not been registered for
more than 54 years. However, now the epidemical situation is
potentially dangerous. Due to the deterioration of socio-economic
conditions, significant levels of internal people migration, and a
great number of internally displaced persons from the east of
Ukraine, where the Operation of United Forces (OUF) continues,
there is a potential threat of the pediculosis spreading and typhus
return.
According to the retrospective analysis outcomes in 2013, the
incidence of pediculosis in Dnipropetrovsk Oblast was 35.3 per
100,000 population. In 2014, with the beginning of the hospital
admission of the wounded from the OUF zone, this index increased
by 28.1% and amounted to 45.2 per 100,000 population. The
conducted comprehensive sanitation and epidemic prevention
measures led to a decrease in the intensive attack rate of
pediculosis to 38.6 per 100,000 population in 2015, followed by a
decrease to 35.0 per 100,000 population in 2016 and 33.8 per
100,000 population in 2017.
For the period of 2013-2014, the serological examinations of
biomaterial samples collected from 832 patients with fever, the
genesis of which was unknown during the first three days of the
disease, were carried out in the oblast. Almost all diseased humans
were examined using RAR (99.4±0.3%) and IHAT (94.2±0.8%), and
additionally CFT was used in 53 persons (6.4±0.8%). No positive
results were reported. In general, over 5 years, 2036 samples were
investigated. The proportion of the samples studied by RAR and
IHAT was not significantly different and made up 49.8±1.1% and
47.6±1.1%, respectively, while CFT was used only in 2.6±0.4% of
samples.
Conclusions. During the period of 2013-2017, the significant
infection rates of pediculosis were registered in Dnipropetrovsk
Oblast, which, given the Operation of United Forces continuation in
the east of Ukraine, may create a potential threat to the typhus fever
return.

# 341. Ризики повернення висипного тифу у
Дніпропетровській області
Безхлібна Т.1, Резвих В.1,Штепа О.1,Шамичкова Г.1, Кісельов
Д.1, Колеснікова І.2, Дараган Г.3, Степанський Д.3
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
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Вступ. В світі продовжують реєструватись випадки висипного
тифу. Так, в жовтні 2018 р. в окрузі Лос-Анджелес (США)
зареєстровано спалах висипного тифу – 20 випадків у
Пасадені та 12 – у Лонг-Біч. В Україні спалах епідемічного
висипного тифу останній раз відбувся під час другої світової
війни у 1941-1944 рр., поодинокі випадки реєструвались до
середини 1960-х років у Чернівецькій та Івано-Франківської
областях. У подальшому в Україні реєстрували лише випадки
хвороби Брілла-Цінссера. У лютому 2003 року в Миколаївській
області у жінки 35 років з педикульозом та її дитини 10 років
за результатами серологічних досліджень ретроспективно
було встановлено перенесену раніше висипнотифозну
інфекцію.
Методи. Епідеміологічний метод, серологічні методи (реакція
аглютинації рикетсій – РАР, реакція непрямої гемаглютинації –
РНГА, реакція зв’язування комплементу – РЗК).
Досліджувалася сироватка крові хворих терапевтичного та
інфекційного стаціонарів з гарячкою, яка трималась більше 5
днів.
Результати. В Україні епідемічний висипний тиф не
реєструвався понад 54 роки. Однак і на даний момент
епідемічна ситуація залишається потенційно небезпечною. У
зв’язку з погіршенням соціально-економічних умов, значних
рівнів внутрішньої міграції населення, великої кількості
внутрішньопереміщених осіб зі сходу України, де триває
операція Об’єднаних сил (ООС), існує потенційна загроза
розповсюдження педикульозу та повернення захворювань на
висипний тиф.
За результатами ретроспективного аналізу у 2013 р.
ураженість педикульозом у Дніпропетровській області
дорівнювала 35,3 на 100 тис. нас. У 2014 р., з початком
надходженням до лікарень області поранених із зони ООС, цей
показник зріс на 28,1% і становив 45,2 на 100 тис. нас.
Проведені в комплексі санітарно-гігієнічні та протиепідемічні
заходи зумовили зменшення інтенсивного показника
ураженості педикульозом у 2015 р. до 38,6 на 100 тис. нас., з
подальшим зниженням до 35,0 на 100 тис. нас. у 2016 р. та
33,8 на 100 тис. нас. у 2017 р.
За період 2013-2014 рр. в області проведено серологічні
дослідження проб біоматеріалу від 832 осіб з гарячкою, ґенез
якої не було з’ясовано впродовж перших трьох діб
захворювання. Майже всі захворілі обстежувалися і за
допомогою РАР (99,4±0,3%) і методом РНГА (94,2±0,8%), а 53
особи (6,4±0,8%) – ще і методом РЗК. Позитивних результатів
не зареєстровано. Загалом, за 5 років досліджено 2036 зразків
біоматеріалу. Питома вага зразків, досліджених методом РАР
та методом РНГА вірогідно не відрізнялася і становила
49,8±1,1% та 47,6±1,1% відповідно, тоді як методом РЗК було
здійснено дослідження лиш 2,6±0,4% зразків.
Висновки. Впродовж 2013-2017 рр. у Дніпропетровській
області реєструються значні рівні ураженості населення
педикульозом, що в умовах продовження операції Об’єднаних
сил на Сході України може створювати потенційну загрозу для
повернення висипного тифу.
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Kolesnikova I.2, Daragan G.3, Stepanskyi D.3, Portnykh V.4
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Introduction. The first Plan of Action on Control of Viral Hepatitis in
the Euroregion of WHO (2017) provides for the elimination of viral
hepatitis as a public health threat until 2030. This should be
achieved by reducing the transmission of hepatitis viruses, reducing
morbidity and mortality, providing access to prevention, laboratory
testing, medical care and treatment for all. The work objective was
to study the infection prevalence of hepatitis B (HBV) and hepatitis
C (HCV) viruses among the population at risk in Dnipropetrovsk
Oblast during 2015-2017.
Methods. Epidemiological analysis (form No. 40-healthy),
serological (enzyme immunoassay (ELISA) with detection of HBV,
HCV markers), statistical methods were used.
Results. During 2015-2017, 573,353 persons from risk groups were
involved in the screening for HBV markers; positive results were
obtained in 1.5±0.02% of examined patients. There were 519,970
persons of risk groups examined for HCV markers; the proportion of
positive results was 4.9±0.03%. The largest proportion of HBV
positive cases was found among children born to HBsAg positive
mothers; it was 14.6±1.3%. The second most important group
consisted of patients of the substance-abuse treatment clinics: the
proportion of HBV infected patients was 6.5±0.4%. The number of
HBsAg positive persons among those examined for the immune
status was slightly lower; it was 5.9±0.3%. The proportion of HBV
infected persons among patients with sexually transmitted diseases
(STDs) and liver conditions was not significantly different and made
up 2.4±0.3% and 2.6±0.06%, respectively. Among the patients with
gastrointestinal diseases, HBV positive individuals composed
1.7±0.1%. The proportion of HBsAg positive persons among
medical staff was the smallest; it made up 0.7±0.05%. The HCV
markers were found in one third (33.9±3.9%) of children born to
HBsAg positive mothers and in 29.9±1.2% of the examined patients
from the substance-abuse treatment clinics. The proportion of HCV
positive individuals among those examined for immunity status and
patients with STDs did not differ significantly and made up
15.8±0.6% and 15.3±0.6%, respectively. There were no significant
differences between the number of individuals with HCV markers
among those examined with liver conditions (9.7±0.2%) and
gastrointestinal diseases (7.0±0.3%). Among the examined
healthcare workers, the proportion of HCV positive persons was
3.2±0.06%. Thus, the proportion of HCV positive persons was
higher than with HBV markers among: patients with STDs – 6.4
times; healthcare workers and patients of substance-abuse
treatment clinics – 4.6 times; patients with gastrointestinal diseases
– 4 times; patients with liver conditions – 3.7 times; those examined
for immunity status – 2.6 times; children born to HBsAg positive
mothers – 2.3 times.
Conclusions. A significant HBV and HCV prevalence among
certain population groups in Dnipropetrovsk Oblast was established,
with hepatitis C dominance, requires further study of the
epidemiological features of these infections and improvement of
preventive measures.

# 347. Результати скринінгових досліджень на маркери
парентеральних вірусних гепатитів осіб груп ризику у
Дніпропетровській області у 2015-2017 рр.
Злобіна Н.1, Резвих В.1,Штепа О.1, Палійчук О.1, Кісельов Д.1,
Колеснікова І.2, Дараган Г.3, Степанський Д.3, Портних В.4
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
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Вступ. Перший План дій по боротьбі з вірусними гепатитами у
Єврорегіоні ВООЗ (2017 р.) передбачає елімінацію вірусних
гепатитів як загрози громадському здоров’ю до 2030 р. Це
повинно бути досягнуто шляхом скорочення випадків передачі
вірусів гепатиту, зниження захворюваності та смертності,
забезпечення доступу до профілактики, лабораторного
тестування, медичної допомоги та лікування для всіх.
Метою роботи було дослідження поширеності інфікування
вірусами гепатиту В (ВГВ) та гепатиту С (ВГС) осіб з груп
ризику у Дніпропетровській обл. у 2015-2017 рр.
Методи. Епідеміологічний аналіз (форма 40-здоров),
серологічний (імуноферментний аналіз з визначенням маркерів
ВГВ, ВГС), статистичний методи.
Результати. За 2015-2017 рр. до скринінгу на маркери ВГВ
залучено 573353 особи з груп ризику, позитивні результати
отримані у 1,5±0,02% обстежених. На маркери ВГС обстежено
519970 осіб груп ризику, частка позитивних становила
4,9±0,03%.
Найбільша питома вага осіб з маркерами ВГВ виявлена серед
дітей, народжених від матерів-носіїв HBsAg, вона дорівнювала
14,6±1,3%. Другою за значущістю була група пацієнтів
наркологічних диспансерів: питома вага інфікованих ВГВ
склала 6,5±0,4%. Дещо меншою була кількість HBsAg-носіїв
серед обстежених для визначення стану імунітету, вона
становила 5,9±0,3%. Частка інфікованих ВГВ серед хворих на
венеричні хвороби і хвороби печінки вірогідно не відрізнялася і
дорівнювала 2,4±0,3% та 2,6±0,06% відповідно. Серед пацієнтів
з хворобами шлунково-кишкового тракту особи з маркерами
ВГВ склали 1,7±0,1%. Найменшою була питома вага HBsAg-
носіїв серед медперсоналу, вона становила 0,7±0,05%.
Маркери ВГС виявлені у третини (33,9±3,9%) дітей,
народжених від матерів-носіїв HBsAg та 29,9±1,2% обстежених
пацієнтів наркодиспансерів. Питома вага осіб з маркерами ВГС
серед обстежених з метою визначення стану імунітету та
хворих на венеричні хвороби достовірно не відрізнялася і
складала 15,8±0,6% та 15,3±0,6% відповідно. Не було значущих
відмінностей між кількістю осіб з маркерами ВГС серед
обстежених з хворобами печінки (9,7±0,2%) та з патологією
шлунково-кишкового тракту (7,0±0,3%). Серед обстежених
медпрацівників питома вага осіб з маркерами ВГС становила
3,2±0,06%.
Таким чином, питома вага осіб з маркерами ВГС була вища,
ніж з маркерами ВГВ: серед хворих на венеричні хвороби – у
6,4 раза; серед медпрацівників і пацієнтів наркодиспансерів – у
4,6 раза; серед хворих з патологією шлунково-кишкового
тракту – у 4 рази; серед пацієнтів з хворобами печінки – у 3,7
раза; серед обстежених з метою дослідження стану імунітету –
у 2,6 раза; серед дітей, народжених матерями-носіями HBsAg –
у 2,3 раза.
Висновки. Встановлено значну поширеність ВГВ і ВГС серед
певних груп населення Дніпропетровської обл., з
превалюванням гепатиту С, що потребує подальшого вивчення
епідеміологічних особливостей цих інфекцій та удосконалення
заходів профілактики.
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# 348. Experience in the Organization of VirologyMonitoring
ofInfluenza in the Dnipro City, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine
Bredykhina M.1, Shtepa O.2, Rezvykh V.2, Paliichuk O.2, Stepanskyi
D.3, Daragan G.3, Glushko-Makivska A.4, Kolesnikova I.4
1SI Kyiv City Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
3SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
4Bogomolets National Medical University

Introduction. According to the results of virology monitoring of the
circulation of influenza viruses and ARVI in Ukraine conducted by
the laboratory centers of the Ministry of Health of Ukraine (LC of
MoHU), performance indicators of the isolation of influenza viruses
differ significantly from the performance indicators of the State
Enterprise "Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry
of Health of Ukraine" (DOLC MoHU). Thus, in the latest
epidemiological influenza seasons of 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, the share of isolated influenza viruses in Ukraine was
observed from 5.8±0.3% to 9.3±0.5%; in comparison with SI "DOLC
MoHU", this indicator ranged from 21.6% to 30.3%, which is more
than by 3 times.
Purpose of the study. Describe an effective system for virology
monitoring of influenza, ARVI, to isolate relevant influenza viruses
on an example of the SI "DOLC MoHU" which works within the
framework of the international project "Support of Influenza
Surveillance and Response Systems for Seasonal and Pandemic
Influenza by National Health Authorities".
Methods. Samples from patients with acute respiratory infection
and flu-like symptoms were collectedduring
epidemiologicalinfluenza seasons of 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 and were examined by reverse transcription polymerase
chain reaction (RT-PCR). After influenza virus isolation in MDCK
cells was performed.
Results.To implement epidemiological surveillance ofinfluenza, the
medical institutions in Dnipro city were assigned as "surveillance
stations". In DOLC MoHU: annual training of the medical staff who
carry out selection of patients, collected and deliver samples, has
been organized; Standard Operating Procedures (SOPs) for all
phases of the influenza research have been developed; the
conditions of the cold chain with recording in temperature sheets
(storage temperature of samples +4°C for not more than 48 hours,
use of a refrigerator
-70°C, liquid nitrogen) are clearly observed; during preparation of
samples, cooling centrifuges are used; samples collected in
cryotubes with a transport medium. Depending on the research
method, the samples are divided into two parts with appropriate
preparation and storage – for PCR and for culturemethod. Samples
are tested for RNA viruses of influenza A, B. Positive PCR samples
are studied in a two-day cell monolayer in the presence of TPCK
treated trypsin. Influenza viruses caused cytopathic effectafter
48-72 hours.
Conclusions.To improve the organization of virology monitoring of
influenza, ARVI, improvement of the performance of virology
laboratories of LC of MoHU, to introduce a system of
epidemiological surveillance with a trained medical staff of
"surveillance stations"; development and observing of the SOPs'
conditions at all stages of research for influenza; additional supply
with modern refrigeration equipment.

# 348. Досвід роботи з організації вірусологічного
моніторингу за грипом в м. Дніпро, Дніпропетровської
області, Україна
Бредихіна М.1,Штепа О.2, Резвих В.2, Палійчук О.2,
Степанський Д.3, Дараган Г.3, Глушко-Маківська А.4,
Колеснікова І.4
1ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України»;
2ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
3ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
4Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. За результатами вірусологічного моніторингу за
циркуляцією вірусів грипу і ГРВІпо Україні, що проводяться
лабораторними центрами Міністерства охорони здоров’я
України (далі:ЛЦ МОЗУ) показники результативності з
виділення вірусів грипузначно відрізняються від показників
роботи ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр
МОЗ України» (далі:ДОЛЦ МОЗУ). Так, в останні епідсезони
грипу 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 питома вага виділених
вірусів грипу по Україні спостерігалась від 5,8±0,3% до
9,3±0,5%; у порівнянні з ДУ «ДОЛЦ МОЗУ» цей показник
коливалася від 21,6% до 30,3%, що більш ніж у 3 рази.
Мета дослідження. Описати ефективну систему організації
вірусологічного моніторингу грипу, ГРВІ з метою виділення
актуальних вірусів грипу на прикладі ДУ «ДОЛЦ МОЗУ», яка
працюєв рамках міжнародного проекту «Підтримка систем
епіднагляду за грипом та реагування на сезонний і
пандемічний грип національними органами охорони здоров’я».
Методи. Зразки біоматеріалу від хворих з симптомами гострої
респіраторної інфекції (ГРІ) і грипоподібних захворювань (ГПЗ)
відбирались протягом епідсезонів грипу 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 та досліджувались методом полімеразної
ланцюгової реакції із зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР).
Потім проводилась ізоляція вірусів грипу на культурі клітин
МDСК.
Результати. Для реалізації дозорного епіднагляду за грипом
були визначені лікувальні заклади в м. Дніпро в якості
«дозорних станцій». В ДОЛЦ МОЗУ: організована щорічна
підготовка медперсоналу, що здійснює відбір хворих, відбір та
доставку від них зразків; розроблені чіткі стандартні
операційні процедури (СОП) з усіх етапів досліджень на грип;
чітко дотримуються умови холодового ланцюгаз фіксацією в
температурних листах (зберігання зразківпри температурі
+4°C не більше 48 годин, використання холодильної камери
-70°C, рідкого азоту); для підготовки проб використовуються
центрифуги з охолодженням; забір зразків проводиться в
кріопробірки з транспортним середовищем, що забезпечує
якісне зберігання зразків.В залежності від методу досліджень,
зразки розділяються на дві частини з відповідною підготовкою
та зберіганням – для ПЛР та для зараження культури клітин
МDСК. Зразки досліджуються на наявність РНК вірусів грипу
А, В. Позитивні в ПЛР зразки досліджуються в дводенному
клітинному моношарі в присутності ТРСК treated trypsin. Віруси
грипу викликали цитопатичні зміни в культурі клітин через
48-72 години інкубації у вигляді дегенерації, яка нагадує
«макові розсипи».
Висновки. З метою удосконалення організації вірусологічного
моніторингу грипу, ГРВІ,поліпшення показників роботи
вірусологічних лабораторій ЛЦ МОЗУ, впровадити систему
дозорного епіднагляду з підготовленим медперсоналом
«дозорних станцій»; розробкою та дотриманням умов СОПів на
усіх етапах досліджень на грип; доукомплектуванням сучасним
холодильним обладнанням.
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# 350. Results of Epidemiological Surveillance of Especially
Dangerous Infections in Dnipropetrovsk Oblast
Shamychkova H.1, Sinhovska S.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1,
Stepanskyi D.2, Daragan G.2, Kolesnikova I.3
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. In Ukraine, cases of especially dangerous infections
are registered annually, incl. West Nile fever (WNF), in neighbouring
to Dnipropetrovsk (Poltava, Zaporizhia, Mykolaiv, Donetsk) oblasts.
The study objective was to analyse the results of monitoring the
prevalence of especially dangerous infections among the population
of Dnipropetrovsk Oblast.
Methods. Epidemiological (form No. 1, form No. 40-healthy),
laboratory (enzyme-linked immunosorbent assay – ELISA,
polymerase chain reaction – PCR), statistical (descriptive statistics)
methods were used. The studies were carried out by the laboratory
of HID of the Institution, the virologic reference laboratory of SI
Public Health Centre of the MoH of Ukraine, the laboratory of
especially dangerous infections indication of the SI Mechnikov
Ukrainian Antiplaque Scientific Research Institute of the MoH of
Ukraine.
Results. According to the annual plan of monitoring laboratory
investigations for the IgM and IgG to the Q fever pathogen (Coxiella
burnetii) and tick-borne encephalitis virus (TBEV), 80 persons
treated in therapeutic departments of medical and prophylactic
institutions were examined by ELISA, and 160 tests were
performed. Specific IgM to C. burnetii was found in one person with
established diagnosis of Lyme disease confirmed by ELISA.
Specific IgG to C. burnetii were not detected. TBEV-specific IgG
were found in three patients, indicating infection in the past. At the
same time new TBE cases were not found, which was confirmed by
the lack of TBEV-specific IgM in the studied blood sera.
While investigating the serum of a patient arrived from India with
provisional diagnosis of “Dengue haemorrhagic fever?” the antigen
(NS1 Ag) and IgM/IgG antibodies to Dengue virus by
immunochromatographic assay using the SDBIOLINEDengeNS1+
AbCombo kit (Germany) – the negative results were obtained. IgM
(1:1280) and IgG (1:640) antibodies to chikungunya virus were
detected by immunofluorescence test.
In the oblast, more than 20 species of non-malarial mosquitoes are
determined annually, up to one third of which are mosquitoes of the
Culex (C. pipiens pipiens and C. pipiens molestus) genera, which
are vectors of WNF. At the same time, there are conditions for their
massive breeding.
In 2018, more than 1,500 people affected by tick bites applied to the
Institution. Laboratory examinations for Lyme borreliosis were
conducted only, and tests for other pathogens were not carried out.
Conclusions. Under the conditions of the growing number of
overseas students from the endemic countries of Asia and Africa, it
is necessary to broaden the landscape of laboratory monitoring of
especially dangerous infections with a view to ensuring the sanitary
and epidemiological well-being of the population. At the same time,
the presence of WNF vectors, conditions for their distribution in the
oblast, registration of WNF cases in the neighbouring oblasts
determines the relevance of the epidemiological surveillance
introduction of the disease.

# 350. Результати епідеміологічного нагляду за вірусними
особливо небезпечними інфекціями у Дніпропетровській
області
Шамичкова Г.1, Сіньговська С.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. В Україні щорічно реєструються випадки захворювань
на вірусні особливо небезпечні інфекції, в т.ч. гарячка
Західного Нілу (ГЗН), у суміжних з Дніпропетровською
областях (Полтавська, Запорізька, Миколаївська, Донецька).
Метою дослідження було проаналізувати результати
моніторингу розповсюдженості збудників вірусних особливо
небезпечних інфекцій серед населення Дніпропетровської
області.
Методи. Епідеміологічний (ф. №1, ф. №40-здоров),
лабораторний (імуноферментний аналіз (ІФА), полімеразна
ланцюгова реакція (ПЛР), статистичний методи (описова
статистика). Дослідження виконувались лабораторією ОНІ
Установи, вірусологічною референс-лабораторією ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України», лабораторією індикації
особливо небезпечних біологічних патогенних агентів ДУ
«Український НДПІ ім. І.І. Мечнікова МОЗ України».
Результати. Згідно річного плану моніторингових
лабораторних досліджень на наявність IgМ і IgG до збудників
Ку-гарячки (Coxiella burnetii) і кліщового енцефаліту обстежено
методом ІФА 80 осіб, які лікувалися у терапевтичних
відділеннях лікувально-профілактичних закладів, виконано 160
досліджень. В однієї особи з лабораторно підтвердженим
методом ІФА діагнозом хвороби Лайма, виявлені IgM до
збудника Ку-гарячки (C. burnetii). В жодного з обстежених не
виявлено IgG до збудника Ку-гарячки. У 3-х пацієнтів методом
ІФА виявлені IgG до збудника кліщового енцефаліту, що
свідчить про інфікування в минулому. Натомість нових випадків
кліщового енцефаліту не виявлено, що підтверджується
відсутністю специфічних IgМ в досліджених сироватках крові.
При дослідженні сироватки крові хворої з діагнозом «Гарячка
денге?», яка прибула з Індії, на наявність антигену (NS1 Ag) та
антитіл IgМ і IgG до вірусу денге методом
імунохроматографічного аналізу із використанням набору
«SDBIOLINEDengeNS1+ AbCombo» (Німеччина) – отримані
негативні результати. За результатами імунофлуоресцентного
аналізу виявлені антитіла IgМ (1:1280) та IgG (1:640) до вірусу
чикунгунья. В області щорічно визначається понад 20 видів
немалярійних комарів, серед яких до третини – комари роду
Culex (C. pipiens pipiens та C. pipiens molestus), що є векторами
ГЗН. Водночас існують умови для їх масового виплоду. У 2018
р. до Установи звернулось понад 1 500 осіб, постраждалих від
укусів кліщів. Лабораторні дослідження проводились лише на
Лайм-бореліоз, на інші збудники не проводились.
Висновки. В умовах зростання в області кількості іноземних
студентів з ендемічних країн Азії та Африки, доцільно
розширити пейзаж лабораторного моніторингу збудників
вірусних особливо небезпечних захворювань для забезпечення
санітарно-епідемічного благополуччя населення. Разом з тим,
наявність векторів збудника ГЗН, умов щодо їх
розповсюдження на території області, реєстрація випадків ГЗН
у сусідніх регіонах зумовлює актуальність впровадження
епідеміологічного нагляду за даним захворюванням.
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# 356. Testing for Markers of Hepatitis B and C in Population of
the Rivne Oblast
Khoronzhevska I.1, Sergeeva T.2, Martynyuk H.3, Moroz V.1, Uglik
V.1, Safonov R.1, Byalkovskiy O.1
1SI Rivne Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine;
3Rivne Central City Hospital

Introduction. Testing of population for markers of hepatitis B and C
(HB and HC) belongs to 10 key indicators in the Program of
monitoring and evaluation for viral hepatitis of first global strategy of
World Health Organization for the elimination of viral hepatitis. By
2030 this factor should reach the level when 90% of people know
about their status, and 80% of them receive proper treatment.
Methods. The test indicators were analyzed for the markers of the
HB and HC of the inhabitants of the Rivne Oblast according to the
statistical reporting forms for the 1994-2018. The research was
conducted to detect antibodies to hepatitis C virus (anti-HCV),
HBsAg hepatitis B virus (HBV), anti-HBs antibodies in different
population groups by immunoassay method (ELISA), and detection
of RNA of HCV and DNA of HBV by a polymerase chain reaction
(PCR) method in a virology laboratory (SI Rivne OLC of the MoH of
Ukraine).
Results. In 2015, 41 363 people (3.6% of the total population) were
examined for anti-HCV in the oblast, among them 984 (2.4%) were
found to have anti-HCV in the blood; in 2018, the number of
examined people decreased by 28.6% and amounted to 29 539,
among them in 435 (1.48%) were found anti-HCV. The decrease is
also observed by 19.1% in the number of people tested for HBsAg
from 70 728 in 2015 to 57 234 (2018) and correspondingly decrease
in the number of detected infected people from 729 to 416. In 1994,
when screening by the ELISA method of 26774 residents of the
oblast – in 429 (1.17%) in the blood anti-HCV were detected, in
2005 in 630 (3.02%) of 20 851 examined these antibodies were
detected, and in 2010 – in 1 209 (3.46%) of 34 897, in 2016 – in 673
(2.13%) of 31 530. While blood donors were tested on HBsAg and
anti-HCV simultaneously, no other contingents were simultaneously
tested for these markers. In 2018, 147 drug addict patients were
tested for HBsAg (of them, HBsAg was detected in 4), for anti-HCV,
by 30.6% of such people were examined (102), among them
antibodies were detected in 29, also 190 patients with venereal
diseases were examined for anti-HCV, which was by 88.4% less
than the number of such people examined for HBsAg (1 636). The
combined forms of HCV and HBV viral infection were detected in
38.57% of patients with chronic HC, among them in 2.86%, HBsAg
and DNA of HBV were detected. In 22 health care workers having
anti-HCV in the blood (3-5 years after vaccination against HB), low
concentrations of anti-HBs of 10-99 IU/ml were detected in 15
(68.18%), 100-499 IU/ml ‒ in 4 (18.18%), 500-1000 IU/ml – in one
(4.55%), over 1000 IU/ml – in 2 (9.09%). Among 64 health care
workers (without the presence of anti-HBC in blood) vaccinated
against HB (3-5 years after vaccination), low concentrations of anti-
HBs 10-99 IU/ml were detected much less frequently – in 23
(35.94%) individuals; 100-499 IU/ml – in 26 (40.63%); 500-1000 IU/
ml – in 3 (4.69%), more than 1000 IU/ml – in 12 (18.75%).
Conclusions. It is necessary to develop regional strategies and
action plans for the elimination of viral hepatitis, to ensure
simultaneous testing for the markers of the HB and the HC in
people from the contingents of risk. It is advisable to vaccinate
patients with chronic HC against HB viral infection.

# 356. Тестування на маркери гепатитів В і С населення
Рівненської області
Хоронжевська І.1, Сергеєва Т.2, Мартинюк Г.3, Мороз В.1, Углік
В.1, Сафонов Р.1, Бялковський О.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. Тестування на маркери гепатитів В і С (ГВ і ГС)
населення належить до 10 ключових індикаторів у програмі
моніторингу та оцінки вірусних гепатитів Першої Глобальної
Стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо
елімінації вірусних гепатитів. До 2030 р. цей показник має
досягти рівня, коли 90% осіб знають про свій статус, і 80% з
них отримують належне лікування.
Методи. Аналізували показники тестування на маркери ГВ і ГС
жителів Рівненської області згідно статистичних форм
звітності за 1994-2018 рр. Проводили дослідження для
виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (анти-ВГС), HBsAg
вірусу гепатиту В (ВГВ), антитіл до ВГВ (анти-HBs) у різних
груп населення методом імуноферментного аналізу (ІФА) та
детекцію РНК ВГС і ДНК ВГВ методом полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР) у вірусологічній лабораторії (ДУ
«Рівненський ОЛЦ МОЗ України»).
Результати. У 2015 р. в області були обстежені на анти-ВГС
41363 осіб (3,6% від загальної кількості населення), серед них
у 984 (2,4%) в крові виявили анти-ВГС, в 2018 р. кількість
обстежених осіб зменшилась на 28,6% і склала 29539, серед
них у 435 (1,48%) були виявлені анти-ВГС. Також відмічається
зменшення на 19,1% кількості протестованих осіб на HBsAg з
70728 у 2015 р. до 57 234 (2018 р.) і, відповідно, зменшення
кількості виявлених інфікованих осіб з 729 до 416. В 1994 р.
при обстеженні методом ІФА 26774 жителів області- у 429
(1,17%) в крові були виявлені анти-ВГС, в 2005 р. у 630 (3,02%)
з 20851 обстежених виявляли ці антитіла, а в 2010 р. ‒ у 1 209
(3,46%) з 34897, в 2016 р. ‒ у 673 (2,13%) з 31530. Якщо донорів
крові тестували на HBsAg і анти-ВГС одночасно, то серед
інших контингентів не проводились паралельні обстеження на
ці маркери. У 2018 р. на HBsAg були протестовані 147 хворих
наркоманіями (з них у 4 виявлено HBsAg), на анти-ВГС
обстежено на 30,6% менше таких осіб (102), з них у 29
виявлені ці антитіла, також на анти-ВГС були обстежені 190
хворих венеричними хворобами, що було на 88,4% менше
кількості обстежених таких осіб на HBsAg (1636). Поєднані
форми ГС-вірусної і ГВ-вірусної інфекції виявляли у 38,57%
хворих хронічним ГС, в тому числі у 2,86% був виявлений
HBsAg і ДНК ВГВ. У 22 медпрацівників з наявністю анти-ВГС в
крові (через 3-5 років після вакцинації від ГВ) низькі
концентрації анти-HBs 10-99 МО/мл були визначені у 15
(68,18%), 100- 499 МО/мл ‒ у 4 (18,18%), 500-1000 МО/мл ‒ у
одного (4,55%), більше 1000 МО/мл ‒ у 2 (9,09%). Серед 64
щеплених від ГВ (без наявності анти-ВГС в крові) медичних
працівників (через 3-5 років після вакцинації) низькі
концентрації анти-HBs 10-99 МО/мл були визначені значно
рідше ‒ у 23 (35,94%) осіб; 100-499 МО/мл ‒ у 26 (40,63%);
500-1000 МО/мл ‒ у 3 (4,69%), більше 1000 МО/мл ‒ у 12
(18,75%).
Висновки. Необхідно розробити регіональні стратегії і плани
дій із елімінації вірусних гепатитів, забезпечити одночасне
тестування на маркери ГВ і ГС осіб контингентів ризику.
Доцільно проводити вакцинацію від ГВ-вірусної інфекції хворих
хронічним ГС.
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# 357. Development of ARIMA Model for Salmonellosis
Epidemic Process Forecasting
Chumachenko T.1, Chumachenko D.2, Polyvianna Yu.1, Karlova T.3
1Kharkiv National Medical University;
2National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute";
3SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The ubiquitous spreading of salmonellosis among
people, farm animals and poultry causes a significant economic,
medical and social burden. Predicting the incidence of this infection
allows to select and conduct the best option of prevention and
control measures timely and use material and human resources
effectively.
The aim of the work is to develop a model for calculating the
prognostic incidence of salmonellosis and its assessment and
verification of the adequacy of the data on cases of salmonellosis in
Kharkiv Oblast of Ukraine.
Methods. Daily reported number of salmonellosis cases in
2016-2017 in Kharkiv Oblast has been used.
Results. To solve given tasks of the research the ARIMA
(autoregressive integrated moving average) model has been used
as it is a good instrument for calculation of short-term forecast. If we
consider the data on a scale of decades, then we can see peaks
and falls and the direction of the trend, but in general it is difficult to
draw any significant conclusions, so examine the components of the
series.
The methodology for constructing an ARIMA model for the time
series under study includes the following main steps:
1) visual analysis;
2) decomposition of the series and the study of its component:
seasonality, cyclical, trend;
3) building a mathematical model and forecasting.
For automatization and program realization of models R
programming language in RStudio environment has been used.
The forecast for different age groups, different serovars of
pathogens of salmonellosis, different ways of transmission of the
pathogen has been conducted.
The calculated forecast showed a steady trend in the incidence of
salmonellosis. In terms of Salmonella species, S. enteritidis
dominated according to the calculated forecast. The main age
groups of risk are children. The main route of pathogen
transmission is foodborn. The accuracy of calculated forecast is
94%.
Conclusion. The ARIMA model for predicting the epidemic process
of salmonellosis has been developed and implement into practice.
Determined that building ARIMA models is a reliable method for
short-term forecasts of time series. The ARIMA model is quite
flexible and can describe the many characteristics of time series.
The complexity of building a model lies in its pickiness to the input
data, so when investigating cases and outbreaks, epidemiologists
should pay attention to the quality of data collection for analysis
when filling out the case epidemiological survey map. By verifying
and converting data, it is possible to obtain an adequate model for a
sufficiently accurate forecast for various signs of the epidemic
process, both quantitative (incidence) and qualitative (risk groups,
dominant pathways and transmission factors, changes in the
causative agent's serovars, etc.). The introduction of an automated
system showed the possibility of using the results in practice.

# 357. Розробка моделі ARIMA для прогнозування
епідемічного процесу сальмонельозу
Чумаченко Т.1, Чумаченко Д.2, Поливянна Ю.1, Карлова Т.3
1Харківський національний медичний університет;
2Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»;
3ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Повсюдне розповсюдження сальмонельозу серед
людей, сільськогосподарських тварин і птахів спричиняє
значний економічний, медичний і соціальний тягар.
Прогнозування захворюваності на цю інфекцію дозволяє
своєчасно розробляти і застосовувати оптимальні
профілактичні та протиепідемічні заходи та раціонально
використовувати матеріальні і людські ресурси.
Метою роботи є розробка моделі для розрахунку прогностичної
захворюваності на сальмонельоз та її оцінка і перевірка на
адекватність на даних про випадки сальмонельозу в
Харківській області України.
Методи. Використана щоденна статистика зареєстрованих
випадків сальмонельозу в Харківській області в 2016-2017 рр.
Результати. Для вирішення поставлених завдань дослідження
була використана модель ARIMA (авторегресійне інтегроване
ковзне середнє), оскільки вона є хорошим інструментом для
розрахунку короткострокового прогнозу.
Методологія побудови моделі ARIMA для досліджуваного
часового ряду включає наступні основні етапи:
1) візуальний аналіз;
2) декомпозиція ряду і вивчення його складової: сезонність,
циклічність, тренд;
3) побудова математичної моделі і прогнозування.
Для автоматизації і реалізації програм використовувалася мова
програмування R в середовищі RStudio.
Проводилась побудова прогнозу для різних вікових груп, різних
сероварів збудників сальмонельозу, різних шляхів передачі
збудника.
Розрахунковий прогноз показав стійку тенденцію зниження
захворюваності на сальмонельоз. Серед видів сальмонел в
розрахунковому прогнозі переважають Salmonella enteritidis.
Основними віковими групами ризику є діти. Домінуючим
шляхом передачі патогена є харчовий. Точність розрахованого
прогнозу становить 94%.
Висновок. Розроблена і впроваджена в практику модель
ARIMA для прогнозування епідемічного процесу
сальмонельозу. Встановлено, що побудова моделей ARIMA –
це надійний метод для короткострокових прогнозів часових
рядів. Модель ARIMA достатньо гнучка і може описувати безліч
характеристик часових рядів. Складність побудови моделі
полягає в її прискіпливості до вхідних даних, тому при
розслідуванні випадків та спалахів епідеміологам слід
приділяти увагу якості збору даних для аналізу при заповненні
карти епідеміологічного обстеження випадку. Здійснюючи
перевірку і перетворення даних, можна отримати адекватну
модель для досить точного прогнозу для різних ознак
епідемічного процесу, як кількісних (рівень захворюваності),
так і якісних (групи ризику, домінуючі шляхи та фактори
передачі, зміна сероварів збудника тощо). Впровадження
автоматизованої системи показало можливість використання
отриманих результатів на практиці.
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# 359. Results of Virological Monitoring of Influenza and Acute
Respiratory Infections in the Implementation of Sentinel
Surveillance in Lviv Oblast for 2017-2018
Starynchuk L.1, Ivanchenko N.2, Boiko L.1, Kohut O.1
1SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. The virological laboratory of SI Lviv Oblast Laboratory
Center of the MoH of Ukraine monitors the circulation of influenza
and acute respiratory viral infections (ARVI) as etiological factors of
the disease. Also, virological monitoring is an important component
of both sentinel and routine surveillance in cases of acute
respiratory viral infection (SARVI) and influenza-like illness (ILI).
The purpose of the work was to access the results of virological
monitoring of influenza and acute respiratory infections in the
implementation of sentinel surveillance in Lviv Oblast for
2017-2018.
Methods. The studies were conducted by reverse transcription
polymerase chain reaction (RT-PCR) with using AmplisSense
(Russia) kits, Real-Time PCR Detection System Bio-Rad iCycler
IQ5 was used for detection. Biomaterial was collected from patients
with SARVI and ILI, namely, nasal and oropharyngeal cavities, as
well as necropsy material. Weekly reports of laboratory-confirmed
PCR cases have been worked out.
Results. During the epidemiological season of influenza and SARVI
in 2017-2018, 260 samples, including 145 samples from sentinel
hospitals, and 115 samples from other hospitals were conducted in
routine surveillance for influenza and SARVI. Positive results for
influenza A and B were detected in 46 cases (17.7%), of which 43
cases were found at sentinel institutions, which is 93.4%. Based on
the SARVI pathogens, positive results make up 17.8% in total, in
equal numbers detected both during sentinel and routine
epidemiological surveillance. The positive results in sentinel
facilities was as follows: 75% ‒ influenza B, 1.8% ‒ influenza A
(H3N2), 3.7% ‒ influenza non-type A, 20% ‒ other respiratory
pathogens. Of these, rhinoviruses were the most common ‒ 9.8%,
and parainfluenza viruses ‒ 4.9%. The first laboratory confirmed
cases of influenza B were recorded at 49 weeks of the sentinel
period. This type of virus has circulated among the population up to
12 weeks. For 7-9 weeks, there was the circulation of influenza A
(H3N2) and influenza non-type A. Prior to the influenza virus onset,
respiratory viral infections were caused by rhinoviruses and
parainfluenza virus. RNA of influenza not detected in 23 of necropsy
samples, but in three cases, the presence of RNA rhinoviruses was
confirmed.
The age structure of the individuals with the influenza detected was
as follows: 0-1 year ‒ 4.6%, 2-4 years ‒ 13.9%, 5-14 years ‒ 46.5%,
15-29 years ‒ 25.5%, 30-64 years ‒ 11.6%. The leading sings of
SARVI were an increased body temperature over 38°C, cough and
sore throat. No person with SARVI received flu vaccine.
Conclusions. Sentinel surveillance for SARVI and ILI cases is
more informative than routine one. During the sentinel period
2017-2018, the influenza B virus was predominant, affecting mainly
children over the age of 5 and the youth. SARVI was not registered
among vaccinated persons.

# 359. Результати вірусологічного моніторингу збудників
грипу та ГРВІ при здійсненні дозорного епіднагляду у
Львівській області за 2017-2018 роки
Старинчук Л.1, Іванченко Н.2, Бойко Л.1, Когут О.1
1ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
2Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Вірусологічною лабораторією ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України»
здійснюється моніторинг циркуляції вірусів грипу та гострих
респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) як етіологічних
чинників виникнення захворювань. Також вірусологічний
моніторинг є важливою складовою як дозорного, так і
рутинного епіднагляду за випадками тяжкої гострої
респіраторної вірусної інфекції (ТГРВІ) і грипоподібних
захворювань (ГПЗ).
Метою роботи було оцінити одержані результати
вірусологічного моніторингу збудників грипу та ГРВІ при
здійсненні дозорного епіднагляду у Львівській області за
період 2017 - 2018 роки.
Методи. Дослідження проводились методом полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР) зі зворотною транскрипцією з
використанням наборів «АмпліСенс" (Росія), ампліфікатор
«iCycler IQ5» (Bio-Rad) використовувався для проведення ПЛР
та інтерпретації результатів. Досліджувався біоматеріал від
хворих з ТГРВІ та ГПЗ, а саме мазки з носо- та ротоглотки, а
також секційний матеріал. Опрацьовано щотижневі звіти про
лабораторно підтверджені методом ПЛР випадки грипу.
Результати. В період епідсезону захворюваності на грип та
ГРВІ 2017-2018 рр. проведено дослідження 260 зразків
біоматеріалу, в тому числі 145 зразків, що надійшли з дозорних
лікувальних закладів, та 115 зразків з інших лікарень у
порядку проведення рутинного епіднагляду за грипом та ГРВІ.
Позитивні щодо грипу А та В знахідки виявлено у 46 випадках
(17,7%), з них 43 випадки припадає на дозорні заклади, що
становить 93,4%. За збудниками ГРВІ позитивні результати
сумарно становлять 17,8%, в рівній кількості виявлені як при
дозорному, так і рутинному епіднагляді. Структура позитивних
результатів у дозорних закладах була наступною: 75% ‒ грип
типу В, 1,8% ‒ грип А (H3N2), 3,7% ‒ грип А нетипований, 20% ‒
інші респіраторні збудники. З них найчастіше зустрічались
риновіруси ‒ 9,8%, та віруси парагрипу – 4,9%. Перші
лабораторно підтверджені випадки грипу В зафіксовано на 49
тижні епідсезону. Даний тип вірусу циркулював серед
населення до 12 тижня. На 7-9 тижнях виявлено циркуляцію
грипу А (H3N2) та грипу А нетипованого. Передували початку
захворюваності на грип респіраторні вірусні інфекції,
спричинені риновірусами та вірусом парагрипу. У 23
досліджених зразках секційного матеріалу РНК вірусів грипу
не виявлено, однак у трьох випадках підтверджено наявність
РНК риновірусів.
Вікова структура осіб, у яких виявлено вірус грипу, була
наступною: 0-1 рік – 4,6%, 2-4 роки – 13,9%, 5-14 років – 46,5%,
15-29 років – 25,5%, 30-64 роки – 11,6%. Провідними
симптомами ТГРВІ були підвищення температури тіла понад
38°С, кашель та біль у горлі.Жодна з осіб з ТГРВІ не
отримувала щеплення від грипу.
Висновки. Дозорний епіднагляд за випадками ТГРВІ та ГПЗ є
більш інформативним, ніж рутинний. В епідсезоні 2017-2018 рр.
превалював вірус грипу В, що уражав переважно дітей старше
5 років та молодь. ТГРВІ не реєструвались серед
вакцинованих осіб.
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# 362. Intelligent Agent-based Simulation of Measles Epidemic
Process
Chumachenko D.1, Chumachenko T.2, Rodyna R.3
1National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”;
2Kharkiv National Medical University;
3SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The measles outbreak, which affects European
countries, hits Ukraine most strongly; among 59,578 confirmed
cases reported in the European Region of the World Health
Organization in 12 months (December 2017 - November 2018),
36,520 cases were registered in Ukraine. The incidence rate was
the highest in the world and amounted to 821.81 per 1 million
population. Therefore, forecasting the incidence of measles in
modern conditions is an urgent task of public health.
Known models of epidemic process simulate the dynamics as
deterministic process in homogenous environment. To eliminate
these drawbacks, the agent-based simulation was developed. It
allows taking into account a large number of factors influencing the
process of measles distribution.
Aim of the research is to develop an agent-based model of measles
epidemic process, which allows the construction of a prognostic
morbidity for the selected territory and population.
Methods. The data used for the projection included: 1) monthly new
cases of measles by age groups and territories (oblasts of Ukraine);
2) measles vaccine first and second dose coverage with among
children. The data were collected by the Public Health Center of the
MOH of Ukraine. Software implementation of the tasks performed in
the Visual Studio 2013 development environment using C#
programming language.
Results. Let’s consider agent as a simulation of human with
different states (susceptible to the infection, immune, exposed,
recovered, etc.) and rules of interaction with each other and
environment. The behavior of the agents is specified on a local level
and dynamics of the system is defined as the result of the
interaction of multiple agents. The result of the program allows
building a predictive incidence of measles infection based on real
statistics.
Developed model allows to identify the dynamic patterns of infection
and make a prediction for a certain period of time. Simulation has
shown that delayed vaccination of children aged one and six years
of age contributes to worsening of the epidemic situation, leads to
the occurrence of measles cases not only in children but also
among adults, remains susceptible or has lost artificial vaccine
immunity. The accuracy of the calculated forecast is 93.7%.
Conclusions. It can be argued that the agent-based simulation is
good for forecasting of the epidemic process, which depends on
many external factors and where each element of the system has its
own unique properties. The advantage of agent-based models is
that they allow predicting the behavior of any disease in the territory
of any size, and taking into account many factors of the agent,
quality of preventive events, control measures against the disease,
etc. In addition, the model has the ability to display the effect of one
or another external factor in the change of system state in real time.

# 362. Інтелектуальне мультиагентне моделювання
епідемічного процесу кору
Чумаченко Д.1, Чумаченко Т.2, Родина Р.3
1Національний аерокосмічний університет імені М.Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
2Харківський національний медичний університет;
3ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Спалах кору, який зачіпає європейські країни, найбільш
сильно вдарив по Україні: серед 59 578 підтверджених
випадків, зареєстрованих в Європейському регіоні Всесвітньої
організації охорони здоров’я за 12 місяців (грудень 2017 -
листопад 2018 рр.), 36 520 випадків зареєстровано в Україні.
Показник захворюваності на 1 млн. населення був найвищим в
світі та склав 821,81. Тому прогнозування захворюваності на
кір в сучасних умовах є актуальною задачею громадського
здоров’я.
Відомі моделі епідемічного процесу моделюють динаміку як
детермінований процес в однорідному середовищі.Щоб
усунути ці недоліки, було розроблено мультиагентне
моделювання. Це дозволяє враховувати велику кількість
факторів, що впливають на процес поширення кору.
Мета дослідження. Розробити мультиагентну модель
епідемічного процесу кору, яка дозволить розрахувати
прогностичну захворюваність для обраної території та
населення.
Методи. Дані, що використані для прогнозу, включали нові
випадки кору за місяцями, розподілену за віковими групами і
територіями (областями України); щепленість одною та двома
дозами вакцини проти кору, паротиту і краснухи; дані були
зібрані Центром громадського здоров'я МОЗ України.
Програмна реалізація задачі виконана в середовищі розробки
Visual Studio 2013 з використанням мови програмування C#.
Результати. Розглянемо агента як симуляцію людини з
різними станами (сприйнятливий до інфекції, імунний, хворий,
той, що видужав, тощо) і правилами взаємодії один з одним і
навколишнім середовищем. Поведінка агентів задається на
локальному рівні, а динаміка системи визначається як
результат взаємодії сукупності агентів. Результат програми
дозволяє будувати прогнозовану захворюваність на кір на
основі реальної статистики.
Розроблена модель дозволяє виявляти динамічні
закономірності зараження і робити прогноз на певний період
часу. Моделювання показало, що затримка вакцинації дітей у
віці одного року і шість років сприяє погіршенню епідемічної
ситуації, призводить до появи випадків кору не тільки у дітей,
але також і серед дорослого населення, яке залишається
сприйнятливим або втратило штучний післявакцинальний
імунітет. Точність розрахованого прогнозу становить 93,7%.
Висновки. Можна стверджувати, що мультиагентне
моделювання ефективно використовувати для прогнозування
епідемічного процесу, який залежить від багатьох зовнішніх
факторів і де кожен елемент системи має свої унікальні
властивості. Перевага моделей на основі агентів полягає в
тому, що вони дозволяють прогнозувати поведінку будь-якого
захворювання на території будь-якого розміру і брати до уваги
багато чинників агента, якість проведення профілактики,
заходи боротьби із захворюванням, і інші. Також модель має
можливість відображати вплив того чи іншого зовнішнього
фактора на зміну стану системи в режимі реального часу.
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# 363. Population-Genetic Dynamics of Mycobacterium
Tuberculosis
Konstantynovska O.1, Hrek I.1, Rohozhyn A.1, Solodiankin O.2,
Gerilovych A.2, Liashenko O.3
1Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education;
2NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
3V.N. Karazin Kharkiv National University

Introduction. Tuberculosis is one of the main threats to humanity
among infectious diseases. In Ukraine, around 31 000 people fall
sick each year, and more than 6 000 people die. According to
statistics, in 2017 the incidence in Ukraine is 51.9 per 100 thousand
population, in Kharkiv and Kharkiv Oblast – 42.5 per 100 thousand
population. We have found that the cases of severe course and
ineffective treatment of tuberculosis and the formation of resistance
(primary and secondary) are often associated with infection by
strains of Mycobacterium tuberculosis (MBT) of Beijing family.
Objective of the study. To study the dynamics of the population of
M. tuberculosis genotypes in the territory of Kharkiv and Kharkiv
Oblast.
Methods. From 2014 to 2018, 260 cases of pulmonary tuberculosis
(145 cases of DRTB (drug-resistant tuberculosis) and 115 cases of
FDTB (first time diagnosed tuberculosis)) were studied in patients
undergoing treatment in hospitals of the Kharkiv city and Kharkiv
Oblast. Identification and determination of resistance
mycobacterium tuberculosis were carried out in accordance with
WHO recommendations (by sputum seeding method from patients
on liquid and dense nutrient media). Determining the MBT
genotypes was carried out using the VNTR-genotyping (variable
number of tandem repetitions) method by primers to amplify the five
exact tandem repeats.
Results. 32 clusters were formed from 260 isolates. 6 families
genotype of MBT were isolated: Beijing – 61.9% (161), Latin
American and Mediterranean (LAM) – 15.8%, Haarlem – 10%, S –
3,9%, Ural/Uganda1 – 3%, Africanum – 1.9%, і Individual
Genotypes GIP – 3,5%. Among the isolated isolates, Beijing family
genotype dominated; the cluster 42425 which was found in 107
(66%) cases was associated with resistance to ant tuberculous
drugs of the first and second series and more severe course of
disease. In comparative analysis of the results of MBT genotyping
with data for 2008, it was discovered that the share of patients
having the Beijing family genotype of MBT has increased almost by
2 times (from 32.1% to 61.9%, p<0.001). At the same time, the
share of cluster 42425 decreased from 92% to 66%. The share of
patients with the LAM family genotypes of MBT decreased from
26.4% to 15.8% (p<0.01).
Conclusions.1. According to the results of MBT VNTR-genotyping,
it was determined that the majority (61.9%) belong to the Beijing
family genotype of MBT, of them, 66% have VNTR-profile 42425
2. Compared to 2008, the amount of the Beijing family genotype of
MBT by almost 2 times (p<0.001). The share of patients with the
LAM family genotype of MBT decreased from 26.4% to 15.8%
(p<0.01). 3. Increase in proportion of the Beijing family genotype of
MBT among the population in Kharkiv city and oblast threatens with
the further growth of chemical-resistant tuberculosis and cases of
treatment failure.

# 363. Популяційно-генетична динаміка Mycobacterium
Tuberculosis
Константиновська О.1, Грек І.1, Рогожин А.1, Солодянкін О.2,
Герілович А.2, Ляшенко О.3
1Харківська медична академія післядипломної освіти;
2ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
3Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Вступ. Туберкульоз є однією з основних загроз для людства
серед інфекційних хвороб. В Україні щорічно вперше захворює
близько 31 000 чоловік і більше 6 000 чоловік помирає від цієї
хвороби. Згідно статистичних даних, захворюваність в Україні
у 2017 р. складає 51,9 на 100 тис. населення, у Харкові та
Харківській області – 42,5 на 100 тис. населення. В цілому ряді
досліджень виявлено, що випадки важкого перебігу і
неефективного лікування туберкульозу та формування
резистентності (первинної та вторинної) часто пов'язані із
зараженням штамами Mycobacterium tuberculosis (МБТ)
сімейства Beijing. Мета дослідження. Вивчити динаміку
популяції генотипів M. tuberculosis на території м. Харкова та
Харківській області.
Методи. З 2014 по 2018 рр. вивчено 260 випадків
туберкульозу легень у пацієнтів, які перебувають на лікуванні в
стаціонарах м. Харкова та Харківської області, Україна: 145
випадків з ХРТБ (хіміорезистентний туберкульоз) і 115
випадків з ВДТБ (вперше діагностований туберкульоз).
Ідентифікація мікобактерій туберкульозу та визначення
резистентності проводилися відповідно до рекомендацій
ВООЗ (методом посіву мокротиння хворих на рідкі та щільні
поживні середовища). Визначення генотипів МБТ проводилося
за методикою VNTR-генотипування (варіабельна кількість
тандемних повторень) за допомогою наборів праймерів для
ампліфікації п'яти точних тандемних повторів.
Результати. З 260 ізолятів утворилося 32 кластера. Було
виділено 6 сімейств МБТ: Beijing – 61,9% (161), Latin American
and Mediterranean (LAM) – 15,8%, Haarlem – 10%, S – 3,9%, Ural/
Uganda1 – 3%, Africanum – 1,9%, і Individual Genotypes GIP –
3,5%. Серед виділених ізолятів превалювали генотипи
сімейства Beijing, причому кластер 42425, який зустрічався у
107 (66%) хворих, асоціювався зі стійкістю до
протитуберкульозних препаратів першого і другого ряду і більш
важким перебігом хвороби. При порівняльному аналізі
результатів генотипування МБТ з даними за 2008 р. було
виявлено, що частка пацієнтів, що мають генотип МБТ
сімейства Beijing збільшилася практично в 2 рази (з 32,1% до
61,9%, p<0,001). При цьому частка кластера 42425 знизилася з
92% до 66%. Частка пацієнтів, що мають генотипи МБТ
сімейства LAM знизилася з 26,4% до 15,8% (p<0,01).
Висновки. 1. За результатами VNTR-генотипування МБТ
визначено, що більшість (61,9%) належить до генотипів МБТ
сімейства Beijing, з них 66% мають VNTR-профіль 42425
2. У порівнянні з 2008 роком, практично в 2 рази збільшилася
кількість генотипів МБТ сімейства Beijing (p<0,001). Частка
пацієнтів, що мають генотипи МБТ сімейства LAM знизилася з
26,4% до 15,8% (p<0,01).3. Збільшення питомої ваги
M. tuberculosis сімейства Beijing серед популяції хворих у
Харкові та області загрожує подальшому зростанню
хіміорезистентного туберкульозу та випадків невдачі
лікування.
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# 370. Features of the Intestinal Microflora Composition in
Children with Acute Intestinal Infections in Dnipropetrovsk
Oblast during 2013-2017
Pidterheria S.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Hamota I.1, Belova I.1,
Kolesnikova I.2, Daragan G.3, Stepanskyi D.3
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University;
3SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Acute intestinal infections (AII) occupy a leading
place in infectious pathology of childhood, being second only to
influenza and acute respiratory infections. According to WHO,
mortality from AII in certain countries is 50-70% of the total mortality
of children under 5 years of old. In the structure of infant mortality
due to infectious diseases, the proportion of AII exceeds 30%. The
objective of this paper was to investigate the state of intestinal
microflora in children of early age who were suffering from the AII in
Dnipropetrovsk Oblast in 2013-2017.
Methods. Epidemiological (retrospective analysis), bacteriological
(quantitative study of feces, by counting the colonies on the
corresponding nutrient media, with the determination of species
composition), serological (enzyme immunoassay (ELISA)),
statistical methods.
Results. For the period of 2013-2017, 20,132 samples of biological
material (feces) from children with AII of age group 0-4 years were
studied. Of those, more than two thirds (78.0±0.3%) was the
specific share of samples from children aged 1-4 years, the
proportion of samples from children under 1 year was 22.0±0.3%.
The AII etiological factor was established in 65.8±0.3% of cases,
including laboratory confirmed diagnosis in 22.4±0.4% of patients of
the first year of life, and 77.6±0.4% of patients of the 1-4 years age
group.
More than half of cases of AII in young children were caused by
rotaviruses, their proportion was 55.04±0.4%. Among the isolated
representatives of potentially pathogenic microflora (PPMF), the first
place was taken by Klebsiela, its specific share was 12.4±0.3%. The
shares of Staphylococcus aureus and Enterobacter did not differ
significantly, and were 9.3± 0.3% and 8.7±0.2% respectively.
Echerichia coli (5.5±0.2%), Proteus (3.3±0.2%) and Citrobacter
(2.9±0.1%) were isolated much less frequently in the affected
children. The specific share of Pseudomonas, Campylobacter and
Yersinia strains was very small: 1.1±0.09%, 0.72±0.07% and 0.03%
respectively.
Both in children of the first year of life, and in children aged 1-4
years, the Rotavirus strains were most often the etiological factor of
AII; their proportions reached 45.7±0.2% and 57.7±0.4% in each
age group respectively. The second most important among the
agents of the AII were Klebsiela strains, which were isolated in
16.9±0.3% of samples of biological material from children under the
age of 1 year, and in 11.2±0.2% of samples from children 1-4 years
old. The third place in the structure of etiological factors of AII in
children of the first year of life took S. aureus strains (14.8±0.3%),
and in children aged 1 to 4 years – Enterobacter strains
(8.75±0.2%).
Conclusions. In the etiological structure of patients with AII among
children aged 0 to 4 years, more than half were cases were caused
by rotaviruses. S. aureus, Klebsiela and Enterobacter played a
leading role among the potentially pathogenic microflora.
Introduction of modern serological and molecular genetic methods
of research into practice has contributed to the improvement of the
etiological interpretation of cases of AII in children.

# 370. Особливості складу мікрофлори кишечника дітей
при гострих кишкових інфекціях Дніпропетровської
області у 2013-2017 рр.
Підтергеря С.1, Резвих В.1,Штепа О.1, Гамота І.1, Бєлова І.1,
Колеснікова І.2, Дараган Г.3, Степанський Д.3
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
3ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Гострі кишкові інфекції (ГКІ) посідають провідне місце в
інфекційній патології дитячого віку, поступаючись лише грипу
та гострим респіраторним інфекціям. За даними ВООЗ
смертність від ГКІ в окремих країнах складає 50-70% від
загальної смертності дітей до 5 років. У структурі дитячої
смертності з причин інфекційної патології питома вага ГКІ
перевищує 30%. Метою роботи було вивчення стану
мікрофлори кишечнику у дітей раннього віку, які хворіли на ГКІ
у Дніпропетровській області у 2013-2017 рр.
Методи. Епідеміологічний (ретроспективний аналіз),
бактеріологічний (дослідження випорожнень кількісним
методом, шляхом підрахунку колоній на відповідних поживних
середовищах, з визначенням видового складу), серологічний
(імуноферментний аналіз (ІФА)), статистичний методи.
Результати. За період 2013-2017 рр. досліджено 20 132 проб
біоматеріалу (випорожнення) від дітей хворих на ГКІ вікової
групи 0-4 роки. З них понад дві третини (78,0±0,3%) становила
питома частка проб від дітей віком 1-4 роки, частка проб від
дітей віком до 1 року складала 22,0±0,3%. Етіологічний чинник
ГКІ встановлено у 65,8±0,3% випадків, в т.ч. лабораторно
підтверджено діагноз у 22,4±0,4% захворілих першого року
життя та 77,6±0,4% хворих вікової групи 1-4 роки.
Понад половина випадків ГКІ у дітей раннього віку була
зумовлена ротавірусами, їх питома вага дорівнювала
55,04±0,4%. Серед виділених представників умовно-патогенної
флори (УПФ) перше місце посідала Klebsiela, питома частка
становила 12,4±0,3%. Частка Staphylococcus aureus та
Enterobacter достовірно не відрізнялася і складала 9,3± 0,3% та
8,7±0,2% відповідно. Значно рідше у захворілих на ГКІ дітей
виділяли Echerichia coli (5,5±0,2%), Proteus (3,3±0,2%) та
Citrobacter (2,9±0,1%). Зовсім незначною була питома частка
штамів Pseudomonas, Campylobacter та Yersinia: 1,1±0,09%,
0,72±0,07% та 0,03% відповідно.
І у дітей першого року життя, і у дітей віком 1-4 роки
найчастіше етіологічним чинником ГКІ були штами Rotavirus,
питома вага яких досягала 45,7±0,2% та 57,7±0,4% у кожній
віковій групі відповідно. Другими за значущістю серед
збудників ГКІ були штами Klebsiela, які виділялися в 16,9±0,3%
проб біоматеріалу від дітей віком до 1 року та в 11,2±0,2% проб
від дітей 1-4 років. Третє місце в структурі етіологічних
чинників ГКІ у дітей першого року життя посідали штами S.
aureus (14,8±0,3%), а у дітей віком від 1 до 4-х років –
Enterobacter (8,75±0,2%).
Висновки. В етіологічній структурі у хворих на ГКІ дітей віком
від 0 до 4-х років понад половину складали ротавіруси.
Провідну роль серед умовно-патогенної мікрофлори
відігравали S. aureus, Klebsiela та Enterobacter. Впровадження в
практику сучасних серологічних та молекулярно-генетичних
методів дослідження сприяло покращенню етіологічної
розшифровки випадків ГКІ у дітей.
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# 371. Two Variants of Measles-induced Encephalitis in
Pediatric Patients: a Case Report
Kramarov S., Yevtushenko V.
Bogomolets National Medical University

Introduction. Measles remains one of the leading causes of death
among children around the world. Encephalitis is the most serious
complication of measles virus infection and may presents as acute
primary or postinfectious encephalitis and as a progressive
neurological disorder (subacute sclerosing panencephalitis, SSPE).
Methods.We retrospectively collected data from two patients with
measles associated encephalitis who were admitted to Kyiv City
Pediatric Infectious Clinical Hospital (KCPICH) throughout the year
2018.
Results. First patient, a girl of 5.5 years old, unvaccinated against
measles, whose disease started suddenly with a febrile
temperature, and catarrhal signs. On the 3rd day, a maculopapular
rash appeared throughout the body. On the 5th day child became
sleepy, refused to eat and could not rise from the bed without help,
complaints for leg pain. On the 6th day was observed an impairment
of consciousness (Glasgow Coma Scale (GSC) of 13), positive
meningeal symptoms, limb muscle weakness and absence of skin
reflexes. Analysis of the cerebrospinal fluid (CSF) reveled mild
lymphocytic pleocytosis, while MRI study showed diffuse focal
changes. Postinfectious variant of measles encephalitis was
diagnosed. During the next 3 days condition deteriorated. On the
day 9, the level of consciousness was GSC of 9, bradycardia to 44/
min, blood pressure lowered to 65/40 mmHg. On the day 8, a
positive result of measles virus IgM was received. Then condition
begins to improve. Consciousness restores at 12 day. At the time of
discharge from the hospital on the day 18 the child has minor limbs
muscular weakness and increased fatigability. Another child, an 11-
year-old girl, was hospitalized with suspected encephalitis. The
disease history showed that the child suffered from measles at the
age of 9 months. 1.5 years before present time, the girl suddenly
began having minor motor function impairment. Subsequently, there
were periods of deterioration and improvement of her neurological
status. 4 days before admission neurological condition rapidly
became worse. At admission, the child had low consciousness
(GSC of 9), weakness of limb muscle tone, and absence of
abdominal skin reflexes. CSF analysis showed lymphocytic
pleocytosis. MRI of the brain revealed signs of periventricular
leukoareosis. CSF was negative for common viral agents but
contained high titer of IgG antibody to measles. Diagnosis of SSPE
was suspected. Then, the condition progressively deteriorated, with
gradual development of multiple organ failure. The patient died 18
days after being admitted to the ICU.
Conclusions. Measles encephalitis is rare but serious and often
deadliest complication. Presence of different clinical variants of
measles encephalitis must be remembered in a differential
diagnosis of CNS infection.

# 371. Два варіанти корового енцефаліту у пацієнтів
дитячого віку: клінічний випадок
Крамаров С., Євтушенко В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Кір залишається однією з основних причин смерті дітей
в усьому світі. Енцефаліт являє собою найсерйозніше
ускладнення інфекції, спричиненої вірусом кору, і може
розвиватися у вигляді гострого або постінфекційного
енцефаліту та у вигляді прогресуючого неврологічного
захворювання (підгострий склерозуючий паненцефаліт –
SSPE).
Методи. Ми ретроспективно збирали дані щодо двох пацієнтів
з коровим енцефалітом, яких було госпіталізовано у Київську
міську дитячу клінічну інфекційну лікарню (КМДКІЛ) протягом
2018 р.
Результати. Першою пацієнткою була дівчинка віком 5,5 років,
не вакцинована проти кору, у якої симптоми захворювання
з'явилися раптово у вигляді гарячки та катаральних ознак. На
3-й день по тілу з'явилося макуло-папульозне висипання. На 5-
й день у дівчинки спостерігали сонливість, відмову від їжі,
нездатність встати з ліжка без сторонньої допомоги, скарги на
біль у ногах. На 6-й день відзначали порушення свідомості
(показник за шкалою коми Глазго (ШКГ) 13), позитивні
менінгеальні симптоми, слабкість м'язів кінцівок та відсутність
шкірних рефлексів. Аналіз спинномозкової рідини (СМР)
виявив лімфоцитарний плеоцитоз легкого ступеня, тим часом
дослідження МРТ виявило дифузні вогнищеві зміни. Було
діагностовано постінфекційний варіант корового енцефаліту.
Протягом наступних 3 днів стан пацієнтки погіршувався. На 9-й
день рівень свідомості за ШКГ становив 9, відзначали
брадикардію до 44/хв, артеріальний тиск знизився до 65/40 мм
рт. ст. На 8-й день було отримано позитивний результат
аналізу на IgM до вірусу кору. Після цього стан почав
покращуватися. Свідомість відновилася на 12-й день. На час
виписки на 18-й день у дитини спостерігали незначну
слабкість м'язів кінцівок та підвищену втомлюваність. Іншу
дитину, дівчинку віком 11 років, було госпіталізовано з
підозрою на енцефаліт. За даними анамнезу, дитина
перенесла кір у віці 9 місяців. За 1,5 року до цього часу у
дівчинки розвинулись незначні порушення рухової функції. У
подальшому були період погіршення і покращення
неврологічного статусу. За 4 дні до госпіталізації
неврологічний стан почав швидко погіршуватися. На час
госпіталізації у дитини спостерігали низький рівень свідомості
(показник 9 за ШКГ), слабкість тонусу м'язів кінцівок та
відсутність рефлексів шкіри живота. Аналіз СМР виявив
лімфоцитарний плеоцитоз. МРТ головного мозку виявила
ознаки перивентрикулярного лейкоареозу. Результати
дослідження СМР на поширені вірусні збудники були
негативними, однак було виявлено високі титри антитіл IgG
проти кору. Було визначено підозру на SSPE. У подальшому
стан усе більше погіршувався, поступово розвинулася
поліорганна недостатність. Пацієнтка померла через 18 днів
після госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.
Висновки. Коровий енцефаліт є рідкісним, утім серйозним і
часто смертельним ускладненням. Під час диференційної
діагностики інфекцій СМР слід пам'ятати про існування різних
клінічних варіантів корового енцефаліту.
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# 376. Adverse Events after Immunization with Measles
Vaccine in Lviv Oblast in 2017-2018
Pushkariova O.1, Tymchuk I.2, Iskiv M.3
1Western Ukrainian Specialized Children's Medical Center;
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
3SI Institute of Hereditary Pathology of the NAMS of Ukraine

Introduction. Over the past two years, we have seen a sharp
increase in the number of people with measles throughout Ukraine
and in the Lviv Oblast in particular. In 2018 in the oblast, measles
was registered in 11,873 people, with an intensive rate of 451.54
patients per 100,000 populations, against 92 persons, with an
intensive rate of 3.64 patients per 100,000 populations, in 2017.
Children under 17 years old accounted for 71.8% of all patients with
measles, and the proportion of non-vaccinated patients was 77.0%.
There were 2 fatal cases among unvaccinated children. The only
means of specific prevention for the protection of the population is
the use of a live vaccine.
The objective was to study the development of adverse events after
vaccination with a combined measles, rubella and mumps vaccine,
based on the results of vaccinations in the Lviv Oblast in
2017-2018.
Methods. The study of adverse events after immunization was
carried out by analysing the reporting documentation of patients
vaccinated with the Priorix vaccine; clinical monitoring of children
was performed for 42 days after immunization.
Results. Observation of adverse events after immunization (AEAI)
was carried out in accordance with the order of the Ministry of
Health of Ukraine of September 26, 2016. No. 996. The degree of
severity of adverse events after immunization was determined by
clinical symptoms that could lead to the death of the patient, life
threat, hospitalization of the outpatient patient or prolongation of the
terms of hospitalization, and disability.
Mild reactions were most often observed: moderate increase of
body temperature, redness and pain at the injection spot. Possible
allergic reactions, in particular, angioedema, anaphylactic shock,
were not observed during 2017-2018. Thus, in 2017, in the Lviv
Oblast, preventive vaccination against measles, rubella and parotitis
using Priorix vaccine, manufactured by GlaxoSmith Kline, Belgium,
was made for 23,463 people; adverse events after immunization
were observed in 32 people (common reactions in the form of
catarrhal phenomena, myalgias, a rash of non-allergic genesis – in
9 people; local reactions in the form of hyperemia at the injection
site – in 23 people). During 2018, 102,600 people were vaccinated
against measles, rubella and parotitis using Priorix vaccine in Lviv
Oblast, 59 of them were observed after the immunization (general
reactions in the form of headache, lymphocytopenia, febrile
seizures, myalgia, a rash of obscure genesis – in 22 people; local
reactions in the form of hyperaemia at the injection site – 37
people). The share of the AEAI in 2017 amounted to 0.136%, while
in 2018 the share of the AEAI amounted to 0.058%.
Conclusions. The risks of adverse events after immunization in
2017 amounted to 0.136% of vaccinated and 0.058% in 2018.
There were no adverse events after immunization that could lead to
the death of the patient, life threat, hospitalization of the outpatient
patient or prolongation of the terms of hospitalization, and disability.
This aspect is important in matters of vaccination of children, whose
parents for a long time refused to be vaccinated, for fear of
developing any reactions after vaccination.

# 376. Несприятливі події після імунізації вакциною проти
кору у Львівській області за 2017-2018 роки
Пушкарьова О.1, Тимчук І.2, Іськів М.3
1КЗ Львівської обласної ради «Західноукраїнський
спеціалізований дитячий медичний центр»;
2Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
3ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»

Вступ. Впродовж останніх двох років ми спостерігаємо різке
збільшення кількості хворих на кір по всій Україні та у
Львівській області зокрема. В області за 2018 рік
зареєстровано захворювання на кір у 11 873 осіб, з
інтенсивним показником на 100 тисяч населення 451,54, проти
92 осіб, з інтенсивним показником на 100 тисяч населення 3,64,
у 2017 році. Діти до 17 років складали 71,8% від усіх хворих на
кір, з них частка не вакцинованих становила – 77,0%. Серед
захворілих спостерігалися 2 летальні випадки, серед
невакцинованих дітей. Єдиним засобом специфічної
профілактики для захисту населення є застосування живої
вакцини.
Метою дослідження було вивчення розвитку несприятливих
подій після вакцинації комбінованою вакциною проти кору,
краснухи і паротиту, за результатами щеплень у Львівській
області у 2017-2018 роках.
Матеріали і методи. Вивчення несприятливих подій після
імунізації здійснювали шляхом аналізу звітної документації
пацієнтів, щеплених вакциною «Пріорикс»; клінічне
спостереження за дітьми проводилося впродовж 42 днів після
імунізації.
Результати. Спостереження за несприятливими подіями після
імунізації (НППІ) здійснювалося у відповідності з наказом МОЗ
України від 26.09.2016р. № 996. Ступінь серйозності
несприятливої події після імунізації визначалось клінічними
симптомами, що могли б призвести до смерті пацієнта, загрози
життю, госпіталізації амбулаторного пацієнта чи подовження
термінів госпіталізації, інвалідності.
Найчастіше спостерігалися слабо виражені реакції: помірне
підвищення температури тіла, почервоніння і біль у місці
ін'єкції.Щодо можливих алергійних реакцій, зокрема – набряк
Квінке, анафілактичний шок, то протягом 2017-2018 років
таких реакцій не реєструвалося. Так, у 2017 році на Львівщині
проведено профілактичні щеплення вакциною проти кору,
краснухи та паротиту «Пріорикс», виробника GlaxoSmith Kline,
Бельгія, 23 463 особам із них несприятливі події після імунізації
спостерігалися у 32 осіб (загальні реакції у вигляді катаральних
явищ, міалгії, висип неалергічного генезу – у 9 осіб; місцеві
реакції у вигляду гіперемії у місці введення – у 23 осіб).
Впродовж 2018 року на Львівщині 102 600 осіб вакциновані
вакциною проти кору, краснухи та паротиту «Пріорикс», з них
несприятливі події після імунізації спостерігалися у 59 осіб
(загальні реакції у вигляді головного болю, лімфоцитопенії,
фебрильних судом, міалгії, висипу неясного генезу – у 22 осіб;
місцеві реакції у вигляду гіперемії у місці введення – у 37 осіб).
Частка НППІ у 2017 році склала 0,136%, тоді як у 2018 році
частка НППІ склала 0,058%.
Висновки. Ризики виникнення несприятливих подій після
імунізації, у 2017 році становили 0,136% вакцинованих та
0,058% у 2018 році. Серйозних несприятливої події після
імунізації, що могли б призвести до смерті пацієнта, загрози
життю, госпіталізації амбулаторного пацієнта чи подовження
термінів госпіталізації чи інвалідності не реєструвалося. Цей
аспект важливий в питаннях вакцинації дітей, батьки яких
довгий час відмовлялися проводити щеплення, через
побоювання розвитку будь-яких реакцій після вакцинації.
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# 377. Tattoos. Is Parenteral Hepatitis Infection Possible?
Orlovska K.1, Chegodaykin V.2, Chumachenko T.1
1Kharkiv National Medical University;
2SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. In recent years, the tattoos occupy a significant place
in human lives. However, tattooing is an invasive procedure, so
there is a risk of infection with viral hepatitis B and C (HBV, HCV),
which pose a serious public health problem and affect over 325
million people worldwide. The aim of the studies: based on the
analysis of the leading ways of transmission of parenteral HBV and
HCV, to assess whether there are the risks to be infected with HBV
and HCV in the consumers of tattoo services in Ukraine.
Methods. A retrospective epidemiological analysis of the incidence
of HBV and HCV, and the leading ways of transmission of their
causative agents in Kharkiv in 2014-2018, has been carried out.
Results. In the city of Kharkiv, the number of HBV and HCV cases
from 2014 to 2018 increased by 2.6 times. In 2014 there were 86
cases registered, in 2018 – 221. The incidence rate for HBV
increased by three times from 3.7 per 100 thousand population in
2014 to 11.3 per 100 thousand population in 2018. At the same
time, the incidence rate for HCV increased by two times from 2.3
per 100 thousand population in 2014 to 4.6 per 100 thousand
population in 2018.
The share of established routes and factors of transmission of HBV
+HCV has increased from 79.1% (68 cases) in 2014 to 86.4% (191
cases) in 2018. The analysis of the transmission path structure
showed an increase in the proportion of parenteral transmission
paths from 57.4% (39 cases) in 2014 to 61.3% (117 cases) in 2018.
The sharp increase was observed in the percentage of non-medical
manipulations (including tattoos) in the structure of pathways for the
transmission of parenteral hepatitis agents from 28.2% (11 cases) in
2014 to 72.6% (117 cases) in 2018.
In the epidemiological investigation of cases of HBV and HCV, the
correlation of the disease with tattoos in five cases (3.4%) was
proven in 2015, in two cases (1.5%) in 2016, and in six cases
(3.7%) in 2017. In the episodes of unidentified transmission paths,
the presence of tattoos in the sick cannot be ruled out.
According to preliminary data in Ukraine there are over 500 tattoo
studios and over 5000 tattoo artists. In the city of Kharkiv, in 2017
there worked 24 tattoo studios, in 2018 – 33, which is by 38% more.
According to our research, the tattoo artists do not properly perform
the current disinfection of their workplaces and equipment, which
increases the risk of infecting with HBV and HCV and can affect the
increase in cases of infecting with pathogens.
Conclusions. Taking into account the increase in the incidence of
HBV and HCV in Kharkiv and the increase in the number of cases
associated with the tattoo procedure, the presence of
epidemiological risks in tattoo studios, it is feasible in an
epidemiological investigation of cases of parenteral hepatitis, and in
establishment of ways and factors for the transmission of their
pathogens, to highlight the procedure of tattooing as a separate
path of infection. To reduce the incidence of parenteral hepatitis, it
is necessary to introduce biological risk education programs in
tattoo studios for tattoo artists, and to develop and introduce
sanitary regulations and rules for tattoo studios in Ukraine.

# 377. Татуювання. Чи можливе зараження
парентеральними гепатитами?
Орловська К.1, Чегодайкін В.2, Чумаченко Т.1
1Харківський національний медичний університет;
2ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. В останні роки татуювання займає значне місце в житті
людини. Однак татуювання – інвазивна процедура, тому існує
ризик інфікування вірусними гепатитами B і C (ВГВ, ВГС), які
представляють серйозну проблему для громадського здоров'я
і зачіпають понад 325 млн. чоловік по всьому світу.
Мета: на підставі аналізу провідних шляхів передачі
парентеральних ВГВ і ВГС оцінити, чи існують ризики
інфікування збудниками ВГВ і ВГС користувачів послуг тату-
студій в Україні.
Методи. Проведений ретроспективний епідеміологічний аналіз
захворюваності на ВГВ і ВГС та провідних шляхів передачі їх
збудників у м. Харкові в 2014-2018 рр.
Результати. У м. Харкові кількість випадків ВГВ і ВГС з 2014 по
2018 рр. збільшилася в 2,6 раза. В 2014 р. було зареєстровано
86 випадків, в 2018 р. – 221. Показник захворюваності на ВГВ
виріс втричі з 3,7 на 100 тис. населення в 2014 р. до 11,3 на
100 тис. населення у 2018 р. У той же час показник
захворюваності на ВГС збільшився у 2 рази з 2,3 на 100 тис.
населення у 2014 р. до 4,6 на 100 тис. населення у 2018 р.
Частка встановлених шляхів і факторів передачі ВГВ+ВГС
зросла з 79,1% (68 випадків) в 2014 р. до 86,4% (191 випадок)
у 2018 р. Аналіз структури шляхів передачі показав збільшення
питомої ваги парентеральних шляхів передачі з 57,4% (39
випадків) в 2014 р. до 61,3% (117 випадків) в 2018 р.
Спостерігалось різке збільшення відсотка немедичних
маніпуляцій (у тому числі при татуюванні) в структурі шляхів
передачі збудників парентеральних гепатитів з 28,2% (11
випадків) в 2014 р. до 72,6% (117 випадків) в 2018 р.
При епідеміологічному розслідуванні випадків ВГВ і ВГС
доведено взаємозв’язок захворювання з татуюванням в п’яти
випадках (3,4%) в 2015 р., у двох випадках (1,5%) в 2016 р. та
в шести випадках (3,7%) в 2017 р. В епізодах невстановлених
шляхів передачі наявність татуювання у захворілих виключити
неможливо.
За попередніми даними в Україні налічується понад 500 тату-
студій та більше 5000 тату-майстрів. У м. Харкові у 2017 р.
працювало 24 тату-студії, в 2018 р. – 33, що більше на 38%.
Згідно з нашими дослідженнями, тату-майстри неякісно
проводять поточну дезінфекцію робочих місць та обладнання,
що збільшує ризики зараження ВГВ і ВГС і може впливати на
збільшення випадків зараження збудниками.
Висновки. Беручи до уваги зростання захворюваності на ВГВ і
ВГС в м. Харкові та збільшення кількості випадків, пов'язаних з
процедурою татуювання, наявність епідеміологічних ризиків у
тату-студіях, доцільно при епідеміологічному розслідуванні
випадків парентеральних гепатитів і встановленні шляхів та
факторів передачі їх збудників виділяти процедуру
татуювання як окремий шлях зараження. Для зниження
захворюваності на парентеральні гепатити слід впровадити
навчальні програми щодо біологічних ризиків у тату-салонах
для тату-майстрів та розробити і ввести санітарні норми та
правила для тату-студій в Україні.
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# 378. Neurological Complications of Measles in Children
Prykuda N.1, Prokopiv O.1, Lyshenyuk S.1, Karmazyn G.2
1Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
2Lviv Oblast Hospital for Infectious Diseases

Introduction. Among the complications of measles, the nervous
system damages attract attention, according to statistics, the rate of
their development is 1 per 1000 diseased. Neurological
complications of measles are different: from transient
encephalopathy to severe encephalitis, encephalomyelitis and
polyradiculoneuritis.
Methods. Epidemiological history, clinical, laboratory (hemogram,
general analysis of cerebrospinal fluid), immunological (detection of
IgM and IgG antibodies in serum), molecular genetic methods
(detection of RNA of the measles virus in blood using polymerase
chain reaction method).
Results. During 2018, 10 children were treated in the Lviv Oblast
Hospital for Infectious Diseases: 5 – with measles encephalitis, 3 –
with meningitis, 2 – with encephalomyelitis. Among the hospitalized,
children 3-6 years old dominated. In all children, measles took the
moderately severe course.
Manifestations of measles meningitis emerged on 8-th–10-th day of
disease: cerebral symptoms (psychomotor agitation, headache,
multiple vomiting), body temperature 37.7-38.2 °С. Meningeal
symptoms were expressed moderately. In the cerebrospinal fluid,
lymphocytic pleocytosis was noted within 39-480 cells/mm3, protein
level did not exceed 0.66 g/l.
The first symptoms of encephalitis arose on 10-th–14-th day of
disease and were characterized by a deterioration in the patients'
state: the repeated increase in body temperature, emerging of
symptoms of the brain substance lesions (atonia, speech and
consciousness disorders, sometimes – clonic-tonic seizures). In all
children, the leading clinical symptom was visual hallucinations.
In the case of measles encephalomyelitis, symptoms of damage to
the nervous system were observed on 7-th–10-th days of the
disease: psychomotor agitation, consciousness disorders, delirium,
visual hallucinations, short-term seizures, fever. 1–2 days later,
tetraparesis, bulbar manifestations have developed, determining the
need for putting the patients on artificial ventilation of lungs.
Taking into account the infectious-allergic genesis of the
development of complications, all patients received corticosteroids
for 10-14 days. With the prescribed therapy, positive dynamics in 9
children was successfully achieved. Residual phenomena were not
observed.
In a 3-year-old girl with congenital malformation of the central
nervous system – Dandy-Walker syndrome – the course of the
measles complicated by encephalitis ended lethally.
Conclusions. Among the neurological complications of measles,
encephalitis dominated. The leading symptom in all patients was
visual hallucinations. Damage of the nervous system in form of
encephalomyelitis is a serious complication characterized by a long-
term course. Given the intense timely treatment, the recovery with
restoration of damaged functions is possible. Today, it is necessary
to carry out permanent implementation of a complex of routine
preventive vaccination to prevent measles, first of all compliance
with the terms of the vaccination schemes with the mandatory
implementation of anti-epidemic measures in the foci of infection.

# 378. Неврологічні ускладнення кору у дітей
Прикуда Н.1, Прокопів О.1, Лишенюк С.1, Кармазин Г.2
1Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
2Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня

Вступ. Серед ускладнень кору привертають увагу ураження
нервової системи, частота розвитку яких, згідно статистичних
даних, становить 1 на 1000 захворілих. Неврологічні
ускладнення при кору різноманітні: від швидкоплинних
енцефалопатій до тяжких енцефалітів, енцефаломієлітів та
полірадикулоневритів.
Методи. Епідеміологічний анамнез, клінічні, лабораторні
(гемограма, загальний аналіз ліквору), імунологічні (виявлення
антитіл IgM та IgG у сироватці крові), молекулярно-генетичні
методи (детекція РНК вірусу кору в крові методом
полімеразної ланцюгової реакції).
Результати. Упродовж 2018 року на лікуванні у Львівській
обласній інфекційній клінічній лікарні знаходилися 10 дітей: 5 –
з коровим енцефалітом, 3 – з менінгітом, 2 – з
енцефаломієлітом. Серед госпіталізованих переважали діти
віком 3–6 років. В усіх дітей кір перебігав у середньотяжкій
формі.
Прояви корового менінгіту виникали на 8-10 добу
захворювання: загальномозкові симптоми (психомоторне
збудження, біль голови, багаторазове блювання), температура
37,7-38,2 °С. Менінгеальні симптоми були виражені помірно. У
лікворі відмічали лімфоцитарний плеоцитоз в межах 39-480 кл/
мм3, рівень білка не перевищував 0,66 г/л.
Перші симптоми енцефаліту виникали на 10-14 добу
захворювання і характеризувалися погіршенням стану хворих:
повторне підвищення температури тіла, поява симптомів
ураження речовини мозку (млявість, розлади мови та
свідомості, іноді клоніко-тонічні судоми). В усіх дітей ведучим
клінічним симптомом були зорові галюцинації.
При коровому енцефаломієліті симптоми ураження нервової
системи спостерігали на 7-10 добу хвороби: психомоторне
збудження, порушення свідомості, марення, зорові галюцинації,
короткотривалі судоми, гарячка. Через 1–-2 доби розвинулися
тетрапарези, бульбарні прояви, що визначали необхідність
переводу хворих на штучну вентиляцію легень.
Враховуючи інфекційно-алергічний генез розвитку ускладнень,
усі хворі отримували кортикостероїди упродовж 10-14 днів.
Призначеною терапією вдалося досягти позитивної динаміки у
9 дітей. Залишкових явищ не спостерігали.
У 3-річної дівчинки з вродженою вадою розвитку ЦНС –
синдромом Де́нді-Во́лкера – перебіг кору, ускладнений
енцефалітом, завершився летально.
Висновки. З-поміж неврологічних ускладнень кору домінував
енцефаліт. Ведучим початковим симптомом в усіх хворих були
зорові галюцинації. Ураження нервової системи у вигляді
енцефаломієліту є тяжким ускладненням, що характеризується
довготривалим перебігом. За умов своєчасного інтенсивного
лікування можливе видужання з відновленням порушених
функцій. На сьогодні необхідним є перманентне виконання
комплексу планових профілактичних щеплень для
попередження кору, насамперед дотримання термінів схем
вакцинації з обов'язковим виконанням протиепідемічних
заходів у вогнищі інфекції.
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# 382. Incidence of Tetanus among the Child Population of
Ukraine in 2011-2018
Slesarchuk O.1, Malova O.1, Henyk I.1, Sahaidak H.2, Motyka O.1
1Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Danylo
Halytsky Lviv National Medical University;
25th Lviv City Clinical Hospital

Introduction. In economically developed countries, the incidence of
tetanus is basically manifested among the senior citizens or people
of certain professions (e.g., construction workers, miners, loggers,
etc.). At the same time, in Ukraine in recent years, this disease is
regularly detected among children.
The work objective was to analyses the dynamic of incidence of
tetanus among children’s population of Ukraine over the period of
last 10 years.
Methods. Objects of research: official statistical data forms of the
MoH of Ukraine during the period from 2009 to 11 months of 2018,
epidemiological investigation reports, which were received by the
Research Institute of Epidemiology and Hygiene of Danylo Halytsky,
statistics of the European Centre for Disease Prevention and
Control. Personal data management of the diseased persons was
carried out with strict adherence to the norms of bioethics.
Results. Since 2011, the tetanus cases among children occur each
year in Ukraine (2-6 cases per year, an intensive rate (IR) made up
from 0.03 to 0.08 per 100,000 population). In total, 32 tetanus cases
in pediatric patients were registered during the period under
investigation, which amounts 22.5% of all cases. In economically
developed countries, tetanus in these age groups is reported only
sporadically.
In recent years, there has been an emerging trend to further
deterioration of the epidemic situation concerning tetanus. During
2016-2018, at least 5 cases of disease in pediatric patients per year
were reported (IR 0.04-0.08 per 100,000 population, in comparison
0.03-0.06 during 2009-2015). This constituted 31.6 ‒ 60% of the
total number of tetanus cases. There were severe and very severe
courses of infection observed (about half of all cases), and a fatal
case as well.
Conclusions. In Ukraine, tetanus cases among children have been
reported for 8 successive years, which is not observed in other
countries of the European region. There are alarming signs
including the tetanus cases among children aged 1-4 and 5-9 years,
a high proportion of severe and very severe courses of disease and
worsening of the epidemic situation in recent years. This is due to a
decrease in the antitetanic community immunity level, which does
not seem to be rapidly corrected even with further strict adherence
to the vaccination schedule. It may be helpful to develop additional
actions for immunologic prophylaxis in the country.

# 382. Захворюваність на правець серед дитячого
населення України у 2011-2018 роках
Слесарчук О.1, Малова О.1, Геник І.1, Сагайдак Г.2, Мотика О.1
1Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського
національного медичного університету імені Данила
Галицького;
2КНП «5-а міська клінічна лікарня м. Львова»

Вступ. В економічно розвинутих країнах захворюваність на
правець в основному виявляється серед осіб похилого віку або
людей певних професій (наприклад, будівельники, шахтарі,
лісоруби чи т.п.). Водночас, в Україні в останні роки це
захворювання регулярно виявляється серед дітей.
Метою роботи було провести аналіз динаміки захворюваності
дитячого населення України на правець за період останніх 10
років
Методи. Об’єкти досліджень: офіційні статистичні форми МОЗ
України за період 2009-11 місяців 2018 р., карти епідемічного
обстеження вогнищ, які надходили в Науково-дослідному
інституті епідеміології та гігієни Львівського національного
медичного університету ім. Данила Галицького, статистичні
дані Європейського центру профілактики та контролю
захворюваності. Робота з персональними даними захворілих
осіб проводилась із суворим дотриманням норм біоетики.
Результати. Починаючи з 2011 р., в Україні випадки правця
серед дітей виявляються щорічно (2-6 випадків на рік,
інтенсивний показник (ІП) від 0,03 до 0,08 на 100 тис.
населення). Всього за досліджуваний період зареєстровано 32
випадки дитячого правця, що становить 22,5% від усіх
захворілих. В економічно розвинутих країнах захворювання
правцем даних вікових груп реєструються тільки спорадично.
В останні роки намітилась тенденція до подальшого
погіршення епідситуації з правця. У 2016-2018 роках
реєстрували не менш як 5 випадків захворювань дітей на рік
(ІП 0,04-0,08 на 100 тис. населення, у порівнянні з 0,03-0,06 у
2009-2015 рр.). Це складало 31,6 ‒ 60% від загальної кількості
випадків правця. Спостерігались важкі, дуже важкі форми
захворювань (близько половини випадків), а також летальний
випадок.
Висновки. В Україні 8 років поспіль реєструються випадки
захворювань на правець серед дітей, чого не спостерігається в
інших країнах європейського регіону. Насторожують випадки
правця серед осіб віком 1-4 та 5-9 років, висока питома вага
важких та дуже важких форм захворювання, виявлені ознаки
погіршення епідситуації в останні роки. Це спричинено
зменшенням напруженості протиправцевого популяційного
імунітету, що, імовірно, не вдасться швидко виправити навіть
при подальшому строгому дотриманні календаря щеплень.
Доцільною може бути розробка додаткових заходів з
імунопрофілактики в країні.
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# 385. Measles Incidence in Infants under One Year during the
Measles Outbreak in Ukraine in 2017-2018
Zaika O.1, Kolesnikova I.2
1SI Public Health Center of the MoH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University

Introduction. In Ukraine, due to lack of funding and anti-vaccine
campaign, the vaccine coverage by the first dose of the measles,
mumps and rubella vaccine decreased from 94.0% in 2009 to
45.5% in 2016, by the second dose decreased from 92.5% in 2009
to 30.2% in 2016. This has led to a complication of the
epidemiological situation with measles, with the involvement of the
infants under the age appropriate for vaccination according to the
National Vaccine Calendar into the epidemic process. The purpose
of research was to study the epidemic features of the measles
incidence in infants under one year during the outbreak in Ukraine
in 2017-2018.
Methods. Data from the WHO reports for 2017-2018, weekly
reports from the regions about measles cases for 2018 have been
analyzed.
Results. During the outbreak in the 2017-2018, 2959 infants of the
first year had measles. The intensive rate was 727 per 100
thousand population which 5.8 times exceeds the total incidence. In
2017, the proportion of infants under one year in the structure of the
cases made 6.25±0.35%, in 2018 – 5.0±0.09%.
In the annual dynamics of the incidence in infants of the first year
old, differences in the seasonality of the measles in 2017 were
detected in the general population. Seasonal factors affect the
overall level of morbidity in June-July, when the proportion of
measles cases of the annual rates was 18.39%. In the group infants
under one year, the influence of seasonal factors has manifested
itself since August. More than 57% of measles cases in 2017 in the
cohort of infants of the first year fell to November and December. In
2018, the seasonal prevalence among infants under one year
coincided with the annual dynamics of the incidence: the first rise
was in May-June (20.06% and 19.74% respectively), while the
second rise was in November-December (29.44% and 34.0%
respectively).
In 2017, one third of measles cases (32.32±2.71%) among infants
under one year was confirmed by laboratory – using enzyme
immunoassay. In 2018, the proportion of laboratory confirmed
measles cases in a cohort of infants under one year decreased
twice and made 15.93±0.71%.
Considering the young age and the risk of complications, most of
the cases were on inpatient care. The proportion of hospitalized in
this age group reached 93.27±1.45% in 2017 and 86.21±0.67% in
2018. In 2017, fatal cases among measles sick infants under one
year have not been recorded. In 2018, the proportion of infants first
year old dead from measles was 18.75%. The mortality of infants
under one year old from measles was 0.11%, exceeding 3.7 times
the same indicator of the total population.
Conclusions. In the context of the continuing complication of the
epidemic situation with measles, considering the involvement of
infants who have not yet reached the age necessary for vaccination
into epidemic process, it is expedient to introduce an MMR vaccine
to the exposed children from 6 months of age.

# 385. Захворюваність на кір дітей першого року життя під
час спалаху кору в Україні у 2017-2018 рр.
Заіка О.1, Колеснікова І.2
1ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. В Україні через недофінансування та антивакцинальну
кампанію охоплення щепленнями першою дозою вакцини
проти кору, паротиту та краснухи знизилося з 94,0% у 2009 р.
до 45,5% у 2016 р., другою дозою зменшилося з 92,5% у 2009 р.
до 30,2% у 2016 р. Це призвело до ускладнення епідситуації з
кору, із залученням до епідемічного процесу дітей, які не
досягли віку, відповідного для вакцинації згідно з
Національним календарем щеплень. Метою дослідження було
вивчення епідемічних особливостей захворюваності кором
дітей віком до 1 року під час спалаху в Україні у 2017-2018 рр.
Методи. Проаналізовано дані звітів до ВООЗ за 2017-2018 рр.,
щотижневі повідомлення з областей про випадки кору за 2018
р.
Результати. За час спалаху у 2017-2018 рр. на кір в Україні
перехворіло 2959 дітей першого року життя. Інтенсивний
показник склав 727 на 100 тис. нас. відповідного віку, що у 5,8
раза перевищує загальну захворюваність. У 2017 р. питома
частка дітей віком до 1 року у структурі захворілих становила
6,25±0,35%, у 2018 р. ‒ 5,0±0,09%.
У річній динаміці захворюваності дітей першого року життя
виявлено відмінності від сезонності кору у 2017 р. серед всього
населення. Сезонні чинники на загальний рівень
захворюваності впливають у червні-липні, коли питома частка
захворілих на кір була 18,39% від річних показників. У групі
віком до 1 року вплив сезонних чинників проявлявся з серпня.
Понад 57% випадків кору у 2017 р. у когорті дітей першого
року життя припадало на листопад і грудень. У 2018 р.
сезонність кору серед дітей віком до 1 року співпадала з
річною динамікою захворюваності: перший підйом був у травні-
червні (20,06% та 19,74% відповідно), а другий підйом у
листопаді-грудні (29,44% та 34,0% відповідно).
У 2017 р. третина (32,32±2,71%) випадків захворювання на кір
серед дітей першого року життя була підтверджена
лабораторно – методом імуноферментного аналізу. У 2018 р.
питома частка лабораторно підтверджених випадків кору в
когорті дітей віком до 1 року зменшилася у 2 рази і склала
15,93±0,71%.
Зважаючи на ранній вік та ризик розвитку ускладнень
переважна більшість захворілих перебували на стаціонарному
лікуванні. Питома частка госпіталізованих у цій віковій групі
досягала 93,27±1,45% у 2017 р. та 86,21±0,67% у 2018 р. У 2017
р. летальних випадків серед захворілих на кір дітей віком до 1
року не зареєстровано. У 2018 р. частка дітей першого року
життя у віковій структурі померлих від кору становила 18,75%.
Летальність дітей віком до 1 року від кору склала 0,11%,
перевищивши в 3,7 раза аналогічний показник всього
населення.
Висновки. В умовах триваючого ускладнення епідемічної
ситуації щодо кору, враховуючи залучення до епідемічного
процесу дітей, які ще не досягли необхідного для щеплення
віку, в осередках кору доцільно запровадити щеплення КПК
контактним з 6-місячного віку.
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# 390. Are Expectant Mothers Prepared to Vaccinate their
Future Children?
Medrazhevska Y., Fik L.
Pirogov Vinnytsia National Medical University

Introduction. Collective immunity will help protect children from
outbreaks of infectious diseases (if 98% of the population receive a
vaccine, then the whole group will be protected). In that case,
infectious diseases will not spread among the population. When the
number of people who cannot be vaccinated for various reasons
remains small (approximately 1-2%), herb immunity can protect
them.
The objective of the study was to analyze the willingness of
expectant mothers to vaccinate their future children.
Methods.We conducted a survey of 38 women on the women's
consultation of the Mother and Child Center in Vinnytsia. Pregnancy
was the entry criterion for the study group. We divided the pregnant
women into two groups: the first included pregnant women with
children from previous pregnancies ‒ 6 (15.8%), and the second
group included women who are pregnant for the first time ‒ 32
(84.2%). All women were asked to complete a questionnaire with
answer options, in which they anonymously answered the
questions.
Results. The analysis of the results showed that expectant mothers
who give birth not for the first time, are positive about vaccination
(100%) and ready to use a state vaccine (100%), but no one plans
to expand the vaccine schedule for the time being. We recorded
37.5% (12) expectant who are pregnant for the first time who
categorically refused to vaccinate their future children. The reasons
were as follows: 1) distrust of the vaccines in Ukraine; 2) the fear of
death after vaccination. However, 62.5% of pregnant women are
going to vaccinate their future children: 10% (2) are going to
vaccinate using a state vaccine; 30% (6) women ‒ using a vaccine
bought by them in the pharmacy network; 40% (8) ‒ using a state
vaccine and vaccine bought for their own funds. When interviewing
expectant women who are pregnant for the first time, we found that
50% (10) did not consider it expedient to extend the vaccination
schedule for their children; only 30% (6) of women expecting the
first child agreed to give serious consideration to it. Twenty percent
‒ 20% (4) of expectant women who are pregnant for the first time
are going to vaccinate their children in the future and still think
which vaccine the best for it is. Also, they do not have a clear
position towards the vaccination schedule expansion for future
children.
Conclusions. So, we found that many expectant mothers are
skeptical about vaccination. One third of the women who give birth
for the first time (37.5%) do not consider it necessary to vaccinate
their children at all, and 20% of pregnant women do not trust the
quality of vaccines procured for public funds. Only a small part
(30%) of expectant mothers are considering expanding the
vaccination schedule for their children.

# 390. Чи готові майбутні матері вакцинувати своїх
майбутніх дітей?
Медражевська Я., Фік Л.
Вінницький національний медичний університет імені М.І.
Пирогова

Вступ. Захистити дітей від спалахів інфекційних хвороб
допоможе колективний імунітет (якщо 98% населення отримає
вакцинацію, то вся група буде вважатися захищеною). У цьому
разі інфекційні захворювання не зможуть поширюватися серед
популяції. В випадку коли кількість людей, яким не можна
зробити щеплення з різних причин, залишається невеликою
(приблизно 1-2%) колективний імунітет здатний їх захистити.
Метою дослідження було проаналізувати готовність майбутніх
матерів до проведення вакцинації у своїх майбутніх дітей.
Методи. Нами було проведено опитування 38 жінок на базі
жіночої консультації міської лікарні «Центр Матері та Дитини»
м. Вінниці. Критерієм включення в досліджувану групу була
вагітність. Ми поділили вагітних на дві групи: в першу ввійшли
вагітні жінки, які мають дітей від попередніх вагітностей ‒ 6
(15,8%), а в другу групу ввійшли вагітні жінки першою
вагітністю – 32 (84,2%). Усім жінкам була запропонована
анкета з варіантами відповіді, в якій вони анонімно відповідали
на питання.
Результати. Аналіз результатів показав, що майбутні матері,
які народжують не вперше, позитивно ставляться до
вакцинації (100%) і готові скористатись для цього державною
вакциною (100%), але розширяти календар щеплень ні одна не
планує на даний час. Нами було зафіксовано 37,5% (12)
вагітних жінок першою вагітністю, які категорично відмовились
вакцинувати своїх майбутніх дітей. Причини, які вони
приводили такі: 1) недовіра до вакцин, які є на території
України; 2) страх летальних наслідків після вакцинації. Та все
ж 62,5% вагітних першою вагітністю планують вакцинувати
майбутніх дітей: 10% (2) планують це робити державною
вакциною; 30% (6) жінок ‒ самостійно придбаною вакциною в
аптечній мережі; 40% (8) ‒ державною та придбаною за власні
кошти вакциною. При опитуванні вагітних жінок першою
вагітністю ми виявили, що 50% (10) вважають недоцільним
розширяти календар щеплень своїм дітям; лише 30% (6) жінок,
що очікують на першу дитину, погодилися над цим серйозно
подумати. Двадцять відсотків – 20% (4) вагітних жінок першою
вагітністю планують вакцинувати своїх дітей в майбутньому та
досі визначаються, якою вакциною це краще робити. Також
вони на цей час не мають чіткої позиції з приводу розширення
календаря щеплень майбутнім дітям.
Висновки. Отже, ми побачили, що значна частина майбутніх
матерів скептично відноситься до вакцинації. Третина жінок,
що вперше народжують (37,5%), взагалі не вважає за потрібне
вакцинувати своїх дітей, а 20% вагітних не довіряють якості
вакцин, які закуповуються за державні кошти. Лише невелика
частина (30%) майбутніх матерів розглядає можливість
розширити календар щеплень своїм дітям.
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# 391. Distribution of Viral Meningitis from the Population of
the Large Industrial City
Semerenska T., Polyvianna Yu., Railian M., Chumachenko T.
Kharkiv National Medical University

Introduction. Actualityof viral meningitis (VM) is determined by
frequency of this pathology, severe course of the disease and
possible lethality. Aim of work was to estimate the circulation of VM
in a large industrial city using as an example the city of Kharkiv.
Methods. The observational epidemiological study of VM cases in
Kharkiv was carried out according to the data received from the SI
Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine over
2002-2018.
Results. Since 2002, the VM morbidity in Kharkiv gradually
increased and became epidemic in 2006 when the incidence rate
per 100,000 population (IR) increased almost 12 times from 0.9
(2002) to 10.7, in 2008 it reached 27.5 and exceeded IR in the
Kharkiv region by 1.2 times (19.9) and 12.6 times (2.19) in Ukraine.
Since 2010 there was a stable trend of the VM epidemic process
development, the average multi-year indicator for 9 years was 6.5
per 100,000 population with the highest IR in 2016 (8.0) and the
lowest in 2011 (4.6).
For all years of observation, the children IR exceeded the total
population IR of the city by 3-6 times, the maximum level of children
IR was 165.7 in 2008. Now there is a tendency to reduce IR of
children, in 2018 this figure amounted to 28.1, but exceeded IR of
the adult population by 8.5 times. In the age structure of cases,
there has been a tendency towards a decrease in the proportion of
children from 66.9% in the epidemic period 2006-2008 (children
under 14 years old) to 52.8% in 2010-2018 (children under 17 years
old). Among children, pupils aged 7 to 9 (23.7%) and 10-12 (22.5%)
and children aged 5-6 (16.6%) were more likely to suffer from VM.
The etiological agents of the VM cases by 2006 were mainly
enteroviruses Coxsackie B virus (serotype 1) and ECHO (serotypes
6, 11, 13, 30). Since 2007, the spectrum of detected pathogens has
expanded, proportion of enteroviruses was 87.6%, cytomegalovirus
(2.2%), Epstein-Barr virus (10.3%) were isolated from the patients
too. But the description of enteroviruses by strains was carried out
only by 2007 or in investigating of the 2014 outbreak among pupils
of 5-6 grades of school (6 cases). The etiological factor was
Coxsackie B1 virus.
Conclusions. There is a stable dynamic of VM morbidity in Kharkiv.
To reduce the number of cases, it is necessary to improve the
identification of sources of infection and transmission routes, to
increase the completeness of detection of diseases cases with their
etiological recognition, which requires conducting an
epidemiological investigation of each VM case with virological and
serological confirmation.

# 391. Розповсюдженість вірусних менінгітів серед
населення крупного промислового міста
Семеренська Т., Поливянна Ю., Райлян М., Чумаченко Т.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Актуальність вірусних менінгітів (ВМ) визначається
частотою осіб з даною патологією, частим тяжким перебігом
хвороби і можливою летальністю. Мета роботи ‒ оцінити
розповсюдженість ВМ в крупному промисловому місті на
прикладі м. Харкова.
Методи. Проведено обсерваційне епідеміологічне дослідження
випадків ВМ в м. Харкові за 2002-2018 рр. за даними ДУ
«Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Результати. З 2002 р. захворюваність на ВМ в м. Харкові
поступово зростала і набула епідемічного розповсюдження в
2006 р., коли показник захворюваності на 100 тис. населення
збільшився майже в 12 разів з 0,9 (2002 р.) до 10,7, в 2008 р.
досяг 27,5 і перевищив показник в Харківській області в 1,2
рази (19,9) і в Україні в 12,6 разів (2,19). З 2010 р. відмічалась
тенденція стабілізації епідемічного процесу ВМ, середній
багаторічний показник за 9 років склав 6,5 на 100 тис.
населення з найбільшим рівнем захворюваності на 100 тис.
населення в 2016 р. (8,0) та й найменшим в 2011 р. (4,6).
В усі роки спостереження захворюваність дітей перевищувала
показники всього населення міста в 3-6 разів, максимальний
рівень захворюваності дітей був в 2008 р. і склав 165,7 на 100
тис. дітей. Зараз спостерігається тенденція зниження
захворюваності дітей, в 2018 р. цей показник склав 28,1 на 100
тис. дітей, але перевищував показник дорослого населення в
8,5 разів. У віковій структурі випадків намітилась тенденція до
зниження частки дітей з 66,9 % в епідемічний період 2006-2008
рр. (діти до 14 років) до 52,8% в 2010-2018 рр. (діти до 17
років). Серед дітей частіше хворіли школярі у віці 7-9 років
(23,7 %) і 10-12 років (22,5 %) та діти 5-6 років (16,6 %).
Етіологічним фактором випадків захворювань на ВМ до 2006 р.
були переважно ентеровіруси Коксакі В (серотип 1) та ЕСНО
(серотипи 6, 11, 13, 30). З 2007 р. спектр виявлених збудників
розширився, окрім ентеровірусів, частка яких склала 87,6 %,
від хворих також виявлялись цитомегаловірус (2,2%), вірус
Епштейна-Барра (10,3%), але розшифровка ентеровірусів за
штамами проводилась тільки до 2007 р. або при розшифровці
спалаху, який був зареєстрований в 2014 р. серед учнів 5-6
класів школи (6 випадків), етіологічним фактором був вірус
Коксакі групи В1.
Висновки. В м. Харкові спостерігається стабілізація динаміки
захворюваності на ВМ. Для зниження кількості випадків
необхідно покращити виявлення джерел інфекції і шляхів
передачі, підвищити повноту виявлення випадків захворювань
з етіологічною їх розшифровкою, для чого необхідне
проведення епідеміологічного розслідування кожного випадку
ВМ з вірусологічним і серологічним підтвердженням.
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# 400. Investigation of Immunity Tension in the Service
Members of the Young Recruitment of the Armed Forces of
Ukraine against Infections Controlled by Immunization
Kozhokaru A.
Ukrainian Military Medical Academy

Introduction. Vaccination has an important role in healthcare and is
the most secure, cost-effective and efficient mean to prevent
incidence and mortality from infectious diseases. The person
receives the majority of vaccinations in childhood, namely, by the
age of 6-7 years.
Purpose of the study. To determine the immunity tension against
infections controlled by means of immunization among the young
recruits of the armed forces for further decision-making on
correction of preventive actions.
Methods:We studied the immunity tension to measles, mumps and
rubella in the service members of the young recruitment of autumn
conscription 2012. Blood serum of 176 people born in 1990-1994
were tested. For each case, medical personnel filled in the
individual registration form, which specified vaccination history,
undergone infectious and non-infectious diseases, surgical
interventions etc. The blood serum was tested by the ELISA for the
detection of antibodies to the measles on the test kit Measles-IgG-
MBA (LLC "MedBioAliance", Ukraine), to the mumps – Mumps virus
IgG ELISA (EIA-3497) (DRG, Germany) and to the rubella – Virotest
Rubella-IgG (LLC "Innovation and Production Company 'Ramitech”,
Ukraine).
Results. Based on the performed studies, it was found that the
difference on measles between the statistical and actual vaccination
coverage, is 30%, that is, in this age group, one third of the people
who received the vaccine are unprotected against the disease. For
mumps and rubella, their differences between statistical and actual
coverage are 26% and 62% respectively.
Conclusions. Restoring of the annual monitoring of the immunity
tension against infections controlled by means of immunization
provided by the Calendar of Preventive vaccinations in the young
recruits of the armed forces will enable:
- creating the Data Bank for many years, which will become the
basis for continuous monitoring of the immunity;
- scientifically substantiating the Plans of immunization for a special
period, immunization of peacekeeping contingents, expediency of
additional immunization of personnel etc.

# 400. Дослідження напруженості імунітету
військовослужбовців молодого поповнення Збройних Сил
України проти інфекцій, які керуються засобами
імунопрофілактики
Кожокару А.
Українська військово-медична академія

Вступ. Вакцинація відіграє важливу роль в охороні здоров'я і є
найбільш безпечним, економним та ефективним засобом, що
дозволяє попередити захворюваність та смертність від
інфекційних захворювань. Більшість щеплень людина отримує
у дитячому віці, а саме до 6-7-річного віку.
Мета роботи. Визначити стан імунітету проти інфекцій, які
керуються засобами імунопрофілактики, серед молодого
поповнення військових формувань для подальшого прийняття
рішень щодо корегування профілактичних дій.
Методи: Вивчали напруженість імунітету до кору, паротиту та
краснухи серед військовослужбовців молодого поповнення
осіннього призову 2012 р. У дослідження увійшли сироватки
176 осіб 1990-1994 р. н. На кожного суб’єкта медичним
персоналом заповнювалась Індивідуальна реєстраційна
форма, в якій зазначався анамнез щеплення, перенесені
інфекційні та неінфекційні захворювання, оперативні
втручання та інше. Сироватки протестовані методом ІФА на
наявність антитіл до кору на тест-системі Кір-IgG-МБА,
виробництва ТОВ «МедБіоАльянс» (Україна), паротиту –
Mumps virus IgG ELISA (EIA-3497), виробництва DRG
(Німеччина) та краснухи – Virotest Rubella-IgG, виробництва
ТОВ «Іноваційно-виробнича компанія «Рамітех» (Україна).
Результати. На підставі проведених досліджень встановлено,
що по кору різниця між статистичним і фактичним охопленням
щепленням становить 30%, тобто, у даній віковій групі третина
осіб, що отримала щеплення є незахищеними проти даного
захворювання. По паротиту і краснусі їх різниця між
статистичним і фактичним охопленням становить 26% і 62%
відповідно.
Висновки. Відновлення щорічного моніторингу напруженості
імунітету проти інфекцій, які керуються засобами
імунопрофілактики, які передбачені Календарем
профілактичних щеплень, серед молодого поповнення силових
структур надасть можливість:
- створити Банк даних за багато років, що стане основою для
постійного моніторингу стану імунітету;
- науково обґрунтувати Плани імунопрофілактики на
особливий період, імунопрофілактики миротворчих
контингентів, доцільності додаткової імунізації особового
складу тощо.
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# 403. Antibacterial Peptide JH-3 Effectively Reduces the Fatal
Attack of Salmonella enterica Serovar Typhimurium Strain
CVCC541 and Relieves Pathogenicity in Mice
Fotina H., Zhao X.
Sumy National Agrarian University

Introduction. Salmonella is an important zoonotic pathogen that is
a major cause of gastrointestinal diseases worldwide and poses a
great threat to human health. The current serious problem of
antibiotic abuse has prompted the search for new substitutes for
antibiotics. Compared with antibiotics, the antibacterial mechanism
of antimicrobial peptides (AMPs) is unique, and drug resistance is
not easily produced. Antibacterial peptide JH-3 is a small AMP with
broad-spectrum bactericidal activity.
The aim of the study was to evaluate the bactericidal and treatment
effect of the AMP JH-3 on Salmonella enterica serovar Typhimurium
strain CVCC541.
Methods. The minimum inhibitory concentration (MIC) of JH-3
against this bacterium was determined. The killing curve of
antimicrobial peptide JH-3 was determined by measuring bacterial
OD600. The effect of AMP JH-3 on bacterial permeability was
examined by transmission electron microscopy (TEM) and mouse
infection and treatment in vivo. Data were analyzed by one-way
ANOVAs.
Results. MIC of JH-3 against this bacterium was determined to be
100 mkg/mL. TEM results showed that JH-3 can damage the cell
wall and membrane of CVCC541, leading to the leakage of cell
contents and subsequent cell death. The treatment with 40 mg/kg
JH-3 at 2 h post-infection had the best therapeutic effect and could
significantly protect mice from a lethal dose of CVCC541.
Furthermore, the clinical symptoms, bacterial burden in blood and
organs, and intestinal pathological changes were all decreased and
were close to normal.
Conclusions. This study examined the therapeutic effect of the
antimicrobial peptide JH-3 against S. enterica CVCC541 infection
for the first time and determined the therapeutic effect of different
JH-3 doses and treatment times, laying the foundation for studies of
new antimicrobial agents.

# 403. Антибактеріальний пептид JH-3 ефективно знижує
фатальні атаки серовару Salmonella enterica штаму
Typhimurium CVCC541 та зменшує патогенну дію у мишей
Фотіна Г., Чжао С.
Сумський національний аграрний університет

Вступ. Сальмонела є важливим антропозоонозним збудником,
що виступає основною причиною розвитку захворювань
шлунково-кишкового тракту у світі та являє собою значну
загрозу для здоров'я людини. Актуальна та серйозна проблема
неправильного застосування антибіотиків зумовила потребу у
пошуку нових засобів для заміни антибіотиків. Порівняно з
антибіотиками, антибактеріальний механізм протимікробних
пептидів (ПМП) є унікальним, і розвиток резистентності до
препаратів на їх основі є непростим. Антибактеріальний пептид
JH-3 — це малий ПМП з широким спектром бактерицидної дії.
Методи. Визначали мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК)
JH-3 проти цієї бактерії. Криву бактерицидної дії ПМП JH-3
визначали шляхом вимірювання OD600 бактерії. Дію ПМП JH-3
на проникність бактерії досліджували за допомогою
трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ) та інфікування і
лікування мишей in vivo. Аналіз даних проводили за допомогою
одностороннього дисперсійного аналізу.
Результати. Отримані результати продемонстрували, що
мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) JH-3 проти цієї бактерії
становить 100 мкг/мл. Результати трансмісійної електронної
мікроскопії (ТЕМ) виявили здатність JH-3 ушкоджувати
клітинну стінку і мембрану CVCC541, що призводить до витоку
вмісту клітини та її подальшої загибелі. Застосування JH-3 у
дозі 40 мг/кг через 2 год після інфікування мало найкращий
терапевтичний ефект та забезпечувало значний захист мишей
від летальної дози CVCC541. Більше того, клінічні симптоми,
бактеріальне навантаження крові та органів і патологічні зміни
у кишечнику зменшилися і були наближеними до норми.
Висновки. У цьому дослідженні вперше вивчали
терапевтичний ефект протимікробного пептиду JH-3 проти
інфекції, спричиненої S. enterica CVCC541. Було визначено
терапевтичний ефект різних доз JH-3 і різного часу лікування,
що становить основу для досліджень нових протимікробних
препаратів.

2A
OTHER INFECTIOUS DISEASES – HUMAN AND ANIMAL HEALTH: HUMAN INFECTIOUS DISEASES
ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН: ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ



Page 155Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019

# 406. Analysis of Mortality Rates among People Living with
HIV in Odesa Oblast
Sadkova O.1, Yesypenko S.1, Myroshnichenko M.1, Peltek N.1,
Zublenko O.2
1Odesa Oblast Center for Socially Significant Diseases;
2Bogomolets National Medical University

Introduction. Among the most common causes of death in the
world are HIV associated conditions. Globally, there is a tendency to
reducing mortality among people living with HIV. Only constant
administration of antiretroviral therapy (ART) can ensure an average
life expectancy. The work objective was to study mortality among
people living with HIV in Odesa Oblast and analyse the mortality
structure among adults receiving and not receiving ART.
Methods. The epidemiological method of research was used. As a
data source was taken the Ukrainian report form on people with
conditions and diseases caused by the human immunodeficiency
virus (HIV) during the period of 2009-2018 and Ukrainian report
form on conditions and diseases caused by the human
immunodeficiency virus (HIV) in HIV-infected citizens of Ukraine,
including adults and children aged 15–17 years (adapted to the
revised clinical classification of HIV infection in adults and children,
WHO, 2007) for 2016-2018.
Results. Over the past 10 years, HIV mortality in Odesa Oblast
tends to increase. In 2009, the mortality rate was 5.7 per 100,000
population, and 21.2 in 2018, so the mortality rate increased 3.7
times. During the period of 2009-2018, the average mortality rate
composed 12.1, which was 1.5 times higher than the average rate
in Ukraine (7.6 per 100,000 population). The mortality rate in Odesa
Oblast among people living with HIV made up 1.7% in 2016, 2.1% –
in 2017 and 2.3% – in 2018. In Ukraine, mortality is about 1%. The
main proportion of all death cases was accounted for the age group
of 25-49 years and made up 75±4.8%. Among the adults with the
fourth clinical stage who died, the HIV-infected people receiving
ART composed 31.6% in 2016, 27.5% – in 2017, 23.9% – in 2016.
Accordingly, among the adults who died and needed treatment, but
did not receive ART, the HIV-infected people made up 68.4% in
2016, 72.5% – in 2017, 76.1% – in 2018. Among the persons who
died and needed treatment with ART, 38±5.2% sought medical care
too late. The main cause of mortality was co-infection with TB/HIV;
during the period of 2016-2018 the proportion of such patients was
65±4.6%, among which 74±6.3% of patients needed, but did not
receive ART. The central nervous system pathology (8.9%),
candidal lesions of the skin and mucous membranes and significant
(>10%) weight loss (6.5% each) took the second place among the
causes of mortality.
Conclusions. In Odesa Oblast, there is a trend toward a mortality
and case fatality rate increase among HIV-infected persons. The
proportion of death cases among patients needed to treat, but not
received ART, is increasing. The main mortality cause is co-
infection with TB/HIV, out of which the patients needed to treat, but
did not receive ART made up 74%. Reducing mortality among
people living with HIV is possible only with early and chronic
administration of ART.

# 406. Аналіз смертності серед ВІЛ-інфікованих осіб в
Одеській області
Садкова О.1, Єсипенко С.1, Мірошніченко М.1, Пельтек Н.1,
Зубленко О.2
1КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб»
Одеської обласної ради;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Серед одних із найбільш поширених причин смертності
в світі є стани, які спричинені ВІЛ-інфекцією. У світі
спостерігається тенденція до зменшення смертності серед ВІЛ-
інфікованих. Тільки постійний прийом антиретровірусної
терапії (АРТ) може забезпечити звичайну тривалість життя.
Метою роботи було вивчити смертність серед ВІЛ-інфікованих
в Одеській області та аналіз структури померлих, які
отримували та не отримували 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
2009-2018 рр. та звітних форм «Стани та хвороби, що
зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), у ВІЛ-
інфікованих громадян України, дорослі особи та діти віком 15
-17 років включно (адаптовано до переглянутої клінічної
класифікації стадій ВІЛ-інфекції у дорослих та дітей, ВООЗ,
2007 р.)» за 2016-2018 рр.
Результати. За останні 10 років смертність на ВІЛ в Одеській
області має тенденцію до збільшення. В 2009 р. показник
смертності склав 5,7 на 100 тис., а в 2018 р. – 21,2, тобто
смертність збільшилась в 3,7 раза. Протягом 2009-2018 рр.
середній показник смертності склав 12,1, що в 1,5 раза вище
середнього показника по Україні (7,6 на 100 тис.). Летальність
в Одеській області серед ВІЛ-інфікованих в 2016 р. склала
1,7%, в 2017 р. – 2,1% та в 2018 р. - 2,3%. В Україні летальність
складає біля 1%. Основна частка всіх випадків смерті
припадає на вікову групу 25-49 років та складає 75±4,8%.
Серед померлих безпосередньо у IV клінічній стадії ВІЛ-
інфекції отримували АРТ в 2016 р. – 31,6%, в 2017 р. – 27,5%, в
2016 р. – 23,9%. Відповідно серед померлих, які потребували,
але не отримували АРТ, в 2016 р. – 68,4%, в 2017 р. – 72,5%, в
2018 р. – 76,1%. Серед померлих пацієнтів, які потребували
АРТ, 38±5,2% пізно звернулись за медичною допомогою.
Основною причиною смертності є ко-інфекція ТБ/ВІЛ, за
2016-2018 рр. частка таких пацієнтів склала 65±4,6%, серед
них потребували, але не отримували АРТ 74±6,3%. На другому
місті з причин смертності – патології ЦНС (8,9%), кандидозне
ураження шкіри і слизових оболонок та значна (>10%) втрата
ваги (по 6,5%).
Висновки. В Одеській області спостерігається тенденція до
збільшення смертності та летальності серед ВІЛ-інфікованих.
Збільшується частка померлих серед пацієнтів, які
потребували, але не отримували АРТ. Основна причина
смертності є ко-інфекція ТБ/ВІЛ, серед цих пацієнтів
потребували, але не отримували АРТ – 74%. Зниження
смертності серед ВІЛ-інфікованих осіб можливо тільки при
ранньому призначенні та постійному прийомі АРТ.
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# 408. The Current Epidemiological Situation of Meningococcal
Diseases in Kharkiv
Railian M., Polyvianna Yu., Semishev V., Semerenska T.,
Chumachenko T.
Kharkiv National Medical University

Introduction. The relevance of meningococcal diseases (MD) is
caused by the variety of clinical signs of the disease, ranged from
asymptomatic carriers to severe generalized forms with high
mortality and possible negative impact on health after the disease.
Aim of work was to evaluate the current epidemic situation of MD in
Kharkiv.
Methods. An observational epidemiological study of MD cases in
Kharkiv was conducted according to the data of the State institution
"Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MOH of Ukraine" during
2001-2018.
Results. MD morbidity in Kharkiv demonstrated a stable decreasing
tendency during the observation period. The incidence rate per
100,000 population varied from 4.5 (max) in 2005 to 0.5 in 2018
(min) and decreased 8 times in 16 years of the study. Average long-
term incidence rate per 100,000 population was 3.5, during
2002-2007; and 1.2 during 2008-2018. The incidence rate among
children under 17 years exceeded total morbidity in 3.7-6.0 times.
The greatest incidence rate was observed in infants under one year
old. It reached 52.5 per 100,000 in 2011 but decreased sharply in
2013 and amounted to 7.1 per 100,000.
The average MD mortality rate over the studied period was 8.1%
and reached 28.6% in 2018. Fatal cases among patients were not
registered in 2010-2016, except for those in 2011 and 2015, when
the mortality rate was 15.3% and 16.6%, respectively. The age
structure of MD cases was characterized by increased proportion of
adults, which was 42.9% in 2018. The proportion of infancy under
one year old ranged from 33.3% to 4.4%.
The low level of infection sources detection (up to 30%) indicates a
significant role of carriers and individuals with asymptomatic forms
of the disease which are unidentified in the МD epidemic process
development. Neisseria meningitidis serogroup B was dominant
strain and accounted for 71.6% of cases in the serogroup
landscape. In 2001-2007, the proportion of N. meningitidis
serogroup B, which was isolated from persons samples from which
were laboratory tested for prophylactic purposes, ranged from
28.8% to 61.6%.
Conclusions. Nowadays the epidemic process of MD in Kharkiv is
characterized by long-term low morbidity rate; high mortality rate;
increase of adults’ proportion in the age structure; prevalence of
meningococci serogroup B circulation; absence of vaccination.
These data indicate the low herd immunity against MD in Kharkiv
and the presence of epidemiological precursors of phase change of
N. meningitidis circulating strains to the epidemic transformation
phase. Thus, it is necessary to improve the epidemiological
diagnosis and the pathogens microbiological monitoring.

# 408. Сучасна епідемічна ситуація щодо менінгококової
інфекції в місті Харкові
Райлян М., Поливянна Ю., Семішев В., Семеренська Т.,
Чумаченко Т.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Актуальність менінгококової інфекції (МІ) обумовлена
різноманіттям клінічного перебігу захворювання від
безсимптомного носійства до блискавичних генералізованих
форм з високою летальністю та можливими негативними
наслідками для здоров’я після перенесеного захворювання.
Мета роботи ‒ оцінка сучасної епідемічної ситуації щодо МІ в
м. Харкові.
Методи. Проведене обсерваційне епідеміологічне дослідження
випадків МІ в м. Харкові за даними Державної установи
«Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» за
2001-2018 рр.
Результати. За період спостереження динаміка
захворюваності на МІ в м. Харкові мала стійку тенденцію до
зниження. Інцидентність на 100 тис. населення коливалась від
4,5 (максимальний показник) в 2005 р. до 0,5 в 2018 р.
(мінімальний показник) і за 16 років дослідження знизилась в 8
разів. Середнебагаторічна інцидентність на 100 тис. населення
за період 2002-2007 рр. була 3,5; за період 2008-2018 рр.
склала 1,2. Захворюваність дітей до 17 років в 3,7-6,0 разів
перевищувала захворюваність всього населення. Найбільшою
захворюваність була у віковій групі дітей до одного року. В
2011 р. інцидентність досягла 52,5 на 100 тис. дітей до року, в
2013 р. різко знизилась і склала 7,1 на 100 тис. дітей до року.
Показник летальності від МІ в середньому за роки
дослідження становив 8,1% і досяг 28,6% в 2018 р. В 2010-2016
рр. летальні випадки серед хворих не зареєстровані,
виключенням стали 2011 р. та 2015 р., коли летальність склала
15,3% і 16,6% відповідно. Вікова структура випадків МІ
характеризувалась збільшенням питомої ваги дорослих, частка
яких в 2018 р. склала 42,9%. Питома вага дітей до одного року
коливалась в межах 33,3-4,4%. Низький показник виявлення
джерел інфекції (до 30%) свідчить про суттєву роль в
підтриманні епідемічного процесу носіїв та осіб з
маломаніфестними формами хвороби, які залишаються не
встановленими.
В серогруповому пейзажі випадків домінували Neisseria
meningitidis серогрупи В, частка яких дорівнювала 71,6%
випадків. В 2001-2007 рр. питома вага N. meningitidis серогрупи
В, які були виділені від осіб, обстежених з профілактичною
метою, складала від 28,8% до 61,6%.
Висновки. В сучасних умовах епідемічний процес МІ в м.
Харкові характеризується багаторічним низьким рівнем
захворюваності, високими показниками летальності,
збільшенням питомої ваги дорослого населення в віковій
структурі випадків, циркуляцією переважно менінгококів
серогрупи В, відсутністю вакцинопрофілактики МІ, що свідчить
про наявність низького популяційного імунітету проти МІ та
епідеміологічних провісників фазової перебудови циркулюючих
штамів N. meningitidis в фазу епідемічного перетворення, що
вимагає поліпшення епідеміологічної діагностики та
мікробіологічного моніторингу збудників.
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# 411. Poliovirus Containment in Ukraine as a Component of
Global Polio Eradication
Stepanskyi D.1, Kolesnikova I.2, Shtepa O.3, Demchyshyna I.4
1SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University;
3SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
4SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. In order to achieve a polio-free world, it is necessary
to continue to strengthen global efforts to secure the poliovirus
containment and the member countries to the 71st session of the
World Health Assembly have adopted a relevant resolution.
Methods. Inspection of poliovirus maintenance system within
laboratory isolation.
Results. In December 2017, a briefing was held in Copenhagen
regarding the containment with the participation of a national
containment coordinator – Stepanskyi D.
In 2018, the register of agencies working with polioviruses was
updated, 50 letters of inquiries were sent under the appropriate form
of laboratory centers and health departments, and responses were
received regarding the activities of the agencies and entities under
their control. 13 institutions (42%) working with polioviruses
(Severodonetsk, Dnipro, Zhytomyr, Chernihiv, Kropyvnytskyi, Rivne,
Kherson, Mykolaiv, Odesa, Mariupol, Vinnytsia, Uzhhorod,
Chernivtsi) were inspected. The shortcomings identified (violation of
storage conditions of 1 and 3 type vaccine poliovirus, acts of
destruction of materials potentially infected with polyovirus, etc.)
were eliminated. The 2017 documentation for the study of 8 812
fecal matter samples, 6 342 sewage samples and the isolation and
destruction of 53 strains of Sabin poliovirus was checked. During
2016-2018, in all regions of Ukraine (except for the Crimea), a
series of polio and acute flaccid paralysis epidemiological
surveillance trainings were conducted for 5 400 different
professionals converting the issue of poliovirus containment. There
were reports at international scientific and practical forums; a report
at the meeting of the Oblast Society of Infectious Diseases (Dnipro);
Communication and outreach work were carried out by all available
ways (explanation of current working issues regarding the
containment, distribution of guidelines for minimizing the risks of
working or storing potentially infectious materials (PIM), speeches
on the Day of Polio in Kyiv and Kharkiv).
It is planned to continue activities to identify all institutions that work/
store PIM, except for institutions working with polioviruses
(institutions that have laboratories for the diagnosis of the following
agents: enteroviruses, rhinoviruses, rotaviruses or noroviruses, as
well as general virological, clinical bacteriological, parasitic,
environmental and industrial (general microbiological filter and
manufacturers of disinfectants) laboratories, laboratories for water
quality control, and other laboratories, which are known to have
previously performed the functions that place them at risk of PIM).
Conclusions. The storage of polioviruses is associated with the risk
of leakage of this pathogen from the institutions. The National
Coordinator, in cooperation with all stakeholders, is working on the
strict adherence to the poliovirus containment. Given the
shortcomings identified, it is necessary to increase the level of
knowledge about the containment and monitor its implementation.

# 411. Контейнмент поліовірусів в Україні як складова
глобальної ліквідації поліомієліту
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. Для досягнення світу, який буде вільний від
поліомієліту потрібно продовжувати активізувати глобальні
зусилля по забезпеченню контейнменту поліовірусів і країни-
учасниці 71-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я
прийняли резолюцію в цьому відношенні.
Методи. Перевірка системи утримання поліовірусів в межах
лабораторної ізоляції.
Результати. В грудні 2017 р. проведено брифінг у м.
Копенгаген щодо контейнменту за участю національного
координатора з контейнменту – Степанського Д.О.
У 2018 р. оновлено реєстр установ, що працюють з
поліовірусами, розіслані 50 листів-запитів за відповідною
формою лабораторних центрів та департаментів охорони
здоров'я та отримано відповіді про роботу підконтрольних їм
установ і підрозділів. Проведено перевірки 13 установ (42%),
що працюють з поліовірусами (Сєверодонецьк, Дніпро,
Житомир, Чернігів, Кропивницький, Рівне, Херсон, Миколаїв,
Одеса, Маріуполь, Вінниця, Ужгород, Чернівці). Виявлені
недоліки (порушення умови зберігання вакцинних поліовірусів
1 і 3 типів, наявність актів знищення матеріалів, потенційно
інфікованих поліовірусом і т.і.) було усунуто. Перевірено
документацію за 2017 рік щодо дослідження 8812 проб
фекалій, 6342 проб стічних вод і виділення та знищення 53
штамів поліовірусу Себіна. Протягом 2016-2018 рр. в усіх
регіонах України (окрім Криму), для 5400 спеціалістів різних
профілів проведено цикл тренінгів з епіднагляду за
поліомієлітом та гострими в’ялими паралічами, на яких
розглядались питання контейнменту поліовірусів. Здійснено
доповіді на міжнародних науково-практичних форумах;
доповідь на засіданні обласного товариства інфекціоністів (м.
Дніпро); здійснювалась комунікація та просвітницька робота
всіма доступними способами (роз’яснення поточних робочих
питань щодо контейнменту, розсилка настанови з мінімізації
ризиків , що працюють або зберігають потенційно інфекційні
матеріали (ПІМ), виступи до «Дня поліо» в м. Київ та м. Харків).
Планується продовження роботи по виявленню всіх установ,
що працюють/зберігають ПІМ, крім установ, що працюють з
поліовірусами (установи, що мають лабораторії з діагностики
наступних агентів: ентеровіруси, риновіруси, ротавіруси або
норовіруси, а також загальні вірусологічні, клінічні
бактеріологічні , паразитологічні, по навколишньому
середовищу і промислові (загальний мікробіологічний фільтр і
виробники дезінфектантів) лабораторії, лабораторії з
контролю якості води, і інші лабораторії, про яких відомо, що
вони раніше виконували функції, що ставлять їх у групу ризику
по наявності ПІМ).
Висновки. Зберігання поліовірусів пов'язано з ризиками
витоку цього патогена з установ. Національним координатором
у співпраці зі всіма зацікавленими сторонами проводиться
робота по суворому дотриманню контейнменту поліовірусів. З
огляду на виявлені недоліки, потрібно збільшувати рівень
знань щодо контейнменту та контролювати його виконання.
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# 412. Epidemiological Aspects of HIV Infection in Young
People of Kyiv City
Bugaienko N.
SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Taking into account the implementation of
accelerated measures to counteract the spread of HIV infection/
AIDS in Kyiv, the growth of certain indicators which describe the
epidemiological process among the inhabitants of the metropolis is
logical. The most objective and important evidence of the HIV
spread is the identification of trends and risk factors among young
people aged 15-24.
Methods. The analysis includes a set of quantitative and qualitative
statistical indicators describing the epidemic process of HIV
infection: HIV infection incidence, AIDS mortality, HIV infection
patterns, structure of AIDS-indicator diseases, HIV prevalence data
based on seroepidemiological monitoring. The research was
conducted in the format of retrospective and operative
epidemiological analysis on the basis of approved recording and
reporting forms.
Results. During epidemiological surveillance of the HIV spread in
the Kyiv city, significant changes occurred in the age group of HIV
patients; this was especially notable among young people aged
15-24. In 2006, the HIV incidence among young women was 2.2
times higher than that of their male peers. The change in sex
composition occurred in 2015, and by the end of 2018, the number
of new cases in men has exceeded the similar indicative rate in
women by 2.9 times, which is associated with changing the ways of
HIV transmission, namely the growing epidemiological significance
of the sexual transmission path. In 2018, the proportion of men
infected as a result of unprotected homosexual contacts was three
times higher than among those infected as a result of heterosexual
contacts. Multi-year dynamics (2006-2018) indicates a decrease in
the HIV incidence infection among young people (from 42.6 to 31.1
per 100 thousand population) and their share in the total number of
newly registered HIV-patients (from 21.5% to 5.6%). The
prevalence rate by the results of seroepidemiological monitoring
tends to decrease (from 0.6% in 2013 to 0.4% in 2018). In most
young people, HIV infection has been diagnosed at an early stage
of its development. Every year, up to 6 fatal cases were registered
among this group of people, and the main cause of death was the
progression of HIV infection due to late diagnosis of the disease and
the untimely appointment of effective treatment. The most common
AIDS-indicator disease was tuberculosis.
Conclusions.We have identified the most significant risk factors for
HIV infection among young people, as well as the necessity to
expand the measures of pre-exposure prophylaxis of HIV infection.
The importance of implementation of preventive measures aimed at
increasing the efficiency of educational work, early detection of HIV-
positive youth and providing medical services to them is
established.

# 412. Епідеміологічні аспекти ВІЛ-інфекції серед молоді
міста Києва
Бугаєнко Н.
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ. Враховуючи реалізацію прискорених заходів щодо
протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в місті Києві
закономірним є зростання окремих показників, що
характеризують епідеміологічний процес серед жителів
мегаполісу. Найбільш об’єктивним та важливим свідченням
поширення ВІЛ є визначення тенденцій та факторів ризику
серед молоді 15-24 років.
Методи. До аналізу включено комплекс кількісних та якісних
статистичних показників, що характеризують епідемічний
процес ВІЛ-інфекції: захворюваність на ВІЛ-інфекцію,
смертність від СНІДу, структура шляхів інфікування ВІЛ,
структура СНІД-індикатоторних хвороб, дані поширення ВІЛ за
результатами сероепідеміологічного моніторингу. Дослідження
проведено у форматі ретроспективного і оперативного
епідеміологічного аналізу на основі затверджених обліково-
звітних форм.
Результати. Впродовж епідеміологічного нагляду за
поширенням ВІЛ в місті Києві суттєві зміни відбувались в
віковому складі пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, особливо помітним
це було серед молоді 15-24 років. В 2006 р. захворюваність на
ВІЛ-інфекцію серед молодих жінок була в 2,2 рази вищою, ніж
в їх ровесників чоловіків. Зміна статевого складу відбулась в
2015 р., і на кінець 2018 р. число нових випадків захворювання
серед чоловіків перевищило аналогічний показних серед жінок
в 2,9 разів, що пов’язано зі зміною шляхів передачі ВІЛ, а саме
зростанням епідеміологічної значимості статевого шляху
передачі. В 2018 р. доля інфікованих чоловіків внаслідок
незахищених гомосексуальних контактів була втричі більшою,
ніж серед інфікованих внаслідок гетеросексуальних контактів.
Багаторічна динаміка (2006-2018 рр.) свідчить про зниження
захворюваності на ВІЛ-інфекцію серед молоді (з 42,6 до 31,1 на
100 тис. населення) та їх частки серед загального числа
вперше зареєстрованих ВІЛ-позитивних пацієнтів (з 21,5% до
5,6%). Рівень поширеності за результатами
сероепідеміологічного моніторингу має тенденцію до зниження
(з 0,6% в 2013 р. до 0,4% в 2018 р.). У більшості молодих людей
ВІЛ-інфекцію було діагностовано на початкових стадіях її
розвитку.Щорічно реєструвалось до 6 летальних випадків
серед цієї групи людей, а основною причиною смерті було
прогресування ВІЛ-інфекції за рахунок пізньої діагностики
захворювання та несвоєчасного призначення ефективного
лікування. Найбільш поширеним СНІД-індикаторним
захворюванням був туберкульоз.
Висновки. Визначено найбільш значимі фактори ризику
інфікування ВІЛ серед молоді та необхідність розширення
заходів преконтактної профілактика інфікування ВІЛ.
Встановлено важливість реалізації профілактичних заходів
направлених на підвищення ефективності просвітньої роботи,
раннє виявлення та залучення ВІЛ-позитивної молоді до
медичних послуг.
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# 420. Outbreaks of Intestinal Infections in Ukraine
Zublenko O.1, Petrusevych T.1, Kysliak I.2, Rodyna R.2
1Bogomolets National Medical University;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The level of incidence of intestinal infections, namely,
their outbreaks, is an indicator of the quality of work of food outlets,
water supply facilities and children's organized groups. The main
causes of outbreaks of intestinal infections are violation of sanitary
legislation. The purpose of the study was to determine the dynamics
and structure of outbreaks of intestinal infections in Ukraine in 2018.
Methods. The epidemiological method of research is used in this
study. The analysis of extraordinary messages of the Public Health
Center of the Ministry of Health of Ukraine on the outbreaks of
infectious diseases for 2018 is carried out.
Results. Over the last 5 years there has been an increase in
outbreaks of intestinal infections by 2.4 times. In 2014 there were 68
outbreaks recorded, in 2018 – 164. In the structure of intestinal
infections, the largest share was salmonellosis – 30.5%; rotavirus
infection is 19.5%, acute intestinal infections of identified and
unidentified etiology – 17% each, respectively, and hepatitis A –
16%. During the outbreaks of intestinal infections, 1882 people were
affected, of which 55% were children with the focality index of 11.4.
The largest proportion of sick children registered at the outbreaks of
rotavirus infection – 96.3%, with the focality index of 7.5. During
salmonellosis, 29.2% of sick children were registered, and the
highest focality index of 16.2%. During the outbreaks of acute
intestinal infections of identified and unidentified etiology, the sick
children made up 75.7% with the focality index of 9.5%. Among
registered patients during the hepatitis A outbreaks, children made
up 56%, and the focality index was 11.3.
Outbreaks of intestinal infections were registered in all
administrative territories of Ukraine exception of the Zakarpatya
Oblast. The major regions of risk are Odessa, Kyiv and Lviv oblasts.
Most outbreaks are registered in children's preschool institutions
(CPIs). Outbreaks of rotavirus infection, registered in schools,
amounted to 84%, outbreaks of acute intestinal infections in the
CPIs – 59%, and outbreaks of hepatitis A in the CPIs – 55%. During
salmonellosis, 66% of outbreaks are associated with public food
outlets.
The largest outbreak was registered in July 2018 in a children's
sports and recreation center in the Donetsk Oblast, during which 94
people were affected, of which 79 were children, and
bacteriologically Shigella sonnei was detected. They noroviruses
actively began to be detected, causing eight outbreaks of acute
intestinal infections, accounting for 28.5% of all outbreaks of
identified etiology.
Conclusions. Over the past 5 years there has been an increase in
the number of outbreaks of intestinal infections in Ukraine. The
largest number of sick children was registered during the outbreak
of rotavirus infections. The highest focality index was during the
outbreaks of salmonellosis. Most outbreaks are registered in CPIs.
The regions of risk are Odessa, Kyiv and Lviv oblasts. It is
necessary to analyze the causes of outbreaks, probable pathogens
and ways of their transmission.

# 420. Спалахи кишкових інфекцій в Україні
Зубленко О.1, Петрусевич Т.1, Кисляк І.2, Родина Р.2
1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Рівень захворюваності на кишкові інфекції, а саме їх
спалахи, є індикатором якості роботи закладів громадського
харчування, об’єктів водопостачання та дитячих організованих
колективів. Основними причинами виникнення спалахів
кишкових інфекцій є порушення санітарного законодавства.
Метою роботи було визначення динаміки і структури спалахів
кишкових інфекцій в Україні в 2018 р.
Методи. У роботі використано епідеміологічний метод
дослідження. Здійснено аналіз позачергових повідомлень
Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України про спалахи інфекційних хвороб за 2018 р.
Результати. За останні 5 років відбулось збільшення спалахів
кишкових інфекцій в 2,4 рази. В 2014 р. зареєстровано 68
спалахів, в 2018 р. – 164. В структурі кишкових інфекцій
найбільшу частку склали сальмонельози – 30,5%, ротавірусна
інфекція становить 19,5%, гострі кишкові інфекції встановленої
та не встановленої етіології – по 17% відповідно, та гепатит А –
16%. Під час спалахів кишкових інфекцій захворіло 1882
особи, з них 55% склали діти з показником осередкованості
11,4. Найбільша частка хворих дітей зареєстрована при
спалахах ротавірусної інфекції – 96,3%, з показником
осередкованості 7,5. При сальмонельозі зареєстровано 29,2%
хворих дітей та найбільший показник осередкованості – 16,2.
При спалахах гострих кишкових інфекцій встановленої та не
встановленої етіології захворілі діти склали 75,7% з
показником осередкованості 9,5. Серед зареєстрованих
хворих при спалахах гепатиту А діти склали 56% та показник
осередкованості – 11,3.
Спалахи кишкових інфекцій були зареєстровані у всіх
адміністративних територіях України за виключенням
Закарпатської обл. Основними регіонами ризику є Одеська,
Київська та Львівська області. Більшість спалахів
зареєстровані в дитячих навчальних закладах (ДНЗ). Спалахи
ротавірусної інфекції, зареєстровані в школах, склали 84%,
спалахи гострих кишкових інфекцій в ДНЗ – 59% та спалахи
гепатиту А в ДНЗ – 55%. При сальмонельозі 66% спалахів
пов’язані з закладами громадського харчування.
Найбільший спалах зареєстровано в липні 2018 р. в дитячому
оздоровчому закладі Донецької обл., під час якого захворіло
94 особи, з них 79 дітей, у хворих бактеріологічно виявлено
Shigella sonnei. Активно почали виявляти норовіруси, вони
стали причиною восьми спалахів гострих кишкових інфекцій,
що склало 28,5% усіх спалахів встановленої етіології.
Висновки. За останні 5 років відбувається збільшення
кількості спалахів кишкових інфекцій в Україні. Найбільше
зареєстровано хворих дітей при спалахах ротавірусної
інфекції. Найвищий показник осередкованості при спалахах
сальмонельозу. Більшість спалахів зареєстровано в ДНЗ.
Регіонами ризику є Одеська, Київська та Львівська обл.
Необхідно проаналізувати причини виникнення спалахів,
ймовірних збудників і шляхи їх передачі.
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# 421. Salmonella Outbreaks in Ukraine in 2018
Petrusevych T.1, Zublenko O.1, Kysliak I.2, Rodyna R.2
1Bogomolets National Medical University;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Salmonellosis is among the top outbreaks of
intestinal infections in Ukraine. The aim of the work is to study
salmonella outbreaks in Ukraine in 2018.
Methods. The epidemiological method has been applied. The out of
turn messages reported to Public Health Center on outbreaks of
infectious diseases and the Report on some infections and parasitic
diseases of the MoH of Ukraine for 2018 have been analyzed.
Results. The incidence of salmonella in Ukraine in 2018 is 18.18,
which is 5.44% more compare to 2017. Children predominate 3.23
times in the age structure of the disease. Salmonella outbreaks
compile 30.5% of all intestinal infection outbreaks. Salmonella foci
are the most numerous in the number of patients in one focus – the
focus index is 16.24. In 2018, there were 50 salmonella outbreaks –
812 patients: adults – 70.8%, children - 29.2%. In foci in 66% of
cases, a laboratory confirmed pathogen: 86% – Salmonella
enteritidis cases, and in two foci – Salmonella blegdam – 14% of
cases.
Salmonella outbreaks were reported at places of catering – 66%, in
organized children's groups – 18% and in everyday life – 16%. A
transmission factor has been established in 40% of outbreaks. The
transmission factors were: chicken – 31% of foci, meat – 28%, milk
– 14%, eggs – 11%, vegetables – 10% and sushi – 6%. The
pathogen source has been determined in 22% of foci.
Distribution among the territory of Ukraine: the highest number of
outbreaks in Kyiv and Kyiv oblast – 20%, Lviv oblast – 12%, in
Odesa and Ternopil oblasts – 10% each, respectively.
The most time-consuming outbreaks: 21 days in Chernihiv oblast –
36 patients (school), 92% of children, 58% of laboratory confirmed
cases; 19 days in Kyiv – 9 adults (cafes), 56% of laboratory
confirmed cases. In both cases, food sector workers served as the
source.
The highest number of patients was detected in the following
territories: 72 patients (36% of children) in Vinnytsia oblast (72% of
cases are laboratory confirmed); two foci in Khmelnitskyi oblast: in
one – 60 patients (73.3% of children), 58% of cases are laboratory
confirmed, and in the other – 51 patients (2% of children), 78% of
cases are laboratory confirmed. There are summer-autumn
seasonal prevalence of salmonella outbreaks – 72% of all outbreaks
during summer-autumn period.
Conclusions. The highest number of outbreaks was reported in
places of catering. Incomplete reporting of all salmonella outbreaks
in Ukraine – S. enteritidis was revealed in 2.5% of cases among
outbreaks of intestinal infections of identified etiology, and in six
oblasts there were no data on salmonella outbreaks, although the
incidence was reported throughout the territory of Ukraine. In the
foci, the source was determined only in 28% of cases. Cause of
outbreaks was not identified due to the lack of information, use of
descriptive methods, and absence of hypotheses confirmation. It is
useful to implement descriptive and analytical epidemiology
methods during outbreak investigation.

# 421. Спалахи сальмонельозу в Україні у 2018 р.
Петрусевич Т.1, Зубленко О.1, Кисляк І.2, Родина Р.2
1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Спалахи сальмонельозу знаходяться на першому місці
серед спалахів кишкових інфекцій в Україні. Мета роботи –
вивчення спалахів сальмонельозу в Україні у 2018 р.
Методи. Застосовано епідеміологічний метод. Проаналізовано
позачергові повідомлення Центру громадського здоров’я про
спалахи інфекційних хвороб та статистичний «Звіт про окремі
інфекції і паразитарні захворювання МОЗ України» за 2018 р.
Результати. Захворюваність на сальмонельоз в Україні у 2018
р. становить 18,18 о/оооо, що на 5,44% більше ніж у 2017 р. У
віковій структурі захворюваності в 3,23 рази переважають діти.
Спалахи на сальмонельоз становлять 30,5% від усіх спалахів
кишкових інфекцій. Осередки сальмонельозу є найбільш
чисельні за кількістю хворих в одному осередку – індекс
осередковості 16,24. У 2018 р. зареєстровано 50 спалахів
сальмонельозу – 812 хворих: дорослі – 70,8%, діти – 29,2%. В
осередках в 66% випадків лабораторно підтверджений
збудник: 86% – це Salmonella enteritidis, а в двох осередках–
Salmonella blegdam – 14% випадків.
Спалахи сальмонельозу реєструвались у місцях громадського
харчування – 66%, в організованих дитячих колективах – 18%
та у побуті – 16%. В 40% спалахів встановлено чинник
передачі. Чинниками передачі були: страви з курятини – 31%
осередків, м’ясо – 28%, молоко – 14%, яйця – 11%, овочі – 10%
і суші – 6%. Джерело збудника захворювання встановлено в
22% осередків.
Розподіл по території України: найбільша кількість спалахів у м.
Києві та Київській обл. – 20%, Львівській обл. – 12%, в Одеській
та Тернопільській обл. – по 10% відповідно.
Найбільш тривалі за часом спалахи: 21 день в Чернігівській
обл. – 36 хворих (школа), 92% діти, лабораторно підтверджені
58% випадків; 19 днів в м. Київ – захворіло 9 дорослих (кафе),
лабораторно підтверджені 56% випадків. В обох випадках
джерело – працівники харчоблоку.
Спалахи, найбільш чисельні за кількістю хворих в осередку: 72
хворих (36% діти) у Вінницькій області (72% випадки
лабораторно підтверджені); два осередки у Хмельницькій
області: в одному – 60 хворих (73,3% діти), 58% лабораторно
підтверджено, та в іншому – 51 хворий (2% діти), 78%
лабораторно підтверджено. Спостерігається літньо-осіння
сезонність спалахів сальмонельозу – 72% усіх спалахів саме в
цей період.
Висновки. В місцях громадського харчування зареєстровано
найбільшу кількість спалахів. Неповна реєстрація всіх спалахів
сальмонельозу в Україні – серед спалахів кишкових інфекцій
встановленої етіології в 2,5% випадків виявлена S. enteritidis,
та по шести областях відсутні дані по спалахам сальмонельозу,
хоча захворюваність реєструється по всій території України. В
осередках джерело встановлено у 28% випадків, не
встановлені причини спалахів, що пов’язано з недостатньою
кількістю зібраної інформації, застосуванням описових методів,
відсутністю підтвердження гіпотез, які можуть бути висунуті.
Доцільно впроваджувати в практику розслідування спалахів,
прийоми описової та аналітичної епідеміології.
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# 426. Assessment of Laboratory Diagnostic and Surveillance
System for Enteric Infections in Azerbaijan
Mutalibova N.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named
after A. Aliyev, Azerbaijan

Introduction. Our study sought to gain a better understanding of
the etiology of infections that fall within the generalized diagnosis of
enteric infections with unidentified etiological agent. We
hypothesized that meticulous assessment of patient diagnostic and
surveillance data from enteric infections in Azerbaijan would
increase our knowledge of the enteric disease situation in the
country. In consequence, our ability to identify causative agents of
enteric infections would be enhanced, and gaps in public health
detection and reporting requirements could be determined.
Methods. Given the high number of acute intestinal infections (AEI)
cases with unknown causative agent in Azerbaijan, AEI patient data
from 2014 to 2016 were analyzed using the Electronic Integrated
Disease Surveillance System (EIDSS), and patients’ information
from annual reports from the Bacteriology Laboratory at the
Republican Center of Hygiene and Epidemiology.
Results. The analysis revealed that yersinosis (0.3% of the cases),
shigellosis (0.6%), and salmonellosis (5.7%) were the most
common AEI cases. Opportunistic bacterial infections accounted for
remaining cases. Between 2014 and 2016, notification of enteric
infections improved from year to year (i.e., 2014 – 67.4% of timely
notifications; 2015 – 80.4%; 2016 – 87.3%). EIDSS entry
deficiencies included the lack of antibiotic treatment information in
57.4% of the cases, and an overwhelming incidence of AEI
diagnosis based on clinical and epidemiological data (78.6%) and
not confirmatory laboratory assays indicating that treatment
received was not etiologically substantiated. Absence of point-of-
care pathogen detection assays covering more agents, especially
viral agents, might partly explain the high rate of clinical diagnosis of
AEIs as “acute enteric infections of unknown etiology”. In
Azerbaijan, only rotaviruses can be identified by laboratory tests
when viral enteric infection is suspected.
Conclusions. Better data sharing between health system
databases with established minimum data entry requirements,
including treatment and disease chronology information, capability
for multiple pathogen testing and improvement in the quality of
EIDSS entries to harmonize electronic and paper forms of
notification are needed. Use of rapid immunological or molecular
diagnostic methods, or test strips based on immune
chromatographic technology, rather than traditional long-term
culture assays, should expedite pathogen identification. Altogether,
such efforts will improve diagnosis, treatment and control of
diarrheal diseases in the country.

# 426. Оцінка систем лабораторної діагностики та
епідеміологічного нагляду за кишковими інфекціями в
Азербайджані
Муталібова Н.
Азербайджанський державний інститут підвищення
кваліфікації лікарів ім. А. Алієва, Азербайджанська Республіка

Вступ. Наше дослідження проведено з метою кращого
розуміння етіології інфекцій, які підпадають під загальний
діагноз «кишкові інфекції з невизначеним збудником». Наша
гіпотеза полягає у тому, що ретельна оцінка даних діагностики
і епідеміологічного нагляду за кишковими інфекцій у пацієнтів
в Азербайджані поглибить наші знання ситуації щодо
кишкових інфекцій у нашій країні. Це збільшить можливості
визначення збудника кишкових інфекцій та допоможе
встановити прогалини у системи виявлення та звітування у
сфері громадського здоров’я.
Методи. Беручи до уваги велику кількість випадків гострих
кишкових інфекцій (ГКІ) невідомої етіології в Азербайджані,
було проаналізовано дані пацієнтів з ГКІ за 2014-2016 рр. за
допомогою Електронної інтегрованої системи спостереження
за захворюваннями (ЕЛІССЗ), а також інформацію про
пацієнтів, наведену у щорічних звітах бактеріологічної
лабораторії Республіканського центру гігієни та епідеміології.
Результати. Аналіз показав, що ієрсиніоз (0,3% випадків),
шигельоз (0,6%) та сальмонельоз (5,7%) були найбільш
частими ГКІ. Інші випадки були пов’язані з опортуністичними
бактеріальними інфекціями. У період 2014-2016 рр. звітування
щодо кишкових інфекцій покращувалося з року в рік (у 2014 р.
– 67,4% своєчасних звітів; у 2015 р. – 80,4%; у 2016 р. – 87,3%).
Недоліки у внесенні відомостей у ЕЛІССЗ охоплювали
відсутність інформації про антибактеріальну терапію у 57,4%
випадків та значну кількість діагнозів ГКІ, встановлених на
основі клініко-епідеміологічних даних (78,6%), а не на
результатах підтверджувальних лабораторних аналізів,
відсутність етіологічного обґрунтування отриманого лікування.
Відсутність можливості проведення лабораторної діагностики
захворювання «біля ліжка хворого», яка охоплювали б більшу
кількість збудників, зокрема вірусів, може частково пояснити
високий показник встановлення діагнозу «гострі кишкові
інфекції невідомої етіології» за клінічними даними. При підозрі
на вірусні кишкові інфекції в Азербайджані існує можливість
проводити лабораторні аналізи лише на ротавіруси.
Висновки. Необхідним вбачається кращий взаємозв'язок між
базами даних медичних систем зі встановленим мінімумом
даних для внесення у них, зокрема інформації про лікування та
хронологію перебігу захворювання, можливість проведення
аналізів на різні збудники та покращення якості введених
даних до ЕЛІССЗ для синхронізації електронних і паперових
форм звітування. Використання імунологічних та молекулярно-
діагностичних експрес-тестів або тест-смужок із
застосуванням імунохроматографічної технології замість
традиційних довготривалих бактеріологічних досліджень має
прискорити ідентифікацію збудника. В цілому ці заходи
покращать діагностику, лікування та контроль кишкових
захворювань у країні.
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# 433. Clinical Case of Septic Form of Gardnerellosis
Datsomor E., Zubach O., Prykuda N., Zinchuk A.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. In women, Gardnerella vaginalis causes vaginitis or
infection of other locations, such as the urinary tract, but it
infrequently causes bacteremia that is typically associated with
immune-compromised state.
Methods.We have analyzed the clinical case of septicaemia
caused by G. vaginalis in a patient who was undergoing in-patient
treatment at the Lviv Oblast Clinical Hospital (LOCH) in 2018.
The analysis of the in-patient medical record was carried out. For
clinical examination of the patient, general clinical tests were used
(complete blood count (CBC), urinalysis, stool ova and parasites
test, Wassermann reaction, blood glucose), biochemical tests (liver
tests, urea, creatinine, coagulation profile), serology (IgM and IgG to
dengue, Zika, etc.), bacterial culture of G. vaginalis, instrumental
methods (ultrasound, echocardiography).
Results. A 22-year old female patient was admitted to LOCH on 16
November 2018 with severe fever (40 °С). The patient had visited
Indonesia (Bali) from 28 October 2018 and describes a rainy period
and exposure to mosquitoes during her stay. On 08 November
2018, the disease presented with a gradual onset and progressed
from subfebrile to hectic fever. On the 3rd day after the onset of the
disease, the patient developed a disseminated petechial rash on the
upper arms, trunk and thighs. On the 4th day, the patient was
admitted to a public hospital in Bali, where she was clinically
diagnosed with dengue. She was given intravenous solution of 5%
glucose and discharged with a recommendation of paracetamol to
be taken 3 times daily. The patient arrived in Kyiv on 14 November
2018 and was admitted to the LOCH on 16 November 2018 with
fever; a suspected diagnosis of dengue was established. Results of
blood tests: CBC (leukocytosis – 13.76×103/uL); liver profile
(increasing alanine and aspartate aminotransferases – 302.5 U/L
and 181.5 U/L). Polymerase chain reaction (PCR) for RNA of
dengue, Zika, West Nile and chikungunya viruses were negative, as
well as IgG and IgM for these viruses. Microagglutination test (MAT)
for leptospira, blood smears for malaria, IgM for Epstein-Barr and
cytomegalovirus, Wassermann test, HIV-test were negative.
Ultrasound revealed hepatosplenomegaly, while echocardiography
was normal. Antibiotics treatment was prescribed (cefoperazone 1g,
q12h). The patient was referred to a gynecologist and was found to
have bacterial vaginosis caused by G. vaginalis. Blood and urine
were taken for culture and was positive for G. vaginalis. Final
diagnosis was established on 29 November 2018: Septicemia
caused by G. vaginalis, severe course. Vaginosis.
Conclusions. Interest in the role of G. vaginalis as a potential
human pathogen has centered primarily on its controversial role in
the etiology and pathogenesis of bacterial vaginosis, however, as in
the case herein, G. vaginalis may spread from the vagina and infect
other anatomical sites, in particular the blood stream; there is a little
evidence that G. vaginalis may be invasive under the normal
conditions, and it appears that extra-vaginal infection reflects
underlying conditions, namely immune suppression. G. vaginalis
dissemination rarely occurs in otherwise healthy individuals, but as
shown here, it still can occur. The rarity of the event may result in a
delay in diagnosis and identification of the pathogen.

# 433. Клінічний випадок септичної форми гарднерельозу
Дацомор E., Зубач O., Прикуда Н., Зінчук О.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. У жінок Gardnerella vaginalis спричиняє вагініт або
локальні інфекції в інших ділянках, як-от сечовивідні шляхи,
однак ця бактерія рідко призводить до бактеріємії, що
зазвичай асоціюється з ослабленим імунітетом.
Методи. Ми проаналізували клінічний випадок септицемії,
спричиненої G. vaginalis, у пацієнтки, яка отримувала лікування
в стаціонарі Львівської обласної клінічної лікарні (ЛОКЛ) у 2018
році. Було проведено аналіз історії хвороби. Для клінічного
обстеження пацієнтки було здійснено загальні клінічні
дослідження (загальний аналіз крові (ЗАК), загальний аналіз
сечі, реакція Вассермана, оцінка рівня глюкози крові), біохімічні
аналізи (печінкові проби, сечовина, креатинін, система
згортання крові), серологічні дослідження (IgM та IgG проти
вірусів денге, Зіка тощо), бактеріологічне дослідження на
предмет G. vaginalis, інструментальні методи дослідження
(ультразвукове дослідження, електрокардіографія).
Результати.Жінка 22 років була госпіталізована у ЛОКЛ 16
листопада 2018 року з тяжкою гарячкою (40 °С). Пацієнтка
відвідувала Індонезію (Балі) з 28 жовтня 2018 та згадувала про
сезон дощів і контакт із комарами під час свого перебування. 8
листопада 2018 року почався поступовий розвиток
захворювання, яке прогресувало від субфебрильної
температури до виснажливої гарячки. На 3-ю добу після
початку розвитку захворювання в пацієнтки з'явилися
дисеміновані петехії на плечах, корпусі та стегнах. На 4-у добу
пацієнтку було госпіталізовано до державної лікарні на Балі, де
в неї діагностували гарячку денге. Їй ввели внутрішньовенно
5% розчин глюкози і виписали з рекомендаціями щодо
застосування парацетамолу 3 рази на день. Пацієнтка прибула
до Києва 14 листопада 2018 року та була госпіталізована до
ЛОКЛ 16 листопада з гарячкою; попередній діагноз гарячки
денге було підтверджено. Результати аналізів крові: ЗАК
(лейкоцитоз – 13,76×103/мкл); печінкові проби (збільшення
рівнів аланін- та аспартатамінотрансферази – 302,5 Од/л та
181,5 Од/л). Результати полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)
на РНК вірусів денге, Зіка, Західного Нілу та чікунгунья були
негативними, так само як і аналізів на IgG та IgM проти цих
вірусів. Результати реакції мікроаглютинації (РМА) до
лептоспір, мазків крові на малярію, IgM проти вірусу Епштейна-
Барр та цитомегаловірусу, реакції Вассермана, тесту на ВІЛ
були негативними. Ультразвукове дослідження виявило
гепатоспленомегалію, тим часом результати ехокардіографії
відповідали нормі. Було призначено антибіотикотерапію
(цефоперазон 1 г кожні 12 год). Пацієнтку було направлено до
гінеколога та виявлено бактеріальний вагіноз, спричинений G.
vaginalis. Відібрано зразки крові та сечі для бактеріологічного
аналізу, результати якого були позитивними з виявленням
G. vaginalis. Остаточний діагноз було встановлено 29
листопада 2018 року: Септицемія, спричинена G. vaginalis,
тяжкий перебіг. Вагіноз.
Висновки. Інтерес до ролі G. vaginalis як потенційного
збудника в людини зосереджений головним чином на його
неоднозначній ролі в етіології та патогенезі бактеріального
вагінозу, утім, як в описаному випадку, G. vaginalis може
поширюватися з піхви та інфікувати інші анатомічні ділянки,
зокрема кровоток; було отримано небагато даних про те, що
G. vaginalis може бути інвазивною за нормальних умов, і
виявляється, що інфекція поза межами піхви відображає
фонове захворювання, а саме - пригнічення імунітету.
Дисемінація G. vaginalis рідко відбувається у здорових осіб,
однак, як показано в цьому випадку, вона все ж можлива.
Рідкісність явища може призвести до затримки у діагностиці та
ідентифікації збудника.
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# 441. Measles Incidence in Pregnant Women and Congenital
Measles Cases in Ukraine in 2018
Kolesnikova I.1, Kurpita V.2, Lapii F.3, Kysliak I.2, Daragan G.4,
Stepanskyi D.4
1Bogomolets National Medical University;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine;
3Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education;
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Introduction. There is the third year of the measles outbreak in
Ukraine. In 2018, the disease incidence among children under the
age of one year was twice higher than the incidence among children
of other ages. However, there is no national data on the exact age
of measles-infected children and ways of their infection. The
purpose of the research was to study the measles incidence in
pregnant women and to identify possible cases of congenital
measles infection in Ukraine in 2018.
Methods. The operational data from regional reports concerning
measles cases in pregnant women were analyzed for the period Jan
1st – Nov 1st 2018.
Results. 223 cases of measles in pregnant women were registered
in Ukraine for 10 months in 2018. The laboratory-confirmed
diagnosis was in 41.71±3.30% cases, the rest cases were clinically
established. The distribution of measles cases by terms of gestation
was following: 18.39 ± 2.59% – I trimester, 44.39 ± 3.33% – II
trimester, 37.22 ± 3.24% – III trimester of pregnancy.
According to the vaccination history, 21.08±2.73% of measles-
diseased pregnant patients were not vaccinated, and the
vaccination status was unknown in 42.15±3.31% of cases.
Some women didn’t have a documentary evidence of vaccination,
but thought they were vaccinated in their childhood: MCV1 – 3.14 ±
1.18% and MCV2 – 13.45 ± 2.28% of pregnant women. According
to the medical documentation, MCV1 received by 4.04 ± 1.32%,
MCV2 – 16.14 ± 2.46% of the ill pregnant women.
At the moment of the research, 28.25±3.01% of the patients with
measles still were pregnant, 2.24±0.99% were dropped out from the
surveillance, medical abortions were done to 1.79±0.89% of the
pregnant women (in I trimester), 4.48±1.39% of pregnant women
had miscarriages, two women (0.9±0.63%) who became ill at the 4th
and 5th weeks of gestational age, had missed miscarriages, and
63.22±3.23% of birth had occurred.
The proportion of women with premature birth was 7.8±2.26%. One
pregnancy (35th week of the gestation) had ended with stillbirth. 7
cases of congenital measles were registered, in one case the child
had died. 4 diagnoses of congenital measles were laboratory-
confirmed. In 6 women who gave births to children with congenital
measles, childbirths began during the disease, 4 women of these 6
ones had premature births. One woman suffered through the
measles at the 22nd week of the gestation; the childbirth had
occurred at the 40th week, but the baby was born with the symptoms
of congenital measles. Children born from mothers under measles
condition were recommended to get an immunoglobulin injection.
Conclusions. In conditions of the measles outbreak continuing in
Ukraine, infection of non-immune pregnant women occurs and it
leads to miscarriages, premature births and births of children with
congenital measles.

# 441. Захворюваність на кір вагітних та випадки
вродженого кору під час спалаху в Україні у 2018 р.
Колеснікова І.1, Курпіта В.2, Лапій Ф.3, Кисляк І.2, Дараган Г.4,
Степанський Д.4
1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»;
3Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика МОЗ України;
4ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. В Україні третій рік триває спалах кору. У 2018 р.
інцидентність серед дітей віком до року у 2 рази перевищувала
захворюваність дітей іншого віку. Проте на національному рівні
відсутні дані щодо точного віку захворілих на кір дітей першого
року життя і шляхів їх інфікування. Метою дослідження було
вивчення захворюваності на кір вагітних та виявлення
ймовірних випадків вродженого кору в Україні у 2018 р.
Методи. Проаналізовано оперативні дані повідомлень з
областей про випадки кору у вагітних за період з 1 січня по 1
листопада 2018 р.
Результати. За 10 міс. 2018 р. в Україні зареєстровано 223
випадки кору у вагітних. Діагноз підтверджено лабораторно у
41,71±3,30% випадків, в решти діагноз встановлено клінічно.
Розподіл випадків кору за термінами гестації був наступним:
18,39±2,59% – І триместр, 44,39±3,33% – ІІ триместр,
37,22±3,24% – ІІІ триместр вагітності.
Згідно анамнезу щеплень 21,08±2,73% захворілих на кір
вагітних не були вакциновані, а у 42,15±3,31% вакцинальний
статус невідомий. Не мали документального підтвердження
про щеплення, але вважали, що були щеплені в дитинстві:
MCV1 – 3,14±1,18% і MCV2 – 13,45±2,28% вагітних. Згідно з
медичною документацією MCV1 отримали 4,04±1,32%, MCV2 –
16,14±2,46% захворілих вагітних.
На час проведення дослідження 28,25±3,01% перехворілих на
кір ще виношували вагітність, 2,24±0,99% вибули з-під нагляду,
медичні аборти було зроблено 1,79±0,89% вагітних (у І
триместрі), у 4,48±1,39% вагітних відбувся викидень, у двох
жінок, захворілих на 4 і 5 тиж. гестації, (0,9±0,63%) завмерла
вагітність, у 63,22±3,23% відбулися пологи.
Питома вага жінок, в яких пологи почалися передчасно,
становила 7,8±2,26%. Одна вагітність (35 тиж. гестації)
завершилася мертвонародженням. Зареєстровано 7 випадків
вродженого кору, в т. ч. один летальний. Лабораторно
підтверджено 4 випадки вродженого кору. У 6 жінок, які
народили дітей з вродженим кором, пологи почалися під час
захворювання, з них у 4-х – передчасні. Одна жінка
перехворіла на кір на 22 тиж. вагітності, пологи відбулися на
40 тиж., але дитина народилася з симптомами вродженого
кору. Дітям, народженим матерями під час захворювання на
кір, було рекомендовано вводити імуноглобулін.
Висновки. В умовах триваючого спалаху кору в Україні
відбувається інфікування неімунних вагітних жінок, що
призводить до викиднів, передчасних пологів і народження
дітей з вродженим кором.
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# 442. Epidemiological Characteristics of Pulmonary
Tuberculosis among the Population of the Nadvirnianskyi
Rayon of Ivano-Frankivsk Oblast for 2014-2018
Hlukhaniuk O., Ozaruk T., Kataman H., Zherevchuk O., Dzhus T.
SI Ivano-Frankivsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Tuberculosis (TB) is a global problem that occurs all
over the world. It is one of the most deadly disease on the planet.
According to the World Health Organization (WHO), every fourth
human on the planet is the TB infection pathogen. Since 1995, the
WHO has declared the TB epidemic in Ukraine.
Pulmonary tuberculosis is a problem not only of the patient, but of
the population as a whole.
Objective: to study the patterns of development of the TB epidemic
process in the Nadvirnianskyi rayon for 2014-2018 for the
improvement of prevention and epidemiological surveillance.
Methods. Using descriptive and assessment method, cartographic
and statistical methods, a retrospective epidemiological analysis
was carried out based on the accounting and reporting
documentation data of the Nadvirnianskyi branch of the Ivano-
Frankivsk OLC of the MoH of Ukraine, of Nadvirna.
Results. Analyzing the incidence, it was found that tuberculosis is
one of the top among infectious diseases. The incidence of
tuberculosis varies from 71.4 to 46.7 per 100,000 population. An
increase in the incidence of bacterial excretion from 25.9 to 33.9 per
100,000 population indicates an improved examination quality. The
death rate from tuberculosis has decreased from 11.6 to 3.5 per
100,000 population. Isolated cases of tuberculosis among children
and adolescents are recorded every day.
It is established that the later the patients apply to the healthcare
professionals, the more often destructions affecting the morbidity
are reported that leads to longer treatment.
Analyzing the distribution of tuberculosis incidence, it was found that
most people were sick from the age of 35, mostly unemployed,
seasonal workers and retirees. Risk group based on the gender are
men – 67.4%, and based on place of residence – the rural
population (67.4%). As there is no specialized hospital in the rayon,
not all patients can be hospitalized.
Conclusions. In the study of tuberculosis incidence, it has been
established that tuberculosis is most common problem among men,
rural unemployed people aged 35 and over. The spread of the
disease is facilitated by HIV infection, AIDS, drug addiction,
unfavorable economic situation, hostilities on the territory of
Ukraine.
Thus, the issue of tuberculosis in the world and in Ukraine is
extremely relevant, so considerable efforts are needed to address it,
primarily with the help of the state and healthcare professionals.

# 442. Епідеміологічна характеристика туберкульозу
органів дихання серед населення Надвірнянського району
Івано-Франківської області за 2014-2018 роки
Глуханюк О., Озарук Т., Катаман Г.,Жеревчук О., Джус Т.
ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Туберкульоз є глобальною проблемою в усьому світі.
Саме він залишається найбільш смертоносною хворобою на
планеті. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ), кожен четвертий житель планети є носієм
туберкульозної інфекції. З 1995 року в Україні ВООЗ
оголошено епідемію туберкульозу. Туберкульоз органів
дихання – це проблема не лише самого хворого, а й населення
в цілому.
Мета: вивчити закономірності розвитку епідемічного процесу
туберкульозу в Надвірнянському районі за 2014-2018 рр. для
вдосконалення профілактики та епідеміологічного нагляду.
Методи. За допомогою описово-оціночного прийому,
картографічних і статистичних методів проведено
ретроспективний епідеміологічний аналіз на основі даних
обліково-звітної документації Надвірнянської міськрайонної
філії ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр
МОЗ України», м. Надвірна.
Результати. Аналізуючи захворюваність, встановлено, що
туберкульоз займає одне із перших місць серед інфекційних
хвороб. Захворюваність на туберкульоз коливається від 71,4
до 46,7 на 100 тис. населення. Збільшення захворюваності із
бактеріовиділенням від 25,9 до 33,9 на 100 тис. населення
свідчить про покращену якість обстеження. Зменшилась
смертність від туберкульозу з 11,6 до 3,5 на 100 тис.
населення.Щороку реєструються поодинокі випадки
туберкульозу серед дітей та підлітків.
Встановлено, що чим пізніше хворі звертаються до медичних
фахівців, тим частіше у них реєструються деструкції, які
впливають на тяжкість перебігу захворювання, що призводить
до тривалішого лікування.
Аналізуючи розподіл захворюваності на туберкульоз,
встановлено, що найчастіше хворіли особи віком від 35 років,
переважно непрацюючі, сезонні працівники та пенсіонери.
Групою ризику за гендерним поділом є чоловіки – 67,4%, а за
місцем проживання – сільське населення, що становить 67,4%.
У зв’язку з відсутністю спеціалізованого стаціонару в районі
госпіталізуються не всі хворі.
Висновки. При дослідженні захворюваності на туберкульоз
встановлено, що туберкульоз – це найчастіше проблема
чоловіків, сільського непрацюючого населення віком від 35
років. Поширенню даного захворювання сприяють ВІЛ-
інфекція, СНІД, наркоманія, неблагополучна економічна
ситуація, воєнні дії на території України.
Отже, проблема туберкульозу у світі і в Україні надзвичайно
актуальна, тому для її вирішення необхідні значні зусилля,
перш за все, зі сторони держави та медичних фахівців.
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# 445. Epidemiological Features of Hepatitis A in Ukraine in
2018
Semenko N.1, Mokhort H.1, Kysliak I.2, Kuzin I.2, Kolesnikova I.1
1Bogomolets National Medical University;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Hepatitis A (HA) occupies a significant part in the
structure of intestinal infections. Outbreaks occur even in late
autumn due to the 50-day incubation period. Water is often the
major factor of transmission; therefore, the number of outbreaks can
be used to draw preliminary conclusions about the state of sewage
treatment plant and the sanitary and epidemic state of the
population. That is why the aim of our study is the features of the
incidence of HA in 2018.
Methods. Epidemiological analysis (Form 1, Form 2, extraordinary
reports of hepatitis A outbreaks), as well as the statistical method,
were used during the study.
Results. There were 2767 HA cases in 2018. The incidence was
6.52 per 100 thousand of population and compared with 2017
decreased by 11.4%. In the age structure of the sick, the proportion
of children under the age of 17 was 31.5±0.29%. There were 29
outbreaks in 2018. During outbreaks, 416 people were ill, which was
15.03±1.75% of the total number of patients with HA in Ukraine.
There were 16 outbreaks in Odesa Oblast, 2 outbreaks – in
Mykolaiv, Volyn and Kharkiv Oblasts, and 1 outbreak in Zhytomyr,
Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Chernivtsi, Luhansk and Chernihiv
Oblasts. At the same time, the largest outbreak occurred in the
Mykolaiv Oblast (132 cases of the disease). According to the results
of the epidemiological investigation, the proportion of HA cases
associated with the water transmission factor was the highest and
equaled 41.99±0.94%. As a result of household contacts,
34.02±0.90% of cases of HA are associated. In almost a quarter of
cases of HA (23.99±0.81%), the transmission factor was not found.
The proportion of cases of HA associated with the effect of seasonal
factors did not change significantly and amounted to 2018 –
46.40±0.95% against 44.89±0.89% in 2017. However, there were
some changes in seasonality. In particular, the first wave of
seasonal increase in the incidence of HA in 2018 shifted to March-
April, while in 2017 it was in January-February. The second wave of
seasonal growth both in 2017 and 2018 took place in November-
December. However, the highest number of outbreaks of HA was
recorded in July (17.24±7.14%), August (13.79±6.52%) and
September (17.24±7.14%).
Conclusions. There is a tendency towards a decrease in the
incidence of hepatitis A in Ukraine in 2018. However, the high
proportion of outbreaks in the overall structure of morbidity indicates
a lack of quality anti-epidemic activity in the foci and, possibly,
significant deterioration of sewage treatment plants. Traditionally,
most outbreaks and the risk of disease are highest in the Odesa,
Mykolaiv, Volyn and Zakarpattia Oblasts. The peculiarity of the
epidemic process is the increase in the proportion of household
contact in the overall structure of transmission factors and the shift
of the first wave of seasonal growth from the winter months to the
beginning of spring.

# 445. Деякі епідеміологічні особливості гепатиту А в
Україні у 2018 році
Семенко Н.1, Мохорт Г.1, Кисляк І.2, Кузін І.2, Колеснікова І.1
1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Гепатит А (ГА) займає значну частку в структурі
кишкових інфекцій. Спалахи виникають навіть у пізній осінній
період за рахунок 50-денного інкубаційного періоду. Основним
фактором передачі найчастіше є вода, у зв’язку з цим по
кількості спалахів можна робити попередні висновки про стан
водоочисних споруд та санітарно-епідемічне благополуччя
населення. Саме тому темою нашого дослідження є
особливості захворюваності на ГА у 2018 р.
Методи. Епідеміологічний аналіз (ф. №1, ф. №2, позачергові
повідомлення про спалахи гепатиту А), статистичний метод.
Результати. У 2018 році було зареєстровано 2767 випадків ГА.
Захворюваність склала 6,52 на 100 тис. населення і, в
порівнянні з 2017 роком, знизилась на 11,4%. У віковій
структурі захворілих питома вага дітей молодше 17 років
становила 31,5±0,29%. Кількість спалахів у 2018 році склала
29. Під час спалахів захворіло 416 людей, що становить
15,03±1,75% від загальної кількості хворих на ГА в Україні. У
Одеській області було зафіксовано 16 спалахів, у
Миколаївській, Волинській та Харківській областях по 2
спалахи, по 1 спалаху – у Житомирській, Івано-Франківській,
Дніпропетровській, Чернівецькій, Луганській, Чернігівській
областях. При цьому найбільший спалах стався у
Миколаївській області (132 випадків захворювання). За
результатами епідеміологічного розслідування, питома вага
випадків ГА, пов’язаних з водним фактором передачі, була
найбільшою і дорівнювала 41,99±0,94%. З інфікуванням в
результаті побутових контактів пов’язано 34,02±0,90%
випадків ГА. Майже в чверті випадків ГА (23,99±0,81%) фактор
передачі не було встановлено. Питома вага випадків ГА,
пов’язаних з дією сезонних, вірогідно не змінилася і склала у
2018 р. 46,40±0,95% проти 44,89±0,89% у 2017 р. Однак,
відбулися деякі зміни в сезонності. Зокрема, перша хвиля
сезонного підвищення захворюваності на ГА у 2018 р.
змістилася на березень-квітень, тоді як у 2017 р. вона
припадала на січень-лютий. Друга хвиля сезонного підйому і у
2017 р. і у 2018 р. відбувалася у листопаді-грудні. Однак,
найбільша кількість спалахів ГА була зареєстрована у липні
(17,24±7,14%), серпні (13,79±6,5%) та вересні (17,24±7,14%).
Висновки. У 2018 р. спостерігається тенденція до зниження
рівня захворюваності на гепатит А в Україні. Однак висока
питома вага спалахів у загальній структурі захворюваності
свідчить про недостатню якість протиепідемічної роботи в
осередках та, можливо, значну зношеність водоочисних
споруд. Традиційно більшість спалахів та ризик виникнення
захворювань найвищі у Одеській, Миколаївській, Волинській та
Закарпатській областях. Особливістю епідемічного процесу
можна вважати зростання питомої ваги побутового контакту в
загальній структурі факторів передачі та зміщення першої
хвилі сезонного підйому з зимових місяців на початок весни.
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# 447. Analysis of Tetanus Cases in Ukraine in 2013-2018
Sokolovska O.1, Belova I.1, Kysliak I.2, Kuzin I.2
1Bogomolets National Medical University;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Over the last decade, the level of population
coverage with prophylactic vaccines, in particular, vaccines
containing tetanus antigen (Dpt (diphtheria and tetanus toxoids and
pertussis) vaccine, diphtheria tetanus vaccine) decreased in
Ukraine.
The aim of our work is to investigate the age structure and
vaccination history of patients with tetanus.
Methods. The study design was as follows: descriptive
retrospective epidemiological study, namely the case series
description. An analysis of 57 cases of tetanus disease (including
15 deaths) was performed using the 2013-2018 data of the Public
Health Center of the MoH of Ukraine taking into account the
vaccination history and age of patients.
Results. Most of the sick (20 cases) and deaths (10 cases)
belonged to the age group over 60 years; this is inherent for
countries, where population had been obtaining mass tetanus
vaccinations for a long period of time. The second largest group of
patients included children under 15 years and consisted of 18
persons. The third largest group belonged to the age category of
30-60 years and contained 11 patients. The smallest number of
diseased persons fell into the category of young adults of 18-30
years.
Among the patients with tetanus, 21 persons had the relevant
vaccination, 18 patients were not vaccinated at all, and 18 ones had
no data on vaccination. Of all the deceased, 8 persons were
vaccinated, 2 – non-vaccinated, and for 5 – no available data.
The oldest patient among the sick was 89 years old, and the
youngest one was only 1 year old. The oldest person among the
deceased was 86 years, the youngest 5 year old child (not
vaccinated because of the refusal of parents). The deceased person
from the age group of 30-60-year-old patients was 39 years old, but
most of the dead (10 persons) belonged to the elderly, and the age
was not specified in 4 cases.
Among the sick children (18 persons), the biggest part (11 people)
did not receive vaccinations, usually because of the refusal of
parents. Seven (7) children were vaccinated, but without complying
with the vaccination schedule. Only one of the infected and earlier
vaccinated children had the vaccine administration procedure
corresponded to the vaccination schedule, and other vaccinated
diseased children had the vaccine administrations with intervals
between them from a few months to a year.
In adult patients, the vaccination data was not available in
18 persons, and vaccination was not carried out in 18 persons. In 4
cases, persons received the full vaccination courses, but more than
10 years ago. In 14 cases of the diseased adults, 3-5 doses of the
vaccine were received without complying with the administration
schedule.
Conclusions. In Ukraine, the tetanus diseased patients are
predominantly aged persons over 60 years. The presence of
children among the sick is the disturbing sign, because in most
cases, they were not vaccinated by reason of the refusal of their
parents. The prolonged period (10 years or more) after the last dose
and the vaccination schedule violation are possible causes of the
disease onset among the vaccines.

# 447. Аналіз випадків правця в Україні в 2013-2018 роках
Соколовська О.1, Белова І.1, Кисляк І.2, Кузін І.2
1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. За останнє десятиліття в Україні знизився рівень
охоплення населення профілактичними щепленнями, зокрема,
вакцинами, які містять правцевий антиген (АКДП-, АДП-
вакцини).
Мета нашої роботи – дослідити вікову структуру та анамнез
щеплень хворих на правець.
Методи. Дизайн дослідження: описове ретроспективне
епідеміологічне дослідження – опис серії випадків. Було
проведено аналіз 57 випадків захворювання на правець (в
тому числі 15 померлих) за даними Центру Громадського
Здоров’я МОЗ України за 2013-2018 роки з врахуванням
анамнезу щеплень та віку захворілих.
Результати. Більша частина хворих (20 випадків), а також
померлих (10 випадків) належали до вікової групи старше за
60 років, що притаманно країнам, в яких тривалий час
проводилися масові щеплення від правця. Другою за
чисельністю групою захворілих були діти до 15 років – 18 осіб.
Третя за чисельністю група належала до вікової категорії 30-60
років – 11 осіб. Найменша кількість захворілих відносилася до
молодих дорослих віком 18-30 років.
Всього серед хворих на правець 21 особа мала щеплення,
нещеплених взагалі було 18 та у 18 осіб дані про щеплення
відсутні. Серед всіх померлих щеплення мали 8 осіб,
нещеплених було 2 особи та у 5 осіб дані відсутні.
Найстаршому серед захворілих було 89 років, наймолодшому –
1 рік. Найстаршим з померлих був пацієнт 86 років,
наймолодшим – дитина 5 років (не щеплена через відмову
батьків). Другому з померлих у віковій групі 30-60 років було 39
років, але більша частина померлих (10 осіб) належала до
людей похилого віку, а в 4 випадках вік неуточнений.
Серед захворілих дітей (18 осіб) більша частина (11 осіб) не
отримувала щеплень, як правило через відмову батьків.
Декілька дітей (7 осіб) отримували щеплення, але без
дотримання схеми вакцинації. Лише в одного серед захворілих
щеплених дітей порядок введення вакцини відповідав схемі, а
в інших щеплених захворілих дітей між введеннями вакцини
проходило від кількох місяців до року.
Серед захворілих дорослих дані щодо вакцинації були відсутні
у 18 осіб та щеплення не проводилися у 18 осіб. В 4 випадках
людина отримала повний курс щеплень, але більш ніж 10 років
тому. Серед дорослих захворілих у 14 випадках було
отримання 3-5 доз вакцини без дотримання схеми введення.
Висновки. В Україні на правець хворіють переважно особи,
старші 60 років. Тривожною ознакою є наявність серед
захворілих дітей, яким в більшості випадків щеплення не
проводили через відмову батьків. Можливими причинами
захворювань серед щеплених є тривалий час (десять і більше
років) після введення останньої дози та порушення схеми
вакцинації.
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# 454. Environmental Monitoring of Polioviruses Circulation in
Ukraine in 2018
Demchyshyna I., Kutseva V., Prykhodko Ye., Hluzd O., Chernenko
L., Kuzin I., Kurpita V.
SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Sanitary and virological monitoring of circulation of
polio and other non-poliomyelitis enteroviruses in the environment,
particularly in sewage and surface water, plays a considerable role
in the epidemiological surveillance of acute flaccid paralysis (AFP).
Extra poliovirus surveillance acquires particular importance during
the low polio vaccination coverage of the child's population of the
country.
Methods. In order to isolate polio and other non-poliomyelitis
enteroviruses, a virology research method with the cells lines (L20b
and RD) was used. All isolated polioviruses have undergone
intratype differentiation to determine the poliovirus origin (“wild” or
vaccine) in the Regional Reference Laboratory of the World Health
Organization in Helsinki (Finland) by PCR method.
Results.When studying 5,372 samples of household sewage, 131
strains of viruses (2.4%) were isolated, including 94 – enteroviruses
(1.7%), namely: 52 strains of polioviruses, of which 27 (0.5%) are of
Type 1 polioviruses. They were distributed by oblasts as follows:
Volyn (2), Dnipropetrovsk (4), Odesa (6), Sumy (3), Kharkiv (2),
Chernihiv (10) oblasts. The 25 (0.5%) polioviruses are of Type 3,
and distributed by oblasts as follows: Odesa (17), Sumy (2), Kharkiv
(1), Chernivtsi (1), Chernihiv (4) oblasts. Among the non-
poliomyelitis enteroviruses, 8 strains (0.2%) of the Coxsackie B
virus strains were isolated; 6 (0.1%) - ECHO viruses; 28 (0.5%) –
non-typical enteroviruses (NTEV); 37 (0.7%) – strains of other
viruses. When studying 1,280 samples of surface water, 10 viruses
(0.8%) were isolated, including 5 (0.4%) strains of enteroviruses: 2
(0.2%) – Type 1 polioviruses in Chernihiv Oblast, 1 strain of the
Coxsackie B virus in Zaporizhzhia Oblast; 2 strains – NTEV and 2
strains of other viruses.
Thus, when monitoring the circulation of polio- and other
enteroviruses in the environmental media, 54 strains of polioviruses
were isolated, of which 52 strains – from wastewater samples and 2
– from surface water.
Conclusions. Effective environmental monitoring requires scientific
substantiation, special laboratory training, and significant laboratory
resources. When being properly organized, it allows to achieve
important information on the poliovirus circulation. The information
is important in the context of the issues related to the effectiveness
of epidemiological surveillance over AFP against the background of
an inadequate polio vaccination coverage of the child's population
of the country.

# 454. Вірусологічний моніторинг циркуляції поліовірусів в
об'єктах довкілля в Україні у 2018 році
Демчишина І., Куцева В., Приходько Є., Глузд О., Черненко Л.,
Кузін І., Курпіта В.
ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. В епідеміологічному нагляді за гострими в’ялими
паралічами (ГВП) значне місце посідає санітарно-
вірусологічний моніторинг циркулюючих поліо- та інших
неполіомієлітних ентеровірусів в об’єктах довкілля, зокрема
стічній воді та воді відкритих водойм. Особливого значення
додатковий нагляд за поліовірусами набуває в умовах
низького охоплення щепленнями проти поліомієліту дитячого
населення країни.
Методи. З метою ізоляції поліо- та інших неполіомієлітних
ентеровірусів використовували вірусологічний метод
дослідження у клітинних лініях (L20b та RD). Усі ізольовані
поліовіруси з використанням полімеразної ланцюгової реакції
пройшли внутрішньотипову диференціацію щодо визначення
походження поліовірусу («дикий» або вакцинний) у
Регіональній референс лабораторії Всесвітньої організації
охорони здоров’я у м. Хельсінкі (Фінляндія).
Результати. При дослідженні 5372 проб господарсько-
побутових стічних вод ізольовано 131 штам вірусів (2,4%), у т.ч.
94 – ентеровірусів (1,7%), а саме: 52 штами поліовірусів, з яких
27 (0,5%) поліовіруси типу 1 – Волинська (2), Дніпропетровська
(4), Одеська (6), Сумська (3), Харківська (2), Чернігівська (10)
області; 25 (0,5%) типу 3 – Одеська (17), Сумська (2),
Харківська (1), Чернівецька (1), Чернігівська (4) області. Серед
неполіомієлітних ентеровірусів ізольовано 8 штамів (0,2%)
вірусів групи Коксакі B; 6 (0,1%) – віруси групи ЕСНО; 28 (0,5%)
– нетиповані ентеровіруси (НТЕВ); 37 (0,7%) – штами інших
вірусів. При дослідженні 1280 проб води відкритих водойм
ізольовано 10 вірусів (0,8%), у т.ч. 5 (0,4%) штамів
ентеровірусів: 2 (0,2%) – поліовіруси типу 1 у Чернігівській
області, 1 штам вірусу групи Коксакі В у Запорізькій області; 2
штами – НТЕВ, та 2 – штами інших вірусів.
Отже, при проведенні моніторингу циркуляції поліо- та інших
ентеровірусів в об’єктах навколишнього середовища
ізольовано 54 штами поліовірусів, з яких 52 штами – із проб
стічної води та 2 – води відкритих водойм.
Висновки. Ефективний нагляд за об’єктами довкілля
потребує наукового обґрунтування, спеціальної лабораторної
підготовки, а також значних лабораторних ресурсів.
Організований належним чином він дозволяє отримати
важливу інформацію щодо циркуляції поліовірусів. Така
інформація є значущою в умовах виникнення питань щодо
ефективності епідеміологічного нагляду за ГВП на тлі
недостатнього рівня охоплення щепленнями проти поліомієліту
дитячого населення країни.
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# 456. Study of the Cascade Services for Patients with HIV/
Hepatitis C in Dnipro City and the Clinical and Epidemiological
Characteristics of the Seek Cohort
Shevchenko-Makarenko O.1, Lisnycha O.2, Bilokon O.2,
Shostakovych-Koretska L.1
1SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
2Ye.G. Popkova Dnipropetrovsk City Clinical Hospital No. 21

Introduction. According to the WHO estimates, about 5% of the
population in Ukraine are infected with hepatitis C virus (HCV),
which is about 2 million persons. In Ukraine, records of the hepatitis
C incidence are kept without determining the prevalence. More
accurate data are possible providing the inclusion of patients to
register, as it happens in other countries or in the case of other
severe disorders: for example, there is the register of patients with
tuberculosis, cancer registry and so on. Another problem is the
management of patients with co-infection of HIV/hepatitis C (HIV/
HCV) considering ethical, legal aspects, confidentiality of patient’s
status, etc.
Methods. The level of the HIV/HCV coinfection prevalence in
Dnipro city in 2018 was studied using data of the City Center for
AIDS Control and Prevention (AIDS Center). Studying the cascade
services for patients with HIV/HCV in Dnipro city was conducted
and the clinical and epidemiological characteristics of the patients
cohort was developed. The data were processed using the Excel
and Statistica v.6.1 software packages.
Results. In total, the City AIDS Center keeps under surveillance
7,337 patients with HIV and 3,068 persons with AIDS (the
prevalence of HIV infection is equal to 739,012 per 100,000
population, and that of AIDS – 30,902 per 100,000 population) with
proportion of men: women = 1:1.18. 4,262 patients (58%) obtain the
antiretroviral therapy (ART). 898 persons (12%) have the HIV/HCV
coinfection and 88 persons – the HIV/hepatitis B+C coinfection.
Active HCV replication is defined in 513 patients (men ‒ 331,
women ‒ 182), and 105 persons of them started the etiotropic
treatment, 67 persons continue it, and 22 persons have finished it.
According to the ways of HIV transmission, the sexual way is found
in 142 patients (28%), parenteral way – in 344 persons (67%) and
other ways – in 27 persons (5%). By the clinical stages of the HIV-
infection, I stage was observed in 54 (11%) patients, II ‒ in 71
(14%), III ‒ in 105 (20%), and IV stage ‒ in 283 (55%) patients.
The results clarify the proportion of patients with hepatitis C among
HIV-positive persons from the high-risk groups, namely, injecting
drug users (IDUs). Thus, 186 (36%) patients with HIV/HCV denied
the consumption of narcotic substances (NS); 234 (46%) patients
did not deny the consumption of NS in the past; 54 (10%) patients
are the episodic NS users, 20 (4%) patients use NSs systematically
and 19 (4%) patients receive the substitution maintenance therapy
(SMT). Totally, hepatitis C was recorded in 18% of active IDUs and
in up to 64% of patients who had an episode of intravenous NS
consumption. The group of diseased IDUs receiving SMT was
studied separately and it was found out that 19 of 67 patients (28%)
have hepatitis C.
Conclusions. The prevalence level of hepatitis C among HIV-
infected patients in Dnipro city reaches 12%, which is higher than
the estimated level among the general population. The proportion of
patients with hepatitis C among the HIV-positive persons from the
high-risk groups is even higher among IDUs showing from 18% to
64%, and in patients receiving SMT – up to 28%. Monitoring of
patients using the registry is the useful tool for managing patients.
Due to the implementation of the registry of patients with hepatitis C
in the framework of the WHO Strategy for the Elimination of Viral
Hepatitis by 2030, it would be possible to monitor these patients
accurately, considering other concomitant pathologies and different
comorbid conditions.

# 456. Вивчення каскаду послуг хворим на ВІЛ/гепатит C у
м. Дніпро та клініко-епідеміологічна характеристика
когорти хворих
Шевченко-Макаренко О.1, Ліснича О.2, Білоконь О.2,
Шостакович-Корецька Л.1
1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф.
Є.Г. Попкової» Дніпропетровської обласної ради

Вступ. За оціночними даними ВООЗ в Україні близько 5%
населення інфіковані на вірусний гепатит С (ГС), що становить
близько 2 млн. осіб. В Україні ведеться облік захворюваності
на ГС, без визначення поширеності. Більш точні дані можливі
за умов включення хворих до реєстрів, як це відбувається в
інших країнах або у хворих з іншою патологією, наприклад,
реєстр хворих на туберкульоз, канцер-реєстр, тощо.
Окремою проблемою є ведення пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/
гепатит С (ВІЛ/ГС) враховуючи етичні, юридичні аспекти,
конфіденційність статусу хворих, тощо.
Методи. Нами було вивчено рівень поширеності ко-інфекції
ВІЛ/ГС у м. Дніпро в 2018 році за даними міського центру з
боротьби та профілактики СНІДу (Центр СНІД). Був
проведений аналіз каскаду послуг хворим на ВІЛ/ГС у м. Дніпро
та клініко-епідеміологічна характеристика когорти хворих.
Обробка даних проводилась пакетами програм Excel і Statistica
v.6.1.
Результати. Всього у міському Центрі СНІДу під наглядом
знаходиться 7 337 хворих на ВІЛ та 3 068 осіб зі СНІДом
(поширеність ВІЛ-інфекції становить 739 012 на 100 тис.
населення; СНІДу – 30 902 на 100 тис.), чоловіків: жінок –
1:1,18. Отримують антиретровірусну терапію (АРТ) 4 262
хворих (58%). Мають ко-інфекцію ВІЛ/ГС ‒ 898 осіб (12%) та
ВІЛ/гепатит В+С – 88 осіб. Активна реплікація ГС визначена у
513 хворих (чоловіків – 331, жінок ‒ 182), з них, розпочали
етіотропне лікування 105 осіб, продовжують – 67, закінчили –
22 особи. За шляхами передачі ВІЛ – статевий шлях
встановлено у 142 хворих (28%), парентеральний – у 344 осіб
(67%) та у 27 (5%) інші шляхи. За клінічними стадіями ВІЛ – І
стадія спостерігалась у 54 (11%) хворих, ІІ – у 71 (14%), ІІІ – у
105 (20%), IV – у 283 (55%) хворих.
Було з’ясовано питому вагу хворих на ГС серед ВІЛ-позитивних
осіб з груп підвищеного ризику, а саме, споживачів ін’єкційних
наркотиків (СІН). Так, 186 (36%) хворих на ВІЛ/ГС
заперечували вживання наркотичних речовин (НР); 234 (46%)
не заперечували вживання НР в минулому; 54 (10%) вживають
НР епізодично, 20 (4%) вживають НР систематично та 19 (4%)
хворих отримують замісну підтримувальну терапію (ЗПТ).
Загалом 18% у активних СІН та до 64% серед хворих, що мали
епізод вживання НР внутрішньовенно реєструвався ГС.
Окремо вивчалась група хворих СІН, що отримують ЗПТ та
з’ясовано, що з 67 хворих – 19 (28%) мають ГС.
Висновки. Рівень поширеності ГС у м. Дніпро серед ВІЛ-
інфікованих пацієнтів становить 12%, що вище оціночного рівня
серед загальної популяції населення. Питома вага хворих на ГС
серед ВІЛ-позитивних осіб з груп підвищеного ризику ще вище
серед СІН від 18% до 64%, та у хворих, що отримують ЗПТ – до
28%. Спостереження за хворими за допомогою реєстру є
корисним інструментом менеджменту пацієнтів. Завдяки
впровадження реєстру хворих на ГС в рамках Стратегії ВООЗ з
елімінації вірусних гепатитів до 2030 р. була б надана
можливість вести чіткий моніторинг за хворими, враховуючи
іншу супутню патологію та різні коморбідні стани.
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# 459. Increase of Primary Multi-Drug-Resistance among New
Cases of Tuberculosis, Lviv Oblast, Ukraine, 2013-2017
Cherkasova V.1,2, Rak L.2, Korynchuk L.3, Martsinovska V.4,
Malakmadze N.1
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health
Center of the MoH of Ukraine;
2Lviv Regional Pulmonary Center;
3Public Health Center of the MoH of Ukraine;
4SI L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine

Introduction. In 2014, Ukraine is on the first place out of top five
countries with the highest burden of multi-drug-resistant
tuberculosis (MDR TB). According to WHO estimates, in 2017, the
incidence of MDR TB in Ukraine was 46 per 100 thousand of
population compared to 16 per 100 thousand of population from
national statistics, and proportion of MDR TB among new cases
accounted for 28% from both sources.
We conducted in-depth analysis of incidence trends in MDR TB
among new cases of TB in the Lviv Oblast compared to overall
rates in Ukraine for the last 5 years.
Methods. Analysis of data obtained from national statistical
reporting forms on MDR TB for Lviv Oblast and Ukraine was
conducted for the period of 2013-2017. Individual case data for
2017 was obtained from the electronic TB register.
New case is defined as case of TB among patients, who never had
prior TB treatment or received TB medications no more than one
month. Primary drug-resistance refers to the infection caused by the
drug-resistant strain of the Mycobacterium tuberculosis in the
absence of previous anti-TB therapy.
Results. A decrease of incidence of MDR TB from 17 per 100
thousand of population in 2013 to 11 per 100 thousand of
population in 2017 was reported in Lviv Oblast. For the same period
in Ukraine a decrease of incidence from 21 to 16 per 100 thousand
of population was registered.
Proportion of primary resistance to rifampicin and isoniazid
increased nearly 3-fold from 11% in 2013 to 31% in 2017 and from
19% to 28% ‒ in Ukraine, accordingly.
In 2017, out of 279 MDR TB cases in Lviv Oblast, 72% were
registered among in men; 58% of the patients were urban residents,
78% patients were aged 18-54, 53% unemployed, 21% alcohol
edicts, 8% drug users, 20% HIV-infected and 9% patients with
diabetes.
Conclusions. The incidence of MDRTB in Lviv Oblast do not
prevail the overall rates in Ukraine and trends are decreasing.
Possible reasons for the increase of primary resistance to rifampicin
and isoniazid might incomplete detection, prevention and monitoring
of contract persons, be poor infection control in the medical
facilities, being or working in the setting with documented drug-
resistant tuberculosis or traveling to countries with high burden of
MDR TB.
Additional study is recommended to identify the reasons for
increase of MDR TB.

# 459. Зростання первинної мультирезистентності серед
нових випадків туберкульозу, Львівська область, Україна,
2013-2017
Черкасова В.1,2, Рак Л.2, Корінчук Л.3, Марциновська В.4,
Малакмадзе Н.1
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»;
2КНП Львівської обласної ради «Львівський регіональний
фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний
центр»;
3ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»;
4ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського» НАМН України

Вступ. У 2014 році Україна вперше ввійшла до п’ятірки країн
світу з найвищим тягарем мультирезистентного туберкульозу
(МРТБ). За оціночними даними ВООЗ, у 2017 році
захворюваність на МРТБ в Україні знаходиться на рівні 46 на
100 000 населення проти 16 на 100 000 згідно даних
національної статистики, а частка МРТБ серед нових випадків
ТБ становить 28% як за оціночними, так і за статистичними
даними.
Ми провели поглиблений аналіз тенденцій інцидентності МРТБ
серед нових випадків у Львівській області у порівнянні з
загальноукраїнськими показниками за останні 5 років.
Методи. Аналіз був проведений на основі даних, які були
отримані з національних статистичних форм Львівської області
та України за період з 2013 по 2017 роки. Індивідуальні дані за
2017 рік отримані з електронного реєстру хворих на ТБ.
Новими випадками називаються випадки у пацієнтів, які
ніколи раніше не лікувались від ТБ або приймали ліки від ТБ
впродовж не більше одного місяця. МРТБ вважається
резистентність щонайменше до ізоніазиду та рифампіцину
одночасно.
Первинна резистентність до лікарських засобів відноситься до
інфекції, спричиненої лікарсько-стійким штамом бактерії
Mycobacterium tuberculosis, яким заразилися за відсутності
попередньої протитуберкульозної терапії.
Результати. Спостерігалось зниження інцидентності МРТБ в
Львівській області з 17 на 100 000 населення у 2013 році до 11
на 100 000 населення у 2017 році. В Україні за цей же період
відбулося зниження вказаного показника з 21 до 16 на 100 000
населення.
Частка первинної резистентності до ізоніазиду та рифампіцину
у Львівській області зросла майже в 3 рази з 11% в 2013 році
до 31% в 2017 році, та з 19% до 28% ‒ по Україні, відповідно.
У 2017 році з 279 випадків МРТБ у Львівській області 72%
зареєстровано у чоловіків, 58% хворих були мешканцями міст,
78% хворих були у віці 18-54 років, 53% безробітні
працездатного віку, 21% зловживали алкоголем, 8% споживачі
ін’єкційних наркотиків, 20% ВІЛ-інфіковані та 9% хворих мали
цукровий діабет.
Висновки. Інцидентність МРТБ у Львівській області не
перевищує загальні показники по Україні та має тенденцію до
зниження. Можливими причинами зростання первинної
резистентності до ізоніазиду та рифампіцину можуть бути
недостатнє відстеження та обстеження контактних осіб,
недотримання інфекційного контролю в медичних закладах,
перебування в установах або в умовах з документованим
лікарсько-стійким туберкульозом або виїзд у країни з високим
тягарем МРТБ.
Рекомендується проведення додаткових досліджень для
з’ясування причин росту первинної резистентності до
ізоніазиду та рифампіцину.
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# 461. The Likelihood of Missing Diphtheria among Patients
with Adherent Pharyngeal Membrane, Chernovtsy Oblast,
Ukraine, 2018
Novak T.1,3, Verovchuk B.1,4, Malakmadze N.1, Kuzin I.1,2, Zaika O.1,2
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health
Center of the MoH of Ukraine;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine;
3Kyiv City Public Health Center;
410th Regional Sanitary and Epidemiological Department of the
MoD of Ukraine

Introduction. Since 2008, disruptions in the Ukrainian national
vaccination program has led to outbreaks of vaccine-preventable
diseases. Diphtheria vaccination coverage has decreased by 54%
over the past 10 years. The lowest coverage was 21% in 2016.
Since 2016, 13 laboratory confirmed cases of diphtheria have been
reported including 7 cases in 2018. However, over the past 5 years,
receiving a throat culture for diphtheria among patients with
pharyngeal membrane has decreased by 36%. To better estimate
the sensitivity of diphtheria surveillance we conducted a medical
record review of hospitalized persons with throat infections.
Methods.We selected 4 hospitals with infectious diseases
departments in Chernovtsy Oblast. We took a systematic sample of
515 medical records with diagnoses that could be cases of
diphtheria – an illness characterized by laryngitis or pharyngitis or
tonsillitis, and an adherent membrane of the tonsils, pharynx and/or
nose for 2017.
We abstracted records for demographics, clinical presentation,
laboratory testing by throat culture for different pathogens, and
treatment.
Results. In total, 80% of the 515 patients had throat cultures.
However, Corynebacterium diphtheriae was not isolated. Out of the
515 cases, 286 (55%) had an adherent pharyngeal membrane. Of
those, 22 (8%) did not have a throat culture. Cephalosporins were
administered to 72% of the 22 patients with adherent membrane
and no culture. None of the cases were suspected for diphtheria.
Conclusions. Our study reveals that cases with adherent
pharyngeal membrane were not suspected of diphtheria, did not
have throat cultures and received antibiotics that are recommended
by the protocol for the treatment of diphtheria. The diagnosis of
diphtheria may have been missed in some cases. Enhancement of
surveillance and increasing vigilance of physicians for diphtheria is
recommended.

# 461. Ймовірність пропущених випадків дифтерії серед
пацієнтів з плівчастою мембраною, Чернівецька область,
Україна, 2018
Новак Т.1,3, Веровчук Б.1,4, Малакмадзе Н.1, Кузін І.1,2, Заіка О.1,2
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»;
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»;
3КНП «Київський міський центр громадського здоров’я»;
410 регіональне санітарно-епідеміологічне управління МО
України

Вступ. З 2008 року перебої в українській національній програмі
вакцинації призвели до спалахів вакцинокерованих
захворювань. За останні 10 років рівень охоплення
щепленнями від дифтерії знизився на 54%. Рівень охоплення
щепленнями у 2016 році становив 21%. З 2016 року було
зареєстровано 13 лабораторно підтверджених випадків
дифтерії, у тому числі 7 – у 2018 році. Однак за останні 5 років
серед хворих з плівчастою мембраною на 36% знизилось число
обстежуваних на дифтерію. Для кращої оцінки чутливості
системи епідеміологічного нагляду за дифтерією ми провели
огляд медичних карт осіб госпіталізованих з інфекціями горла.
Методи. У Чернівецькій області було відібрано 4 лікарні з
відділеннями інфекційних захворювань. Систематична вибірка
складала 515 медичних карт з діагнозами, які можуть бути
випадками дифтерії: ларингіти, фарингіти або тонзиліти з
плівчастими мембранами мигдалин гортані та/або носу за 2017
рік.
Ми аналізували наступні дані з медичних карт: демографічні,
клінічні, бактеріологічного лабораторного обстеження горла на
різні патогени та лікування.
Результати. У 80% з 515 пацієнтів було проведено
бактеріологічне обстеження гортані. Однак Corynebacterium
diphtheriae не було виділено. З 515 випадків, 286 (55%) мали
плівчасту мембрану. З них 22 (8%) не були обстежені
бактеріологічно. Цефалоспорини було призначено 72% з 22
пацієнтів з плівчастою мембраною, які не були обстежені
бактеріологічно.Жоден з випадків не підозрювався на
дифтерію.
Висновки. Наше дослідження показує, що хворі з плівчастою
мембраною не підозрювалися на дифтерію, їм не проводилося
бактеріологічне обстеження гортані і вони не отримували
антибіотики, які рекомендуються протоколом для лікування
дифтерії. В деяких випадках діагноз дифтерії може бути
пропущений. Рекомендується посилити епіднагляд і підвищити
пильність лікарів щодо дифтерії.
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# 463. Discrepancies in Reporting of Tuberculosis among
Military Personnel in Armed Forces of Ukraine in 2016-2018
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1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health
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3Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The notification rate of tuberculosis (TB) among the
civilian population has decreased by 13% from 2013 to 2016. At the
same time, notification rate of TB among military personnel of
Armed Forces of Ukraine (AFU) increased 2-fold after the beginning
of the military conflict in 2014. However, a rapid decline in the rate
in AFU in 2017 by 39% compared to 2014-2016 raised doubts about
the accuracy of notification. In 2016, the health facilities of Ministry
of Defense (MOD) began notification about cases to the TB register
of Ministry of Health (MOH). We analyzed the data to assess the
true burden of TB in the AFU.
Methods. Notification rate was calculated using the urgent
notification cards on new and recurrent cases of active tuberculosis
among the military personnel of the AFU reported to the Preventive
Medicine Service (PMS) of the MOD by the health facilities of MOD.
Their number was compared to the data from TB register for the
period of 2016-2018. New and retreatment cases, including
relapses are entered into the TB register.
The TB reporting process was assessed by adherence to case
definitions and data quality.
Results. 88 cases of TB among military personnel were reported in
the TB register that accounts 35% of cases registered in the AFU
(254) in 2016.
In 2017, 82% (134/164) of TB notifications appeared in the registry;
and 103% (175/169) – in 2018.
A chest fluorography is administered to all the recruits and military
personnel annually. However, fluorography was not administered to
conscripts who were transferred to contractual service. The
proportion of TB patients on the contractual service of the AFU
increased from 35% in 2016 to 72% in 2017 and to 70% in 2018.
Conclusions. The burden of TB in the AFU remains high following
an abrupt increase in the TB notification since the beginning of the
military conflict in Ukraine. 2-fold increase among contracted
personnel that most likely resulted from lack of screening during the
transfer conscripts to contract service. In addition, they have a
frequent interaction with the civilian population, thus posing a risk of
spreading TB among both civilian and military population.
Introduction of interview of recruits and military personnel of AFU for
revealing symptoms and subsequent molecular testing will increase
disease detection.
Lack of reporting of cases in the TB Register might resulted from
poor acceptance of hospital personnel who enters the data. Training
of physicians who enter data into the TB Register is recommended.

# 463. Розбіжності у звітності з випадків туберкульозу
серед військовослужбовців Збройних сил України у
2016-2018 рр.
Веровчук Б.1,2, Корінчук Л.3, Малакмадзе Н.1
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»;
2Служба превентивної медицини МО України;
3ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Показник сповіщення про випадки туберкульозу
(ПСТБ) серед цивільного населення зменшився на 13% у
період з 2013 по 2016 рр. В той же час, у Збройних силах
України (ЗСУ) цей показник збільшився у 2 рази з початку
бойових дій у 2014 році. Однак, різке зниження ПСТБ у 2017 р.
на 39% у порівнянні з 2014-2016 рр. викликало сумніви в
точності звітності. З 2016 р. заклади охорони здоров’я МО
України розпочали внесення випадків до електронного
Реєстру туберкульозу МОЗ України (Реєстр). Ми
проаналізували дані для оцінки справжнього тягаря
туберкульозу (ТБ) у ЗСУ.
Методи. ПСТБ було розраховано з екстрених повідомлень про
нові випадки та рецидиви активного ТБ серед
військовослужбовців ЗСУ, що надсилаються в Службу
превентивної медицини (СПМ) МО України лікувальними
закладами МО України. Ці дані було порівняно з даними з
Реєстру за 2016-2018 роки. В Реєстр вносяться нові випадки
ТБ та випадки, які лікувалися раніше, включаючи рецидиви.
Було проведено оцінку процесу звітності про випадки ТБ в
ЗСУ за такими критеріями, як дотримання визначення
випадку ТБ та якість даних.
Результати. В Реєстрі було зареєстровано 88 випадків ТБ, що
склало 35% від випадків, зареєстрованих в ЗСУ (254) в 2016
році.
В 2017 році 82% (134 з 163) повідомлень зафіксовано в Реєстрі
та 103% (175 з 169) в 2018 році.
Флюорографія органів грудної клітки повинна проводитися
всім призовникам під час призову, а військовослужбовцям
щорічно. Однак мобілізовані військовослужбовці перейшли на
контракту службу без тестування. Питома вага хворих на ТБ
військовослужбовців контрактної служби ЗСУ збільшилася до
35% в 2016 р., 72% в 2017 р. та до 70% в 2018 р.
Висновки. Тягар ТБ в ЗСУ залишається високим і зумовлений
різким підвищенням захворюваності на ТБ з моменту початку
воєнного конфлікту в Україні.
2-разове збільшення ПСТБ серед військовослужбовців за
контрактом найімовірніше було результатом недообстеження
при переході мобілізованих на контрактну службу. Окрім того,
військовослужбовці контрактної служби мають контакт з
цивільним населенням та створюють ризик поширення
захворюваності на ТБ як серед цивільного населення, так і
серед військовослужбовців.
Впровадження анкетування призовників та
військовослужбовців ЗСУ для виявлення симптомів ТБ
підвищить частоту виявлення захворювання.
Низька якість звітності в Реєстрі може бути зумовлена
низькою прийнятністю персоналом, відповідальним за
внесення даних. Рекомендовано проведення тренінгів для
цього персоналу.
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# 468. Measles: Causes of the Current Epidemic
Karlova T.1, Chumachenko T.2, Makhota L.1, Markina N.3, Toryanik
K.3
1SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Kharkiv National Medical University

Introduction. The worsening of the measles epidemic situation in
the world and in the European continent at the stage of its
elimination requires clarifying the precondition for this complicating.
Methods. A descriptive observational study of measles incidence
and vaccination coverage (VC) against measles in the Kharkiv
Oblast in 2013-2018 was conducted. The study period included the
pre-epidemic phase (2013, 2017), the well-being phase (2016), and
the epidemic spread phase of the measles pathogen (2014, 2018).
Results. The incidence of measles was characterized by cyclical
upsurge in 2014 to 4.7 per 100 thousand of population against 0.62
per 100 thousand of population in 2013, the absence of cases in
2016, the average annual indicator was 1.16 per 100 thousand of
population, after which there was a sharp increase in incidence in
2018 to 23.3 per 100 thousand of population.
During 2013-2016, VC of children with the first (W) and second
(RW) doses of measles vaccine were 49.0% and 42.0%,
respectively, with a minimum VC in 2016 (W – 33.9%, RW –
24.2%). This led to the accumulation of a significant proportion of
the population susceptible to measles. In 2017, VC increased to
91.7% W and 90.6% RW, but did not reach the required level of
95% and did not improve the situation.
In 2014, more than 80% of patients were not vaccinated against
measles, 40% of patients were of Roma origin. In 2017, the
proportion of Roma among the sick increased to 63.6%. Roma is a
group of the population that is difficult to reach for vaccinations due
to their nomadic lifestyle, therefore, methods should be sought to
involve them in vaccination.
The morbidity of healthcare workers (HCW), who should first of all
be vaccinated and conduct explanatory work among the population
about the benefits of immunization, is alarming. From 2013 to 2018
61 HCWs fell on measles, the proportion of unvaccinated persons
among them was 72.1% (44 people), 8.1% (5 people) had one dose
of vaccine. There were 10 outbreaks of measles in healthcare
institutions in 2018 and 68 patients including 23.5% (16 people)
HCW among them. The absence of vaccination among HCW
indicated their lack of awareness of vaccine prophylaxis.
Shortcomings in the diagnosis of measles and control measures in
the foci also contributed to the outbreak.
Conclusions. Epidemic well-being, the absence of severe and
lethal cases of measles changed the perception of the danger of the
disease consequences, exaggerated the health risks of the
vaccination effects both among the population and the HCW, which
lead to a decrease of VC in the overall target population groups and
the accumulation of a significant part of the susceptible ones. When
the pathogen is inserted into the territory, the infection is rapidly
spreading. In the conditions of the healthcare reorganization and
vaccine dependence of the population, the professional level of
HCW should be constantly raised, the implementation of
educational programs for them and explanatory work among the
population should be stepped up paying special attention to hard-to-
reach population groups as well as occupational and
epidemiological risk groups.

# 468. Кір: причини сучасної епідемії
Карлова Т.1, Чумаченко Т.2, Махота Л.1, Маркіна Н.1, Торянік К.1
1ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Харківський національний медичний університет

Вступ. Погіршення епідемічного стану щодо кору в світі та
Європейському регіоні на етапі його елімінації потребує
з’ясування передумов ускладнення ситуації.
Методи. Проведено описово-оціночне епідеміологічне
дослідження захворюваності на кір та охоплення щепленнями
(ОЩ) проти кору населення Харківської області у 2013-2018 рр.
Період дослідження включав передепідемічну фазу (2013 р.,
2017 р.), фазу епідемічного благополуччя (2016 р.), фазу
епідемічного розповсюдження збудника кору (2014 р., 2018 р.).
Результати. Захворюваність на кір характеризувалась
циклічністю з підйомом в 2014 р. до 4,7 на 100 тис. населення
(т. нас.) проти 0,62 на 100 т. нас. в 2013 р., відсутністю випадків
в 2016 р., середньобагаторічний показник дорівнював 1,16 на
100 т. нас., після чого відбувся різкій підйом захворюваності в
2018 р. до 23,3 на 100 т. нас.
Протягом 2013-2016 рр. ОЩ дітей першою (W) та другою (RW)
дозами вакцини проти кору в середньому склало 49,0% і 42,0%
відповідно з мінімальним ОЩ в 2016 р. (33,9% W; 24,2% RW).
Це призвело до накопичення значної частки сприйнятливого
до кору населення. В 2017 р. ОЩ збільшилось до 91,7% W і
90,6% RW, але не досягло необхідного рівня 95% і не
виправило ситуацію.
В 2014 р. більше 80% захворілих не були щеплені проти кору,
40% хворих були ромської національності. В 2017 р. питома
вага ромів серед захворілих збільшилась до 63,6%. Роми – це
важкодоступна для щеплень група населення через їх кочовий
спосіб життя, тому слід шукати методи залучення їх до
вакцинації.
Насторожує захворюваність медичних працівників (МП), які в
першу чергу повинні мати щеплення та проводити
роз’яснювальну роботу серед населення щодо переваг
імунізації. З 2013 по 2018 рр. на кір захворіло 61 МП, питома
вага нещеплених серед них склала 72,1% (44 особи), 8,1% (5
осіб) мали одне щеплення. У 2018 р. було зареєстровано 10
спалахів кору у закладах охорони здоров’я з кількістю
постраждалих 68 осіб, з них 23,5% (16 осіб) МП. Відсутність
щеплень серед МП свідчить про їх недостатню обізнаність
щодо вакцинопрофілактики.
Також виникненню спалахів сприяли недоліки у діагностиці
кору та проведенні протиепідемічних заходів в осередках.
Висновки. Епідемічне благополуччя, відсутність тяжких і
летальних випадків кору змінює сприйняття небезпеки
наслідків хвороби, перебільшує загрози для здоров’я наслідків
щеплень не тільки у населення, а й у МП, що призводить до
зниження ОЩ цільових груп населення і накопичення значної
частки сприйнятливих. При заносі збудника на територію
інфекція стрімко розповсюджується. В умовах реорганізації
галузі охорони здоров’я та вакцинозалежності населення слід
постійно підвищувати професійний рівень МП, активізувати
проведення освітніх програм для них та роз’яснювальної
роботи серед населення, приділяючи особливу увагу
важкодоступним групам населення і групам професійного та
епідемічного ризику.
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# 470. Features of Rotavirus Infection Spread in Organized
Groups of Adults
Khotlubei D.
Center for Preventive Medicine of the SI Territorial Medical
Association of the MIA of Ukraine in Zaporozhzhia Oblast

Introduction. Rotavirus infection (RVI) in the 21st century remains
a complex medical and social problem. According to the World
Health Organization (WHO), every year in the world, up to 125
million cases of RVI are recorded and 600-900 thousand are fatal.
The objective of the study is to establish the etiology of the bacterial
food poisoning (BFP) outbreak among military personnel.
Methods. An epidemiological investigation of the BFP outbreak was
conducted; bacteriological examination of the food unit in the
military unit (MU), residential barracks, drinking water of the water
supply network, food products, and duty details of the food unit,
contact persons was conducted; rapid tests were used to diagnose
RVI.
Results. In December 2018, in the city of Zaporizhzhia, 21 cases of
BFP were registered in MU X during 5 days of one week. Affected
age group: 20-31. The course of the disease was moderate and
severe. Vomiting was observed in the first 3 days, as well as
diarrhea (5-7 times a day), temperature 37.5-38.1 °C in most
patients. At hospitalization, all patients were diagnosed with
unidentified etiology BFP, and relevant therapy was prescribed.
Seventeen patients had unifying factors: the same conscription,
barracks, a company, a place and time for food. In the other 4
soldiers, no coincidences were established on the epidemiological
factor, except for one-time contacts with the patient.
According to a retrospective epidemiological analysis, the last case
of acute enteric infection in the MU had been registered 2 weeks
before the outbreak with a contract soldier. The case was not
related to staying in MU and was of a household nature.
The following features of the epidemic process course were
established: a short incubation period for infection; lack of positive
dynamics after primary anti-epidemic measures; no microbial
circulation in the microsite.
Taking into account the data of the epidemic history, features of
clinical symptoms, the absence of deviations during bacteriological
research, it was decided to conduct rapid medical tests (СITO) to
determine the antigen of the RVI pathogen. Positive results were
revealed in conscript soldiers. The patients were not examined for
RVI before hospitalization due to the lack of indicators for testing.
According to the results of studies for RVI, the plan of anti-epidemic
measures aimed at cancelling the RVI transmission routes was
immediately corrected. Treatment schemes for patients were also
corrected. During the week the outbreak was localized, which made
it possible to maintain the combat capability of the military unit in the
absence of the possibility to introduce quarantine measures.
Conclusions. The high dynamics of the infectious process spread
among a fairly large sample of military men pointed to an extremely
contagious type of infection. Currently, there is an urgent need in
Ukraine to create a normative legal act that would regulate the
actions of authorized bodies when registering intestinal infections.

# 470. Особливості розповсюдження ротавірусної інфекції
в організованих колективах дорослих
Хотлубей Д.
Центр превентивної медицини ДУ «Територіальне медичне
обєднання МВС України по Запорізькій області»

Вступ. Ротавірусна інфекція (РВІ) і в ХХІ столітті залишається
складною медико-соціальною проблемою. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щорічно в світі
реєструється до 125 млн. випадків РВІ, з яких 600-900 тис.
завершуються летально. Мета роботи: встановити етіологію
спалаху харчової токсикоінфекції (ХТІ) у військовослужбовців.
Методи. Проведено епідеміологічне розслідування спалаху
ХТІ; проведено бактеріологічне обстеження харчоблоку
військової частини (ВЧ), житлових казарм, води питної з
мережі водопостачання, харчових продуктів, а також добових
нарядів харчоблоку, контактних осіб; застосовано швидкі
тести для діагностики РВІ.
Результати. У грудні 2018 р. в м. Запоріжжя серед
військовослужбовців ВЧ Х протягом 5 діб одного тижня
зареєстровано 21 випадок ХТІ. Уражена вікова група: 20-31
рік. Перебіг захворювання середньої тяжкості та тяжкий. У
більшості захворілих спостерігалась блювота в перші 3 доби,
пронос (5-7 разів на добу), температура 37,5-38,1 °С. При
госпіталізації в усіх встановлений діагноз «ХТІ невстановленої
етіології», призначена відповідна терапія. У 17 хворих осіб
встановлені об’єднуючі фактори: один призов, спільна казарма
для проживання, рота, місце та час харчування. У інших 4 не
встановлено жодних співпадінь за епідеміологічними
фактором, окрім одноразових контактів з хворим.
За даними ретроспективного епідеміологічного аналізу у ВЧ
останній випадок захворювання на ГКІ зареєстрований за 2
тижні до початку спалаху у контрактного військовослужбовця.
Випадок не був пов'язаний з перебуванням у частині та носив
побутовий характер.
Встановлено особливості перебігу епідемічного процесу:
короткий інкубаційний період інфекції; відсутність позитивної
динаміки після введення первинних протиепідемічних заходів;
відсутність в мікродільниці циркуляції будь-яких бактерійних
агентів.
Враховуючи данні епідемічного анамнезу, особливості
протікання клінічних симптомів, відсутність відхилень при
проведенні бактеріологічних досліджень, вирішено провести
швидкі медичні тести (СІТО) на визначення антигену збудника
РВІ. Виявлені позитивні результати у солдат-строковиків. До
госпіталізації хворі не були обстежені на РВІ через відсутність
показань до проведення досліджень.
За результатами досліджень на РВІ одразу відкоригований
план протиепідемічних заходів, направлених на розірвання
шляхів передачі РВІ. Відкориговані схеми лікування хворих.
Протягом тижня спалах був локалізований, що дозволило
зберегти боєздатність військової частини в умовах відсутності
можливості введення карантинних заходів.
Висновки. Висока динаміка розповсюдження інфекційного
процесу серед досить великої вибірки військовослужбовців
вказала на вкрай контагіозний вид інфекції. Наразі в Україні
існує нагальна потреба в створенні нормативно-правового
акту, який регламентував би дії уповноважених органів при
реєстрації кишкових інфекцій.
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# 474. Molecular Genetics Analysis of Influenza A (H3N2)
Viruses Circulated since 2016 to 2019 Seasons in Ukraine
Mironenko A.1, Leibenko L.1, Radchenko L.1, Holubka O.1,
Zolotarova O.2
1SI L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine;
2Institute of Biology and Medicine of the Taras Shevchenko National
University of Kyiv

Introduction. Despite of the long-term research of influenza, this
virus remains the most studied but the least known human
pathogen. Epidemics of influenza occur every year and sometime
they cause numerous casualties. The A (H3N2) subtype of the virus
is the most variable and, therefore, is the most frequent outbreak
agent. Therefore, determination of genetic features of A (H3N2)
influenza viruses is very important.
Methods. Samples for the investigation were collected from
patients with influenza-like symptoms. The samples were tested by
real-time polymerase chain reaction (PCR), and influenza viruses
were isolated in MDCK and MDCK-SIAT cell cultures. Sequences of
isolates were retrieved from the Global Initiative on Sharing All
Influenza Data system (GISAID). Phylogenetic trees were
constructed using MEGA6 software. The online resource Phyre2
was used for the construction of 3D models of hemagglutinin (HA)
for each subtype of influenza virus. For visualization of amino acid
changes in proteins, we used the software Chimera.
Results. We have access to sequencing of 236 A (H3N2) influenza
viruses, which were isolated in Ukraine since October 2016 to
January 2019. From the beginning of the epidemic season
2018-2019, 28 isolates of Ukrainian A (H3N2) viruses were
sequenced. All of them located within the 3C.2a dominant
subcluster and were derived from the vaccine strain A/Singapore/
INFIMH-16-0019/2016. In general, during the season, 2 genetic
branches of influenza A (H3N2) viruses circulated: 3s2.A1b/135K
(which carried the substitution of T128A and T135K (antigenic site
A); and 3s2.A1b/131K (with T131K mutation, that located in
antigenic site A). Ukrainian isolates also selected AA changes at
residues E62G (located in antigenic site E), K92R (antigenic site E),
H311Q (antigenic site C), and E479G. Change of T128A is a
reversion, alanine at position 128 was observed in the old vaccine
strain A/HongKong/4801/2014. Another reversion of D53N was
found in dominant group of isolates from Ukraine. This change is
located in antigenic site C and identified already in influenza A
(H3N2) strains circulated in 2009, and their prevalence in the viral
population increased up to and through July 2010 and then
gradually decreased. In some isolates of this group there were
single Amino Acid substitutions: N45K, I437M in A/
Khmelnytskyi/552/2018, S219Y in A/Kyiv/508/2018 (antigenic site
D), K276E in A/Kyiv/511/2018 (antigenic site C), A372S in A/
Kyiv/539/2018 and I140V at A/Kyiv/527/2018 (antigenic site A).
Mutation S198P, that was observed in A/Kyiv/496/18 and A/
Denmark/1578/2019 is located in top of HA globule in antigen site
B. Most of these mutations had influence to the antigenic properties
of viruses, as they located in antigenic sites. Respectively, these
mutations are fixed in a viral population and greatly influenced to
their antigenic properties and reduced binding of viruses to
neutralizing antibodies. We also analyzed the variability of influenza
viruses in the last three seasons in general. The subcluster 3C.2a
represented by A/Hong Kong/4801/2014, have predominated
globally since 2015. A 4 branches of this subcluster were formed. In
Ukraine we isolated viruses only from three branches: A1, A2 and
A3. A1 was the most numerous and it continued circulate in next
two seasons.
Conclusions. This investigation enabled to perform analysis of
molecular and genetic variations (occurrence of mutations) of the
influenza viruses A (H3N2) which were circulating in Ukraine since
2016 to 2019. These findings will be taken into account for creation
of etiology forecast for the next influenza epidemic season in the
country.

# 474. Молекулярно-генетичний аналіз вірусів грипу A
(H3N2), що циркулювали в Україні у сезон з 2016 до 2019 рр.
Міроненко А.1, Лейбенко Л.1, Радченко Л.1, Голубка О.1,
Золотарьова О.2
1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського» НАМН України;
2ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Вступ. Не зважаючи на багаторічні дослідження грипу, цей
вірус залишається найбільш вивченим, але найменш пізнаним
патогеном людини. Епідемії грипу трапляються щороку, а іноді
вони призводять до чисельних жертв. Підтип вірусу A (H3N2) є
найбільш мінливим і тому частіше є провідним агентом спалаху.
Тому визначення генетичних особливостей вірусів грипу A
(H3N2) є дуже важливим.
Методи. Зразки для дослідження були зібрані у пацієнтів з
грипоподібними симптомами і тестовані методом полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі, також віруси грипу
були ізольовані в культурах клітин MDCK і MDCK-SIAT.
Послідовності ізолятів отримували з системи Global Initiative on
Sharing All Influenza Data (GISAID). Філогенетичні дерева були
побудовані з використанням програмного забезпечення
MEGA6. Інтернет-ресурс Phyre2 був використаний для
побудови 3D-моделей гемаглютиніну для кожного підтипу
вірусів грипу. Для візуалізації амінокислотних заміщень у білках
використовувалося програмне забезпечення Chimera.
Результати. Ми маємо доступ до сіквенсів 236 вірусів грипу A
(H3N2), які були виділені в Україні з жовтня 2016 р. до січня
2019 р. З початку епідемії сезону 2018-2019 рр. було
секвеновано 28 ізолятів вірусів A (H3N2). Всі вони були
розташовані в домінуючому субкластері 3C.2a і походять від
вакцинного штаму A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016.
Загалом, протягом сезону циркулювали 2 генетичні гілки
вірусів грипу A(H3N2): 3s2.A1b/135K (із заміщеннями T128A і
T135K (антигенний сайт A) і 3s2.A1b/131K (з мутацією T131K, в
антигенному сайті А). Українські ізоляти також мали заміщення
E62G (антигенний сайті Е), K92R (антигенний сайт Е), H311Q
(антигенний сайт C) і E479G. Мутацію T128A раніше
спостерігали у старого вакцинного штаму A /
HongKong/4801/2014. Інша мутація D53N (антигенний сайт C)
раніше ідентифікована у штамів, що циркулювали у 2009 році.
У частини ізолятів цієї групи були окремі амінокислотні
заміщення: N45K, I437M у A/Хмельницький /552/2018, S219Y у
A/Київ/508/2018 (антигенний сайт D), K276E в А/Київ/511/2018
(антигенний сайт C), A372S в A/Київ/539/2018 та I140V у А/
Київ/527/2018 (антигенний сайт А). Мутація S198P, що
спостерігалася в A/Kyiv/496/18, знаходилась в антигенному
сайті B. Більшість мутацій впливали на антигенні властивості
вірусів, оскільки вони розташовані у відомих антигенних
сайтах. Відповідно, ці мутації фіксуються у вірусній популяції і
знижуючи зв'язування вірусів з нейтралізуючими антитілами.
Ми також проаналізували мінливість вірусів грипу в останні три
сезони в цілому. Підкластер 3C.2a, представлений A/Hong
Kong/4801/2014, домінував у світі з 2015 року. Сформовано 4
гілки цього субкластера. В Україні ми виділяли віруси з трьох
гілок: А1, А2 і А3. А1 була найчисленнішою і продовжувала
циркулювати в наступні два сезони.
Висновки. Дане дослідження дозволило провести аналіз
молекулярно-генетичних варіацій (виникнення мутацій) вірусів
грипу А (H3N2), які циркулювали в Україні з 2016 по 2019 рр. в
країні. Ці знахідки будуть враховані при укладанні етіологічного
прогнозу для наступного епідемічного сезону грипу в країні.

2A
OTHER INFECTIOUS DISEASES – HUMAN AND ANIMAL HEALTH: HUMAN INFECTIOUS DISEASES
ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН: ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ



Page 175Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019

# 481. Herd Immunity to Diphtheria and Tetanus in Ukrainian
Children in Recent Years
Pavliy R.1, Henyk I.1, Malova O.1, Motyka O.1, Slesarchuk O.1,
Sahaidak H.2
1Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
25th Lviv City Clinical Hospital

Introduction. Many years of violations of the vaccine prevention
system in Ukraine have already led to the activation of a number of
controlled infections. It is important to observe the level of protection
of the population from such dangerous diseases as diphtheria and
tetanus.
The aim of the research was to study the anti-diphtheria and anti-
tetanus herd immunity in children in 2009-2017, to identify the least
protected groups.
Methods. Data on the levels of specific antitoxic anti-diphtheria and
anti-tetanus antibodies in blood of individuals of different age groups
of Ukraine in 2017 and children for the period of 2009- 2016 (anti-
diphtheria – in 37550, and anti-tetanus – in 36540 persons) have
been used. Serologic investigations were performed in Oblast
laboratory centers, data collection and analysis – in the
Methodological Center for the Control of the Herd Immunity of the
Population of Ukraine (Danylo Halytsky LNMU), using the
appropriate software. Personal data were not used. The statistics
was carried out for p=0.05.
Results. It was established that in 2017 about 22.5% of the
population of Ukraine did not have sufficient level of protection
against diphtheria (antibody concentration <0.1 international units/
ml); 2.6% were seronegative. 9.5% of the population was not
protected from the tetanus (seronegative amounted to 2.1%). In
some population groups, the number of unprotected people
significantly exceeded the average throughout the sample. In a
group of children aged 2 years the percentage of seronegative to
diphtheria was 9.6%, to the tetanus – 2.7% and in the group of 3-6
years, the percentage of seronegative to diphtheria was on average
5.6%, to the tetanus – 3.8%. Among children, 5 years of age,
seronegative to diphtheria, estimated to 8.8%, to the tetanus –
6.7%. The proportion of unprotected children is higher than that of
adults (even the elderly). This is due to the inadequate coverage of
children by the primary vaccine complex from diphtheria and
tetanus. The dynamics of the level of population immunity of
children for 2009-2017 has revealed unfavorable tendencies. A
disturbing sign is the presence of separate age groups (6, 8-9,
14-15, and 17 years), in which the proportion of persons
seronegative to the tetanus is higher than that of diphtheria. This
indicates a hidden course of the epidemic process of diphtheria
among the unprotected part of population.
Conclusions. Among the children in Ukraine, there are groups,
where the level of anti-diphtheria and anti-tetanus immunity is
significantly lower than the general level of protection. At the same
time, these age groups are most significant in preserving the
epidemic potential of diphtheria infection.

# 481. Популяційний імунітет до дифтерії та правця
дитячого населення України в останні роки
Павлій Р.1, Геник І.1, Малова О.1, Мотика О.1, Слесарчук О.1,
Сагайдак Г.2
1Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
2КНП «5-а міська клінічна лікарня м. Львова»

Вступ. Багаторічні порушення системи вакцинопрофілактики в
Україні вже привели до активізації ряду керованих інфекцій.
Актуальними є спостереження за рівнем захисту населення від
таких небезпечних захворювань, як дифтерія та правець.
Метою роботи було вивчення протидифтерійного та
протиправцевого популяційного імунітету дитячого населення
у 2009-2017 рр., виявлення найменш захищених контингентів.
Методи. Використано дані про рівні специфічних
антитоксичних протидифтерійних та протиправцевих антитіл у
крові осіб різних вікових груп населення України у 2017 р. та
дітей за період 2009-2016 рр. (протидифтерійних – у 37550,
протиправцевих – у 36540 осіб). Серологічні дослідження
виконані в обласних лабораторних центрах, збір та аналіз
даних – у Методичному центрі по контролю за станом
популяційного імунітету населення України (ЛМНУ ім. Данила
Галицького), за допомогою програмного забезпечення центру.
Персональні дані людей не використовували. Статобробку
проводили для p=0,05.
Результати. Встановлено, що у 2017 році близько 22,5%
населення України не мали достатнього рівня захисту від
дифтерії (концентрація антитіл <0,1 міжнародних одиниць/мл);
2,6% були серонегативними. Не захищеними від правця
виявилось 9,5% осіб (серонегативні становили 2,1%). В
окремих групах населення кількість незахищених осіб значно
переважала середній показник по всій вибірці. Виділяється
група дітей віком 2 роки (частка серонегативних до дифтерії
9,6%, до правцю – 2,7%) та група 3-6 років, у якій частка
серонегативних до дифтерії в середньому склала 5,6%, до
правцю – 3,8%. Серед дітей віком 5 років особи, серонегативні
до дифтерії, склали 8,8%, до правцю – 6,7%. Тобто, частка
незахищених дітей вища, ніж дорослих (навіть осіб похилого
віку). Це є наслідком недостатнього охоплення дітей
первинним вакцинальним комплексом від дифтерії та правця.
Динаміка рівня популяційного імунітету дітей за 2009-2017 рр.
виявила несприятливі тенденції. Тривожною ознакою є
наявність окремих вікових груп (6, 8-9, 14-15, 17 років), у яких
частка осіб, серонегативних до правцю, вища, ніж до дифтерії.
Це вказує на прихований перебіг епідпроцесу дифтерії серед
недостатньо захищеного населення.
Висновки. Серед дитячого населення України виявляються
контингенти, у яких рівень протидифтерійного та
протиправцевого імунітету значно нижчий від загального рівня
захищеності. Водночас, ці вікові групи є найбільш значимими у
збереженні епідемічного потенціалу дифтерійної інфекції.
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# 028. Relevance of the Problems of Ixodic Ticks Borelliosis in
Chernihiv Oblast
Raputa A.
SI Chernihiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Ixodic ticks borelliosis (IMB, Lyme borreliosis) is a
zoonotic transmissive naturally occurring disease caused by
Borrelia burgdorferi sensu lato spirochetes, transmitted by ixodic
ticks. Taking into account the natural and geographical conditions of
Chernihiv Oblast and the existence of enzootic areas with IMB, the
relevance of monitoring and preventive measures is evident. The
aim of the study is to carry out an analysis of the incidence of IMB in
people of the oblast, studying polymorphism and the course of the
disease.
Methods. Processing and analysis of epidemiological survey card
of patients with IMB using official statistics. Enzyme linked
immunosorbent assay was used for the analysis of blood serum
from people; for the study of ixodic ticks, method of dark-field
microscopy was used.
Results. The first cases of IMB in the oblast were reported in 2007
(14 cases), and every year this number increases significantly. For
the analyzed period (2017 – 2018), 244 cases were confirmed: 108
in 2017 (10.42%); 136 – in 2018 (13%), of which 169 were
laboratory confirmed (formation of "early" IgM antibodies – 97, "late"
IgG – 72), 75 cases were confirmed clinically. The main symptoms
in patients seeking help were swelling at the site of the bite, itching,
erythema, weakness, pain in the heart and joints, numbness of the
muscles. All patients who sought help from health institutions have
received qualified and effective treatment. Taking into account the
citizens' help-seeking due to the attacks of ticks, the intensity of the
disease outbreaks fell on the period of waking and beginning of
activity of the carriers in April, and lasted till October.
55 ixodic ticks were studied using the dark-field microscopy method,
one of them turned positive. The ticks of I. ricinus, genus got off
from the resident of Chernihiv on June 05, 2018, which indicates the
existence of a natural hot spot of the "urban type" infection.
Conclusions. There are 301 natural hot spots with the IMB on the
territory of Chernihiv Oblast in 18 rayons and cities, which once
again shows the active pathogen circulation in the oblast. The
situation is unstable and requires further monitoring, as well as
arranging and mastering of modern diagnostic methods.

# 028. Актуальність проблематики іксодових кліщових
бореліозів на території Чернігівської області
Рапута А.
ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Іксодовий кліщовий бореліоз (ІКБ, хвороба Лайма) – це
зоонозне трансмісивне природновогнещеве захворювання,
спричинене спірохетами Borrelia burgdorferi sensu lato,
переносником яких є іксодові кліщі. Враховуючи природно-
географічні умови Чернігівщини та існування ензоотичних
територій з ІКБ, актуальність проведення моніторингових та
профілактичних заходів очевидна. Завдання роботи –
проведення аналізу захворюваності людей на ІКБ в області,
дослідження поліморфізму та перебігу захворювання.
Методи. Обробка та аналіз карт епідеміологічного обстеження
хворих на ІКБ із використанням офіційних статистичних даних.
Для аналізу сироваток крові від людей використано
імуноферментний аналіз, для дослідження іксодових кліщів –
метод темнопольної мікроскопії.
Результати. Перші випадки захворювання на ІКБ в області
були зареєстровані у 2007 році (14 випадків), та з кожним
роком їх кількість помітно зростає. За період, що аналізується
(2017-2018 рр.) підтверджено 244 випадки: 108 у 2017 р.
(10,42%); 136 – 2018 р. (13%), із них лабораторно підтверджено
169 (утворення «ранніх» антитіл IgM – 97; «пізніх» IgG – 72), 75
випадків підтверджено клінічно. Основними симптомами у
пацієнтів, які звертались за допомогою, були набряк на місці
укусу, свербіж, еритема, слабкість, біль у серці та суглобах,
оніміння м’язів. Всім хворим, які звертались за допомогою до
лікувальних закладів, було надане кваліфіковане та
ефективне медикаментозне лікування. Враховуючи звернення
громадян щодо нападу кліщів, інтенсивність спалахів
захворювання припадала на період пробудження та початку
активності переносників у квітні та тривала до жовтня.
Методом темнопольної мікроскопії досліджено 55 іксодових
кліщів, із них один позитивний. Кліщ роду I. ricinus, знятий з
жителя м. Чернігів 05.06.18 р., що свідчить про існування
природного осередку інфекції «міського типу».
Висновки. На території Чернігівської області налічується 301
природних осередків з ІКБ у 18 районах та містах, що вкотре
показує активну циркуляцію збудника в даному регіоні.
Ситуація є нестійкою та потребує подальшого моніторингу, а
також налагодження та освоєння сучасних методів
діагностики.
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# 047. Epidemiological Features of Lyme Disease in Volyn
Oblast, Ukraine
Yanko N., Gavryshchuk V., Gnatyuk A., Ienzhyievska I.
SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Among natural focal vector-borne diseases in Volyn,
Ukraine, Lyme disease (LD) holds one of leading positions. The aim
of the study is to assess epidemic situation and forecast spread of
LD in the territory of the oblast.
Methods.We used epidemiological method and mapping. We
analyzed data of official reports in Ukraine and Volyn Oblast (form
2, 2008-2017); data of 145 records of epidemiological investigation
of LD cases; number of self-referral for medical assistance due to
tick bites in the oblast (2015-2017); and results of dark-field direct
microscopy of ticks in 2016-2017.
Results. In 1990s, only several rayons were considered endemic in
terms of LD; currently, all territory of the oblast is affected. In Volyn,
there are almost 130 inhabited areas enzootic in terms of LD. The
number of people affected with LD during the last 10 years
increased 8 times (from 0.48 per 100 ths. population in 2008 to 3.75
in 2017) that reflects the trend in Ukraine. Before getting sick, the
individuals attended forest (95.5%) and were bitten by ticks (97.5%).
Erythema migrans was seen in 92% of affected individuals. More
than 70% cases of the disease underwent laboratory investigation.
Annually, up to 500 people refer for medical assistance due to tick
bites; however, scientific publications show that 90% of patients
remove ticks by themselves. In 2016-2017, approximately 350 ticks
collected from humans were tested. Cells similar to borrelia causing
LD were found with dark-field direct microscopy in 14% (2016) and
25.6% (2017) of collected ticks. Two species of ticks are important
for LD transmission in the oblast: Іxodes ricinus and Dermacentor
reticulatus. Annual trends of incidence are characterized with
distinct seasonality that is connected to ticks activity (80-85% cases
happened in May-September).
Conclusions. The data suggest that epidemic situation in terms of
LD in Volyn is unstable and show increasing trend. There are signs
of extension of range of natural and man-made foci to the whole
territory of the oblast, increase of infection rate among vectors with
borrelia. Insufficiency of non-specific preventive measures
(acaricide and deratization treatment) contribute to long-term
existence of natural foci and active circulation of the agent.

# 047. Епідеміологічна характеристика кліщового лайм-
бореліозу у Волинській області
Янко Н., Гаврищук В., Гнатюк О., Єнжиєвська І.
ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. З природно-вогнищевих трансмісивних захворювань,
котрі мають вагоме значення в інфекційній патології на Волині,
кліщовому лайм-бореліозу (ЛБ) належить одне з провідних
місць. Метою дослідження є оцінка епідемічної ситуації та
прогноз поширення ЛБ на території області.
Методи. В роботі використано епідеміологічний та
картографічний методи. Проаналізовано: дані галузевої
статистичної звітності (форма 2 за 2008-2017 рр.) по Україні та
у Волинській області, 145 карт епідеміологічного обстеження
осередків ЛБ, кількості звернень постраждалих від укусів
кліщів у медичні установи (за 2015-2017рр.) та результати
прямої мікроскопії кліщів у темному полі зору в 2016-2017 рр.
Результати. Якщо у 90-х роках ендемічними за ЛБ вважались
декілька районів, то сьогодні уражена вся область. На Волині
налічується 130 ензоотичних населених пунктів по ЛБ.
Кількість заражень хворобою Лайма за останніх 10 років
збільшилась у 8 разів (з 0,48 на 100 тис. населення у 2008 р. до
3,75 у 2017 р.), що повторює тенденції по Україні. Виникненню
захворювання передувало відвідування хворими лісових
масивів (95,5%), укус кліща (97,5%). Мігруюча еритема
спостерігалась у 92% постраждалих. У понад 70% випадків
хворобу підтверджено лабораторними дослідженнями.
Щорічно за медичною допомогою з приводу укусів кліщами в
області звертаються до 500 осіб, хоча, за даними наукових
досліджень, 90% пацієнтів видаляють кліща самостійно. У
2016-2017 роках досліджено 350 кліщів, знятих з людей. В 14%
кліщів (в 2016 р.) та 25,6% (в 2017 р.) виявлені клітини,
морфологічно схожі до борелій – збудників лаймбореліозу. В
області два види іксодових кліщів відіграють рівне значення у
передачі ЛБ: Іxodes ricinus та Dermacentor reticulatus.
Сезонність захворювання пов’язана з активністю кліщів –
80-85% випадків припадає на травень-вересень.
Висновки. Наведені дані свідчать, що епідемічна ситуація з ЛБ
на Волині є нестійкою з тенденцією до зростання. Відмічається
розширення ареалу природних та антропургічних вогнищ на
всю територію області, підвищення зараженості переносників
бореліями. Недостатнє проведення неспецифічної
профілактики сприятиме довготривалому існуванню
природних осередків та активній циркуляції збудника.
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# 105. Epidemiological Situation with Tick-borne Infections in
the Brest Region of the Republic of Belarus
Korzan A., Ilyasheva E., Sadovnikova G., Yarets L., Borisevich S.
Brest Regional Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health,
Republic of Belarus

Introduction. In 1950-80s, isolated cases of tick-borne encephalitis
(TBE) were recorded in Brest Region, Belarus.
Methods. The work is based on a comparative analysis of long-
term epidemiological data on TBE and Lyme disease (LD). We used
statistical, cartographic and serological methods of research.
Results. Since the beginning of the epidemic rise in the incidence
of tick-borne infections in the region (1993), up to 31 cases of TBE
and 103 cases of LB have been reported annually. Of the 16
administrative territories of the region, five districts are defined as
endemic, they accounted for 96.7% of cases of TBE diseases:
Berezovsky (14.6%), Ivatsevichi (10.9%), Kamenetsky (16.9%),
Malorita (9.7%) and Pruzhansky (44.6%) districts; in non-endemic
areas, 3.3% of the cases are registered. Over the past 25 years, the
average incidence rate of TBE in the region was 2.10 per 100
thousand of the population; in endemic areas it was between 5.10
and 19.60 per 100 thousand. Infection of the population with the
TBE virus occurred mainly in the territories of nature reserves and
game reserves. Seasonal rise was observed in May-October. The
route of transmission was found to be vector-borne in 96.4% cases;
and food-borne – in 3.6% cases. Similarly, the average incidence
rate of LD in the region was 7.18 per 100 thousand people. Infection
of the population with LD causative agent occurred throughout the
region, including cities. Seasonal increase for this infection was
observed in May-September, when only vector-borne infection
transmission was established. The infection of ticks with the virus
TBE in nature averaged 11.4%; in endemic areas, it reached 23.2%;
when collected from human body, infection rate was 7.6%. The
average infection rate with LD pathogen in ticks collected in nature
was 26.7% for Ixodes ricinus, and 14.5% for
Dermacentor reticulatus; when collected from human body, 27.9%
for I. ricinus, and 29.5% for D. reticulatus; for nymphs – 55.4%. Two
cases of paresis of the extremities, including with a fatal outcome
(TBE + LD and TBE + human granulocytic anaplasmosis (HGA)), on
the background of a defect in immunity and chronic diseases, as
well as pregnancy.
Conclusions. The epidemic trend in the incidence of tick-borne
infections in the region as a whole tends to increase. There is an
expansion of the range of pathogens and nosoforms of tick-borne
infections. According to our observations, on the territory of the
region there are complex – landscape centers of the plains mainly in
the zones of influence of natural reserves and reserves with a set of
biotic and abiotic factors of nature; for LD not only natural foci, but
also anthropurgic ones are established.

# 105. Епідеміологічна ситуація щодо кліщових інфекцій на
території Брестcької області Республіки Білорусь
Корзан А., Ілляшева Є., Садовнікова Г., Ярець Л., Борисевич С.
Брестський обласний центр гігієни, епідеміології та
громадського здоров'я, Брест, Республіка Білорусь

Вступ. На території Брестської області у 50-80-і роки XX
століття реєстрували поодинокі випадки захворювань на
кліщовий енцефаліт (КЕ).
Методи. В основу роботи покладено порівняльний аналіз
багаторічних епідеміологічних даних щодо КЕ і Лайм-бореліозу
(ЛБ). Використано статистичний, картографічний і
серологічний методи дослідження.
Результати. З початку епідемічного підйому захворюваності на
кліщові інфекції на території області (1993 рік) щорічно
реєстрували до 31 випадку захворювань на КЕ і 103 випадки
ЛБ. З 16 адміністративних територій області 5 районів
визначені як ендемічні, на них припало 96,7% випадків
захворювань на КЕ: Березівський (14,6%),
Івацевицький (10,9%), Кам'янецький (16,9%), Малоритський
(9,7%) і Пружанський (44,6%) райони; на неендемічні території
– 3,3% випадків. Середній показник захворюваності на КЕ за
останні 25 років склав по області 2,10 на 100 тис. населення, на
ендемічних територіях він був у межах від 5,10 до 19,60 на 100
тис. населення. Зараження населення вірусом КЕ відбувалося
переважно на територіях природних заповідників і заказників.
Сезонними місяцями підйому були місяці з травня по жовтень.
Трансмісивний шлях інфікування було встановлено у 96,4%
випадків, аліментарний – у 3,6%. Аналогічно середній показник
захворюваності на ЛБ склав по області 7,18 на 100 тис.
населення. Зараження населення збудниками ЛБ відбувалося
на всій території області, а також на території міст. Сезонними
місяцями підйому для цієї інфекції були місяці з травня по
вересень; було встановлено лише трансмісивний шлях
інфікування. Вірусофорність кліщів, відловлених у зовнішньому
середовищі, в середньому становила 11,4%, а на ендемічних
територіях досягала 23,2%; серед кліщів, знятих з тіла людини
– 7,6%. Середній показник зараженості кліщів збудниками ЛБ
при вилові у зовнішньому середовищі для виду Ixodes ricinus
склав по області 26,7%, Dermacentor reticulatus – 14,5%; знятих
з тіла людини для виду I. ricinus – 27,9%, D. reticulatus – 29,5;
німф – 55,4%. Встановлено 2 випадки парезів кінцівок, серед
них з летальним результатом (КЕ + ЛБ і КЕ + гранулоцитарний
анаплазмоз людини), на фоні дефекту імунітету і хронічних
захворювань, а також вагітності.
Висновки. Рівень захворюваності на кліщові інфекції на
території області загалом має тенденцію до зростання.
Відзначається розширення ареалу збудників і нозоформ
кліщових інфекцій.Щодо КЕ на території області діють
комплексно-ландшафтні осередки рівнин переважно в зонах
впливу природних заповідників і заказників з набором
біотичних і абіотичних факторів; для ЛБ встановлені не лише
природні осередки, а й антропургічні.

2B
OTHER INFECTIOUS DISEASES – HUMAN AND ANIMAL HEALTH: VECTOR-BORNE DISEASES
ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН: ТРАНСМІСИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ



Page 181Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019

# 107. Results of Epizootological Surveillance for Ixodes
Ricinus in the Territory of Lviv Oblast
Shulhan A., Zarichna O., Ben I., Lozynskyi I.
Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Danylo
Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Given the fact that the territory of Lviv Oblast is
endemic of a number of naturalfocal human diseases, including
Lyme borreliosis, carrying out zoologic and entomological
monitoring of the fauna of ixodic ticks is of great scientific and
applied importance. The objective of work was to explore the
number and infecting of Lyme borreliosis ticks of the Ixodes ricinus
genus in different geographical regions of the oblast to assess
epidemic risks.
Methods. Epizootological analysis means tick dragging of hungry
ticks and nymphs on vegetation and soil surface and registering
them. During 2012-2016, 7189 ticks were caught, and their species
composition was determined. It took 202 flag/km to pass and 298
flag/hour to fulfill accounting on routes. Epizootological
examinations during the season from March to November were
conducted weekly. Indirect immunofluorescence method: detection
of Borrelia burgdorferi sensu lato antigens in biological substrates
using luminescent immune sera. Epidemiological methods: analysis
of No. 2 data form "Report on Individual Infectious and Parasitic
Diseases". Statistical methods used: analysis of data using Excel.
Results. In 2017, comparing to previous years, the epidemiological
situation with Lyme borreliosis sharply worsened in Lviv Oblast. The
level of spontaneous infection with Borrelia ticks over the past year
has increased 2.1 times, which has led to a new cycle of increasing
the population morbidity. Intensive index of morbidity from 3.13 per
100 thousandof population in 2012 increased to 12.32 in 2017.
Three species of ixodids of two genera were found – Ixodes and
Dermacentor – in the examined biotopes. One species I. ricinus that
is encountered in 100% of all catches absolutely dominated. The
dominance index of this species depending on the biotope reached
a maximum of 20.4-97.5%. Its high abundance was observed in
Yavoriv (11-80 specimens/flag/km) and Pustomytyrayons (9-70
specimens/flag/km). The number of infected I. ricinus ticks by the
pathogen B. burgdorferi sensu lato was 14.9% in Yavoriv, 25.0% in
Horodok and 13.1% in the Pustomyty rayons, which are enzootic
areas in relation to Lyme borreliosis. The established direct
correlation between the average strength, abundance and infection
rate of ticks confirmed the principle that in natural foci of zoonoses a
dominant species plays, as a rule, the main role in the circulation of
pathogens.
Conclusions. The analysis shows an increase in the range of the
causative agent of Lyme borreliosis, the increase in the number of
carriers and the increase in their infection with borrelia, the
presence of active natural and anthropurgic foci of Lyme disease.
The next stage will be the possibility of forecasting the conditions for
the new natural foci formation, their risk assessment and the
improvement of the strategy and tactics of anti-epidemic steps to
increase the efficiency of population protection.

# 107. Результати епізоотологічних спостережень за Iхodes
ricinus на території Львівської області
Шульган А., Зарічна О., Бень І., Лозинський І.
Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського
національного медичного університету імені Данила
Галицького

Вступ. З огляду на те, що територія Львівської області
ендемічна з цілого ряду природно-вогнищевих захворювань
людини, серед яких і Лайм-бореліоз, проведення зоолого-
ентомологічного моніторингу фауни іксодових кліщів має
велике наукове та прикладне значення. Метою нашої роботи
було дослідити чисельність та інфікування збудниками Лайм-
бореліозу кліщів роду Iхodes ricinus у різних географічних
районах області для оцінки епідемічних ризиків.
Методи. Епізоотологічний аналіз: збір на прапор голодних
кліщів, німф з рослинності, поверхні ґрунту та їх облік.
Протягом 2012-2016 рр. відловлено і визначено видовий склад
7189 екземплярів кліщів. Пройдено 202 прапоро/км,
відпрацьовано 298 прапоро/годин обліку на маршрутах.
Епізоотологічні обстеження в сезон з березня до листопада
проводили щотижнево. Метод непрямої імунофлюоресценції:
виявлення антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato в біологічних
субстратах із застосуванням люмінесцентних імунних
сироваток. Епідеміологічні методи: аналіз даних форми №2
«Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання».
Статистичні методи: аналіз даних із застосуванням
комп’ютерного програмного забезпечення Exсel.
Результати. У 2017 році у Львівській області, порівняно з
попередніми роками, епідеміологічна ситуація з Лайм-
бореліозу різко погіршилась. Рівень спонтанного зараження
кліщів бореліями за останній рік збільшився у 2,1 раза, що
призвело до нового циклу підйому захворюваності населення.
Інтенсивний показник захворюваності з 3,13 на 100 тис.
населення у 2012 році зріс до 12,32 у 2017 році. В обстежених
біотопах виявлено 3 види іксодид двох родів – Ixodes та
Dermacentor. Абсолютно домінував один вид –I. ricinus, що має
100% зустрічальність (присутній у всіх відловах). Індекс
домінування цього виду, залежно від біотопів, максимально
сягав 20,4-97,5%. Висока його чисельність спостерігалась на
території Яворівського (від 11 до 80 екз./прапоро/км) та
Пустомитівського районів (9-70 екз./прапоро/км). Кількість
інфікованих кліщів I. ricinus збудником B. burgdorferi sensu lato
становила 14,9% у Яворівському, 25,0% ‒ Городоцькому та
13,1% ‒ Пустомитівському районах, які є ензоотичними
територіями щодо Лайм-бореліозу. Встановлений прямий
кореляційний зв’язок середньої сили між чисельністю і
зараженістю кліщів підтвердив положення про те, що в
природних вогнищах зоонозів основну роль у циркуляції
збудників відіграє, як правило, домінуючий вид.
Висновки. Проведений аналіз свідчить про розширення
ареалу збудника Лайм-бореліозу, зростання чисельності
переносників і підвищення їх зараженості бореліями, наявність
активних природних та антропургічних вогнищ хвороби Лайма.
Наступним етапом буде можливість прогнозування умов
формування нових природних вогнищ, оцінка їх ступеню
ризику і вдосконалення стратегії та тактики протиепідемічних
заходів з метою підвищення ефективності захисту населення.
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# 115. An Update on Geographical Distribution of Ornithodoros
spp. Ticks in the Caucasus and Eastern Europe
Filatov S.1, Melashvili G.2, Tsitsishvili A.2, Mamedova K.3, Gerilovych
A.1, Stegniy B.1, Lopez J.4, Pérez de León A.5
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia;
3Azerbaijan State Agricultural University, Ganja, Azerbaijan;
4National School of Tropical Medicine, Baylor College of Medicine,
Houston, USA;
5United States Department of Agriculture, Agricultural Research
Service, Knipling-Bushland U.S. Livestock Insects Research
Laboratory and Veterinary Pest Genomics Center, Kerrville, USA

Introduction. Soft ticks of the genus Ornithodoros are medically
important as vectors of tick-borne relapsing fever (TBRF) group
Borrelia spirochetes in various parts of the world. Moreover, several
species of the genus have been shown to be capable of transmitting
African swine fever virus (ASFV) to pigs, which makes them a
relevant subject to study from the point of view of the veterinary
epidemiology. However, despite their importance for human and
animal health, no recent information exists regarding geographic
distribution of Ornithodoros spp. in Eastern Europe and neighboring
regions.
Methods. From 2014 to 2018, we conducted field acarological
studies in southern Ukraine, Georgia and Azerbaijan. Nidicolous
ticks were collected from animal burrows using CO2 baiting, as well
as vacuum and manual extraction of soil. Collected ticks were
subsequently transferred alive to a laboratory for sorting and
morphological identification.
Results. We collected 1370 nymphal and adult stage argasid ticks
of 2 species (Ornithodoros verrucosus and O. alactagalis). Ticks of
the former species were present in all of the three countries,
whereas O. alactagalis was found in small numbers only in
Azerbaijan. Both species occurred exclusively in natural habitats. In
Ukraine, the distribution range of the tick underwent significant
contraction comparing to that reported in the mid-twentieth century,
apparently as a result of the anthropogenic transformation of
suitable habitats. However, in Georgia and especially in Azerbaijan,
Ornithodoros ticks are still quite common in certain areas.
Conclusions. These findings represent an important piece of
information regarding the presence status of Ornithodoros spp. in
the region. More studies involving long-term field observations,
molecular techniques, spatial analysis and ecological modeling are
warranted to elucidate the tick’s ecology as well as to assess their
role as vectors of human and animal pathogens.

# 115. Нові відомості щодо географічного поширення кліщів
роду Ornithodoros у Східній Європі та на Кавказі
Філатов С.1, Мелашвілі Г.2, Цицішвілі А.2, Мамєдова К.3,
Герілович А.1, Стегній Б.1, Лопез Д.4, Перез де Леон А.5
1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Аграрний університет Грузії, Тбілісі, Грузія;
3Азербайджанський державний аграрний університет, Гянджа,
Азербайджанська республіка;
4Національна школа тропічної медицини, Бейлорський коледж
медицини, Хьюстон, США;
5Лабораторія з вивчення комах-шкідників тваринництва та
ветеринарний центр геномних досліджень шкідників ім.
Ніплінга та Бушленда сільськогосподарської дослідницької
служби Департаменту сільського господарства США, Кервілл,
США

Вступ. Аргасові кліщі роду Ornithodoros мають медичне
значення як переносники спірохет поворотного кліщового
бореліозу у різних частинах світу. Окрім того, деякі види цього
роду кліщів виявилися здатними переносити вірус
африканської чуми свиней до сприйнятливих тварин, що
робить їх актуальним об’єктом досліджень з точки зору
епізоотології. Поряд з тим, не зважаючи на важливість аргазід
з точки зору медицини та ветеринарії, інформація щодо
географічного поширення Ornithodoros spp. у Східній Європі та
регіонах, що межують із нею, на сьогодні відсутня.
Методи. Із 2014 р. по 2018 р. ми провели експедиційні виїзди
та акарологічне обстеження території у південній України,
Грузії та Азербайджані. Норових кліщів збирали зі сховищ за
допомогою виманювання на діоксид вуглецю, а також
вибираючи субстрат за допомогою бловеру або ж вручну.
Зібраних кліщів доставляли живими до лабораторії для
подальшого сортування і видового визначення за
морфологічними ознаками.
Результати. Було зібрано 1370 кліщів на різних стадіях
розвитку (німфи та дорослі), що належать до двох видів –
Ornithodoros verrucosus та O. alactagalis. Перший вид було
виявлено у кожній із трьох країн, в той час як O. alactagalis
знаходили лише у невеликій кількості в Азербайджані. Обидва
види зустрічалися лише у природних оселищах. В Україні
ареал кліщів зазнав значного скорочення у порівнянні із
даними середини минулого століття, вочевидь, як наслідок
антропогенної трансформації середовища. Проте у Грузії і
особливо в Азербайджані кліщі роду Ornithodoros і сьогодні
досить часто зустрічаються у певних районах.
Висновки. Результати наших досліджень є важливим
джерелом інформації відносно присутності кліщів роду
Ornithodoros у регіоні. Для кращого розуміння екології та оцінки
епідеміологічної і епізоотологічної ролі кліщів необхідні
подальші дослідження, які б поєднували у собі тривалі польові
спостереження, молекулярно-біологічні методи, просторовий
аналіз та екологічне моделювання.
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# 118. Effective Method of Emergency Nonspecific Prophylaxis
and Treatment of Viral Infections on the Experimental Tick-
Borne Encephalitis Model
Kozlovskyi M., Lozynskyi I.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. The prolonged exposure of sufficient levels of
endogenous interferon (IFN) in the body is an important factor in the
emergency nonspecific prophylaxis and treatment of viral diseases.
A high functional status of the interferon system and the optimal
combined use of interferon inducers with other anti-infections
remedies should be the necessary moments for such a condition.
Taking into consideration the above, an experimental model of tick-
borne viral encephalitis (TBVE) was used to study the effectiveness
of the combined use of amixine preparation inducting interferon with
general strengthening remedies: the natural mineral bioregulator
Minerol and reshly prepared oil from flax seed.
Methods. The IFN titers in serum samples of laboratory mice were
determined by microtechnique by based on the delay of the
cytopathic effect of test virus of encephalomyocarditis of mice
(EMC) in L-929 cell culture. Antiviral activity was assessed by the
degree of protection (%) (difference in survival between the
research and control groups of animals infected with tick-borne
encephalitis virus (TBEV)), as well as by the average life
expectancy (ALE) of experimental animals compared to the control
ones.
Results.With simultaneous use of amixine and Minerol, the content
of IFN in the blood of mice increased 2 times (from 160-320 to
320-640 units/ml in 24 hours after the administration of amixine),
and the animals' resistance to TBEV increased by 10.5% compared
to the administration of amixine alone, which protected animals from
a lethal dose of the virus at 27.1% level.
When combining amixine with flax seed oil, the intensity of
interferon formation increased 4-8 times (from 160 to 640-1280
units/ml), although the flax oil itself, similarly to Minerol, did not
show interferoninducing activity. The combined administration of
amixine and flax seed oil also provided a strong antiviral effect,
which was characterized by an increase in animal protection to the
level of 45.0%, or 15.0% more than amixine alone.
The significant enhancement of interferon formation and resistance
of mice infected with TBEV was observed with simultaneous
administration of amixine, flax seed oil and Minerol, in which
interferoninducing activity of amixine increased 8-16 times (from
160 to 1280-2560 units/ml), and its antiviral efficiency increased by
19% (from 29.7 to 48.7% of protection level). Increase in the life
expectancy (ALE) of infected animals by 1.4 days also indicates a
reliable effectiveness of the method of joint use of remedies under
study.
Conclusions. The studies indicate the effectiveness and
prospective use of amixine, the domestic inducer of interferon, on
background of long-term intake of non-toxic fortifying remedies –
flax seed oil and the natural mineral complex Minerol, with the
purpose to maintain the interferon system at the proper functional
level for nonspecific prophylaxis and treatment of tick-borne
encephalitis and other dangerous arbovirus infections.

# 118. Ефективний спосіб екстреної неспецифічної
профілактики та лікування вірусних інфекцій на моделі
експериментального кліщового вірусного енцефаліту
Козловський М., Лозинський І.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Важливим чинником екстреної неспецифічної
профілактики та лікування вірусних захворювань є тривала дія
в організмі достатніх рівнів ендогенного інтерферону (ІФН).
Необхідними моментами для такої умови повинні виступати
високий функціональний стан інтерферонової системи та
оптимальне комбіноване застосування індукторів інтерферону
з іншими протиінфекційними засобами. З врахуванням
вищевказаного на експериментальній моделі кліщового
вірусного енцефаліту (КВЕ) було досліджено ефективність
поєднаного застосування інтерфероноіндукуючого препарату
аміксину з загальнозміцнюючими засобами: природним
полімінеральним біорегулятором «Мінеролом» та
свіжовиготовленою олією з насіння льону.
Методи. Титри ІФН в зразках сироваток крові лабораторних
мишей визначали мікрометодом за затримкою цитопатичної дії
тест-вірусу енцефаломіокардиту мишей у культурі клітин
L-929. Противірусну активність оцінювали за ступенем захисту
(%) (різниця у виживанні між дослідною та контрольною
групами тварин, інфікованих вірусом кліщового енцефаліту
(ВКЕ)), а також за показником середньої тривалості життя
(СТЖ) піддослідних тварин у порівнянні з контрольними.
Результати. При поєднаному застосуванні аміксину та
«Мінеролу» вміст ІФН в крові мишей збільшувався у 2 рази (з
160-320 до 320-640 од/мл через 24 години після введення
аміксину), а резистентність тварин до ВКЕ зростала на 10,5%
у порівнянні із введенням самого лише аміксину, що захищав
тварин від летальної дози вірусу на рівні 27,1%.
При комбінації аміксину із лляною олією інтенсивність
інтерфероноутворення посилювалась у 4-8 разів (з 160 до
640-1280 од/мл), хоча самостійно лляна олія, аналогічно
«Мінеролу», інтерфероніндукуючу активність не проявляла.
Сумісне введення аміксину та лляної олії забезпечувало також
виразний противірусний ефект, що характеризувався
зростанням захисту тварин до рівня 45,0% – на 15,0% більше,
порівняно з одним аміксином.
Суттєве посилення інтерфероноутворення та резистентності
інфікованих ВКЕ мишей спостерігалось при одночасному
комплексному введенні аміксину, лляної олії та «Мінеролу»,
при якому інтерфероніндукуюча активність аміксину зростала
у 8-16 разів (з 160 до 1280-2560 од/мл), а його противірусна
ефективність збільшувалась на 19% (з 29,7 до 48,7% захисту).
На достовірну ефективність такого способу спільного
застосування досліджуваних засобів вказує і збільшення СТЖ
інфікованих тварин на 1,4 дня.
Висновки. Проведені дослідження свідчать про ефективність
та перспективність застосування вітчизняного індуктора
інтерферону аміксину на тлі тривалого прийому нетоксичних
загальнозміцнюючих засобів - лляної олії та природного
полімінерального комплексу «Мінеролу», з метою підтримки на
належному функціональному рівні інтерферонової системи для
неспецифічної профілактики і лікування КВЕ та інших
небезпечних арбовірусних інфекцій.
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# 130. Monitoring and Control of Zoonotic Vector-Borne
Diseases
Berezovskyi A.1, Fotina T.1, Levytska V.1, Vichova В.2, Karbowiak
G.3
1Sumy National Agrarian University
2Institute of Parasitology Slovak Academy of Sciences, Kosice,
Slovak Republic;
3Witold Stefanski Institute of Parasitology, Polish Academy of
Sciences, Warsaw, Poland

Introduction. Vector-borne diseases are infectious and invasive
diseases that affect animals and humans; the pathogens transmit
from one susceptible host to another with bloodsucking arthropods
(ticks, insects, etc.). Of such diseases, the most common and
clinically significant are babesiosis, borreliosis, dirofilariasis,
anaplasmosis, leishmaniasis, haemobartonellosis, ehrlichiosis, etc.
In Ukraine, systematic studies of zoonotic diseases have not been
conducted.
Methods. The objective of our research was to study the species
composition of Ixodid ticks in Khmelnytskyi, Chernivtsi, Ternopil,
Vinnytsia Oblasts and pathogens that they carry. The ticks were
collected from dogs, cats, bovine cattle and small ruminants that
were further studied in order to determine the species composition
and the presence of pathogens using molecular-genetic methods.
Results. As a result of the monitoring of the species composition of
Ixodid ticks, three species were identified: Dermacentor reticulatus,
Ixodes ricinus and I. hexagonus. The dominant species were: D.
reticulatus – 71% and I. ricinus – 28.6%, however, I. hexagonus
was found only in cats (0.42%).
Using polymerase chain reaction (PCR) method for studying the
ticks, we found that: 74% were infested with Candidatus
Neoehrlichia mikurensis; 39% were infected with Rickettsia spp.; in
16% ticks, Bartonella spp. was detected; in 5.8% – Anaplasma
phagocytophilum. Our data suggest that the risk of infection with
tick-borne pathogens in the western regions of Ukraine is quite high.
Conclusions. Currently, the development and state registration of
three modern antiparasitic agents for therapeutic and prophylactic
treatments of farm and domestic animals and two agents with
insecticidal and antiparasitic properties are underway. With the
onset of warm weather, it is planned to conduct further studies of
ticks to clarify the epizootic situation and transboundary risks
identifying the ranges of pathogens of these diseases in the foothills
of the Carpathians, the Carpathian Mountains and the adjacent
regions in the Slovak Republic and the Republic of Poland.
System monitoring of pathogens and effective control of vector-
borne animal diseases are the basis for improving the
epidemiological situation among the population.

# 130. Моніторинг і контроль трансмісивних зоонозних
хвороб тварин
Березовський А.1, Фотіна Т.1, Левицька В.1, Віхова Б.2,
Карбов'як Г.3
1Сумський національний аграрний університет;
2Інститут паразитології Словацької академії наук, Кошіце,
Словацька Республіка;
3Інститут паразитології імені Вітольда Стефанського Польської
академії наук, Варшава, Польща

Вступ. Трансмісивні хвороби (vector-borne diseases) – це
різновид інфекційних та інвазійних хвороб тварин і людей,
збудники яких поширюються від одного до іншого
сприйнятливого суб'єкту за участі кровосисних членистоногих
(кліщів, комах тощо). З таких хвороб найбільш поширеними
клінічно значимими є: бабезіоз, бореліоз, дирофіляріоз,
анаплазмоз, лейшманіоз, гемобартонельоз, ерліхіоз тощо. В
Україні системні дослідження зооантропонозних захворювань
не проводились.
Методи. Метою наших досліджень було вивчення видового
складу іксодових кліщів у Хмельницькій, Чернівецькій,
Тернопільській, Вінницькій областях та патогенів, які вони
переносять. Кліщі були зібрані з собак, котів, великої рогатої
худоби та дрібної рогатої худоби, які далі досліджувались з
метою встановлення видового складу та молекулярно-
генетичними методами на наявність патогенів.
Результати. В результаті проведеного моніторингу видового
складу іксодових кліщів ідентифіковано три види: Dermacentor
reticulatus, Ixodes ricinus та I. hexagonus. Домінуючими видами
були: D. reticulatus – 71% та I. ricinus – 28,6%, проте I. hexagonus
був виявлений лише у котів (0,42%).
З’ясовано, що з досліджених кліщів методом полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР): 74% інвазовані Candidatus
Neoehrlichia mikurensis; 39% інфіковані Rickettsia spp.; у 16%
кліщів виявляли Bartonella spp.; у 5,8% – Anaplasma
phagocytophilum. Наші дані показують, що ризик зараження
кліщовими патогенами у західних областях України є досить
високим.
Висновки. В даний час ведеться розробка і державна
реєстрація трьох сучасних протипаразитарних засобів для
лікувально-профілактичних обробок сільськогосподарських і
домашніх тварин та двох засобів з інсектицидними і
дезінвазійними властивостями. З настанням тепла планується
проведення подальших досліджень кліщів для з’ясування
епізоотичної ситуації та транскордонних ризиків щодо
виявлення ареалів збудників даних захворювань в передгір’ї
Карпат, Карпатах та прилеглих до них регіонах у Словацькій
Республіці та Республіці Польщі.
Системний моніторинг збудників та ефективний контроль
трансмісивних хвороб тварин являються основою покращення
епідеміологічної ситуації серед населення.
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# 156. Tick-Borne Spotted Fevers and Ixodiс Ticks in Ukraine.
Review
Nebogatkin I.
SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The group of tick-borne spotted fevers under the
climate warming conditions begins to play a perceptible role in
human infectious pathology. The spread of these rickettsias along
with vectors to new territories may cause not only outbreaks of
certain diseases, but simultaneously, create an "emergent" situation
that may cause the appearance of crucially new infectious agents
causing unknown diseases in people and animals.
Methods. Available literature sources were studied using Mendeley,
version 188. In total, we analyzed 499 sources where Ixodic ticks
and causative agents of the diseases that they transmitted (tick-
borne) were mentioned. Statistical analysis was performed using
MS Excel and PAST.
Results. There were in total 73 sources identified that present data
on study of Ixodic ticks for pathogens that cause tick-borne fever in
humans.
In 28.77% of studies, either the term "tick-borne spotted fevers" or
Rickettsia spp. was noted, and six tick species with different
infection intensity were mentioned: Ixodes ricinus (infection rate
8.4-35.0%), Dermacentor reticulatus (2.3-50.9%), D. marginatus
(33.9-45.7%), as well as individual infected Rhipicephalus rossicus,
R. sanguineus, Hyalomma marginatum.
Rickettsia helvetica (unnamed disease) was mentioned in 6 sources
and infected exceptionally I. ricinus (individual ticks). R. monacensis
(Mediterranean) was mentioned in 7 sources and infected I. ricinus
and Haemaphysalis punctata. R. raoultii (TIBOLA syndrome) was
found in 8 sources, infected Dermacentor, D. reticulatus and D.
marginatus with a maximum infection rate of 72.64%. R. sibirica
(unnamed) – in 3 sources, infected R. sanguineus. R. slovaka
(TIBOLA syndrome) – in 4 sources, infected I. ricinus and D.
reticulatus. R. aeschlimanii (unnamed) – in one source,
H. marginatum. Candidatus R. kulagini (unnamed) – in one source,
D. marginatus. Currently, R. rutchkovskyi, which caused tick-borne
paroxysmal rickettsiosis is not observed in Ukraine.
Рикетсія R. conorii (Mediterranean and Astrakhan) was mentioned
in 17 sources, in the south of the country it occurs in R. sanguineus
with an infection rate from 2.6% to 52.1%, as well as in
D. marginatus and R. rossicus, in the Forest-steppe and Polissya –
in I. ricinus and D. reticulatus with the infection rate from 0.5% to
7.7%.
We state a hypothesis, which requires additional molecular study: in
the central and northern areas of Ukraine, R. conorii belongs to an
independent subspecies, and the diseases in humans are
asymptomatic in the majority of cases.
Conclusions. In total, there are nine species of causative agents
related to spotted fevers and associated with Ixodic ticks, and one
species of R. akari associated with gamasid mites were detected in
Ukraine. Cases of human disease caused by new rickettsias of this
group occur under other diagnoses, and the situation requires
improvement of laboratory equipment.

# 156. Група кліщових плямистих гарячок і іксодові кліщі в
Україні. Огляд
Небогаткін І.
ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Група кліщових плямистих гарячок в умовах потепління
клімату починає відігравати помітну роль у інфекційній
патології людини. Проникнення цих рикетсій разом з
переносниками на нові території можуть викликати не тільки
«спалахи» відповідних захворювань, але, паралельно,
створювати «емерджентну» ситуацію, яка може спричинити
виникнення принципово нових збудників з невідомою
патологією для людей і тварин.
Методи. Вивчалися доступні джерела літератури з
використанням Mendeley 18 версії. Всього проаналізовано 499
джерел, в яких згадуються іксодові кліщі і збудники
захворювань, які вони переносять (tick-borne). Статистичний
аналіз проводився в MS Excel та PAST.
Результати. Усього виявлено 73 джерела, в яких
представлено дані про дослідження іксодових кліщів на
наявність збудників, які викликають кліщові плямисті гарячки
у людей.
У 28,77% досліджень вказується або термін «кліщові плямисті
гарячки» або Rickettsia sp. і йдеться про зараження шести
видів кліщів з різною інтенсивністю: Ixodes ricinus (відсоток
зараження 8,4-35,0%), Dermacentor reticulatus (2,3-50,9%), D.
marginatus (33,9-45,7%), а також заражені одиничні
екземпляри Rhipicephalus rossicus, R. sanguineus, Hyalomma
marginatum.
Rickettsia helvetica (хвороба без назви) згадується у 6
джерелах і заражає виключно I. ricinus (поодинокі особини). R.
monacensis (середньоземноморська) згадується у 7 джерелах,
заражає I. ricinus і Haemaphysalis punctata. R. raoultii (синдром
TIBOLA) – у 8 джерелах, заражає кліщі роду Dermacentor, D.
reticulatus і D. marginatus при максимальному відсотку
зараження 72,64%. R. sibirica (без назви) – у 3 джерелах,
заражає R. sanguineus. R. slovaka (синдром TIBOLA) – у 4
джерелах, заражає I. ricinus і D. reticulatus. R. aeschlimanii (без
назви) – у одному джерелі, кліщі H. marginatum. Candidatus R.
kulagini (без назви) – у одному джерелі, кліщі D. marginatus.
Рикетсія R. rutchkovskyi, що викликала кліщовий
пароксизмальної рикетсіоз, сьогодні на території України не
відмічається.
Рикетсія R. conorii (марсельська та астраханська) згадується у
17 джерелах, на півдні країни зустрічається у кліщів R.
sanguineus за відсотку зараження від 2,6% до 52,1%, а також у
D. marginatus і R. rossicus, а в Лісостепу і Поліссі – у кліщів I.
ricinus і D. reticulatus при зараженні від 0,5% до 7,7%.
Висловлюємо гіпотезу, яка потребує додаткових молекулярних
досліджень: що R. conorii у центральних і північних районах
України належить до самостійного субвиду, а захворювання у
людей протікають у більшості випадків безсимптомно.
Висновки. Усього в Україні виявлено 9 видів збудників, що
належать до плямистих гарячок та пов’язані з іксодовими
кліщами, і один вид R. akari, що пов'язаний з гамазовими
кліщами. Захворювання людей на хвороби, що викликані
новими рикетсіями цієї групи, проходять під іншими
діагнозами, а ситуація потребує покращення лабораторного
обладнання.
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# 180. Borrelia burgdorferi sensu lato and Borelia spelmanii in
the Inhabitants of Ternopil Oblast (Western Ukraine)
Shkilna M., Pokryshko O., Humenna R.
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

Introduction. Lyme disease is a serious infectious disease of in
both USA and Europe. In Europe, 5 human-pathogenic genospecies
from the Borrelia burgdorferi sensu lato complex have been
isolated: B. afzelii, B. garinii, B. bavariensis, B. burgdorferi sensu
stricto and B. spielmanii. The Ternopil Oblast (western part of
Ukraine), is an endemic area of Lyme disease. Habitats of the tick
Ixodes ricinus were found in 57 settlements of 14 rayons in the
Ternopil Oblast.
Methods. The research was conducted within the framework of the
Ukrainian-Polish project “Investigation of epidemiology,
pathogenesis, clinics and prophylaxis of borreliosis”, started in
2015. The present studies were based on 48 patients with
supposed Lyme disease. The age of tested persons ranged from 19
– 75 years. The group of examined patients comprised 22 men and
26 women. Sera of the tested patients were examined for the
presence of anti-B. burgdorferi s.l. (B. burgdorferi sensu stricto,
B. afzeli, B. garinii) antibodies with the use of the enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) test (Euroimmun, Germany),
determining the level of specific IgM and IgG. Only specific IgM
against complex B. burgdorferi s.l. (B. burgdorferi sensu stricto,
B. afzeli, B. garinii, B. spielmanii) were examined with the use of
immunoblot test (EUROLINE Borrelia RN-AT adv). The tests were
carried out according to producer's instructions. The persons tested
were also questioned about erythema migrans (ECM), arthritis,
radiculoneuritis, cranial neuropathy, lymphocytic meningitis, or flu-
like symptoms following tick bites. Also, the frequency of ticks bite
cases and methods of their prevention were assessed.
Results. According to the presence of antibodies against
B.burgdorferi s.l. (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzeli, B. garinii),
positive or doubtful result in at least one class of IgM/IgG was
observed in 36.8% of respondents. The percentage of only IgM
antibodies against (Borrelia burgdorferi sensu lato + B. spіelmanii)
was 55.9% in the blood serum of patients supposed Lyme disease.
Conclusions. The percentage of IgM antibodies against
(B. burgdorferi sensu lato + B. spіelmanii) in the blood serum of the
inhabitants of Ternopil Oblast with supposed Lyme disease were
tested for the first time.
The given data testify to the considerable distribution of B.
spielmanii in the Ternopil region and the low awareness of the
doctors of the region regarding this infection disease.

# 180. Borrelia burgdorferi sensu lato і Borelia spelmanii в
мешканців Тернополя (західна Україна)
Шкільна М., Покришко О., Гуменна Р.
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського

Вступ. Хвороба Лайма є найпоширенішою інфекцією як в
Північній Америці, так і в Європі, що передається через укуси
кліщів. В Європі сьогодні виділяють 5 патогенних для людини
генотипів з комплексу Borrelia burgdorferi sensu lato: найбільш
часто зустрічається B. afzelii, за нею слідують B. garinii,
B. bavariensis, B. burgdorferi sensu stricto та B. spielmanii.
Території іксодових кліщових бореліозів виявлено в 57
населених пунктах 14 районів нашої області та у м. Тернополі.
Методи. Обстеження є частиною спільного українсько-
польського проекту «Дослідження епідеміології, патогенезу,
клініки та профілактики бореліозу». Під спостереженням
перебували 232 пацієнти з передбачуваною хворобою Лайма.
Вік обстежених становив від 18 до 74 років. Чоловіків було 87,
жінок – 145. Антитіла до B. burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi
sensu stricto, B. afzeli, B. garinii B. spielmanii) IgM і/чи IgG
визначали в сироватці крові обстежених методом
імуноферментного аналізу (ІФА), використовуючи тест-системи
компанії Euroimmun AG (Німеччина). Отримані результати
оцінювали відповідно до рекомендацій виробника тест-систем.
Усі обстежені дали відповіді на питання уніфікованої
міжнародної анкети-опитувальника, в якій відмічали скарги, які
ймовірно можуть бути пов’язані із інфекцією, викликаною
B. burgdorferi, такі як мігруюча еритема (МЕ), артрит,
радикулоневрит, краніальна нейропатія, менінгіт, або грипо-
подібний синдром, які виникали в пацієнтів, що зазнали
нападів кліщів. Також вивчали частоту нападів кліщів та
методи їх профілактики.
Результати. Аналіз результатів серологічного дослідження
сироваток крові на наявність специфічних IgM і IgG виявив
позитивні або проміжні результати хоча б одного класу антитіл
до B. burgdorferi s.l. (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzeli,
B. garinii) в 75 (32,3%) респондентів. Антитіла лише класу М
проти (B. burgdorferi sensu lato + B. spіelmanii ) діагностовано в
54,9% пацієнтів із передбачуваною хворобою Лайма.
Висновки. Збільшення захворюваності на Хворобу Лайма в
Тернопільській області (західна Україна) відповідає загальній
тенденції до збільшення кількості зареєстрованих випадків
цього захворювання в Центральній Європі, що диктує
необхідність розробки стандартів моніторингу профілактики
даної інфекції. Вперше проаналізовано відсоток вмісту IgM
антитіл проти (B.burgdorferi sensu lato + B. spіelmanii) у
сироватці крові жителів Тернопільської області з
передбачуваною хворобою Лайма.
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# 188. Results of Epidemic and Epizootological Monitoring of
Lyme Disease in 2014-2018 in Odesa Oblast
Datsiuk V.1, Honcharov V.1, Dementiev S.1, Nebogatkin I.2
1SI Odesa Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The ixodic ticks are one of the essential parts of the
quator that ensures the existence of natural foci of infections
dangerous to humans and animals, including Lyme disease. The
latter often leads to severe consequences that requires long-term
costly treatment. The task of this work is to summarize some results
of epidemic and epidemiological monitoring of Lyme disease.
Methods. Blood serum of people applied to medical institutions for
medical assistance regarding the bites of mites were studied by
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and polymerase
chain reaction (PCR) in the laboratory of the SI Odesa Oblast
Laboratory Center of the MoH of Ukraine. The Ixodidae were being
collected at stationary points and at places of attack of ticks using
drag-flag method, from animals and humans. Statistical analysis
was carried out in MS Excel and PAST.
Results. During 2014-2018, 2,922 people who were affected by
mite bites, applied to the medical facilities, when the ELISA method
was introduced. Only 740 people were examined, which is 25.36%.
From year to year the percentage of people examined continuously
decreased from 52.88% to 12.62%. 71 persons (9.6%) with a
positive result have been found. It has been found that the
percentage of people with Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) has
steadily increased from 5.25% in 2014 to 21.11% in 2018. The
linear trend formula was y=4.5506x-2.4749 with the approximation
accuracy R²=0.85.
During that period, 1,495 Ixodidae of 8 species were studied using
PCR method. Only Ixodes ricinus had epidemiological value of
44.55% in Lyme disease. B. burgdorferi s.l. (genotyping was not
carried out) was found in 91 ticks. The most positive results were
recorded in I. ricinus— 75 (82.42%), and the percentage of
infection varied from 2.86 to 6.77 with an average of 5.13. As
indicators of natural foci, Borrelia were found in 3 species of
Dermacentor reticulatus in 2015, 3 species of Rhipicephalus
rossicus, and 4 species of R. sanguines and Hyalomma marginatum
in 2016.
Upward trend in the positive results also continued in the study of
the ixodic ticks. The formula for the linear trend was for I. ricinus
y=0.6892x+3.0718 with the approximation accuracy R²=0.44.
Conclusions. In Odesa oblast, there are tendencies to increase
tension in the natural foci of Lyme disease that would entail
worsening of the epidemic situation and requires continuous
monitoring. There was a sharp decrease in the number of
examinations of people who suffered from ticks that requires an
immediate correction.

# 188. Підсумки епідемічного і епізоотологічного
моніторингу за хворобою Лайма в період з 2014 по 2018 рр.
на території Одеської області
Дацюк В.1, Гончаров В.1, Дементєв С.1, Небогаткін І.2
1ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України»
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Іксодові кліщі є однією з невід’ємних частин кватора,
що забезпечує існування природних вогнищ інфекцій,
небезпечних для людей і тварин, в тому числі хвороби Лайма.
Остання часто призводить до важких наслідків, що потребує
багаторічного затратного лікування. Підведення деяких
підсумків епідемічного і епізоотологічного моніторингу за
хворобою Лайма є задачею цієї роботи.
Методи. Проводилось дослідження сироваток крові людей, що
звернулися за медичною допомогою з приводу укусу кліщів до
лікувальних закладів, методами імуноферментного аналізу
(ІФА) і полімеразаної ланцюгової реакції (ПЛР) у лабораторії
ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Іксодових кліщів збирали на прапор, з тварин і людей в
стаціонарних пунктах та в місцях нападу кліщів. Статистичний
аналіз проводився в MS Excel та PAST.
Результати. За період з 2014 по 2018 рр., коли було
впроваджено метод ІФА, до медичних закладів звернулись
2922 особи, які постраждали від укусів кліщів. Всього
обстежено тільки 740 осіб, що складає 25,36%. Відсоток
обстежених людей із року в рік невпинно знижувався з 52,88%
до 12,62%. Виявлено 71 особу (9,6%) з позитивним
результатом. Встановлено, що відсоток людей з Borrelia
burgdorferi sensu lato (s.l.) невпинно зростав з 5,25% у 2014 р.
до 21,11% у 2018 р. Формула лінійного тренду склала
y=4,5506x–2,4749 при величині достовірності апроксимації
R²=0,85.
За цей же період методом ПЛР досліджено 1495 іксодід 8
видів. Питома вага кліща Ixodes ricinus, єдиного який має
епідеміологічне значення при хворобі Лайма, становила
44,55%. B. burgdorferi s.l. (генотипування не проводилось)
виявлена у 91 кліща. Найбільше позитивних результатів
зафіксовано у I. ricinus— 75 (82,42%), а процент зараження
коливався від 2,86 до 6,77 при середньому 5,13. Як індикатори
існування природних вогнищ були виявлено борелії у 3 особин
Dermacentor reticulatus у 2015 році, у 3 особин Rhipicephalus
rossicus і по 4 особини R. sanguines й Hyalomma marginatum у
2016 році.
Тенденція до зростання позитивних результатів збереглася і
при дослідженні іксодових кліщів. Формула лінійного тренду
склала для I. ricinus y=0,6892x+3,0718 при величині
достовірності апроксимації R²=0,44.
Висновки. На території Одеської області виявлені тенденції до
збільшення напруги у природних вогнищах хвороби Лайма, що
спричинить погіршення епідемічної ситуації з цієї інфекції і
потребує постійного моніторингу. Виявлене різке зменшення
кількості досліджень людей, які потерпіли від кліщів, що
потребує негайного виправлення.
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# 192. The Study of Ixodic Ticks in Kherson Oblast
Shostenko S.1, Nebogatkin I.2
1SI Kherson Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The ixodic ticks are carriers and natural reservoirs of
many pathogens of infections which are dangerous to humans and
animals, including those that may become contagious and cause
outbreaks and epidemics (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever,
Japanese encephalitis, Dengue fever, pulmonary forms of plague
and tularemia etc.) under certain conditions. The study of the range
and abundance of the ixodic ticks is always relevant.
Methods. The ixodic ticks were collected by standard methods in
nature from animals, small mammals and humans. Data on the
people's incidence of Lyme borreliosis from “Form No. 1” were
used. The statistical analysis was carried out in MSExcel and PAST.
Findings. During 2014-2018, there caught from farm animals,
during the inspection of small mammals, and sent to the laboratory
2,242 of the ixodic ticks of 7 species: Rhipicephalus rossicus (782
samples or 34.88%), R. sanguines (469/0.92%), R. bursa
(1/0.04%), Hyalomma marginatum (577/25.74%), Haemaphysalis
punctata (290/12.93%), Ixodes ricinus (99/4.42%), Dermacentor
marginatus (24/1.07%). For the relevant period of observation, 499
ticks were collected from people: R. sanguines (189 or 37.88%), R.
rossicus (187/37.47%), I. ricinus (72 /14.43%), H. marginatum
(42/8.42%), D. marginatus (7/1.4%) and one sample of R. bursa
and H. punctata (0.05%). Ticks are attacking people at urbanized
areas primarily in Kherson, Hola Prystan, Oleshky etc. The fate of
the I. ricinus nymphes during the inspection of small mammals
ranges from 28.57 to 100%. In recent years, the number of H.
punctata has increased, especially when collecting, that indicates
an increase in the degree of incidence of this bloodsucker in natural
landscapes.
It was found the following: 1) people and animals are mostly
attacked by ticks of the genus Rhipicephalus (note: R. sanguines is
the main carrier of the Rickettsia conorii pathogen of the
Mediterranean spotted fever); 2) an increase in the number of H.
marginatum both in animals (46% of the total in 2015, 56% in 2017,
61% in 2014) and in humans (6.25% in 2018 (176 ticks were
collected), 14.81 – in 2016 (108 were collected)); 3) an increase in
the number of attacks on people by I. ricinus from 2 (2014) to 38
(2018).
In comparing the number of patients with Lyme borreliosis with the
number of I. ricinus, the tendency for affinity in the fluctuation of
curves, with a correlation coefficient of 0.65, has been confirmed. A
small number of people (from 2014 – 34) suffering from this
borelliosis is due to the recent appearance of the ticks (I. ricinus) in
the oblast and an inadequate caution by infectious disease doctors
on infections associated with the ixodic ticks.
Conclusions. I. ricinus continues expansion to the south, there is a
tendency towards an increase in the number of H. punctata in
nature, and H. marginatum in urbanized landscapes. These
tendencies of the ixodic ticks prevalence may create an
environment for the emergence of not only isolated cases, but also
outbreaks of relatively new diseases of humans and animals
(Mediterranean spotted fever and other emergent ones).

# 192. Вивчення іксодових кліщів на території Херсонської
області
Шостенко С.1, Небогаткін І.2
1ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Іксодові кліщі є переносниками і природними
резервуарами багатьох збудників інфекцій, небезпечних для
людей і тварин, у тому числі таких, які за певних умов можуть
перетворюватись на контагіозні і викликати спалахи та
епідемії (Крим-Конго геморагічна гарячка, японський
енцефаліт, гарячка Денге, легеневі форми чуми і туляремії
тощо). Вивчення розповсюдженості і чисельності іксодових
кліщів завжди залишається актуальним.
Методи. Іксодових кліщів збирали стандартними методами в
природі на прапор, з тварин, дрібних ссавців і людей.
Використовували дані про захворюваність людей на Лайм-
бореліоз з «Форми №1». Статистичний аналіз проводився в
MSExcel та PAST.
Результати. За період з 2014 по 2018 рр. будо відловлено з
сільськогосподарської худоби, на прапор, при огляді дрібних
ссавців і направлено в лабораторію 2242 іксодових кліщів 7
видів: Rhipicephalus rossicus (782 екз. або 34,88%), R. sanguines
(469/0,92%), R. bursa (1/0,04%), Hyalomma marginatum
(577/25,74%), Haemaphysalis punctata (290/12,93%),
Ixodes ricinus (99/4,42%), Dermacentor marginatus (24/1,07%). За
відповідний період спостережень знято з людей 499 кліщів: R.
sanguines (189 або 37,88%), R. rossicus (187/37,47%), I. ricinus
(72/14,43%), H. marginatum (42/8,42%), D. marginatus (7/1,4%) і
по 1 екз. R. bursa і H. punctata (по 0,05%). На людей кліщі
нападають на урбанізованих територіях в першу чергу в
м. Херсон, Гола Пристань, Олешки тощо. Доля німф I. ricinus
при огляді дрібних ссавців коливається від 28,57 до 100%. В
останні роки збільшилась кількість H. punctata, особливо при
зборі на прапор, що свідчить про зростання чисельності цього
кровососа в природних ландшафтах.
Виявлено: 1) на людей і тварин здебільшого нападають кліщі
роду Rhipicephalus (зауважимо: R. sanguines є основним
переносником Rickettsia conorii збудника Марсельської
гарячки); 2) зростання кількості H. marginatum як на тваринах
(46% від загальної кількості у 2015 р., 56% – у 2017 р., 61% – у
2014 р.) так і на людях (6,25% – у 2018 р. (знято 176 кліщів),
14,81 – у 2016 р. (знято 108)); 3) збільшення кількості нападів
на людей I. ricinus з 2-х (2014 р.) до 38-ми (2018 р.).
При порівнянні кількості хворих на Лайм-бореліоз з
чисельністю I. ricinus доведена тенденція до спорідненості у
коливанні кривих, при коефіцієнті кореляції 0,65. Незначна
кількість людей (з 2014 р. – 34), що хворіють на цей бореліоз
пояснюється недавньою появою лісового кліща (I. ricinus) на
теренах області і недостатньою насторогою лікарів-
інфекціоністів до інфекцій, пов’язаних з іксодовими кліщами.
Висновки. I. ricinus продовжує експансію на південь, відмічена
тенденція до зростання чисельності H. punctata в природі, а H.
marginatum в урбанізованих ландшафтах. Виявлені тенденції у
розповсюдженні іксодових кліщів можуть створити умови для
виникнення не тільки окремих випадків але й спалахів
відносно нових (Марсельська гарячка та інші емерджентні)
захворювань людей і тварин.
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# 209. Duration of the Malaria Season in Kyiv and the Risk of
Local Malaria
Romanenko T., Kardupel L., Honcharenko L., Hunchenko N.,
Kharkhun T.
SI Kyiv City Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Annually, imported cases of malaria are registered in
Kyiv, which poses a threat to sanitary and epidemic well-being. The
purpose of the work was to analyze the duration of the malaria
season in Kyiv in 1999-2018, which is important in planning and
conducting antimalarial measures aimed at preventing the
occurrence of local cases of malaria, secondary to the imported
ones.
Methods. The results of phenological observations of malaria
mosquitoes by entomologists of the SI Kyiv City Laboratory Center
of the MoH of Ukraine and the temperature data of the Kyiv Central
Geophysical Observatory were used. Calculations of the sporogony
duration were performed using the Oganov-Raievskii method.
Results. Every year entomologists of the SI Kyiv City Laboratory
Center of the MoH conduct calculations of the malaria season
duration in Kyiv and its main elements, taking into account the
average daily air temperatures from April to November, when the
temperature conditions are favorable for the mosquito breeding and
potential development of Plasmodium vivax in the body of
Anopheles mosquito.
The beginning of the season of effective infection of mosquitoes in
Kyiv in 1999-2018 fell on May, except for 2000, 2012 and 2013,
when the season began at the end of April. The end of the season
of effective infection of mosquitoes occurred in August.
In 2018, for the first time in the period of observations, the season of
effective infection of mosquitoes ended on September 1.
The season of the possible transfer of malaria to humans began
from the third decade of May. These terms correspond to the end of
the first cycle of sporogony and indicate the need to intensify the
anti-mosquito measures, in order to prevent the occurrence of local
malaria. The shortest duration of the season of possible
transmission of malaria to humans was registered in 2010 and
equalled to 119 days. In 2018, the season duration was 160 days,
and it was the longest in the period of observation.
The average monthly temperature for the period from April to
November 2010 was +16.0oC, for the period from April to November
2018 it was +15.6oC.
It has been established that during 1 cycle of P. vivax sporogony, a
female Anopheles perform from 2 to 7 gonotrophic cycles.
Females of malaria mosquitoes of the first generation before the
beginning of the season of possible transmission to humans
underwent 4 gonotrophic cycles in 2010, and 3 gonotrophic cycles
in 2018, which is epidemically dangerous. The end of the season for
the possible transfer of malaria to humans fell on October - first half
of November.
Conclusions. On the territory of Kyiv, the malaria season lasts
annually from the third decade of April till November. The malaria
season duration varies from year to year, with different dates of
beginning and end of its main elements, depending on the
temperature conditions and phenology of the carrier. Kyiv may be
classified as a high-risk area for malaria transmission. The absence
of local malaria in the capital confirms the feasibility of a complex of
antimalarial measures.

# 209. Тривалість малярійного сезону в м. Києві та ризик
виникнення місцевої малярії
Романенко Т., Кардупель Л., Гончаренко Л., Гунченко Н.,
Хархун Т.
ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. В м. Києві щорічно реєструються завізні випадки
малярії, що становить загрозу санітарно-епідемічному
благополуччю. Метою роботи було проведення аналізу
тривалості малярійного сезону в м. Києві у 1999-2018 рр., що є
важливим у плануванні та проведенні протималярійних
заходів, спрямованих на недопущення виникнення місцевих
випадків малярії, вторинних від завізних.
Методи. Використані результати фенологічних спостережень
за малярійними комарами ентомологів ДУ «Київський МЛЦ
МОЗ України» та температурні дані Центральної геофізичної
обсерваторії м. Києва. Розрахунки тривалості спорогонії
здійснено за методом Оганова-Раєвського.
Результати.Щорічно ентомологами ДУ «Київський МЛЦ МОЗ
України» проводяться розрахунки тривалості в м. Києві
малярійного сезону та його основних елементів з урахуванням
середньодобових температур повітря в період квітень-
листопад, коли температурні умови сприятливі для виплоду
комарів та потенційного розвитку Plasmodium vivax в тілі самки
комара роду Anopheles.
Початок сезону ефективного зараження комарів в столиці в
1999-2018 рр. припадав на травень, за виключенням 2000,
2012 та 2013 рр., коли сезон почався наприкінці квітня. Кінець
сезону ефективного зараження комарів відбувався у серпні.
У 2018 р., вперше за період спостережень, сезон ефективного
зараження комарів закінчився 1 вересня.
Сезон можливої передачі малярії людині розпочинався з
третьої декади травня. Ці терміни відповідають закінченню
першого циклу спорогонії та свідчать про необхідність
посилення комплексу протикомариних заходів для
попередження випадків місцевої малярії. Найкоротша
тривалість сезону можливої передачі малярії людині була
зареєстрована у 2010 р. та становила 119 днів. У 2018 р.
тривалість сезону становила 160 днів та була найдовшою за
період спостережень.
Середньомісячна температура за період квітень-листопад 2010
р. становила +16,0 оС, за період квітень-листопад 2018 р.
+15,6 оС.
Встановлено, що за 1 цикл спорогонії для P. vivax самка
Anopheles може здійснити від 2 до 7 гонотрофічних циклів.
Самки малярійних комарів першої генерації до початку сезону
можливої передачі людини пройшли у 2010 р. 4 гонотрофічних
цикли, у 2018 р. – 3, що становить небезпеку для епідемічного
благополуччя. Кінець сезону можливої передачі малярії людині
припадав на жовтень-першу половину листопада.
Висновки. На території м. Києва малярійний сезон триває
щорічно з третьої декади квітня по листопад. В різні роки
малярійний сезон відрізняється за тривалістю, за датами
початку та завершення його основних елементів, що залежить
від температурних умов та фенології переносника. Місто Київ
можна віднести до зон високого ризику передачі малярії.
Відсутність місцевої малярії в столиці підтверджує доцільність
проведення комплексу протималярійних заходів.
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# 214. Epidemiological Profile of Anthropurgic Foci of Lyme
Borreliosis
Semenyshyn O., Kulish I., Kohut O.
SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Lyme borreliosis (LB) plays an important role in the
structure of infectious pathology in Lviv oblast. The incidence
among the population occurs throughout the oblast and shows an
annual increase. Over 2015-2018, 969 LB cases (12.9 per 100
thousand population) were registered, including 794 among urban
residents.
Methods. A retrospective epidemiological analysis of 794 LB cases
was carried out. Statistical processing was performed using
Statistica 6.0 package.
Results. LB cases were recorded in Lviv oblast throughout the
year; the highest rates were observed during the summer and
autumn months. Many of LB cases (794, 81.9%) were detected in
the urban residents (Drohobych, Horodok, Pustomyty,
Peremyshliany, Zolochiv, Brody, Boryslav, etc.). Among the urban
resident cases, people over the age of 60 composed the largest
ratio – 194 (24.4%), children under the age of 17 – only 47 (5.9%).
The ratio of LB patients, not employed or retired, was 43.1% (342
persons). Tick bite was recorded in anamnesis of 678 (85.4%)
patients. Among all tick attacks, 475 cases (70.1%) occurred in the
cities (parks, squares, recreation areas, household plots,
cemeteries, etc.), 186 cases (27.4%) – in rural areas and in other
oblasts of Ukraine (Khmelnytsk, Volyn, Zakarpattia, Vinnytsia,
Kharkiv, Zhytomyr), 17 cases (2.5%) – in Sweden, Switzerland, the
Republic of Poland, France, Italy, and the Czech Republic. 628
(92.6%) patients removed ticks themselves, and only 50 patients
(7.4%) sought for medical assistance.
The LB course in sick urban residents was mild in 365 (45.9%)
cases, moderate in 412 (51.9%) cases and severe only in 17 (2.2%)
cases. The main clinical symptom was erythema migrans revealed
in 758 (95.5%) patients. Other symptoms were joint pain and
swelling, visual impairment, skin disorders (itching, burning),
nervous system involvement.
In total, 5603 cases of tick bites were recorded in the oblast for
2015-2018, of which, 2895 cases - in Lviv. In the recreation areas of
the cities, 1498 samples of the ticks were collected and examined,
16.5% (247) cases had Borrelia.
Conclusions. There were formed withstanding anthropurgic foci of
Lyme borreliosis in Lviv oblast. The main epidemiological profile
was established: morbidity is recorded all year round; people are
infected mainly on the territory of recreational areas due to the high
tick contamination rate; risk groups are all age groups and people
who are not employed; the progress of the disease is mostly of
moderate severity, the main clinical manifestation is erythema
migrans. Conducting early spring acaricide treatment of recreation
areas and educational work among the population will contribute to
reducing the risk of infection with LB pathogens.

# 214. Епідеміологічні особливості антропургічних
осередків Лайм-бореліозу
Семенишин О., Куліш І., Когут О.
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Лайм-бореліоз (ЛБ) займає важливе місце в структурі
інфекційної патології у Львівській області. Захворюваність
населення виявляється на всій території області та щорічно
зростає. За 2015-2018 рр. зареєстровано 969 випадки ЛБ (12,9
на 100 тис. населення), в тому числі – 794 у жителів міст.
Методи. Проведено ретроспективний епідеміологічний аналіз
794 випадків захворювання на ЛБ. Cтатистична обробка даних
проведена з використанням програми Statistica 6,0.
Результати. Випадки Лайм-бореліозу реєструвались у
Львівській області впродовж цілого року, найвищі показники –
у літньо-осінні місяці. Значна частина (794 81,9 %) випадків ЛБ
виявлена у жителів міст (Львів, Дрогобич, Городок, Пустомити,
Перемишляни, Золочів, Броди, Борислав, ін.). Серед
захворілих жителів міст найбільшу частку склали люди віком
старші 60 років – 194 (24,4%), діти віком до 17 років склали
лише 47 осіб (5,9%). Серед хворих на Лайм-бореліоз особи, які
не працюють, та пенсіонери становили 43,1% (342 особи). Укус
кліща в анамнезі зареєстровано у 678 (85,4%) хворих. Напади
кліщів у 475 випадків (70,1%) відбувались на території міст
області (парки, сквери, відпочинкові майданчики, присадибні
ділянки, цвинтарі тощо), у сільській місцевості – у 186 випадках
(27,4%), а також в інших областях України (Хмельницька,
Волинська, Закарпатська, Вінницька, Харківська,
Житомирська) та у Швеції,Швейцарії, Республіці Польща,
Франції, Італії, Чехії – 17 випадків (2,5%). Самостійно видаляли
кліща 628 (92,6%) хворих, лише 50 пацієнтів (7,4%) звернулись
за допомогою до медиків.
Перебіг Лайм-бореліозу у хворих жителів міст був легким у 365
випадках (45,9%), середньої важкості – у 412 (51,9%) і лише у
17 (2,2%) важким. Основним клінічним симптомом була
кліщова мігруюча еритема – виявлена у 758 (95,5%) хворих.
Спостерігались також болі та набряки суглобів, порушення
зору, шкірні прояви (свербіж, печія), ураження нервової
системи.
Всього у області за 2015-2018 рр. зареєстровано 5603 випадки
укусів кліщів, з них у м. Львові – 2895 випадків. У
відпочинкових зонах міст області зібрано і досліджено 1498
екз. іксодових кліщів, у 16,5% (247) виявлено борелії.
Висновки. У Львівській області сформувались стійкі
антропургічні осередки Лайм-бореліозу. Встановлено їх основні
епідеміологічні особливості: захворюваність реєструється
цілорічно; інфікування людей переважно відбувається на
території відпочинкових зон міст внаслідок високого рівня
інфікованості кліщів; групами ризику є всі вікові групи та особи,
що не працюють; перебіг хвороби – переважно середньої
важкості, основним клінічним проявом є кліщова еритема.
Проведення ранньої весняної акарицидної обробки зон
відпочинку в містах області та освітня робота серед населення
сприятиме зниженню ризику інфікування збудниками Лайм-
бореліозу.
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# 235. Monitoring of Anaerobic Infections and Measures of
Combating them to Prevent the Emergence of
Zooanthroponoses
Zhovnir O., Andriyashchuk V., Ukhovska T., Tyutyun S.
Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine

Introduction. Anaerobic infections are typical factor diseases. They
occur suddenly, their course is acute, and most cases are fatal. The
source of anaerobic infections is opportunistic pathogens, which are
almost always present in animal bodies. Recently, animal anaerobic
infections of animals such as anaerobic enterotoxemia, anaerobic
dysentery, necrotic enteritis, and malignant edema have become
widespread. They are characterized by an associated course, cause
serious biological risks to humans and significant economic losses
in animal husbandry farms in Ukraine. The aim of our study was to
explore the distribution of this pathology among farm animals and to
develop effective preventive measures to combat these diseases.
Methods. The following research methods were used in our study:
bacteriological (microscopy, isolation), biological (biological assay)
and statistical (analysis of statistical indicators).
Results.We conducted an analysis of official statistical data of the
reporting materials of veterinary state institutions regarding pigs
diseases, own research, and found that the number of cases of
infectious enterotoxemia in pigs in 2011 amounted to 12.9% of
bacterial infections. As a result of using effective preventive
treatment, this indicator declined annually and as 0.5% at the end of
2017. According to the results of own research, 32 strains of type A,
B, C, D Clostridium perfringens were collected from different oblasts
of Ukraine. When studying the species spectrum of pathogens, the
most common microbial communities by the associated course of
bacteriosis in animals were: Escherichia coli, Clostridium septicum,
C. perfringens, C. oedematiens, Streptococcus spp., Diplococcus
spp., Staphylococcus spp., S. aureus, Klebsiella pneumoniae,
Listeria monocytogenes. This provides promising reference points
for the production of associated inactivated vaccines against
bacterial infections of farm animals to support the country's
epizootic welfare. Based on the results obtained, vaccines were
developed and produced such as: "Velshisan", "Velshikol",
"Velshikolisan", "Velshilisterisan", which had a positive effect of their
application in the Kyiv, Chernihiv, Cherkassy, Zhytomyr Oblasts.
Conclusions. The use of these vaccines improved epizootic
situation regarding anaerobic infections in a number of Ukrainian
farms, as evidenced by official reporting data from veterinary
institutions. The laboratory of anaerobic infections conducts further
study of this problem. The prospect of further research will be
identification and study of C. perfringens toxins dangerous to
humans and animals. Based on the obtained knowledge, new
methods of combating this dangerous disease will be offered.

# 235. Моніторинг анаеробних інфекцій та заходи боротьби
з ними для попередження виникнення зооантропонозів
Жовнір О., Андріящук В., Уховська Т., Тютюн С.
Інститут ветеринарної медицини НААН України

Вступ. Анаеробні інфекції є типовими факторними хворобами.
Вони виникають раптово, перебігають гостро і, у більшості
випадків, закінчуються смертельно. За анаеробних інфекцій
джерелом інфекції є умовно патогенні мікроорганізми, які
майже завжди присутні в організмі тварин. Останнім часом в
тваринницьких господарствах України анаеробні інфекції
тварин такі як: анаеробна ентеротоксемія, анаеробна
дизентерія, некротичний ентерит, злоякісний набряк, набули
значного поширення, характеризуються асоційованим
перебігом, створюють серйозні біологічні ризики для людини
та наносять значні економічні збитки. Метою нашої роботи
було вивчити поширення даної патології серед
сільськогосподарських тварин та розробити ефективні
профілактичні засоби для боротьби з цими захворюваннями.
Методи. В нашій роботі були використані такі методи
досліджень: бактеріологічний (мікроскопія, виділення ізолятів),
біологічний (постановка біологічної проби) та статистичний
(аналіз статистичних показників).
Результати. Нами проведено аналіз офіційних статистичних
даних матеріалів звітності державних установ ветеринарної
медицини, щодо хвороб свиней, власних досліджень та
встановлено, що кількість випадків інфекційної ентеротоксемії
свиней в 2011р. становила 12,9% від інфекцій бактеріального
походження. В результаті застосування ефективних
профілактичних засобів цей показник щорічно знижувався і на
кінець 2017 року становив 0,5%. За результатами власних
досліджень було зібрано колекцію з 32 штамів
Clostridium perfringens типів А,В,С,D з різних регіонів України.
При вивченні видового спектру патогенних мікроорганізмів, у
мікробних спільнотах за асоційованого перебігу бактеріозів у
тварин, найчастіше виділялися: Escherichia coli, Clostridium
septicum, C. perfringens, C. oedematiens, Streptococcus spp.,
Diplococcus spp., Staphylococcus spp., S. aureus, Klebsiella
pneumoniae, Listeria monocytogenes. Це дає перспективні
орієнтири стосовно виготовлення асоційованих інактивованих
вакцин проти бактеріальних інфекцій сільськогосподарських
тварин для підтримання епізоотичного благополуччя країни.
На основі отриманих результатів були розроблені та
впроваджені у виробництво такі вакцини як: «Вельшісан»,
«Вельшікол», «Вельшіколісан», «Вельшілістерісан», які дали
позитивний ефект за їх застосування в Київській,
Чернігівській, Черкаській,Житомирській областях.
Висновки. За застосування згаданих вакцин покращилась
епізоотична ситуація щодо анаеробних інфекцій в ряді
господарств України, про що свідчать офіційні дані звітності
установ ветеринарної медицини. Лабораторія анаеробних
інфекцій проводить подальші дослідження з вивчення даної
проблеми. Перспективою подальших досліджень буде робота з
виділення та вивчення перфрингіозних токсинів небезпечних
для людей та тварин. На основі отриманих знань будуть
запропоновані нові методи боротьби з цією небезпечною
хворобою.
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# 294. Assessing Epidemiological Significance of Natural Foci
of Special Danger Infections Based on Cohort Study Data
Vynograd N.1, Vasylyshyn Z.1, Kozak L.1, Rodyna N.2
1Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
2SI Kyiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Flora and fauna diversity and ecology of the territory
of Ukraine are the basis for the formation of natural foci (NF) with
the circulation of pathogens of natural-focal specially danger
infections. Globalization substantially changes NF location and
structure. Anthropogenic impact is decisive in the formation of
artificial and mixed types of NF. Changing the spatial characteristics
of the nosoareas contributes to the realization of potential and the
emergence of new threats to humans. Climatic, geographical
conditions, flora and fauna complexes determine the spread of
pathogens of natural-focal infections, the formation of polygostal
NF.
Methods. Cohort studies have been conducted among the
population of three rayons of the Western Ukrainian region with
different landscape characteristics (in two settlements). The scope
of sampling was 265 persons for tick-borne encephalitis (TBE), 354
– ixodid tick-borne borreliosis (ITBB), 447 – for the West Nile Fever
(WNF), and 360 – for Q fever. Blood of healthy people was
collected after receiving an informed consent form for participation
in the research. Epidemiological data were collected using
questionnaires developed by us. The serologic method of enzyme
immunoassay (ELISA) was used to detect IgG to TBE pathogen –
IBL, ITBB (R-Biopharm AG (Germany)), WNF – ((VectorNill-IgG),
CJSC Vector-Best (Novosibirsk, Russia)), Q fever (IFA-anti-Q,
Saint-Petersburg Pasteur Institute, Russia). Statistical processing
was carried out using Statistica 6.0 program.
Results. It was established that all areas under study were
endemic, as antibodies to TBE, ITBB, WNF and Q fever were found
in some people who had been examined. Data from an
epidemiological history showed that they were infected at the place
of residence. The proportion of seropositive cases to ITBB was
18.1±2.1%, TBE – 11.7±1.9%, WNF and Q fever 10.2±1.6% and
7.8±1.4%, respectively.
According to the official statistics of the MoH of Ukraine the cases of
the above-mentioned diseases, except for ITBB, were not recorded
in these areas during the years of research.
Probable cases of diseases with a clinical manifestation have been
calculated to check the hypothesis about the adequacy of
supervision and medical significance in the region. It is taken into
account that the ratio of symptomatic and asymptomatic forms in
case of TBE is 1:12-1:90, ITBB – 1:75-1:120, WNF – 1:400, Q fever
– 1:1. Based on the findings of cohort studies in the groups that
were studied there should be at least 0.3-2.4 cases of TBE, 0.4-0.6
– of ITBB, 14 – of Q fever and 0.1 of WNF with symptoms of the
disease.
Conclusions. The territories that were studied are endemic of TBE,
ITBB, WNF and Q fever. The population of the territory has a high
risk of infection with these pathogens, as evidenced by the
proportion of the revealed seropositive cases. The existing system
of epidemiological surveillance for natural-focal zooanthroponosis is
inadequate.

# 294. Оцінювання епідеміологічної значимості природних
осередків особливо небезпечних інфекцій за даними
когортних досліджень
Виноград Н.1, Василишин З.1, Козак Л.1, Родина Н.2
1Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
2ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Біофілотичне розмаїття, екологічні особливості
території України є базисом формування природних осередків
(ПО) з циркуляцією збудників природно осередкових особливо
небезпечних інфекцій. Глобалізація суттєво змінює
розташування і структуру ПО. Антропогенний вплив є
визначальним у формуванні штучних і змішаних типів ПО.
Зміни просторових характеристик нозоареалів сприяють
реалізації потенційних та виникненню нових загроз для людей.
Кліматичні, географічні умови, фауно-флористичні комплекси
визначають поширення збудників природно осередкових
інфекцій, формування полігостальних ПО.
Методи. Проведені когортні дослідження серед населення
трьох районів території західноукраїнського регіону з різними
ландшафтними характеристиками (по два населених пункти).
Розмір вибірки становив для вірусного кліщового енцефаліту
(ВКЕ) 265 осіб, іксодових кліщових бореліозів (ІКБ) – 354 осіб,
гарячки Західного Нілу (ГЗЛ) – 447 осіб, Ку-гарячки – 360 осіб.
Відбір крові здорового населення здійснювали після отримання
інформованої форми згоди на участь у дослідженнях.
Епідеміологічні дані зібрано з використанням розроблених
нами анкет. Використано серологічний метод
імуноферментного аналізу (ІФА) для виявлення IgG до
збудників ВКЕ – «IBL», ІКБ – («R-Biopharm AG» (Німеччина);
ГЗЛ – («ВекторНил_IgG», ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибірськ,
РФ)), Ку-гарячки («ИФА-анти-Ку, ФГУН НИИЭМ им. Пастера
Роспотребнадзора, С.-Пб, РФ). Статистичне опрацювання
здійснене з використанням програми Statistiсa 6.0.
Результати. Встановлено, що усі досліджені території були
ендемічними, оскільки у частини з обстежених людей
виявлено антитіла до збудників ВКЕ, ІКБ, ГЗН і Ку-гарячки.
Дані епідеміологічного анамнезу засвідчили, що їх інфікування
сталося за місцем проживання. Частка серопозитивних осіб до
збудників ІКБ становила 18,1±2,1%, ВКЕ – 11,7±1,9%, ГЗН і Ку-
гарячки 10,2±1,6% і 7,8±1,4% відповідно.
За даними офіційної статистики МОЗ України на цих
територіях у роки досліджень не реєстрували випадків вище
наведених захворювань, окрім ІКБ.
Проведено обчислення ймовірних випадків захворювань з
клінічною маніфестацією для перевірки гіпотези про
адекватність нагляду і медичну значимість їх в регіоні
досліджень. Взято до уваги, що співвідношення маніфестних і
асимптомних форм при ВКЕ становить 1:12-1:90, ІКБ –
1:75-1:120, ГЗН – 1:400, Ку-гарячка – 1:1. За даними когортних
досліджень у групах обстежених мало би бути щонайменше
0,3-2,4 випадки ВКЕ, 0,4-0,6 – ІКБ, 14 – Ку-гарячки і 0,1
випадків ГЗН із симптомами захворювання.
Висновки. Досліджені території є ендемічними з ВКЕ, ІКБ, ГЗН
і Ку-гарячки. Населення території має високий ризик
зараження зазначеними збудниками, про що свідчить частка
виявлених серопозитивних осіб. Існуюча система
епідеміологічного нагляду за природно осередковими
зооантропонозами є неадекватною.
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# 302. The Risk of the Spread of Malaria in Anophelogenous
Southern Ukraine Against the Backdrop of Global Climate
Change
Rudik V.
SI I.I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the
MoH of Ukraine

Introduction. Today, malaria, the causative agent of which is the
protozoa of the genus Plasmodium, causes great harm to the
humankind, leading to major case fatality rate. During globalization,
the geographical proximity of Ukraine to malaria endemic countries,
annual imported cases, favorable landscape and climatic conditions,
create the preconditions for a possible outbreak and spread of
malaria in the southern regions of Ukraine. Global climate change
contributes to the expansion of the pathogen nosoarea, which
poses a real threat to the return of infection to Europe.
Mosquitoes of the genus Anopheles are specific carriers of malaria.
The misconception of malaria mosquitoes, as carriers, is of great
importance. The weakening of epidemiological alertness for malaria
has led to a decline in attention to the study of the mosquitoes.
The study was conducted to determine the species composition,
expansion, biotope distribution, seasonal dynamics of the number of
types of malaria mosquitoes, capable of transmitting it in the south
of Ukraine.
Methods. The material used for the study was a sample of 4 year
old larvae of malaria mosquitoes, extracted in natural biotopes by a
hoop net and pipette in the warm seasons of 2015-2018 and fixed in
Carnoua liquid. Species were determined using morphological
(determinants) and cytogenetic analysis. Temporary preparations of
polytene chromosomes of the larvae salivary glands were prepared
using the acetylacorosine method. The species composition of the
malaria mosquitoes larvae was determined by analyzing and
comparing the drawings of polytene chromosome bands of the
species with photos of polytene chromosomes of known species of
the Anopheles maculipennis complex. In total, 2036 larvae were
processed.
Results. As a result of the study in Odesa and Kherson oblasts, a
wide spread of 5 species of malaria mosquitoes has been revealed:
A. atroparvus, А. claviger, A. hyrcanus, A. maculipennis,
A. messeae. The Anopheles maculipennis complex consists of 3
species:
A. atroparvus, A. maculipennis, A. messeae. Viable larval biotops of
the pathogen were found in 94 locations out of 183, representing
51.4%. 72% of these biotopes are in and near settlements. It has
been found that the limits of a dangerous malaria season can be
expanded due to A. atroparvus, which is characterized by winter
blood sucking that complicates the epidemic situation.
Conclusions. The territory of the Northwest Black Sea Coast is a
stable anophelogenous zone. Under conditions of global climate
change, a large number of hatching places, including in and near
the metropolis, precondition extension of the range of southern
species of malaria mosquitoes and create the risk of a possible
outbreak and the spread of malaria if the pathogen enters the
ecosystem.

# 302. Ризик поширення завізної малярії в умовах
анофелогенного півдня України на тлі глобальної зміни
клімату
Рудік В.
ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені
І.І. Мечнікова» МОЗ України

Вступ. На сьогодні малярія, збудником якої є найпростіші роду
Plasmodium, заподіює людству величезну шкоду, викликаючи
значну летальність. У період глобалізації, географічна
близькість України до ендемічних з малярії країн, щорічні
випадки завозу, сприятливі ландшафтно-кліматичні умови,
створюють передумови можливого спалаху і поширення
малярії в південних регіонах України. Глобальна зміна клімату
сприяє розширенню нозоареалу збудника, що становить
реальну загрозу для повернення інфекції в Європу.
Комарі роду Anopheles є специфічними переносниками малярії.
Нерівноцінність малярійних комарів, як переносників, має
важливе значення. Ослаблення епідеміологічної
настороженості до малярії призвело до спаду уваги до
вивчення кровосисних комарів.
Нами проведено дослідження з метою встановлення видового
складу, поширення, біотопічного розподілу, сезонної динаміки
чисельності видів малярійних комарів, здатних до передачі
малярії на півдні України.
Методи. Матеріалом для дослідження послужили вибірки
личинок 4-го віку малярійних комарів, добуті в природніх
біотопах за допомогою сачка і піпетки у теплі сезони
2015-2018 рр. і фіксовані в рідині Карнуа. Визначення видів
проводили за допомогою морфологічного (визначники) і
цитогенетичного аналізу. Тимчасові препарати політенних
хромосом слиних залоз личинок готували за
ацетлактоорсеіновою методикою. Визначали видовий склад
личинок малярійних комарів шляхом аналізу і порівняння
рисунків дисків політенних хромосом досліджуваних видів з
фотокартами політенних хромосом відомих видів комплексу
Anopheles maculipennis. Загалом було опрацьовано 2036
личинок.
Результати. В результаті досліджень на території Одеської і
Херсонської обл., виявлено широке розповсюдження 5 видів
малярійних комарів: A. atroparvus, А. claviger, A. hyrcanus,
A. maculipennis, A. messeae. Комплекс Anopheles maculipennis
складається з 3 видів: A. atroparvus, A. maculipennis,
A. messeae. Стійкі личиночні біотопи переносника виявлені в
94 локаціях з 183 досліджених, що складає 51,4%. 72% цих
біотопів знаходяться в межах і поблизу населених пунктів.
Виявлено, що межі небезпечного малярійного сезону можуть
розширюватись за рахунок присутності A. atroparvus, якому
характерне зимове кровосиснення, що ускладнює епідемічну
ситуацію.
Висновки. Територія північно-західного Причорномор’я є
зоною стійкої анофелогенності. В умовах глобальної зміни
клімату велика кількість місць виплоду, в тому числі
поблизу та в межах мегаполісів, формує передумови
розширення меж ареалів південних видів малярійних комарів і
створює ризики можливого спалаху і розповсюдження малярії
за умови потрапляння збудника в екосистему.
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# 304. Hantavirus Infections: Challenging Issues for Public
Health
Makhota L.1, Sukhorukova H.1, Kylypko L.1, Chumachenko T.2
1SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Kharkiv National Medical University

Introduction. Hantavirus infections are endemic to many countries.
For Ukraine, hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) has
epidemical significance. The work objective was to identify the main
challenging issues of the public health of Ukraine related to HFRS,
and ways to solve them exemplified by Kharkiv Oblast.
Methods. During the period of 1983-2018, an observational
epidemiological study in Kharkiv Oblast was conducted. The
diagnosis of HFRS was confirmed by enzyme immunoassay (ELISA
test). The seroprevalence of mammals was evaluated by using
ELISA test. The serum samples of 2624 mammals and pools of
sera collected from one species of small mammals (679 animals),
which were caught in the same area, were examined.
Results. In total 48 cases of HFRS were registered, of which 93.8%
of cases were laboratory confirmed. While investigating serum
samples collected from patients who were negative for leptospirosis
during the differential diagnostic procedure of leptospirosis, positive
results for HFRS were obtained in 7.1% of cases, which indicated
the feasibility of such a study. Retrospectively HFRS was detected
in 4 humans. There were 6.2% of fatal cases due to acute kidney
injury and severe respiratory syndrome recorded. Since 2016, the
laboratory confirmation of HFRS was not carried out due to the lack
of certified test systems.
Clinically, the renal syndrome prevailed, but cases of hantavirus
cardiopulmonary syndrome (HCPS) were revealed as well.
Pneumonias were caused by airborne infection when cleaning the
premises contaminated with mammalian excrements.
The incidence had a pronounced summer-autumn seasonality,
76.6% of the cases were infected under natural conditions (when
going hunting, working in the forest).
The natural foci of HFRS are located mainly in the dry deciduous
forests and floodplains of the forest-steppe zone. The
manifestations of the epizootic process were revealed in 24
territories in 12 rayons of the oblast and the outskirts of Kharkiv.
The seroprevalence of mammals studied during 1983-2010 made
up 4.3% on average. The epizootic process involved 8 species of
small mammals, and the main carrier was a bank vole, which
accounted for 62.1% of the positive ELISA test results. In
2011-2015, the pools of mammalian sera were investigated, and
seroprevalence amounted to 1.6% of pools. According to the
screening assay results, 2 new natural nidi of hantavirus infection
were revealed.
Conclusions. The under-diagnosis of HFRS and the absence of
HCPS registration have been established. The current status of
laboratory diagnostics in Ukraine does not allow to provide the
efficient hantavirus infection monitoring with the pathogen type
identification in natural foci and in humans that narrows the
prospects for predicting the activity of the epizootic process and
morbidity, limits the possibility of developing rational controls of
infection spread.

# 304. Хантавірусні інфекції: проблемні питання для
громадського здоров’я
Махота Л.1, Сухорукова Г.1, Килипко Л.1, Чумаченко Т.2
1ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Харківський національний медичний університет

Вступ. Хантавірусні інфекції є ендемічними для багатьох країн
світу. Для України епідемічне значення має геморагічна
гарячка з нирковим синдромом (ГГНС). Метою роботи було
визначити основні проблемні питання в галузі громадського
здоров’я України, пов’язані з ГГНС, та шляхи їх вирішення (на
прикладі Харківської області).
Методи. Проведене обсерваційне епідеміологічне дослідження
в Харківській області в 1983-2018 рр. Діагноз ГГНС
підтверджували методом імуноферментного аналізу (ІФА).
Серопревалентність ссавців оцінювали в ІФА. Досліджені
зразки сироваток 2624 ссавців та пулів сироваток, отриманих з
одного виду дрібних ссавців (679 тварин), яких відловлено на
одній території.
Результати. Всього зареєстровано 48 випадків ГГНС, з них
лабораторно підтверджено 93,8% випадків. При дослідженні
зразків сироваток крові хворих з негативними результатами на
лептоспіроз при проведенні диференційної діагностики
лептоспірозу було отримано позитивні результати на ГГНС в
7,1% випадків, що свідчить про доцільність такого
дослідження. Ретроспективно ГГНС виявлено у 4 осіб.
Зареєстровано 6,2% летальних випадків, обумовлених гострою
нирковою недостатністю та тяжким респіраторним синдромом.
З 2016 р. лабораторне підтвердження діагнозу ГГНС не
проводиться через відсутність сертифікованих тест-систем.
За клінічними ознаками переважав нирковий синдром, але
були виявлені випадки хантавірусного кардіопульмонального
синдрому (ХКПС). Пневмонії виникали при інфікуванні
повітряно-крапельним шляхом при прибиранні приміщень,
контамінованих екскрементами ссавців.
Захворюваність мала виражену літньо-осінню сезонність,
76,6% захворілих інфікувалися у природних умовах (при виїзді
на полювання, роботі в лісі).
Природні осередки ГГНС розташовані переважно у суходільних
листяних лісах та заплавах лісостепової зони. Прояви
епізоотичного процесу виявлено на 24 територіях у 12
адміністративних районах області та околицях м. Харкова.
Серопревалентність досліджених в 1983-2010 рр. ссавців в
середньому склала 4,3%. До епізоотичного процесу залучено 8
видів дрібних ссавців, основний носій – нориця руда, на яку
приходиться 62,1% позитивних результатів ІФА. В 2011-2015
рр. досліджували пули сироваток крові ссавців,
серопревалентність склала 1,6% пулів. За результатами
скрінінгових досліджень було виявлено 2 нових природних
осередки хантавірусної інфекції.
Висновки. Встановлено гіподіагностику ГГНС, відсутність
реєстрації ХКПС. Сучасний стан лабораторної діагностики в
Україні не дозволяє здійснювати дієвий моніторинг
хантавірусної інфекції з визначенням виду збудника в
природних осередках і при діагностиці інфекції у людей, що
звужує перспективи прогнозування активності епізоотичного
процесу та захворюваності людей, обмежує можливості
розробки раціональних заходів контролю розповсюдження
інфекції.
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# 311. The Study by PCR of Circulation of Pathogens of Natural
Focal Infectious Diseases Transmitted by Ixodidae in
Zaporizhzhia Oblast in 2014-2018
Kovryha N., Tsyhankova A., Zelenuchina O., Mashchak O.,
Terekhov R.
SI Zaporizhzhia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. In recent years, molecular biological methods have
been used for laboratory diagnosis of natural focal infections
transmitted by ticks, among which polymerase chain reaction (PCR)
is the most widely implemented. One of the modifications of this
method is a multiplex PCR, which makes it possible to
simultaneously detect pathogens associated with different
taxonomic categories such as viruses, bacteria, and parasites.
Applying such approach makes it possible to conduct a
comprehensive study of infections with similar epidemiological
features or clinical implications, to reduce labor costs, and to reduce
the cost of a study. The objective of this work is to study the
circulation of pathogens of transmissible human diseases
transmitted by Ixodidae in Zaporizhzhia Oblast.
Methods. Ixodidae were studied by PCR using multiplex PCR kit
“AmpliSens TBEV, Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma
phagocytophillum, Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris-FL”, and a
set of reagents for DNA detection of Borrelia burgdorferi sensu lato.
Results. 359 samples (804 specimens) of Ixodidae, collected in the
territory of Zaporizhzhia Oblast in 2014-2018, were studied for
detecting tick-borne encephalitis (TBE), B. burgdorferi s.l.,
A. phagocytophillum, E. chaffeensis. The ticks of four species
(I. ricinus, D. reticulatus, D. marginatus and R. rossicus) were
collected in nature on the flag, taken from dogs, cattle, and humans.
Adult specimens were dominant among the ticks studied.
Pathogens of tick-borne infections were found in 94 samples
(26.2%). RNA of B. burgdorferi s.l. was found in 71 samples, DNA
of A. phagocytophillum ‒ in 9 samples. Nucleic acids of borrelia and
anaplasma were simultaneously found in 14 samples. RNA of TBE
and that of ehrlichia in ticks examined was not found. Pathogens of
Borreliosis and human granulocytic anaplasmosis (HGA) were
simultaneously found in ticks collected in nature (11 samples), taken
from pets (2) and humans (1). B. burgdorferi s.l. were found in ticks
collected in nature (27 samples), taken from animals (6) and
humans (38). Pathogens of Lyme borreliosis (LB) were found in the
body of nymphs and adult ticks. The positive sample distribution
analysis testifies to the existence of mixed natural foci of LB and
HGA in the oblast. Positive findings in ticks taken from people
associated with staying in Zaporizhzhia, Berdiansk, Vilnianskyi and
Zaporizkyi rayons.
Conclusions. The studies of Ixodidae made it possible to confirm
the circulation of not only the pathogens of LB, but also HGA in
Zaporizhzhia Oblast. It was established that the carriers of
B. burgdorferi s.l. and A. phagocytophillum in the oblast are
I. ricinus. The feasibility of using a multiplex PCR for complex
laboratory diagnostics of natural focal infections transmitted by
Ixodidae has been confirmed.

# 311. Результати вивчення методом ПЛР циркуляції
збудників природно вогнищевих інфекційних захворювань,
що передаються іксодовими кліщами, в Запорізькій
області у 2014-2018 роках
Коврига Н., Циганкова А., Зеленухіна О., Мащак О., Терехов Р.
ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. В останні роки для лабораторної діагностики природно
вогнищевих інфекцій, що передаються кліщами, стали
застосовуватись молекулярно-біологічні методи, серед яких
найбільш широко впроваджена полімеразна ланцюгова реакція
(ПЛР). Однією з модифікацій методу є мультиплексна ПЛР, що
дозволяє одночасно виявляти патогени, які пов'язані з різними
таксономічними групами - віруси, бактерії, паразити.
Використання даного підходу дозволяє проводити комплексне
вивчення інфекцій, що мають подібні епідеміологічні
особливості або клінічні прояви, скоротити трудовитрати,
зменшити вартість досліджень. Мета роботи – вивчення
циркуляції в Запорізькій області збудників трансмісивних
захворювань людини, що передаються іксодовими кліщами.
Методи. Дослідження іксодових кліщів проводились методом
ПЛР з використанням набору для мультиплексної ПЛР
«АмпліСенс TBEV, Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma
phagocytophillum, Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris-FL» та
набору реагентів для виявлення ДНК борелій комплексу
Borrelia burgdorferi sensu lato.
Результати. Для виявлення вірусу кліщового енцефаліту (ВКІ),
B. burgdorferi s.l., A. phagocytophillum, E. chaffeensis було
досліджено 359 зразків (804 екземпляра) іксодових кліщів, які
зібрані на території Запорізької області у 2014-2018 роках.
Кліщі чотирьох видів (I. ricinus, D. reticulatus, D. marginatus і
R. rossicus) були зібрані в природі «на прапор», зняті з собак,
великої рогатої худоби (ВРХ) та людей. Серед досліджених
кліщів переважали дорослі особини. Збудники «кліщових»
інфекцій були виявлені в 94 зразках (26,2%). РНК B. burgdorferi
s.l. виявлена в 71 зразку, ДНК A. phagocytophillum – в 9. У 14
зразках одночасно виявлені нуклеїнові кислоти борелії та
анаплазми. РНК ВКІ та ерліхій в досліджених кліщах не
виявлено. Збудники бореліозу і гранулоцитарного анаплазмозу
людини (ГАЛ) одночасно виявлені у кліщах, зібраних у природі
(11 зразків), знятих з домашніх тварин (2) та людей (1). B.
burgdorferi s.l. визначені в кліщах, зібраних в природі (27
зразків), знятих з тварин (6) і людей (38). Збудники іксодового
кліщового бореліозу (ІКБ) виявлені в організмі німф і дорослих
кліщів. Аналіз розподілу позитивних зразків свідчить про
існування на території області поєднаних природних вогнищ
ІКБ і ГАЛ. Позитивні знахідки в кліщах, знятих з людей,
пов’язані з перебуванням у Запоріжжі, Бердянську,
Вільнянському, Запорізькому районах.
Висновки. Проведені дослідження іксодових кліщів дозволили
підтвердити на території Запорізької області циркуляцію не
тільки збудників ІКБ, але і ГАЛ. Встановлено, що
переносниками B. burgdorferi s.l. і A. phagocytophillum в регіоні є
кліщі виду I. ricinus. Підтверджена доцільність використання
мультиплексної ПЛР для комплексної лабораторної
діагностики природно-вогнищевих інфекцій людини, що
передаються іксодовими кліщами.
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# 319. West Nile Virus – a Threat for Human and Animal Health
in Ukraine
Yurchenko O.1, Dubyna D.1, Vynograd N.2
1SI I.I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the
MoH of Ukraine;
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. An unprecedented increasing of West Nile fever
(WNF) cases in humans and horses was observed in Europe in
2018 in comparison with the previous years. It shows poor
understanding key factors influenced on West Nile virus (WNV)
transmission in region. In this regard, WNF risk assessment in
Ukraine is relevant for establishing effective WNF surveillance,
prevention and control programs. Here we review key biotic and
abiotic factors which may influence on the WNV transmission in
Ukraine and which need to consider improving preparedness to
prevent future outbreaks.
Methods. To risk assessment of WNF in Ukraine peer-reviewed
publication, non-conventional literature and official statistic data
were searched and analyzed.
Results. The circulation of WNV in Ukraine was detected in 1970s.
The first human West Nile neuroinvasive diseases were described
in 1985. Official registration of WNF in Ukraine has begun since
2006 and sporadic cases are recorded annually. Comparative
analysis of official data on annual WNF morbidity revealed relatively
similar pattern in change of the number of WNF cases in Ukraine
and other European countries (r=0.434). The synchronicity could be
caused by some common factors that influenced on WNV
transmission in the whole region. Changes of features of WNV,
mosquito vectors, bird reservoir hosts, and environment are
considering as drivers of these fluctuations. Genetic characteristic of
WNV circulating in Ukraine is absent. It is unknown whether WNV
overwinters in vectors and/or reservoir hosts involved in enzootic
cycle or periodically reintroduces by migrating birds. Culex pipiens
and C. modestus could be considered the principal vectors of WNV
but the role of other mosquitoes in maintenance of WNV
transmission in Ukraine could not be excluded. Diversity of species
composition and numerous populations of bird reservoir hosts
contribute to WNV circulation in Ukraine. Geographical location of
Ukraine under the Black Sea/Mediterranean avian migration flyway
connecting Europe and Africa may support introduction of novel
variants of WNV that can cause epidemic outbreaks both in humans
and in equines. Current and projected climate changes in Ukraine –
increasing air temperature, increasing intensity and repeatability of
heavy rainfall, decreasing precipitation, and increasing intensity and
repeatability of heavy wind, may contribute to WNV transmission
and increasing WNF risk for humans and equids.
Conclusions. In summary, WNV should be considered as a threat
for human and animal health in Ukraine. Presence of mosquito
competent vectors and bird reservoir hosts in conditions of climatic
changes that facilitate WNV transmission may result in emergence
of large WNF outbreaks both in humans and equines. This
information could be useful for public health authorities for
establishing effective WNF surveillance, prevention and control
programs.

# 319. Вірус Західного Нілу – загроза для здоров’я людей та
тварин в Україні
Юрченко О.1, Дубина Д.1, Виноград Н.2
1ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут
імені І.І. Мечнікова» МОЗ України;
2Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. У 2018 році в Європі спостерігалося безпрецедентне
зростання кількості випадків гарячки Західного Нілу (ГЗН) у
людей і коней. Це свідчить про недостатнє розуміння ключових
факторів, що впливають на трансмісію вірусу Західного Нілу
(ВЗН) в регіоні. В зв'язку з цим, оцінка ризику ГЗН в Україні є
актуальною для запровадження ефективних програм
епідеміологічного нагляду, профілактики та контролю ГЗН. В
доповіді розглянуто ключові біотичні та абіотичні фактори, які
можуть впливати на трансмісію ВЗН в Україні, та які необхідно
враховувати для покращення готовності до запобігання
майбутніх спалахів.
Методи. Для оцінки ризику ГЗН в Україні було проведено
пошук та аналіз рецензованих публікацій, сірої літератури та
даних офіційної статистики.
Результати. Циркуляція ВЗН в Україні виявлена ще в 1970-х
роках, а перші нейроінвазивні захворювання у людей описані в
1985 році. Офіційна реєстрації ГЗН в Україні почалася з 2006
року. Відтоді спорадичні випадки реєструються майже
щорічно. Порівняльний аналіз офіційних даних щорічної
захворюваності на ГЗН виявив відносно схожу картину зміни
кількості випадків в Україні та інших європейських країнах (r =
0,434). Ця синхронність могла бути викликана деякими
спільними факторами, які вплинули на трансмісію ВЗН в цілому
регіоні. Зміни, що спостерігаються в популяціях ВЗН, комарів-
переносників, птахів-резервуарів та в довкіллі розглядаються
як рушійні сили цих коливань. Генетична характеристика ВЗН,
що циркулює в Україні, відсутня. Невідомо, чи перезимовує
ВЗН в векторах та/або резервуарах, що беруть участь в
ензоотичному циклі, або має місце періодична реінтродукція
вірусу мігруючими птахами. Culex pipiens і C. modestus
вважаються основними векторами, але роль інших комарів у
підтримці трансмісії ВЗН в Україні не може бути виключена.
Різноманітність видового складу та численність популяцій
птахів-резервуарів сприяють циркуляції ВЗН в Україні.
Географічне розташування України в межах Чорноморсько-
Середземноморського шляху міграції птахів, що з'єднує Європу
та Африку, може призвести до інтродукції нових варіантів ВЗН,
які можуть спричинити епідемічні спалахи ГЗН як у людей, так
і у коней. Поточні та прогнозовані зміни клімату в Україні –
підвищення температури повітря, збільшення інтенсивності та
повторюваності сильних опадів та сильного вітру, зменшення
кількості опадів, можуть сприяти трансмісії ВЗН та збільшенню
ризику ГЗН для людей та коней.
Висновки. Таким чином, ВЗН слід розглядати як загрозу для
здоров'я людей та тварин в Україні. Наявність комарів-
переносників та птахів-резервуарів в умовах кліматичних змін,
які сприяють трансмісії ВЗН, може призвести до виникнення
великих спалахів ГЗН як у людей, так і у коней. Узагальнена в
доповіді інформація може бути корисною для органів
громадського здоров'я при запровадження ефективних
програм епідеміологічного нагляду, профілактики та контролю
ГЗН.
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# 345. Analysis of the Outbreak of Ixodid Tick-Borne
Borreliosis Among the Population of Kharkiv Oblast in 2018
Sukhorukova H.1, Sukhorukova M.1, Makhota L.1, Kylypko L.1,
Chumachenko T.2
1SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Kharkiv National Medical University

Introduction. In Ukraine, ixodid tick-borne borreliosis (ITBB-BM)
occupy leading positions among transmissible natural-focal
infections. In 2018, the highest incidence rates for the entire period
of epidemiological surveillance (since 2000) in Kharkiv Oblast were
recorded ‒ 13.05 per 100 thousand of population, compared with
2017, the incidence increased by 89.7%.
The objective of the work: to identify the factors that influenced
ITBB-BM incidence in Kharkiv Oblast in 2018
Methods. An observational epidemiological study was conducted in
Kharkiv Oblast for 2013-2018. The ticks were tested by polymerase
chain reaction (PCR) and dark-field microscopy. In humans, the
diagnosis was confirmed by tested of blood serum samples by
enzyme-linked immunoassay (ELISA) and PCR.
Results. In 2018, 351 ITBB-BM cases were recorded. The
incidence was characterized by a marked seasonal prevalence,
57.8% of cases were recorded in summer months, the increase in
morbidity began in June, when 13.1% of cases was found. The
main clinical manifestation of ITBB-BM (92.9% of cases) was
migratory erythema, and 91.5% of cases were characterized by
moderate severity.
In 2018, in oblast, 325 patients were infected, 52.2% of them
infected in natural foci, and 10.2% ‒ in recreational areas of
anthropurgical foci.
Most often, tick sucking occurred in May-July (76.0% of cases
against 65.8% of cases on average over the years of observation)
with a peak in June (28.1% of cases). The number of cases
increased, on average, from 18.7% to 22.2% over the previous
years, among people who suffered in July, of which 43.2% were
attacked by ticks in the country and homestead plots, 12.2% ‒ in
recreational areas of Kharkiv. There was no second wave of tick
attacks in October, which was observed in previous years, in 2018,
in October, there was 4,5% of cases. Some patients (14.2% of
cases) did not notice a tick bite or asserted that they were bitten by
insects.
According to entomological monitoring, the number of ticks per 1 km
of the route in 2018 was 2.2 vs. 1.76 in 2017. Seroprevalence of
these ticks increased from 9.5% in 2017 to 11.4% in 2018, including
ticks were collected from people from 16% in 2017 to 25.3% in
2018.
Conclusions. In 2018, a significant increase in ITBB-BM incidence
rate of population is due to an increase in the number of ticks and
their infection with Borrelia; prolongation of high activity of ticks in
the hot period (July), high activity of foci, located in recreational
areas. The high proportion of the patients who did not notice a tick
bite, indicates an essential role in the infection of people of
preimaginal stages of the tick (nymph), which dictates the need for
disinfection measures aimed at reducing the number of ticks,
sanitary and educational activities with the population, the use of
personal protective clothes of population in natural conditions.

# 345. Аналіз спалаху іксодового кліщового бореліозу
серед населення Харківської області у 2018 році
Сухорукова Г.1, Сухорукова М.1, Махота Л.1, Килипко Л.1,
Чумаченко Т.2
1ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Харківський національний медичний університет

Вступ. В Україні іксодові кліщові бореліози (ІКБ) займають
провідні позиції серед трансмісивних природно осередкових
інфекцій. У 2018 р. у Харківській області зареєстровано
найвищі показники захворюваності за весь період
епідеміологічного нагляду (з 2000 р.) ‒ 13,05 на 100 тисяч
населення, у порівнянні з 2017 р. захворюваність зросла на
89,7%.
Мета роботи: виявити фактори, що вплинули на рівень
захворюваності ІКБ в Харківській області у 2018 р.
Методи. Проведене обсерваційне епідеміологічне дослідження
в Харківській області за 2013-2018 рр. Кліщів досліджували
методами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і
темнопольної мікроскопії. У людей діагноз підтверджено
дослідженнями сироваток крові методами імуноферментного
аналізу (ІФА) та ПЛР.
Результати. У 2018 р. зареєстровано 351 випадок ІКБ.
Захворюваність мала виражену сезонність, 57,8% випадків
зареєстровано в літні місяці, підйом захворюваності
розпочався в червні, коли було виявлено 13,1% випадків.
Основною клінічною ознакою ІКБ (92,9% випадків) була
мігруюча еритема, перебіг хвороби в 91,5% випадків
характеризувався середньою важкістю.
У 2018 р. на території області інфікувалось 325 захворілих,
52,2% з них інфікувалось в природних осередках, 10,2% ‒ у
рекреаційних зонах антропургічних осередків.
Присмоктування кліща найчастіше відбувалось у травні-липні
(76,0% випадків проти 65,8% випадків в середньому за роки
спостереження) з максимумом у червні, коли відбулось 28,1%
присмоктувань. Зросла з 18,7% випадків в середньому за
попередні роки до 22,2% кількість осіб, які постраждали у
липні, з них 43,2% осіб зазнали нападу кліщів на дачних і
присадибних ділянках, 12,2% ‒ у рекреаційних зонах м.
Харкова. Не було другої хвилі нападу кліщів у жовтні, яка
спостерігалась у попередні роки, в 2018 р. на жовтень
припадало 4,5% випадків присмоктувань кліщів. Частина
захворілих (14,2% випадків) не відмічали укусу кліщем або
стверджували, що їх кусали комахи.
За даними ентомологічного моніторингу чисельність кліщів на
1 км маршруту у 2018 р. склала 2,2 проти 1,76 у 2017 р.
Серопревалентність досліджених кліщів зросла з 9,5% в 2017
р., до 11,4% в 2018 р., у тому числі кліщів, знятих з людей з
16% в 2017 р. до 25,3% в 2018 р.
Висновки. Значне зростання захворюваності населення на
ІКБ у 2018 р. обумовлено зростанням чисельності кліщів та їх
інфікованості бореліями; подовженням високої активності
кліщів у спекотний період (липень), високою активністю
осередків, розташованих в рекреаційних зонах. Висока питома
вага захворілих, які не відмічали укус кліщем, вказує на
суттєву роль в зараженні людей преімагинальних стадій кліща
(німф), що диктує необхідність проведення дезінсекційних
заходів, спрямованих на зниження чисельності кліщів,
санітарно-просвітницької роботи з населенням, застосування
індивідуальних засобів захисту населення в природних умовах.
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# 379. Influence of Socioeconomic and Environmental
Determinants on Malariagenic Situation in Kharkiv Oblast
Chegodaykina N.1, Yashchuk G.1, Mahota L.1, Chumachenko T.2
1SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Kharkiv National Medical University

Introduction. Local malaria transmission has been eliminated on
most areas in the European region, including in Ukraine, but global
climate change, intensive migration processes, reducing the
vigilance of the doctors against malaria increase the risk of its
spreading.
The aim of the study was to assess the preconditions for the
recurrence of malaria in modern conditions in Ukraine.
Methods. Phenological, entomological and observational
epidemiological studies for the period of 2009-2018 were carried out
in the Kharkiv Oblast of Ukraine, which is a major student center for
training many foreigners from malaria-endemic countries and has
therefore been selected as a research model.
Results. For the period of observation, 64 cases of malaria have
been registered in the Kharkiv Oblast, of which the cases of tropical
malaria made 47 (73.4%), mixed-malaria – 8 (12.5%), ovale malaria
– 6 (9.4%), two cases (3%) fell to three-days, one (1.6%) – to four-
days malaria. 60 cases (93.7%) were brought from Africa, 4 cases
(6.3%) – from Asia. Among the sick people, the majority (74.5%)
were foreign students who were studying in Kharkiv city. Malaria
cases were recorded throughout the year, including during the
active infection transmission season.
Studies have shown that the natural and climatic conditions of the
Kharkiv Oblast contribute to distribution and massive breeding of
mosquitoes of the genus Anopheles, 6 types of which are
determined by the territory of the oblast. Oblast ranks first in
Ukraine in terms of registering the anophelogenous area of the
water reservoirs; as of 2018/1/1, there are 2 723 water objects in
the oblast, of which 1 841 (67.6%) are anophelogenous; their area
is 6 008.1 hectares and makes 10% of the total area of the water
mirror of the Kharkiv Oblast.
The analysis of the average annual temperature, carried out over
thirty years, showed an increase in the characteristic by 1.2 °С,
which indicates the climate warming causing the shift in the
phenological dates of mosquitoes, especially the winter-spring ones,
associated with the accumulation of a certain amount of heat for
going through the life cycle. The highest average daily air
temperature (19.5 °С) in the oblast was in 2012, and the malaria
season lasted for 185 days. In 2014, the duration of the malarial
season was 149 days with average daily temperature of 17.4 °С.
The duration of the epidemic season of the malaria is directly
dependent on the average daily temperatures, the growth of which
contributes to the increase in the number of cycles of development
of malarial plasmodia in the body of the mosquito, accumulation of
epidemiologically dangerous Anopheles females, and lead to an
increase in species capable of haemorrhage in winter, in the
structure of malaria carriers.
Conclusions. The obtained data indicate the presence of
conditions for the recurrence of malaria in present time, which call
for the implementation of epidemiological surveillance of malaria
and the ongoing assessment and control of socioeconomic, natural
and climatic, and entomological determinants affecting the malaria
situation in the country.

# 379. Вплив соціально-економічних та екологічних
детермінант на маляріогенну ситуацію в Харківській
області
Чегодайкіна Н.1, Ящук Г.1, Махота Л.1, Чумаченко Т.2
1ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Харківський національний медичний університет

Вступ. На більшості територій країн Європейського регіону, у
тому числі в Україні, місцева передача малярії була
ліквідована, але глобальна зміна клімату, інтенсивні міграційні
процеси, зниження настороженості лікарів щодо малярії
підвищують ризик її розповсюдження.
Метою роботи була оцінка передумов відновлення малярії в
сучасних умовах в Україні.
Методи. Проведені фенологічні, ентомологічні та обсерваційні
епідеміологічні дослідження за період 2009-2018 рр. в
Харківській області України, яка є великим студентським
центром навчання багатьох іноземців з країн, ендемічних по
малярії, і тому була обрана в якості моделі дослідження.
Результати. За період спостереження у Харківській області
зареєстровано 64 завезених випадків малярії, з яких випадки
тропічної малярії склали 47 (73,4%), мікст-малярії – 8 (12,5%),
овале малярії – 6 (9,4%), два (3%) випадки припало на
триденну, один (1,6%) – на чотириденну малярію. 60 випадків
(93,7% ) були завезені з країн Африки, 4 випадки (6,3%) – з
Азії. Серед захворілих більшість (74,5%) склали іноземні
студенти, які навчались у м. Харкові. Випадки малярії
реєструвались протягом усього періоду року, у тому числі, в
сезон активної передачі інфекції.
Дослідження показали, що природні та кліматичні умови
Харківської області сприяють поширенню та масовому виплоду
комарів роду Anopheles, 6 видів яких визначається на території
області. Область посідає перше місце в Україні по реєстрації
анофелогенної площі водоймищ, станом на 01.01.2018 в
області налічується 2723 водних об’єкти, з яких 1841 (67,6%) є
анофелогенними, їх площа становить 6008,1 га та складає 10%
від загальної площі водного дзеркала Харківської області.
Аналіз показників середньорічної температури, проведений за
тридцять років, виявив збільшення ознаки на 1,2 °С, що
свідчить про потепління клімату, яке спричиняє в житті комарів
зрушення фенологічних дат, особливо зимово-весняних,
пов'язаних з накопиченням певної суми тепла для
проходження життєвого циклу. Найвищі середньодобові
температури повітря (19,5 °С) на території області були у 2012
р., а малярійний сезон тривав 185 діб. У 2014 р. тривалість
малярійного сезону склала 149 діб при середньодобовій
температурі 17,4 °С. Тривалість епідемічного сезону малярії
напряму залежить від середньодобових температур,
підвищення яких сприяє збільшенню кількості циклів розвитку
малярійного плазмодія в організмі комара, накопиченню
епідеміологічно небезпечних самиць Anopheles та збільшенню
кількості видів, здатних до кровосмоктання у зимовий період, у
структурі переносників малярії.
Висновки. Отримані дані свідчать про наявність умов для
відновлення малярії в Україні в теперішній час, що вимагає
необхідності здійснення епідеміологічного нагляду за малярією
й постійної оцінки та контролю соціально-економічних та
природно-кліматичних й ентомологічних детермінант, що
впливають на маляріогенну ситуацію в країні.
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# 414. Borrelia and Other Significant Zoonotic Pathogens in
Hard-Shelled Ticks from the Chernobyl Exclusion Zone
Rogovskyy A.1, Nebogatkin I.2,3, Akimov I.2, Rogovska Y 1

1College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Texas
A&M University, Texas, USA;
2I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of the NAS of Ukraine;
3SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The 26th of April 2016 marked 30 years since the
Chernobyl accident has occurred in Ukraine. As a result, the
uninhabited Chernobyl region has been directly exposed to ionizing
radiation for over 30 years. Most of the published research have
focused on identifying associations between levels of radiation and
the abundance, distribution, and mutation rates of plants and
animals. Much less, however, is known about microbial
communities in this affected region. To date, there are no reports on
the prevalence of any tick-borne pathogens in Ixodes ricinus ticks
from the Chernobyl Exclusion Zone (the CEZ).
The objective of our study was to examine the abundance of I.
ricinus and Dermacentor reticulatus ticks in the CEZ and to
investigate the prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.)
and other zoonotic agents in these ixodid ticks.
Methods. A total of 260 questing I. ricinus and 100 D. reticulatus
adult ticks were individually PCR-analyzed for the presence of
Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp., Bartonella spp., B.
burgdorferi s.l., Francisella tularensis, and/or Rickettsia spp.
Results. The respective infection rates were identified and
compared to those of ixodid ticks that were concurrently collected
from Kyiv. The significant differences between the infection rates of
the CEZ and Kyiv ticks were observed for Rickettsia raoultii in D.
reticulatus ticks (53.0% vs. 35.7%, respectively; p<0.05) and
Bartonella spp. (8.1% vs. 2.7%; p<0.05) in I. ricinus ticks.
Conclusions. Though, the current data clearly demonstrated that
the prevalence of some zoonotic pathogens were significantly
higher in the ixodid ticks from the CEZ, a more comprehensive
systematic approach is required to examine the causal effect of
long-term ionizing radiation on adaptive changes of tick-borne
pathogens.

# 414. Борелії та інші важливі зоонозні збудники, які
переносяться кліщами з зони відчуження Чорнобилької
АЕС
Роговський А.1, Небогаткін І.2,3, Акімов І.2, Роговська Ю.1
1Коледж ветеринарної медицини та біомедичних наук,
Університет Техасу, Техас, США;
2Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України;
3ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. 26 квітня 2016 г. виповнилося 30 років з дня
Чорнобильської аварії, яка сталася в Україні. Таким чином,
незаселена Чорнобильська зона вже понад 30 років зазнає дії
радіоактивного випромінювання. У більшості опублікованих
досліджень головним питанням постає визначення
взаємозв'язків між рівнем радіації та масштабами, розподілом
та показниками мутації рослин і тварин. Утім, значно менше
відомо про мікробні спільноти у цьому ураженому регіоні. На
сьогодні відсутні дані щодо розповсюдження збудників, які
передаються кліщами Ixodes ricinus з зони відчуження
Чорнобильської АЕС (ЗВ ЧАЕС).
Метою нашого дослідження було визначення чисельності
кліщів I. ricinus та Dermacentor reticulatus у ЗВ ЧАЕС, а також
вивчення поширеності Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) та
інших зоонозних збудників, які переносяться цими іксодовими
кліщами.
Методи. Було проведено ПЛР 260 голодних кліщів I. ricinus та
100 дорослих особин кліщів D. reticulatus для визначення
наявності Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp., Bartonella
spp., B. burgdorferi s.l., Francisella tularensis та/або Rickettsia spp.
Результати. Було визначено відповідні показники зараження,
які порівнювали з показниками для іксодових кліщів,
одночасно зібраних у Києві. Значні розбіжності показників
зараження у кліщів ЗВ ЧАЕС та Києва спостерігали щодо
Rickettsia raoultii у кліщів D. reticulatus (53,0% проти 35,7%
відповідно; p<0,05) та Bartonella spp. (8,1% проти 2,7%; p<0,05)
у кліщів I. ricinus.
Висновки. Таким чином, отримані дані чітко демонструють, що
поширеність деяких зоонозних збудників була значно вищою у
іксодових кліщів із ЗВ ЧАЕС. Водночас необхідним вбачається
застосування більш комплексного систематичного підходу для
вивчення причинно-наслідкового ефекту довгострокового
радіоактивного випромінювання на адаптивні зміни у
збудників, які переносяться кліщами.
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# 430. Distribution of Mosquito Vectors in Azerbaijan
Sultanova Y., Ismayilova R.
Republican Anti-Plague Station, Baku, Azerbaijan

Introduction. Vector-borne diseases constitute a significant
potential threat for the Azerbaijani population. Previous scientific
research (1967 and 1980) have indicated that certain regions of the
Azerbaijan Republic are natural foci of arboviruses. Results of those
studies showed that West Nile virus is widely distributed across
different regions of Azerbaijan. Also, Sindbis virus was isolated in
1967 and 1977 in Azerbaijan from the blood of birds. These
pathogens are known to be transmitted by mosquitoes. The goal of
this study was to define the presence of potential mosquito vectors
for the diseases of concern.
Methods. Mosquitoes were collected within two Cooperative
Biological Engagement Program (CBEP) projects in Azerbaijan
during 2012-2017 using Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) light traps and Biogents BG-Sentinel traps. The species were
identified using taxonomic keys (Shtakelberq 1970, Identification
Guide), pooled based on their location, and stored in a freezer for
further processing. The pools were homogenized, and the RNA was
extracted and tested for Sindbis virus (SINV) and West Nile virus
(WNV) by polymerase chain reaction (PCR).All the data were
collected in a database, which also includes GPS coordinates.
Results. In total, 587 mosquitoes (8 species) were collected from
the Northern regions in 2012-2013. Known vectors for WNV and
SINV were found: Culex pipiens (45%), Aedes vexans (33%) and
Mansonia richardii (0.17%). In the Southern regions, 5422
mosquitoes (17 species) were collected during 2015-2017. Known
vectors for WNV and SINV were found: C. pipiens (36%), A. vexans
(16%), Culex mimeticus (9%), Culiseta longiareolata (0.05%).
All samples were negative for WNV, only one sample consisting of
four female C. mimeticus collected from Masalli rayon was positive
for SINV.
Conclusions. The focus of this study was WNV and SINV.
However, it is known that several of the species found in Azerbaijan
are vectors for other diseases. For example, WNV (C. pipiens, C.
mimeticus, Culex modestus, Culex theileri, A. vexans), SINV (C.
longiareolata, Orthopodomyia pulchripalpis, C. mimeticus, C.
pipiens), Japanese encephalitis virus (Culex tritaeniorhynchus),
Tahyna virus (Aedes caspius), malaria (Anopheles maculipennis,
Anopheles hyrcanus, Anopheles sacharovi, Anopheles claviger,
Anopheles superpictus, Anopheles subalpinus). The presence of
known vectors of those diseases presents an ongoing potential
public health problem.

# 430. Поширеність комарів-переносників захворювань в
Азербайджані
Султанова Є., Ісмаїлова Р.
Республіканська протичумна станція, Баку, Азербайджанська
Республіка

Вступ. Трансмісивні захворювання являють собою важливу
потенційну загрозу для населення Азербайджану. У
проведених раніше наукових дослідженнях (1967 р. та 1980 р.)
було визначено, що окремі регіони Республіки Азербайджан є
природними вогнищами арбовірусів. Результати цих
досліджень продемонстрували, що вірус гарячки Західного
Нілу широко поширений у різних регіонах Азербайджану. Крім
того, у 1967 р. та у 1977 р. в Азербайджані з крові птахів було
виділено вірус Синдбіс. Як відомо, переносниками цих
збудників є комарі. Метою цього дослідження було визначення
наявності потенційних комарів-переносників зазначених
захворювань.
Методи. Комарів збирали у рамках двох проектів Програми
залучення до спільної біологічної діяльності (ПЗСБД) в
Азербайджані у 2012-2017 рр., використовуючи світлові пастки
Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) і
пастки Biogents BG. Види ідентифікували за допомогою
таксономічних кодів (Штакльберг 1970 р., Довідник з
ідентифікації), об'єднували їх у пули на основі місця відбору та
зберігали у морозильній камері. Пули гомогенізували, після
чого виділяли РНК та перевіряли на вірус Синдбіс та вірус
гарячки Західного Нілу за допомогою полімерної ланцюгової
реакції (ПЛР). Результати вносили у базу даних, включаючи
GPS-координати.
Результати. У північних регіонах країни було зібрано 587
комарів (8 видів) у 2012-2013 рр. Зібрано переносники вірусу
Синдбіс та гарячки Західного Нілу: Culex pipiens (45%), Aedes
vexans (33%) та Mansonia richardii (0,17%). У південних регіонах
було зібрано 5422 комарів (17 видів) у період 2015-2017 рр.
Зібрано наступні переносників вірусу Синдбіс та вірусу гарячки
Західного Нілу: C. pipiens (36%), A. vexans (16%), Culex
mimeticus (9%) та Culiseta longiareolata (0,05%).
Усі зразки були негативними щодо вірусу гарячки Західного
Нілу, лише один зразок, який складався з 4 жіночих особин C.
mimeticus, отриманий в районі Масаллі, був позитивним на
вірус Синдбіс.
Висновки. Ця робота була зосереджена на вірусамгарячки
Західного Нілу та Синдбіс. Однак відомо, що деякі види,
поширені в Азербайджані, є переносниками інших
захворювань. Наприклад, вірусу гарячки Західного Нілу
(C. pipiens, C. mimeticus, Culex modestus, Culex theileri, A.
vexans), вірусу Синдбіс (C. longiareolata, Orthopodomyia
pulchripalpis, C. mimeticus, C. pipiens), вірусу японського
енцефаліту (Culex tritaeniorhynchus), вірусу Тахіна (Aedes
caspius), малярії (Anopheles maculipennis, Anopheles hyrcanus,
Anopheles sacharovi, Anopheles claviger, Anopheles superpictus,
Anopheles subalpinus). Наявність відомих переносників цих
захворювань являє собою актуальну проблему суспільної
охорони здоров'я.
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# 449. Lyme Disease Epidemic Situation in the Chernivtsi
Oblast for 2014-2018
Myroniuk M.1, Nesterovska T.1, Hopko N.1, Kolesnikova I.2
1SI Chernivtsi Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University

Introduction. In Ukraine, the first cases of Lyme disease (LD) was
registered in 1994, and the official registration had been introduced
in 2000. LD is infectious diseases that are covered with
epidemiological surveillance, but the standard case definition has
been not approved yet. According to the research data of SI Lviv
Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of
Health of Ukraine, Borrelia burgdorferi is the cause of aetiologically
undiagnosed conditions as follows: 16.7% of neurological and
20.7% of pseudorheumatic pathologies. The purpose of the study is
to analyze the LD epidemic situation in the Chernivtsi Oblast.
Methods. The study was carried out using the method of
descriptive epidemiology, analysis of LD distribution in the
Chernivtsi Oblast for 2014-2018, analysis of results of
epidemiological surveys of foci, monitoring of ixodid tick’s
infectiousness.
Results. In the Chernivtsi Oblast, the LD incidence rate showed the
growth by 4.2 times in the last 5 years. The whole Chernivtsi Oblast
is the endemic territory. During 2014 to 2018, the LD incidence rate
increment was annually registered in the Chernivtsi Oblast, from 16
cases (2014, 2015) to 67 cases (2018). By results of studying the
yearly LD dynamics, the duration of seasonal peak of the disease
was equal to 3 months (from July to September) on average, and in
some years (2016, 2018) ‒ 4 months. The increase in LD incidence
rate was marked in May, June, October (in 2016-2018), which was
due to lengthening period activity of the LD vectors. In 2014 and
2015, all LD cases were laboratory confirmed, in 2017 ‒ 89,7%, in
2018 ‒ 55,2%, in 2016 ‒ only 43,3% of cases had the laboratory
confirmation. Requirements regarding the LD laboratory
confirmation are not standardized. The leading clinical sign of LD
called the "migrating erythema" was available in 100% of cases
registered in 2014 and 2015, but the proportion of non-
erythematous forms amounted to 13.8% and 10.5% in 2017 and
2018, respectively. According to research results concerning the
transmission factors (I. ricinus) study within the period of
2014-2018, the number of positive Borrelia detection in ticks
collected from people, tended to increase with maximum in 2017
(up to 22.4%), and in ticks collected in natural environments - in
2018 (18.3%).
Conclusions. The increasing registration of LD cases is contributed
by stability and activity of nature foci, growth of vectors number, lack
of specific prevention, improvement of population awareness about
the disease, suspicion of medical workers. Approval of the standard
definition of the LD case and standardization of the laboratory
diagnostics, particularly etiologic diagnostics of chronic neurological
diseases, arthritis, other chronic diseases will provide an opportunity
to improve the surveillance of LD.

# 449. Епідемічна ситуація з Лайм-бореліозу на території
Чернівецької області за 2014-2018 роки
Миронюк М.1, Нестеровська Т.1, Гопко Н.1, Колеснікова І.2
1ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. В Україні перші випадки хвороби Лайма (ХЛ)
зареєстровано в 1994 році, офіційна реєстрація введена з 2000
року. ХЛ належить до інфекційних захворювань, які
охоплюються епідеміологічним наглядом, але не затверджено
стандартне визначення випадку. За даними досліджень ДУ
«Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
МОЗ України» Borrelia burgdorferi є причиною етіологічно
недіагностованих 16,7% неврологічних та 20,7%
псевдоревматологічних патологій. Метою дослідження є аналіз
епідемічної ситуації з ХЛ на території Чернівецької області.
Методи. У дослідженні використано метод описової
епідеміології, аналіз поширення ХЛ у Чернівецькій області за
2014-2018 роки, аналіз результатів епідеміологічних обстежень
осередків, моніторинг інфікованості іксодових кліщів.
Результати. В Чернівецькій області зростання показників
захворюваності на ХЛ за останні 5 років відбулося в 4,2 рази.
Ендемічною є вся територія Чернівецької області. За період з
2014 по 2018 роки в Чернівецькій області щорічно
реєструвалось зростання захворюваності ХЛ, від 16 випадків
(2014, 2015) до 67 випадків (2018). За результатами вивчення
річної динаміки ХЛ тривалість сезонного підвищення
захворювання в середньому становила 3 місяці (з липня по
вересень), а в окремі роки – 4 місяці (2016, 2018). Відмічено
збільшення захворюваності на ХЛ у травні, червні, жовтні
(2016-2018 роки), що зумовлено подовженням періоду
активності переносників ХЛ. У 2014, 2015 роках всі випадки
ХЛ були підтверджені лабораторно, у 2017 р. – 89,7%, 2018 –
55,2%, 2016 р. – 43,3% випадків. Вимоги щодо лабораторного
підтвердження ХЛ не стандартизовані. Провідна клінічна
ознака ХЛ— «мігруюча еритема» у 2014 і 2015 роках була
наявна у 100% випадків, у 2017, 2018 роках частка
безеритемних форм становила відповідно 13,8% та 10,5%. За
результатами досліджень факторів трансмісій (I. ricinus) за
період 2014-2018 років кількість позитивної індикації борелій у
кліщів, знятих з людей, мала тенденцію до збільшення,
найбільше у 2017 (до 22,4%), а кліщів, зібраних з об’єктів
довкілля – у 2018 році (18,3%).
Висновки. Збільшенню реєстрації випадків ХЛ сприяють
стійкість і активність природних вогнищ, зростання чисельності
переносників, відсутність специфічної профілактики,
покращення рівня обізнаності населення про захворювання,
насторога медичних працівників. Затвердження стандартного
визначення випадку ХЛ та стандартизація лабораторної
діагностики, зокрема, етіологічної діагностики хронічних
неврологічних хвороб, артритів, інших хронічних захворювань,
дасть можливість удосконалити епідеміологічний нагляд за
ХЛ.
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# 010. Rabies in Dogs in Ukraine
Makovska I.1, Novokhatnii Yu.2, Krupinina T.2, Nebogatkin I.2,
Hibaliuk Yu.3, Nedosekov V.1
1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine;
3SSUFSCP

Introduction. According to WHO, rabies is estimated to cause
60,000 human deaths annually in more than 150 countries, and at
the same time, dogs are the source of the causative agent of rabies
in 99% of cases. This problem is of paramount importance in
Ukraine, since the entire territory of the state is enzootic on rabies.
Objective: to analyse risks of humans being infected with rabies
from dogs in Ukraine over the past decade.
Materials. The state statistical reporting was used for analysis:
forms No. 1 and 2, and archival data of monitoring the indicators of
epidemiological surveillance of rabies of SI Public Health Centre of
the MOH, and the data of “Rabies-Bulletin-Europe” for 2008-2017
as well.
Results. It was established that between 2008 and 2017, 31 people
became ill and died in Ukraine, of which 14 (45.1%) were infected
by dogs, in 10 cases – by cats (32.3%), in 5 – by foxes (16.1%), and
in 2 – by unknown animals (6.5%). Out of 14 diseased dogs, 9
(64%) were domestic, but not vaccinated, and 5 (36%) were stray
ones. The laboratory diagnosis of rabies was confirmed in 4.8
thousand dogs, of which the domestic dogs made up 3.9 thousand
(82%), and stray ones – only 18% (or 869 cases).
In Ukraine, about 50-80 thousand people suffer from dog attacks
every year. Over the past decade, about 660,000 human dog bite
victims requested medical assistance, of which about 473,000
people were bitten by domestic dogs and 187,000 by stray dogs.
Human suffers from attacks by dogs more than from other types of
animals. All cases of attack require medical care and, if necessary,
the administration of antirabic vaccination, which constitutes risks
with subsequent significant economic losses to the state. The rules
of keeping domestic animals are not observable to the full extent in
the country and the problem of stray dogs is not solved.
Since a number of Asian countries have made progress in
controlling canine rabies, the freedom of Ukraine from hydrophobia
before 2030 should be considered by the Government of Ukraine as
a top target.
Conclusions. The risks of human infecting with rabies pathogen
transmitted by dogs are increasing due to their owners’ failure to
comply with the animal management rules, low-level public
awareness and expert appraisal. It is possible to reduce the
considerable expenses for health protection of humans and animals
and save their lives by excluding dogs from the epizootic chain of
rabies by means of their maximal vaccination, management
improvement of domestic dogs and stray dog problem solution.

# 010. Сказ собак в Україні
Маковська І.1, Новохатній Ю.2, Крупініна Т.2, Небогаткін І.2,
Гібалюк М.3, Недосєков В.1
1Національний університет біоресурсів і природокористування
України;
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»;
3Держпродспоживслужба

Вступ. За оцінками ВООЗ щорічно від сказу гине 60 000 людей
в більш ніж 150 країнах світу, причому у 99% джерелом
збудника сказу є собаки. Ця проблема надзвичайно актуальна
в Україні, так як вся територія держави є ензоотичною щодо
сказу. Мета роботи: провести аналіз ризиків інфікування
людей збудником сказу від собак в Україні за останнє
десятиріччя.
Матеріали. Для аналізу використовували державну
статистичну звітність: Форми 1 і 2 та архівні дані моніторингу
показників епідеміологічного нагляду за сказом ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України», а також дані
Європейського бюлетеня зі сказу за 2008-2017 рр.
Результати. Встановлено, що з 2008 по 2017 роки в Україні
захворіла та загинула 31 особа, з яких 14 (45,1%) були
інфіковані собаками, у 10 випадках котами (32,3%), у 5 –
лисицями (16,1%), у 2 – невідомими тваринами (6,5%). Із 14
хворих собак 9 (64%) були домашніми, але не вакцинованими і
5 (36%) – безпритульними. Лабораторно діагноз «сказ»
підтверджено у 4,8 тис. собак, з яких домашні склали 3,9 тис.
(82%), а безпритульні – лише 18% (або 869).
В Україні від нападів собак страждає близько 50-80 тисяч
людей щороку. За останнє десятиріччя в медичні заклади з
приводу укусів собаками звернулись близько 660 тис. осіб, з
них біля 473 тис. особи постраждали від домашніх собак, а 187
тис. від безпритульних. Від нападів собак людина страждає
більше, ніж від інших видів тварин. Всі випадки нападу
потребують медичної допомоги та, за необхідності,
призначення курсу антирабічних щеплень що створює ризики,
які спричиняють значні економічні збитки державі. В країні не
виконуються у повному обсязі правила утримання домашніх і
не вирішена проблема безпритульних собак.
Оскільки, в ряді країн Азії досягли прогресу в контролі над
сказом спричиненим собаками, то свобода України від
гідрофобії до 2030 року повинна розглядатись Урядом України,
як пріоритетна ціль.
Висновки. Ризики інфікування людей збудником сказу від
собак збільшуються при невиконанні власниками правил
утримання тварин, низькому рівні інформованості населення та
експертних оцінок. Зменшити значні видатки на охорону
здоров'я людей і тварин та зберегти їх життя можна
виключенням з епізоотичного ланцюга сказу собак шляхом їх
максимальної вакцинації, удосконаленням утримання домашніх
і вирішенням проблеми безпритульних собак.
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# 013. Changes in the Etiological Structure of Leptospirosis in
the Kharkiv Oblast for 1978-2018
Tkach H., Makhota L., Semerenska Ye., Stadnik V., Kylypko L.
SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Leptospirosis is a typical non-transmissive zoonosis
with natural foci. The infectious agent is Leptospira, belonging to the
family of Spirochaetaceae and includes 2 types: pathogenic
(Leptospira interrogans) and saprophytic (L. biflexa). Each type
based on the features of the antigenic structure is divided into
serological variants (serovars), which are combined into
serogroups. Leptospirosis affects a wide range of animals as well as
humans. In humans, the disease can occur in severe form, which
leads to death.
The study of natural foci of leptospirosis has started in the Kharkiv
Oblast since 1978. The natural foci of Pomona serogroup are most
common in the region, but in recent years a significant increase in
Hebdomadis leptospirosis has begun. Determining the dominant
serogroup allows you to more accurately predict the trends of the
epidemic process, therefore the aim of this study is to ascertain
changes in the etiological structure of natural foci of leptospirosis in
the Kharkiv Oblast.
Methods. Studies were conducted using the serological method in
the microagglutination and lysis test (MAT). Small mammals were
trapped by Gero traps using the trap-day method. During the
analyzed period, 21185 small mammals were investigated and 1742
were infected with leptospira.
Results. The data of serological studies of small mammals carried
out in the laboratory of especially dangerous infections in
1978-2018 were analyzed. Over the years of research in the
Kharkiv Oblast, contact of small mammals with leptospirosis of 8
serogroups: Pomona, Hebdomadis, Grippotyphosa,
Icterohaemorrhagia, Australis, Yavanica, Batavia and Cynopteri has
been revealed. Almost every year since the beginning of the
research until 1999, the proportion of small mammals infected with
the leptospira of the Pomona serogroup was the largest, but since
2000 the natural foci of the Hebdomadis serogroup have become
significantly more active. Taking this fact into consideration, we
divided the entire study period into two parts: 1978-1999 and
2000-2018, and analyzed changes in the etiological structure of the
natural cells of leptospirosis. So, if the share of Pomona serogroup
in the first period was 76.2%, then in the second it decreased to
25.2% and, vice versa, the proportion of Hebdomadis serogroup
significantly increased (from 4.2% in the first period to 56.3% in the
second). The share of Icterohaemorrhagia serogroup (from 4.0% to
9.5%) more than doubled, but the proportion of the Yavanica
serogroup (from 4.1% to 0.1%) significantly decreased. In both
periods, the share Grippotyphosa and Australis serogroups were
about the same in both periods, and the leptospira of the Batavia
and Cynopteri serogroups completely stopped to be recorded in the
second period.
Conclusions. Significant changes in the etiological structure of
natural foci of leptospirosis in the territory of the Kharkiv Oblast for
1978-2018 have been revealed, which, in our opinion, are primarily
due to climate changes. The need for further research to clarify the
reasons for such changes has been determined.

# 013. Зміни в етіологічній структурі лептоспірозу в
Харківській області за період 1978-2018 рр.
Ткач Г., Махота Л., Семеренська Є., Стаднік В., Килипко Л.
ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Лептоспіроз – типовий нетрансмісивний зооноз з
природною осередковістю. Збудником є Leptospira, що
відноситься до родини Spirochaetaceae і включає 2 види:
патогенний (Leptospira interrogans) та сапрофітний (L. biflexa).
Кожен вид на основі особливостей антигенної структури
розділяється на серологічні варіанти (серовари), які
об’єднуються в серогрупи. Лептоспіроз вражає широке коло
тварин, а також людину. У людини захворювання може
протікати в важкій формі, що приводить до смерті.
Вивчення природних осередків лептоспірозу розпочато у
Харківській області з 1978 року. Найбільш розповсюджені на
території області природні осередки серогрупи Pomona, але в
останні роки розпочалась значна активізація лептоспірозу
Hebdomadis. Визначення домінуючої серогрупи дає змогу
точніше прогнозувати тенденції епідемічного процесу, тому
метою цієї роботи є з’ясування змін в етіологічній структурі
природних осередків лептоспірозу на території Харківської
області.
Методи. Дослідження проводились серологічним методом в
реакції мікроаглютинації-лізісу (РМАЛ). Дрібні ссавці
відловлювались пастками Геро методом пастко-діб. За
проаналізований період було досліджено 21 185 дрібних
ссавців, з яких 1742 були заражені лептоспірами.
Результати. Проаналізовані дані серологічних досліджень
дрібних ссавців, проведених в лабораторії особливо
небезпечних інфекцій за 1978-2018 рр. Всього за роки
досліджень в Харківській області виявлено контакт дрібних
ссавців с лептоспірами 8 серогруп: Pomona, Hebdomadis,
Grippotyphosa, Icterohaemorrhagia, Australis, Yavanica, Batavia і
Cynopteri. Майже щорічно з початку проведення досліджень і
до 1999 р. включно частка дрібних ссавців, заражених
лептоспірами серогрупи Pomona була найбільшою, але
починаючи з 2000 р. значно активізувалися природні вогнища
серогрупи Hebdomadis. У зв’язку з цим ми розділили весь
період досліджень на дві частини: 1978-1999 рр. та 2000-2018
рр. та проаналізували зміни в етіологічній структурі природних
осередків лептоспірозу. Так, якщо доля серогрупи Pomona у
перший період складала 76,2%, то в другому вона знизилась
до 25,2% і, навпаки, значно зросла доля серогрупи Hebdomadis
(з 4,2% в перший період до 56,3% у другий). Більше ніж удвічі
збільшилась доля серогрупи Icterohaemorrhagia (з 4,0% до
9,5%), але значно зменшилась частка серогрупи Yavanica (з
4,1% до 0,1%). Приблизно однаковою в обох періодах була
доля серогруп Grippotyphosa і Australis, і зовсім перестали
реєструватись у другому періоді лептоспіри серогруп Batavia і
Cynopteri.
Висновки. Виявлено значні зміни в етіологічній структурі
природних осередків лептоспірозу на території Харківської
області за період 1978-2018 рр., які, на нашу думку, обумовлені
у першу чергу змінами кліматичних умов. Визначено
необхідність подальшого продовження досліджень для
уточнення причин, що викликали такі зміни.
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# 018. Measures to Prevent the Emergence and Control of the
Important Zoonosis for the Republic of Belarus
Subotsina I., Subotsin A., Verbitskiy A.
Vitebsk State Academy of the Veterinary Medicine, Vitebsk,
Republic of Belarus

Introduction. Zoonotic diseases are a serious problem for the
population of any country. Veterinary and medical specialists make
every possible effort to prevent the introduction of these diseases
into the country, to prevent the spread and to eliminate these
diseases.
Often, contagious diseases are complicated and give rise to other
diseases, a distinct group of infectious and parasitic diseases are
carried out, the possible consequences of which are the
development of cancer.
Aim of the work. To determine the distribution of the main zoonosis
on the territory of the republic of Belarus and identify the main
measures for combating and preventing.
Methods. Microbiological, parasitological, serological studies, PCR.
Analyzed the summary data in the district and regional veterinary
laboratories and the Belarussian State Veterinary Center.
Results. Republic of Belarus now well-off for a brucellosis, anthrax,
foot and mouth disease, etc. However, rabies is recorded in our
country, single animals with tuberculosis and chlamydia are
detected, salmonellosis and pasteurellosis are recorded. Of
parasitic diseases – echinococcosis, trichinosis, opisthorchiasis, etc.
Rabies is recorded in all regions of the republic, an average of
500-1500 animals per year. The country annually carries out a
mandatory vaccination of all domestic cats and dogs and all farm
animals in disadvantaged areas. In the wild fauna, the main
measures to combat and prevent rabies are oral vaccination of wild
animals.
Tuberculosis is registered in individual farms. Allergic tests for
tuberculosis, along with serological tests for leukemia and
brucellosis, are included in the list of mandatory annual controlled
studies of livestock in the country.
Echinococcosis is from 0.1 to 40% (larval and imaginal stage),
opisthorchiasis – from 1 to 10%, trichinellosis – from 0.5 to 50%.
Toxocarosis – up to 60–70%, dipilidiosis – 3 to 40%,
cryptosporidiosis – 15-70%. The basis of their prevention lies in the
timely examination and treatment of pets, veterinary and sanitary
examination of food products.
Conclusion. Thus, the basis for prevention and control of zoonosis
is a clear and coordinated work of the veterinary service and
medical workers, as well as strict implementation of the main
activities, regulations and rules. Preventive and controlling
measures of main zoonosis consist of a timely vaccination,
diagnostics and pathogen elimination.

# 018. Заходи щодо запобігання поширенню та щодо
контролю основних зоонозів у Республіці Білорусь
Субботіна І., Субботін А., Вербицький А.
Заклад освіти «Вітебська ордена «Знак Пошани» державна
академія ветеринарної медицини», м. Вітебськ, Республіка
Білорусь

Вступ. Зоонозні захворювання є серйозною проблемою для
населення будь-якої країни. Ветеринарні та медичні фахівці
роблять усе можливе, щоб запобігти проникненню цих
захворювань у країну, перешкодити їхньому поширенню й
усунути такі патології. Часто інфекційні та інвазивні
захворювання ускладнюються низкою супутніх патологій.
Виділено окрему групу заразних захворювань, можливими
наслідками яких є розвиток раку.
Мета нашої роботи – виявити основні зоонози на території
Республіки Білорусь і визначити найбільш значущі заходи в
боротьбі з цими хворобами та в їхній профілактиці. Особливу
увагу планували звернути на зоонози з можливою
канцерогенною дією.
Методи. У ході роботи використовували мікробіологічні,
паразитологічні, серологічні дослідження, ПЛР, зведені дані
районних й обласних ветеринарних лабораторій та
Білоруського державного ветеринарного центру.
Результати. Республіка Білорусь на сьогодні є благополучною
щодо бруцельозу, сибірки, ящура та низки інших зоонозів.
Однак у нашій країні реєструють сказ, виявляють поодиноких
тварин із туберкульозом і хламідіозом, сальмонельоз та
пастерельоз. Із паразитарних захворювань реєструють
спорадично ехінококоз, трихінельоз, опісторхоз тощо.
Сказ реєструють у всіх регіонах республіки, в середньому
500-1500 тварин на рік. У країні щорічно проводять обов'язкову
вакцинацію всіх домашніх котів та собак і всіх
сільськогосподарських тварин у неблагополучних районах. У
дикій фауні основними заходами боротьби зі сказом є оральна
вакцинація диких тварин. Туберкульоз зареєстровано лише в
окремих господарствах країни. Алергічні тести на туберкульоз,
поряд із серологічними тестами на лейкоз і бруцельоз,
включено до переліку обов'язкових щорічних контрольованих
досліджень худоби в Республіці Білорусь.
Ехінококоз становить від 0,1 до 40% (личинкова та імагінальна
стадія), опісторхоз – від 1 до 10%, трихінельоз – від 0,5 до 50%.
Токсокароз – до 60-70%, дипілідіоз – від 3 до 40%,
криптоспоридіоз – від 15 до 70%. Запорука профілактики
паразитарних хвороб полягає у своєчасних і ретельних
обстеженнях та обробках домашніх тварин, своєчасній
дегельмінтизації, ізоляції хворих тварин. Особливу увагу
звертають на ветеринарно-санітарну експертизу продуктів
харчування.
Висновок. Зоонози не мають масового поширення в Республіці
Білорусь. Запорука ефективної профілактики та боротьби
полягає у своєчасному виявленні джерел збудника, його
ізоляції і запобіганні поширенню.
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# 020. Leptospirosis is a Vaccine-Preventable Disease by the
Example of Odesa Oblast during 2003-2017
Datsiuk V., Skoropud O., Dementiev S., Honcharov V., Vovk V.
SI Odesa Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Leptospirosis in Odesa Oblast remains one of the
most common and relevant disease among humans. Due to
landscape, geographical and climatic conditions, a large number of
reservoirs in the oblast are stable natural, anthropurgic and mixed
leptospirosis foci. The objective of this research was to study the
peculiarities of leptospirosis morbidity in Odesa Oblast in
2003-2017.
Methods. Retrospective epidemiological and epizootiological
analyses were conducted. In laboratory studies the microscopic
agglutination test (MAT), bacteriological, bacterioscopic methods
were used. 3809 samples of blood serum and 7466 samples of
rodents were studied.
Results. During 2003-2017, 163 cases of leptospirosis were
reported in Odesa Oblast. The morbidity rate during the study
period ranged within 0.45-1.0 per 100 thousand population. The
diagnosis was confirmed by laboratory tests in 94.5% of patients; in
5.5% of patients, the diagnosis was established based on clinical
signs. The main route of infection was water - 71.32%; the
infections was also transmitted by direct contact - 17.64%, food -
3.97%, not established - 7.07%. Case fatality rate was 11.8%
(among children - 7.8%, adults - 12.8%). Distribution of patients with
leptospirosis by their occupation revealed that the highest infection
rate was among unemployed - 47.2%; retired - 28.1%; school pupils
and university students - 12.3%, public facilities employees - 11.9%,
meat processing enterprises employees - 0.6%. Age distribution of
patients was as following: 16-50 years old - 72.3%, older than 50 -
21.1%, children under the age of 15 - 6.6%.
Leptospira serogroups isolated from infected humans and animals
within the same area were identical. The dominant leptospira
serogroup, both in natural foci and in the etiology of the disease,
was L. icterohaemorragiae. 21 cultures of leptospirosis pathogen
were isolated and confirmed by the Reference Laboratory of the
Public Health Center of the MoH of Ukraine. The main sources of
human infection were mouse-like rodents, the number of which
affects the morbidity rate.
The lack of continuous deratization contributes to the high
leptospirosis morbidity rate. Thus, 26 and 7 cases respectively were
recorded in the Savran and Baltika rayons in 2001-2002, and after
continuous deratization 3 cases each in 2008-2015. In 2016-2017,
there was no continuous deratization, and as a result, in 2017 there
were 3 and 2 cases registered respectively in these rayons.
Conclusions. Based on these observations, it was found that on
the territory of Odesa Oblast the main route of infection was water;
the highest rate of infection was observed among patients of 16-50
years old, and the biggest number of leptospirosis patients were
unemployed. Deratization (including continuous deratization) is an
important measure for the leptospirosis prevention.

# 020. Лептоспіроз – «керована» інфекція на прикладі
Одеської області за 2003-2017 роки
Дацюк В., Скоропуд О., Дементєв С., Гончаров В., Вовк В.
ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вcтуп. Лептоспіроз в Одеській області залишається одним із
найбільш розповсюджених та актуальних захворювань серед
популяції людей. На території області у зв’язку з ланшафтно-
географічними та кліматичними умовами, великої кількості
водойм сформувалися стійкі природні, антропургічні та змішані
осередки лептоспірозу. Метою роботи було вивчити
характеристики захворюваності на лептоспіроз у Одеській
області у 2003-2017 рр.
Методи. Проводили ретроспективний епідеміологічний та
епізоотологічний аналіз. При проведенні лабораторних
досліджень застосовували реакцію мікроаглютинації лептоспір
(РМА), бактеріологічний, бактеріоскопічний методи.
Проведено дослідження 3809 зразків сироваток крові та 7466
гризунів.
Результати. За період 2003-2017 рр. в Одеській області
зареєстровано 163 випадки лептоспірозу. Показник
захворюваності в період спостережень коливався у межах
0,45-1,0 на 100 тис. населення. Діагноз підтверджено
лабораторно у 94,5% хворих; у 5,5% встановлено клінічно.
Основним шляхом зараження був водний – 71,32%; решта:
контактний – 17,64%, харчовий – 3,97%, не встановлено -
7,07%. Летальність становила 11,8% (серед дітей – 7,8%,
дорослих – 12,8%). При вивченні розподілу хворих на
лептоспіроз за професійним складом з’ясовано, що найвищий
рівень інфікування спостерігався у групі безробітних – 47,2%;
серед пенсіонерів – 28,1%, учнів шкіл та студентів ВНЗ –
12,3%, працівників комунальних господарств – 11,9%,
м’ясопереробних підприємств – 0,6%. За віковою структурою
визначено розподіл: особи 16-50 років – 72,3%, старше 50
років – 21,1%, діти до 15 років – 6,6%.
Серогрупи лептоспір, ізольованих від людей та тварин, які
хворіли на тих саме територіях, були однотипними.
Домінуючою серогрупою лептоспір, як у природних осередках,
так і у етіології захворювання, була L. icterohaеmorragiae.
Виділено 21 культуру збудників лептоспірозу, які підтверджені
референс-лабораторією Центру громадського здоров’я МОЗ
України. Основними джерелами інфікування людей були
мишовидні гризуни, чисельність яких впливає на рівень
захворюваності.
Високому рівню захворюваності на лептоспіроз сприяє
відсутність можливості проведення суцільної дератизації. Так,
у Савранському та Балтському районах у 2001-2002 роках
зареєстровано 26 та 7 випадків відповідно, а після суцільної
дератизації за 2008-2015 рр. разом – по 3 випадки. У
2016-2017 рр. суцільна дератизація не проводилась і, як
наслідок, у 2017 році зареєстровано 3 та 2 випадки відповідно
в зазначених районах.
Висновки. За результатами проведених спостережень
встановлено, що на території Одеської області основним
шляхом зараження є водний; найбільш висока частота
інфікування спостерігалася у віковій групі 16-50 років, а значне
місце серед захворілих на лептоспіроз посідають безробітні.
Проведення дератизаційних заходів (у тому числі суцільної
дератизації) є важливим заходом профілактики лептоспірозу.
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# 113. Study of the Experimental Series of Bivalent
Leptospirosis Carnivorous Vaccine Potency in Laboratory
Animals
Ukhovskyi V.1, Babiuk S.1, Ayshpur O.1, Mushtuk I.1, Kovalenko V.2
1Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine;
2State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms

Introduction. Leptospirosis is one of the most common
anthropozoonosis infections in many countries around the world, in
particular, Ukraine. One of the main measures to combat
leptospirosis is vaccine prophylaxis. Leptospirosis vaccine is used
for active immunization of animals. It prevents the acute course of
the disease, the death of animals, abortions of leptospirosis
etiology, leptospirosis carriage. Three experimental bivalent vaccine
series for the specific prevention of carnivorous leptospirosis,
consisting of two serogroups of leptospiras (Icterohaemorrhagiae
and Canicola) that are currently the most widespread in Ukraine
among carnivorous animals, were developed and successively
produced. The objective of our work was to study the immunogenic
properties of experimental bivalent vaccine series.
Methods. Experimental series of inactivated and concentrated
bivalent leptospirosis carnivorous vaccine made in the laboratory of
leptospirosis at the Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of
Ukraine were taken for the experiment.
The dynamics of antibody titers in the serum of laboratory animals
(rabbits) was investigated on the 25th day after the vaccination using
the microagglutination test (MAT). The MAT was carried out using
two strains of leptospira, which were part of the vaccine: VGNKI-2
(Icterohaemorrhagiae serogroup) and VGNKI-3 (Canicola
serogroup). Dilution of serum was carried out from a ratio of 1:50 to
1:1600 (multiplicity factor – 2). The serum dilution where a half and
more than half of leptospiras agglutination had been observed was
considered the titer of the research antigen. The vaccine was
considered active if in at least four out of five vaccinated rabbits
weighing 3.0 kg-3.5 kg, the titer of antibodies to the leptospira that
were part of vaccine in the serum was not less than 1:100.
Results. As a result of the research, it was established that in
response to the intramuscular injection of three experimental
vaccine series at a dose of 0.75 cm3, the formation of specific anti-
leptospira antibodies was observed, namely: Icterohaemorrhagiae –
1:1120±384 (series No.1), 1:580±206 (series No.2), 1:1160±390
(series No.3); Canicola – 1:840±304 (series No.1), 1:520±190
series No.2), 1:600±195 (series No.3).
Conclusions. It has been found that antibody titers to leptospira
strains, which were part of the vaccine, significantly exceeded the
critical indicator of 1:100 in the serum of vaccinated rabbits. This
indicates a high immunogenic activity of the created drug, achieved
by improving the existing production technology and applying the
latest methods of standardization of leptospirosis antigen as part of
a polyvalent vaccine.

# 113. Вивчення імуногенності експериментальних серій
бівалентної вакцини проти лептоспірозу м’ясоїдних на
лабораторних тваринах
Уховський В.1, Бабюк С.1, Айшпур O.1, Муштук I.1, Коваленко В.2
1Інститут ветеринарної медицини НААН України;
2Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів

Вступ. Лептоспіроз є однією з найбільш розповсюджених
антропозоонозних інфекцій в багатьох країнах світу, зокрема в
Україні. Одним з основних заходів боротьби з лептоспірозом є
вакцинопрофілактика. Вакцину проти лептоспірозу
використовують для активної імунізації тварин. Вона
профілактує гострий перебіг хвороби, загибель тварин, аборти
лептоспірозної етіології, лептоспіроносійство. Нами були
розроблені і послідовно виготовлені три експериментальні серії
бівалентної вакцини для специфічної профілактики
лептоспірозу м’ясоїдних, до складу якої входять дві серогрупи
лептоспір (Icterohaemorrhagiae та Canicola), які на даний час
найбільш поширені на території України серед м’ясоїдних.
Метою нашої роботи було вивчити імуногенні властивості
експериментальних серій бівалентної вакцини.
Методи. До досліду були взяті експериментальні серії
інактивованої та концентрованої бівалентної вакцини проти
лептоспірозу м’ясоїдних, які виготовлені в лабораторії
лептоспірозу на базі Інституту ветеринарної медицини НААН
України.
Динаміку титрів антитіл у сироватці крові лабораторних тварин
(кролів) досліджували на 25 добу після проведеного щеплення
за допомогою реакції мікроаглютинації (РМА). Постановку РМА
здійснювали з двома штамами лептоспір, що входили до
складу вакцини: ВГНКИ-2 (серогрупа Icterohaemorrhagiae) та
ВГНКИ-3 (серогрупа Canicola). Розведення сироватки
здійснювали від 1:50 до 1:1600 (кратність 2). Те розведення
сироватки, в якому спостерігалась половинна і більша
аглютинація лептоспір, вважалось титром дослідного антигену.
Вакцину вважали активною, якщо не менше ніж у чотирьох з
п’яти вакцинованих кролів вагою 3,0 кг–3,5 кг титр антитіл до
лептоспір, що входили до складу вакцини, у сироватці крові
був не нижче 1:100.
Результати. В результаті проведених досліджень встановлено,
що у відповідь на внутрішньом’язове введення трьох
експериментальних серій вакцини у дозі 0,75 см3 у всіх
піддослідних тварин на 25 добу спостерігалось утворення
специфічних протилептоспірозних антитіл, а саме:
Icterohaemorrhagiae – 1:1120±384 (серія №1), 1:580±206 (серія
№2), 1:1160±390 (серія №3); Canicola – 1:840±304 (серія №1),
1:520±190 (серія №2), 1:600±195 (серія №3).
Висновки. Встановлено, що в сироватці крові вакцинованих
кролів титри антитіл до штамів лептоспір, які входили до
складу вакцини, значно перевищували критичний показник
1:100. Це свідчить про високу імуногенну активність створеного
препарату, досягнуту за рахунок удосконалення існуючої
технології виробництва та застосування новітніх методів
стандартизації лептоспірозного антигену у складі
полівалентної вакцини.
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# 168. Post-Exposure Prophylaxis of Rabies in Poltava Oblast
for 15 Years (2003-2017)
Krupinina T.
SI Poltava Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Due to the considerable spread of rabies among
animals, contact with them poses a risk for human’s health with fatal
consequences that can be prevented using vaccines. The aim of
this study was to assess the results of epidemiological surveillance
for rabies, the possibilities of provision and coverage of post-
exposure prophylaxis (PEP).
Methods. The analysis for 10 years (2008-2017) has been carried
out using monitoring data of animal attacks on humans, the
coverage of PEP, the patients’ adherence to PEP. The analysis for
15 years (2003-2017) has been carried out using medical records
on the vaccines and anti-rabies immunoglobulin (AIG) provision.
Results. Every year rabies is recorded among animals. During the
last decade (2008-2017), 27 430 people were exposed to the risk of
infection due to animal attacks, and a quarter of them were children.
The share of people injured by dogs was 70.9%, cats – 22.7%,
cattle – 2.1%, wild animals – 3.9%. The overwhelming majority of
attacks occurred due to the irresponsible keeping of dogs and cats.
In 2003, this led to the death of a person bitten by his own dog
without rabies pre-vaccinated.
During the study period, using PEP rabies had been prevented for
453 people injured by sick animals. In general, 9430 patients were
enrolled in the PEP (34.4% of the number of those who applied 27
430). Almost 10% of them refused from vaccination or interrupted
the course by themselves.
Among the reasons for the PEP course deprivation and patient
refusals from vaccination was the following: difficulty of arriving for
vaccination from rural areas, and inability to purchase anti-rabies
drugs in the pharmacy due to their high value, which over the past
10 years had increased from $33 to $87 for PEP vaccine and from
$450 up to $2500 for the course of PEP with AIG.
The need for purchasing drugs for patient's money has come about
since 2003. Domestic production of CAV vaccine and provision of
hospitals with AIG were discontinued. The vaccines, which were
provided using the state budget, had not been supplied to the oblast
for 3 years (2004, 2006, 2007), or were received irregularly and in a
limited number. Due to inadequate funding, KOKAV (Russia) and
AIG (Ukraine) vaccines for local budgets were supplied in small
amounts, in case of necessity; production of AIG was repeatedly
stopping. The stocks of anti-rabies vaccines and AIGs were not
constant.
This had the following negative consequences: not the full amount
of PEP for 984 patients over 15 years (2003-2017); delayed start of
PEP in 390 patients and not completed treatment in 42 patients
during the last 2 years (2015-2017).
Conclusions. Irresponsible keeping of animals is a common cause
of their attacks on people. Domestic dogs and cats are the most
active potential sources of rabies for people. There is unequal
access to PEP. Awareness of the population about the danger of
rabies, the state of readiness for carrying out PEP needs to be
improved. Priority impact on identified weaknesses will help to
improve the situation.

# 168. Постекспозиційна профілактика сказу у Полтавській
області за 15 років (2003-2017)
Крупініна Т.
ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Через значне поширення сказу серед тварин, контакти
з ними підвищують для людей ризик захворювання з
летальним наслідком, якого можна уникнути за допомогою
вакцин. Мета дослідження – оцінка результатів
епідеміологічного нагляду за сказом, можливостей
забезпечення та обсягів проведення постекспозиційної
профілактики (ПЕП).
Методи. Проведений аналіз за 10 років
(2008-2017): моніторингових показників нагляду щодо нападів
тварин на людей, обсягів ПЕП, прихильності постраждалих від
тварин до ПЕП. Проведений аналіз за 15 років (2003-2017):
медичних записів про стан забезпечення вакцинами і
антирабічним імуноглобуліном (АІГ).
Результати. В області щороку реєструється сказ серед
тварин. За 10 років (2008-2017) ризику інфікування внаслідок
нападів тварин зазнали 27 430 людей, чверть з яких – діти.
Питома вага постраждалих від собак становила 70,9%, від
котів – 22,7%, від худоби – 2,1%, від диких тварин – 3,9%.
Переважна більшість нападів відбулася через
безвідповідальне утримання собак та котів. У 2003 році це
призвело до загибелі людини, укушеної власним, заздалегідь
не щепленим проти сказу собакою.
За досліджуваний період завдяки ПЕП захворювання на сказ
попереджене для 453 людей, постраждалих від тварин, хворих
на сказ. В цілому призначення на ПЕП отримали 9430 пацієнтів
(34,4% від кількості звернень 27 430). Майже десята частина з
них відмовилися від щеплень або самовільно перервали курс.
Серед причин не завершення курсів ПЕП та відмов пацієнтів
від щеплень – складнощі прибуття до пунктів їх проведення з
сільської місцевості та неспроможність придбати антирабічні
препарати у аптечній мережі через їх високу вартість, яка за
останні 10 років зросла від 33$ до 87$ за ПЕП вакцинами, і від
450$ до 2500$ за курс ПЕП з АІГ.
Потреба у придбанні препаратів за кошти пацієнтів виникла з
2003 року. Були припинені вітчизняне виробництво вакцини
КАВ, забезпечення лікарень АІГ. Вакцини, забезпечення якими
передбачалось за рахунок державного бюджету, не
постачались в область 3 роки (2004, 2006, 2007), або
надходили не регулярно, в обмеженій кількості.
Через недостатнє фінансування, постачання вакцини КоКАВ
(Росія) і АІГ (Україна) за кошти місцевих бюджетів було
дрібними партіями, в разі нагальної потреби; виробництво АІГ
не одноразово припинялось. Запаси антирабічних вакцин і АІГ
не були постійними.
Це мало негативні наслідки: не повний обсяг ПЕП у 984
пацієнтів за 15 років (2003-2017); затримки початку ПЕП у 390
пацієнтів та не завершення – у 42 за останні 2 роки (2015-
2017).
Висновки. Безвідповідальне утримання тварин – найчастіша
причина їх нападів на людей. Домашні собаки і коти – найбільш
активні потенційні джерела сказу для людей. Існують факти
нерівного доступу до отримання ПЕП. Обізнаність населення
про небезпеку сказу, стан готовності до проведення ПЕП
потребують покращення. Пріоритетний вплив на визначені
слабкі місця профілактики сприятиме її покращенню.
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# 189. Pig as a Potential Source of Hepatitis E Virus for Human
in Ukraine
Rudova N.1, Zlenko O.1, Pellerin M.2, Gerilovych A.1, Bolotin V.1,
Solodiankin O.1, Pavio N.2, Lymanska O.1
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2French Agency for Food, Environmental and Occupational Health &
Safety (ANSES)

Introduction. Hepatitis E is a relatively new infectious disease
dangerous for pregnant women and people with impaired immunity.
Until recently, hepatitis E was consider as a tropical disease and
was found in African and Asian countries, but now it is well
demonstrated that, in industrialized countries, many cases of
hepatitis E have a zoonotic origin.
In Japan and Europe, cases of fulminant hepatitis E have been
described in individuals who did not have contact with hepatitis E
patients or did not travel to the regions that were hepatitis E virus
(HEV) is endemic, but they consumed insufficiently roasted pig
meat or pork liver. Pigs and pig products, in particular the liver, are
the reservoir of HEV and can be the source of foodborne
transmissions. The high genetic similarity between HEV isolates
from humans and pigs has also been described.
In recent years the number of cases of hepatitis E has increased
greatly in European countries where the level of anti-HEV
antibodies in the general population can reach more than 20%. HEV
seroprevalence is the highest among people who have professional
contact with pigs or pig meat or in people who eat pork regularly.
Some studies conducted in Ukraine indicate high incidence of
hepatitis E in people with epidemical history of contact with pigs or
the use of pork and fat. However, there are no studies about the
presence of HEV in domestic pigs from Ukraine. Therefore, the
purpose of our research was to detect the presence of the hepatitis
E virus among the pig population in Ukraine*.
Methods. During 2017-2018, 77 pig fecal samples from different
farms from 6 Oblasts of Ukraine (Kharkiv, Poltava, Sumy,
Dnipropetrovsk, Luhansk, Khmelnytskyi) and from animal with
different physical conditions were collected and tested. Total RNA
was extracted from 10% fecal suspension in PBS. After reverse
transcription HEV was detected by quantitative real-time PCR.
Results. According to the results of qRT-PCR screening, the
presence of HEV RNA was detected in 2 independent samples.
These results were confirmed by our French partner.
HEV genetic material was detected in a 6-month-old pig from the
Dnipropetrovsk Oblast and a 3-month-old piglet from the
Khmelnytskyi Oblast. Sequencing will be performed to characterize
HEV genotype and subtype.
Conclusions. The obtained data showed the presence of the
hepatitis E virus among the pig population from Ukraine. Thus, it
indicates that there is a risk of HEV spreading from the pig
population in Ukraine. There are probably increased risks of HEV
exposure for pig handlers and potential risk of foodborne
transmission for consumer of pig products from local production.
* The work was carried out with the support of the Ministry of
Education and Science of Ukraine in accordance with the
agreement М-64/2018.

# 189. Свиня як потенційне джерело вірусу гепатиту Е для
людини в Україні
Рудова Н.1, Зленко О.1, Пелерін М.2, Герілович А.1, Болотін В.1,
Солодянкін О.1, Павіо Н.2, Лиманська О.1
1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Французьке агентство з питань продовольства, охорони праці
та екології, Франція

Вступ. Гепатит Е людини є відносно новим, але небезпечним
захворюванням з тяжким перебігом у вагітних жінок і людей із
порушенням імунітету. До недавнього часу гепатит Е вважався
тропічною хворобою й виявлявся в африканських та азіатських
країнах, але тепер добре відомо, що в промислово розвинених
країнах багато випадків гепатиту Е мають зоонозне
походження.
В Японії та Європі були описані випадки фульмінантного
гепатиту Е в осіб, які не контактували з пацієнтами, хворими
на гепатит Е, або не подорожували до ендемічних із гепатиту Е
регіонів, проте вони споживали недостатньо обсмажену
свинину або свинячу печінку. Свинина та субпродукти, зокрема
печінка, це резервуар вірусу гепатиту Е (ВГЕ), ці продукти
харчування можуть стати джерелом зараження. Була описана
висока генетична подібність ізолятів ВГЕ від людей і свиней.
В останні роки кількість випадків гепатиту Е в європейських
країнах, де рівень анти-ВГЕ-антитіл у загальній популяції може
сягати понад 20%, значно зросла. Серопозитивність до ВГЕ
найвища серед людей, які контактують зі свинями або
свинячим м'ясом через професійну діяльність, а також серед
людей, які регулярно споживають свинину.
Деякі дослідження, проведені в Україні, свідчать про високу
частоту виникнення гепатиту Е серед людей з
епідеміологічним анамнезом контакту зі свинями або
споживанням свинини та сала. Проте не було проведено
жодних досліджень стосовно наявності ВГЕ у домашніх свиней
в Україні. Тому метою нашого дослідження стало виявлення
вірусу гепатиту Е в популяції свиней в Україні*.
Методи. Протягом 2017-2018 рр. було зібрано та досліджено 77
проб фекалій свиней із господарств різних форм власності 6
областей України та з різним статусом здоров’я тварин
(Харків, Полтава, Суми, Дніпропетровськ, Луганськ,
Хмельницький). Сумарна РНК була виділена з 10% фекальної
суспензії у фосфатно-сольовому буферному розчині. Після
проведення зворотної транскрипції ВГЕ виявляли за
допомогою ПЛР у реальному часі (РТ-ПЛР).
Результати. За результатами (РТ-ПЛР)-скринінгу, РНК ВГЕ
було виявлено у 2-х незалежних зразках. Ці результати були
підтверджені нашим французьким партнером.
Генетичний матеріал ВГЕ було виявлено у 6-місячної свині з
Дніпропетровської області та 3-місячного поросяти з
Хмельницької області. Для того, щоб охарактеризувати
генотип і підтип ВГЕ, планується провести секвенування.
Висновки. Отримані дані свідчать про наявність вірусу
гепатиту Е в популяції свиней в Україні. Отже, це свідчить про
існування ризику поширення ВГЕ серед популяції свиней в
Україні. Можливий підвищений ризик контакту з ВГЕ у осіб, які
утримують свиней, а також потенційний ризик зараження
через харчові продукти споживачів свинини місцевого
виробництва.
* Робота виконана за підтримки Міністерства освіти і науки
України відповідно до угоди М-64/2018.
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# 225. Antirabic Immunity in Domestic Carnivores
Rudoi O., Polupan I., Dzyuba Ya.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary Sanitary Expertise

Introduction. Today, anti-rabies vaccination of domestic carnivores
is not only a requirement of the EU in case of their non-commercial
movement, but also the only effective protection against the rabies
virus. The level of virus-neutralizing antibodies synthesized after the
administration of anti-rabies vaccine is a reliable criterion for
evaluating the protection of domestic carnivores.
Methods. 8,450 samples of blood serum from dogs (70.4%) and
cats (29.6%) were delivered for study to the Rabies Diagnosis
Laboratory of the Research Virology Department of the State
Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and
Veterinary Sanitary Expertise (SSRILDVSE) for 2018.
The sera were studied using the Fluorescent Antibody Virus
Neutralization Test (FAVN-test). The reaction was conducted in
culture of BHK-21 C13 cells (ATCC CCL-10) using the reference
strain of the rabies virus CVS-11 (ATCC VR 959). The studies were
conducted under an uncontrolled epidemiological experiment
without taking into account the vaccination frequency.
Results. Antirabic immunity level analysis showed that the
proportion of blood serum from animals vaccinated with polyvalent
vaccines was 18.4% (1,559 samples), while those vaccinated with
monovalent vaccines was 81.6% (6,891 samples). Titers of antirabic
antibodies were within 0.06-10.21 IU/cm3. Insufficient level of
antirabic antibodies (less than 0.50 IU/cm3) was found in 103
samples of blood serum, which is 1.2% of the total number of
samples. Out of these, 58 (0.84%) samples were obtained from
animals vaccinated with monovalent anti-rabies vaccines, and 45
(2.9%) – with polyvalent anti-rabies vaccines.
The age-related analysis of samples with a negative result has been
conducted separately. It was found that 71.8% of negative samples
consisted of young animals under one year of age. In addition, the
proportion of cats with inadequate anti-rabies immunity was only
7.8% (8 samples), and the proportion of dogs was 92.2% (95
samples).
The studies showed that the proportion of blood sera with titers from
0.50 to 1.12 IU/cm3 was 16.3%. The proportion of highly active
blood serum (antibody titers of more than 4.46 IU/cm3) was 35.4%,
which corresponded to the maximum value of a standard serum test
of the WHO in each reaction. This indicates that the anti-rabies
activity of these samples could be higher than the fixed limits.
Conclusions. These results indicate that the animals are protected
from rabies virus infection by 98.8%, although they show significant
heterogeneity of population immunity in vaccinated domestic
carnivores. The study results indicate the need for further study of
population immunity in order to assess the effectiveness of
vaccination of domestic carnivores (dogs and cats) with a view to
identifying the causes of inadequate level of specific immunity, if
detected.

# 225. Антирабічний імунітет у домашніх м’ясоїдних тварин
Рудой О., Полупан І., Дзюба Я.
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. На сьогодні, вакцинація проти сказу домашніх
м’ясоїдних тварин є не тільки вимогою ЄС у разі їх
некомерційного переміщення, але і єдиним ефективним
захистом від зараження вірусом сказу. Рівень
віруснейтралізуючих антитіл, що синтезуються після введення
антирабічної вакцини, є достовірним критерієм оцінки захисту
тварини.
Методи. 8450 проб сироваток крові собак (70,4%) і котів
(29,6%), що надійшли на дослідження до лабораторії з
діагностики сказу науково-дослідного вірусологічного відділу
Державного науково-дослідного інституту з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
(ДНДІЛДВСЕ) за 2018 рік.
Сироватки були досліджені методом віруснейтралізації
флуоресціюючих антитіл (FAVN-тест). Реакцію проводили в
культурі клітин ВНК-21 С13 (АТСС ССL-10), з використанням
референс-штаму вірусу сказу CVS-11 (ATCC VR 959).
Дослідження проводили в рамках неконтрольованого
епідеміологічного експерименту без врахування кратності
вакцинації.
Результати. Аналіз напруженості антирабічного імунітету
показав, що частка сироваток крові від тварин, які були
щеплені полівалентними вакцинами, склала 18,4% (1559 проб),
тоді як щеплені моновалентними вакцинами склала 81,6%
(6891 проб). Титри антирабічних антитіл були в межах
0,06-10,21 МО/см3. В 103 сироватках крові встановлено
недостатній рівень антитіл до вірусу сказу (менше 0,50 МО/
см3), що становить 1,2% від загальної кількості досліджених
проб. Із них 58 проб (0,84%) отримані від тварин, які були
вакциновані моновалентними антирабічними вакцинами, а 45
(2,9%) – полівалентними.
Окремо здійснено віковий аналіз проб з негативним
результатом. Встановлено, що 71,8% негативних проб
складали молоді тварини віком до одного року. Крім того,
частка котів, в яких встановлено недостатній антирабічний
імунітет, складала лише 7,8% (8 проб), а частка собак
становила 92,2% (95 проб).
За результатами досліджень частка сироваток крові, які були
з титрами від 0,50 до 1,12 МО/см3, становила 16,3%. Частка
високоактивних сироваток крові (титри антитіл більше 4,46
МО/см3) становила 35,4%, що відповідало максимальному
значенню тесту стандартної сироватки МЕБ в кожній окремій
реакції. Це свідчить, що антирабічна активність цих проб могла
бути вищою, ніж встановлені граничні значення.
Висновки. Отримані результати свідчать про захищеність
тварин від зараження вірусом сказу на рівні 98,8%, хоча й
демонструють значну неоднорідність популяційного імунітету у
вакцинованих домашніх м’ясоїдних тварин. Результати
досліджень вказують на необхідність проведення подальшого
вивчення популяційного імунітету з метою оцінки ефективності
вакцинації домашніх тварин (собак й котів) щодо визначення
причин недостатнього рівня специфічного імунітету, у разі
їхнього виявлення.
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# 226. Antigenic Activity of Oral Rabies Vaccines for Rabies
Vaccination of Wild Carnivorous Animals
Polupan I.1, Hibaliuk Yu.2, Rudoi O.1, Dzyuba Ya.1
1State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise;
2SSUFSCP

Introduction. The introduction of rabies oral immunization for wild
carnivores using effective and safe vaccines allowed eradication of
rabies in large areas of European countries.
In Ukraine, the biological industry (Ukrvetprompostach LLC) today
produces two oral rabies vaccines for wild carnivores: the live
Orisvak rabies vaccine and the Brovarabis V-RG recombinant
vaccine, therefore, their antigenic activity in a controlled experiment
was of particular scientific interest.
Methods. Silver foxes (49 animals, which were divided into two
groups: group I – 25 animals, group II – 24 animals) were fed one
dose of the Orisvak vaccine (group I) and Brovarabis V-RG (group
II). Blood sampling and the serum receiving were made after 30
days of feeding. The study of the serum rabies activity was carried
out with the method of blocking enzyme immunoassay (ELISA)
using the BioPro Rabies ELISA Ab Kit test system. To determine
the anti-rabies virus neutralizing activities of blood serum, a
separate study using the FAVN method – The Fluorescent Antibody
Virus Neutralization test was conducted.
Results. Research has shown that within 1 hour the consumption of
vaccine was 72% in group I, and 66.7% – in group II. In 3 hours,
vaccine intake in group I was 100% (32% of blisters were bitten,
68% – absent), in group II – 100% (29% of blisters were damaged,
71% – absent).
The study of blood serum by ELISA showed the following results:
group I – 24 positive samples (antibody titer to the rabies virus ≥0.5
IU/cm3), one sample was negative; group II – 18 positive samples
(antibody titer to the rabies virus ≥0.5 IU/cm3), 6 negative samples.
That is, the level of seroconversion to the rabies virus in group I was
96%, and in group II – 75%.
All 7 samples in which no antibodies to the rabies virus were
detected were obtained from foxes that consumed the bait with the
vaccine but the blister was not found.
To throughout assess of a rabies immunity level, all positive tests
(42 blood serum samples) were tested using the FAVN method. The
following levels of anti-rabies activity of animal blood serum were
determined in group I: 1.15 IU/cm3 – 1 sample; 6.01 IU/cm3 – 1
sample; 7.92 IU/cm3 – 1 sample; 13.77 IU/cm3 – 2 samples; 18.15
IU/cm3 – 1 sample; 23.93 IU/cm3 – 2 samples; 31.55 IU/cm3 – 3
samples; 41.59 IU/cm3 – 12 samples; 122.74 IU/cm3 – 1 sample.
For group ІІ: 0.87 IU/cm3 – 2 samples; 10.45 IU/cm3 – 2 samples;
31.55 IU/cm3 – 3 samples; 41.59 IU/cm3 – 10 samples; 122.74 IU/
cm3 – 1 sample.
Conclusions. According to the results of the feeding, both vaccines
were highly attractive for target species (foxes). The presence of
antibodies to the rabies virus was found in 96% of foxes, which
were fed on Orisvak vaccine. Antibodies were detected in 75% of
the foxes fed on Brovarabis V-RG vaccine indicating high antigenic
activity of both anti-rabies drugs.

# 226. Антигенна активність пероральних антирабічних
вакцин для вакцинації проти сказу диких м’ясоїдних
тварин
Полупан І.1, Гібалюк Ю.2, Рудой О.1, Дзюба Я.1
1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
2Держпродспоживслужба

Вступ. Впровадження пероральної імунізації диких м’ясоїдних
тварин проти сказу, з використанням ефективних і безпечних
вакцин, в Європейських країнах дозволило провести
ерадикацію сказу на значних територіях.
В Україні біологічною промисловістю (ТОВ
«Укрветпромпостач») на сьогодні виробляються дві пероральні
антирабічні вакцини проти сказу для диких м’ясоїдних тварин:
жива антирабічна вакцина «Орісвак» та рекомбінантна
вакцина «Броварабіс V-RG», тому дослідження їхньої
антигенної активності в контрольованому експерименті
становило для нас науковий інтерес.
Методи. Чорнобурим лисицям (49 голів, які були розділені на
дві групи: І група – 25 голів, ІІ група – 24 голови) згодовували
по одній дозі вакцини «Орісвак» (І група) і «Броварабіс V-
RG» (ІІ група). Через 30 днів проведено відбір крові й отримані
сироватки крові. Дослідження антирабічної активності
сироваток крові проведені методом блокуючого
імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням тест-системи
BioPro Rabies ELISA Ab Kit. Окремо, для визначення
антирабічної віруснейтралізуючої активності сироваток крові,
проведено дослідження методом FAVN - The Fluorescent
Antibody Virus Neutralization test.
Результати. Дослідженнями встановлено, що впродовж 1
години споживання вакцини становило в І групі – 72%, у ІІ групі
– 66,7%. Через 3 години споживання вакцини в І групі
становило 100% (32% блістерів були прокушені, 68% блістер
відсутній), у ІІ групі – 100% (29% блістерів були пошкоджені, у
71% блістер відсутній).
Дослідження сироваток крові методом ІФА показало наступні
результати: І група – 24 проби позитивні (титр антитіл до вірусу
сказу ≥0,5 МО/см3), одна проба негативна; ІІ група – 18 проб
позитивні (титр антитіл до вірусу сказу ≥0,5 МО/см3), 6 проб
негативні. Тобто, рівень сероконверсії до вірусу сказу в І групі
становив 96%, а в ІІ групі – 75%.
Усі 7 проб, в яких не виявлено антитіл до вірусу сказу, були
отримані від лисиць, що спожили принаду з вакциною, однак
блістер не був виявлений.
Для доскональної оцінки напруженості антирабічного імунітету
усі позитивні проби (42 сироватки крові) були досліджено
методом FAVN. Встановлено наступні рівні антирабічної
активності сироваток крові тварин І групи: 1,15 МО/см3 – 1
проба; 6,01 МО/см3 – 1 проба; 7,92 МО/см3 – 1 проба; 13,77 МО/
см3 – 2 проби; 18,15 МО/см3 – 1 проба; 23,93 МО/см3 – 2 проби;
31,55 МО/см3 – 3 проби; 41,59 МО/см3 – 12 проб; 122,74 МО/см3
– 1 проба. Для ІІ групи: 0,87 МО/см3 – 2 проби; 10,45 МО/см3 – 2
проби; 31,55 МО/см3 – 3 проби; 41,59 МО/см3 – 10 проб; 122,74
МО/см3 – 1 проба.
Висновки. За результатами оцінки споживання, обидві
вакцини показали високу привабливість для цільових видів
тварин (лисиць). Встановлено наявність антитіл до вірусу сказу
в 96 % лисиць, яким згодовували вакцину «Орісвак». В 75%
лисиць, яким згодовували вакцину «Броварабіс V-RG»,
виявлено антитіла, що свідчить про високу антигенну
активність обох антирабічних препаратів.
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# 230. Epizootic and Epidemic Situation of Rabies in the Lviv
Oblast for 2016-2018
Kulish I.1, Pidhirnyi Y.2
1SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Lviv Regional State Laboratory of Veterinary Medicine of the
SSUFSCP

Introduction. Rabies remains a complex medical, social, veterinary
and nationwide problem. Epizootic situation of rabies in the Lviv
Oblast remains intense. Cases of rabies are annually registered in
animals, which threatens the occurrence of disease in humans. The
aim of the study is to assess the risk of contracting rabies in
humans.
Methods. The epidemiological method (operative and retrospective
analysis) was used for the analysis of morbidity, while molecular
genetic (PCR) and serological (IFA) methods were used for
detecting rabies virus in specimens from humans and animals
(pathological material from the brain).
Results. 102 cases of rabies in animals were registered in
2016-2018 in the Lviv Oblast. Foxes (51%), dogs and cats (22.5%),
rarely – cows (2%), badgers (1%), raccoon dogs (1%) remain the
main reservoir of rabies in nature.
The number of people seeking medical advice against rabies
ranges from 2300 to 2500 people per year. 450-500 of these people
get vaccinated against rabies (almost 20%). As for the bites or
saliva of animals with the rabies diagnosis confirmed, 111 people
were involved in anti-rabies treatment: 27 in 2016, 38 in 2017, 46 in
2018.
A case of human rabies has been recorded in 2018. A woman, 68
years old, got sick on October 20 – she had headache, dizziness,
nausea, general fatigue, and coordination impairment. The day after
the use of the fluid, she fainted. On October 24, she was
hospitalized in the neurological department of Central District
Hospital with a diagnosis of "meningoencephalitis?". After advising
infectious disease physician on October 26, she was transferred to
the emergency department of the CNE LRC LRIDH with a diagnosis
of rabies.
Clinical course of the disease was characterized by the expressed
symptoms of a rabies: hydrophobia, aerophobia, photophobia,
periodical psychomotor agitation, respiratory disorders. According to
the recommendation of the rabies doctor, anti-rabies
immunoglobulin was administered. For 6 days, the patient was in an
induced coma on artificial ventilation, receiving palliative care. The
patient died on the 12th day of disease. The diagnosis was
confirmed by the virological reference laboratory of the SI Public
Health Center of the Ministry of Health of Ukraine: in the sectional
material, the specific fragments of RNA virus of rabies were
detected by the PCR method.
From the epidemiological anamnesis it was found that in August
2018 the patient's own dog bit her finger of her right hand.
According to the patient, 2 weeks after the bite the dog died. She
did not seek medical help regarding the bite and did not receive
anti-rabies treatment. The household medical rounds determined
that the residents have repeatedly seen foxes on the territory of the
village. In the settlement, where the case of rabies arose in a
person, preventive vaccinations against rabies were carried out for
domestic animals: 55 dogs and 25 cats.
Conclusions. Complication of the epidemic situation is facilitated
by a tense epizootic situation with rabies in the oblast. Foxes are
the main natural reservoir of rabies virus. The effective measures of
combating and preventing rabies are the cooperation of state
veterinary medicine, health care and executive authorities.

# 230. Епізоотична та епідемічна ситуація зі сказу у
Львівській області за період 2016-2018 роки
Куліш І.1, Підгірний Ю.2
1ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
2Львівська регіональна державна лабораторія
Держпродспоживслужби

Вступ. Сказ залишається складною медико-соціальною,
ветеринарною та загальнодержавною проблемою. Епізоотична
ситуація зі сказу у Львівській області напружена.Щороку
реєструються випадки сказу у тварин, що загрожує
виникненню захворювань у людей. Мета роботи: оцінка ризику
виникнення сказу у людей.
Методи. Епідеміологічний метод (оперативний та
ретроспективний аналіз) використано для аналізу
захворюваності, молекулярно-генетичний (ПЛР) та
серологічний (РІФ) – для виявлення вірусу сказу у зразках від
людей та тварин (патматеріал з головного мозку).
Результати. За 2016-2018 рр. у Львівській області
зареєстровані 102 випадки сказу тварин. Основним
резервуаром сказу в природі залишаються лисиці (51%),
собаки та коти (по 22,5%), рідко – корова (2%), борсук (1%),
єнотовидна собака (1%).
Кількість осіб, які звертаються за антирабічною допомогою
коливається від 2300 до 2500 осіб за рік. З них 450-500 осіб
отримують щеплення проти сказу (майже 20%). З приводу
укусів чи ослинення тваринами, у яких підтверджений діагноз
«сказ», до антирабічного лікування залучені 111 осіб: в 2016 р.
– 27, 2017 р. – 38, 2018 р. – 46.
У 2018 р. зареєстрований випадок захворювання людини на
сказ.Жінка, 68 років, захворіла 20 жовтня – біль голови,
головокружіння, нудота, загальна слабкість, порушення
координації. На наступний день після вживання рідини
втратила свідомість. 24 жовтня госпіталізована в неврологічне
відділення ЦРЛ з діагнозом «менінгоенцефаліт?». Після
консультації інфекціоніста 26 жовтня переведена в
реанімаційне відділення НКП ЛОР ЛОІКЛ з діагнозом «сказ».
Клінічний перебіг захворювання характеризувався
вираженими симптомами сказу: гідрофобія, аерофобія,
фотофобія, періодично психомоторне збудження, розлади
дихання. За рекомендацією рабіолога був введений
антирабічний імуноглобулін. 6 діб хвора перебувала в
медикаментозному сні на штучній вентиляції, отримувала
паліативну допомогу. На 12 добу хвороби пацієнтка померла.
Діагноз підтверджений вірусологічною референс-лабораторією
ДУ «ЦГЗ МОЗ України»: у секційному матеріалі методом ПЛР
виявлені специфічні фрагменти РНК вірусу сказу.
З епіданамнезу встановлено, що в серпні 2018 р. хвору покусав
власний собака за палець правої кисті. Зі слів хворої через 2
тижні після укусу собака здох. Потерпіла з приводу укусу за
медичною допомогою не зверталася, антирабічне лікування не
отримувала. При подвірних обходах встановлено, що жителі
неодноразово бачили на території села лисиць. В населеному
пункті, де виник випадок сказу у людини, проведено
профілактичних щеплень проти сказу домашнім тваринам: 55
собак та 25 котів.
Висновки. Ускладненню епідемічної ситуації сприяє
напружена епізоотична ситуація зі сказу в області. Основним
резервуаром вірусу сказу в природі є лисиці. Дієвими заходами
боротьби та профілактики сказу є співпраця органів державної
ветеринарної медицини, охорони здоров’я та виконавчої
влади.
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# 246. Relevant Issues of Leptospirosis in Ukraine
(Retrospective Analysis)
Novokhatnii Yu., Vydaiko N., Kysliak I., Nebogatkin I.
SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Today, leptospirosis remains one of the most
common diseases with high mortality. The objective of the work was
to analyze epidemiological situation in Ukraine and identify the ways
of improving methods of combatting.
Methods. Statistical forms and archive records were analyzed.
Laboratory test of human samples and rodents was carried out in
laboratories of especially dangerous infections of laboratory centers
of Ukraine. PAST 3.22 package was used for statistical analysis.
Results. Leptospirosis disease in humans has been registered in all
oblasts of Ukraine. Individual cases are prevailing, except for
epidemic outbreaks in 1997-1999: in Odesa (17 cases), Kirovohrad
(25), Mykolaiv (132) oblasts.
During retrospective analysis of the disease since 1954, three
periods have been distinguished: the low level from 1954 to 1981
(the minimum index was 0.015 per 100 thousand population in
1968, the maximum – 0.95 per 100 thousand of population in 1981,
the rise – from 1982 to 2004 (the minimum – 0.5 in 1987, the
maximum – 3.17 in 1998) and the stabilization – from 2004 to 2018
(the minimum – 0.07 in 2015, the maximum – 1.59 in 2004). No
statistically significant tendency was found in the first period (the
Men-Kendall method), an increase tendency was found in the
second period (Z=3.16, p=0.0015), and a decrease tendency was
found in the third period (Z=2.85, p=0.0044). The periodicity of ups
and downs in the second period was 3 years (the coefficient of auto-
correlation is 0.72), and in the third period – 4 years (0.78). Over the
last 10 years, the summer and autumn periodicity of the disease
persists, rural residents get sick more often than urban ones, men
are 4 times more likely than women. The higher rates of morbidity
among the western region residents: Zakarpattia (an average of
2.72 per 100 thousand population), Chernivtsi (2.3), Ternopil (1.75),
Rivne (1.48), Khmelnytskyi (2.02), as well as in Kherson (3.29)
oblasts with a national average of 0.9. Mortality rate remains high
with an average of 11.0%, but in some oblasts, it reaches 25%.
Laboratory confirmation of the diagnosis of “leptospirosis” is on
average 90.6%, clinical diagnosis – 9.4%. The etiological factor was
leptospirosis of 14 serogroups, Leptospira icterohaemorrhagiae
prevailed over the past 10 years (37.8%). The main sources of the
pathogen were Apodemus agrarius and urban Muridae (pack rats,
mice, Arvicolinae) (78.6%). The main ways of infection are: water –
49.5% and food – 42.4%.
To improve the measures for combatting leptospirosis, coordination
of the interdepartmental efforts of medicine and veterinary medicine,
improvement of laboratory diagnostics (the use of PCR), and the
improvement of the proper training of health workers are needed.
Conclusions. In Ukraine, over sixty years of monitoring for
leptospirosis 3 periods of different morbidity levels have been
revealed, the main sources were rodents in case of the water and
food way of infection, the leading etiological factor has been
L. icterohaemorrhagiae.

# 246. Актуальні питання лептоспірозу в Україні
(ретроспективний аналіз)
Новохатній Ю., Видайко Н., Кисляк І., Небогаткін І.
ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. На сьогодні лептоспіроз залишається одним із найбільш
розповсюджених захворювань, що мають високу летальність.
Метою роботи було проаналізувати епідеміологічну ситуацію в
Україні і визначити шляхи удосконалення методів боротьби.
Методи. Аналізували дані статистичних форм, архівні
матеріали. Лабораторне дослідження матеріалу від людей і
гризунів проводились у лабораторіях особливо небезпечних
інфекцій лабораторних центрів України. Для статистичного
аналізу використовували пакет PAST 3.22.
Результати. Захворювання людей на лептоспіроз
реєструються у всіх регіонах України. Переважають поодинокі
випадки, за виключенням епідемічних спалахів у 1997-1999 рр.:
у Одеській (17 випадків), Кіровоградській (25), Миколаївській
(132) областях.
При ретроспективному аналізі захворюваності з 1954 року було
виділено три періоди: низького рівня з 1954 по 1981 рр.
(мінімальний показник 0,015 на 100 тис. населення у 1968 р.,
максимальний – 0,95 на 100 тис. нас. у 1981 р.), підйому – з
1982 по 2004 рр. (мінімальний – 0,5 у 1987 р., максимальний –
3,17 у 1998 р.) і стабілізаційний – з 2004 по 2018 (мінімальний –
0,07 у 2015 р., максимальний – 1,59 у 2004 р.). Статистично
значимої тенденції в першому періоді не виявлено (метод Мен-
Кенделла), у другому виявлено до зростання (Z=3,16 при
p=0,0015), а третьому до зменшення (Z=2,85 при p=0,0044).
Циклічність підйомів і спадів у другому періоді – 3 роки
(коефіцієнт автокореляції 0,72), а у третьому періоді – 4 роки
(0,78).
За останніх 10 років зберігається літньо-осіння сезонність
захворюваності, сільські жителі хворіють частіше ніж міські,
чоловіки у 4 рази частіше ніж жінки. Більш високі рівні
захворюваності у жителів західних регіонів: Закарпатська (в
середньому 2,72 на 100 тис. нас.), Чернівецька (2,3),
Тернопільська (1,75), Рівненська (1,48), Хмельницька (2,02), а
також у Херсонській (3,29 ) областях при середньому
показнику по країні – 0,9. Залишається високою летальність –
в середньому 11,0%, але в окремих областях досягає 25%.
Лабораторне підтвердження діагнозу «лептоспіроз» у
середньому становить 90,6%, клінічні діагнози 9,4%.
Етіологічним фактором були лептоспіри 14 серогруп, за
останніх 10 років переважали Leptospira icterohaemorrhagiae
(37,8%). Основними джерелами збудника були польові та
урбаністичні мишоподібні (мандрівні пацюки, миші, мишаки,
полівки) гризуни (78,6%). Основні шляхи зараження: водний –
49,5% та харчовий – 42,4%.
Для удосконалення боротьби з лептоспірозом потрібна
координація міжвідомчих зусиль медицини і ветеринарії,
удосконалення лабораторної діагностики (застосування ПЛР),
покращення відповідної підготовки медичних працівників.
Висновки. В Україні за шістдесяти річний період моніторингу
за лептоспірозом виявлено три періоди різних рівнів
захворюваності, основними джерелами були гризуни при
водному і харчовому шляхах зараження, ведучим етіологічним
фактором L. icterohaemorrhagiae.

2C
OTHER INFECTIOUS DISEASES – HUMAN AND ANIMAL HEALTH: ZOONOTIC DISEASES

ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН: ЗАХВОРЮВАННЯ, СПІЛЬНІ ДЛЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН



Page 215Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019

# 284. Epidemiological Significance of Animals in the Spread of
Rabies in Volyn Oblast during 2009-2018
Gnatyuk A., Yanko N., Dudkovska L.
SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. According to WHO, rabies ranks in the top five
diseases that are common to humans and animals, the
epidemiology of which is closely associated with epizootiology.
Currently rabies is reported in almost 115 countries globally, where
it causes more than 55,000 human deaths annually. The territory of
Ukraine remains one of the most troubled in Europe in terms of
rabies. The objective was to analyze the situation and determine the
role of various animal species in the epidemiological process of
rabies within the territory of Volyn Oblast over the past 10 years.
The diversity of the natural landscape of Volyn and the wide variety
of fauna contribute to the long-term existence of natural foci of
rabies. The overwhelming majority of the wild fauna of Volyn are
carnivores (mainly red foxes, raccoon dogs and martens).
Methods. The analysis of the State statistical reporting of the SI
Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine, the results
of virological studies of pathological material and the routine rabies
surveillance data of the SI Volyn Oblast SSUFSCP were used.
Studying the statistical material, an analysis of the animal species
composition that had rabies for the period of 2009-2018 was carried
out.
Results. The incidence of rabies among animals is constantly
registered within the territory of Volyn. Over the past 10 years, the
laboratory confirmed 382 cases of rabies in animals and 1 case of
disease in human. As of today, up to 5 types of domestic animals
are involved in the epizootic process, or 41.3% of all diseased
animals. The main source of the pathogen in nature remains red fox
(more than 50% of cases). According to the number of animal
rabies cases, next come the cats (26.7%) and dogs (14.6%), the
rest of the animals composed up to 9%. A substantial proportion of
rabies among domestic animals, especially dogs and cats,
contributed to an increase in the number of medical care encounters
of bite victims and the registration of a case of hydrophobia in a
human (after contact with a stray dog in 2014) after the 20-year
interval. The epizootic situation analysis showed the effect of wild
animal vaccination on the incidence of rabies. Since 2013, more
than 862,000 doses of rabies vaccine have been used in the oblast
for oral immunization of carnivorous animals. Compared with 2017,
there was a decrease in the incidence of rabies among foxes by
62.5%, cats – by 46% and dogs – by 44% in 2018.
Conclusions. Both wild and domestic animals take part in the
circulation of the rabies pathogen in the oblast. The leading role in
the epidemic sense is given to carnivorous animals, primarily red
fox. The effect of animal immunization on the reduction of rabies
incidence has been established. Further research will be aimed at
creating a database of rabies morbidity among animals and
studying the effects of wild fauna on the spread of rabies, both
among domestic animals and humans.

# 284. Епідеміологічне значення тварин на поширення
сказу у Волинській області за 2009-2018 роки
Гнатюк О., Янко Н., Дудковська Л.
ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. За даними ВООЗ, сказ входить у першу п’ятірку
хвороб, спільних для людей і тварин, епідеміологія якого тісно
пов’язана з епізоотологією. На сьогодні сказ реєструється
майже у 115 країнах світу, де щорічно гине від сказу понад
55000 людей. Територія України залишається однією з
найбільш неблагополучних по сказу країн у Європі. Метою було
провести аналіз ситуації та встановити роль різних видів
тварин в епідеміологічному процесі розвитку сказу на території
Волинської області за останні 10 років. Різноманітність
природного ландшафту Волині та широке розмаїття фауни
сприяють довготривалому існуванню природних осередків
сказу. Переважна більшість з числа дикої фауни Волині
становлять хижаки (в основному руді лисиці, єнотовидні
собаки та куниці).
Методи. Використано аналіз державної статистичної звітності
ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»,
результати вірусологічних досліджень патологічного матеріалу
та дані рутинного нагляду за сказом ДУ «Волинська
регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби».
При вивченні статистичного матеріалу, проведено аналіз
видового складу тварин, що хворіли на сказ за період
2009-2018 рр.
Результати. На території Волині постійно реєструється
захворюваність на сказ серед тварин. За останні 10 років
лабораторно підтверджено 382 випадки сказу серед тварин та
1 випадок захворювання серед людей. На сьогодні
встановлено задіяних в епізоотичному процесі до 5 видів
домашніх тварин, або 41,3% від всіх захворілих тварин.
Основним носієм джерела збудника у природі, залишається
руда лисиця (понад 50%). Далі по кількості захворілих на сказ
тварин йдуть коти (26,7%) й собаки (14,6%), решта тварин
становить до 9%. Значна частка сказу серед свійських тварин,
особливо собак і котів, сприяла зростанню кількості звернень
громадян за медичною допомогою з приводу укусів їх
тваринами та після 20-річної перерви реєстрації випадку
гідрофобії у людини (після контакту із бродячим псом у 2014
р.). Аналіз епізоотичної ситуації засвідчив вплив вакцинації
диких тварин на стан захворюваності сказом. Починаючи з
2013 р. в області використано понад 862000 доз антирабічної
вакцини для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин.
Порівняно з 2017 р., у 2018 році спостерігається зниження
захворюваності на сказ серед лисиць – на 62,5%, котів – на
46% та собак – на 44%.
Висновки. У циркуляції збудника сказу на території області
приймають участь як дикі, так і домашні тварини. Провідну
роль в епідемічному значенні відводиться м’ясоїдним
тваринам, в першу чергу рудій лисиці. Встановлено вплив
вакцинації тварин на зниження захворювань на сказ. Подальші
дослідження будуть спрямовані на створення бази даних щодо
стану захворюваності на сказ серед тварин та вивченню
впливу дикої фауни на поширення сказу, як серед домашніх
тварин, так і людей.

2C
OTHER INFECTIOUS DISEASES – HUMAN AND ANIMAL HEALTH: ZOONOTIC DISEASES

ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН: ЗАХВОРЮВАННЯ, СПІЛЬНІ ДЛЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН



Page 216 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

# 292. Rabies Surveillance in Donetsk Oblast during Military
Operation on the Example of the Mariupol
Hololobova T., Tereshchenko V.
Mariupol City Branch of the SI Donetsk Oblast Laboratory Center of
the MoH of Ukraine

Introduction. Rabies is an acute infectious disease common to
humans and animals that damages the central nervous system. The
pathogen of rabies is a virus that is transmitted through bites and
infected saliva. If medical care is not provided in time rabies always
ends in death, and it is ranked 10th among the causes of death. The
situation on rabies in Mariupol and in Donetsk Oblast for the four
years of military operation has become threatening. No cases of
rabies among people have been registered, but rabies is recorded
annually in animals.
Methods. A statistical analysis of bites by animals, a zoological and
epizootological analysis of the rabies virus circulation in animals
(species of animals infected with rabies, their numbers), analysis of
SSUFSCP reports, interviews with practicing veterinarians, forestry
workers, workers of municipal institutions for animal catching were
carried out.
Results. In 2018, the foci of rabies were registered in all cities and
rayons of Donetsk Oblast, except for Selidove, Toretsk, and
Kramatorsk. According to the reports, 10 foxes, 1 raccoon dog, 1
wolf, and 1 bat represent wild fauna among all cases of rabies
(25.5%). In order to confirm rabies, 181 animals were examined,
rabies was confirmed in 57. In Mariupol, rabies was confirmed in
two animals – a dog and a bat. The main source and reservoir of
rabies pathogen among all animals in wild fauna is the red fox
(76.9%). A high percentage of rabies among domestic animals is
registered as follows: cats – 16 (31.4%), farm animals (cattle) – 3
(5.9%), dogs – 19 (37.3%).
In 2018, 144,669 rabies vaccinations were performed: 90,946 dogs,
46,462 cats and 7261 farm animals.
Due to military operation in the Donbas, vaccination of wild animals
with oral vaccine has not been carried out for 5 years. Regulation of
predatory animal number and the registration of fur animals at the
end of the hunting season began only in 2017.
Among the bite injured, 50% of people were vaccinated against
rabies, 16.5% of them interrupted the course of vaccination, almost
5.0% of injured refused to receive vaccination at all.
In 2018, 671 people applied for rabies treatment in medical
institutions in Mariupol. Stray animals (37.6%) bit 252 persons of
them. In 2018, 2 sources of rabies in animals (a dog and a bat)
were registered in the city, in 2017 – 8 cases. Last year, 308 rabies
vaccinations were scheduled, including 33 combined treatment
courses.
Conclusions. The epidemic situation on rabies in the Donetsk
Oblast and Mariupol remains unstable and difficult. The lack of oral
vaccination of wild animals has led to the spread of rabies among
domestic animals, which can lead to the occurrence of rabies in
humans. In the difficult conditions of military operation, sanitary and
educational work on this problem is of great importance both for
citizens and for doctors.

# 292. Епідеміологічний нагляд зі сказу в Донецькій області
у складних умовах бойових дій на прикладі м. Маріуполя
Гололобова Т., Терещенко В.
Маріупольська міська філія ДУ «Донецький обласний
лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Сказ – це гостре інфекційне захворювання, спільне для
людини i тварин, яке пошкоджує центральну нервову систему.
Збудником сказу є вірус, що передається при укусі та
ослиненнi. При несвоєчасному наданні медичної допомоги сказ
завжди закiнчується летально та посідає 10 місце серед
причин смерті людей. Ситуація зі сказу у м. Маріуполі та в
Донецькій області в останні 4 роки війни стала загрозливою.
Захворювань на сказ серед людей не зареєстровано, але
серед тварин сказ реєструється щорічно.
Методи. Було проведено статистичний аналіз звернень людей
з укусами тварин, зоолого-епізоотологічний аналіз циркуляції
вірусу сказу серед тварин (види тварин, інфікованих сказом, їх
чисельність), аналіз звітів Держпродспоживслужби,
опитування практикуючих ветеринарних лікарів, робітників
лісового господарства, робітників комунальних закладів з
відлову тварин.
Результати. В 2018 р. у Донецькій області вогнища сказу
зареєстровані в усіх містах та районах області, окрім міст
Селідове, Торецьк, Краматорськ. Дика фауна серед усіх
випадків сказу (25,5%) представлена 10 лисицями, 1
єнотоподібним собакою, 1 вовком, 1 кажаном. З метою
підтвердження сказу було обстежено 181 тварину,
підтверджено сказ – у 57. У м. Маріуполь сказ підтверджено у
двох тварин – собаки та кажана. Головним джерелом та
резервуаром збудника сказу серед усіх тварин у дикій фауні є
руда лисиця (76,9%). Реєструється висока питома вага сказу
серед домашніх тварин: котів – 16 (31,4%),
сільськогосподарських тварин (ВРХ) – 3 (5,9%), собак – 19
(37,3%).
За 2018 р. проведено 144669 щеплень проти сказу домашнім
тваринам: 90946 собак, 46462 котів та 7261
голів сільськогосподарських тварин.
Через бойові дії на Донбасі щеплення диких тварин
пероральною вакциною не проводилося протягом 5 років.
Регулювання чисельності хижих тварин та реєстрація
чисельності хутрових звірів на кінець мисливського сезону
почалися тільки у 2017 році.
Серед постраждалих від укусів, 50% людей підлягають
вакцинації проти сказу, з них 16,5% переривають курс
вакцинації самостійно, майже 5,0% постраждалих
відмовляються від проведення щеплень взагалі.
За 2018 р. в лікувально-профілактичні заклади м. Маріуполя
за антирабічною допомогою звернулася 671 особа. З них 252
особи були покусані бродячими тваринами (37,6%). В 2018 р. в
місті зареєстровано 2 осередки сказу серед тварин (собака,
кажан), в 2017 р. – 8 випадків. Всього за рік призначено 308
антирабічних щеплення, в т.ч. 33 комбінованих курси.
Висновки. Епідситуація зі сказу в Донецькій області та м.
Маріуполі залишається нестабільною та неблагополучною.
Відсутність проведення пероральної вакцинації диких тварин
призвела до розповсюдження сказу серед домашніх тварин,
що може призвести до виникнення захворювання на сказ
серед людей. В складних умовах бойових дій санітарно-
просвітницька робота з цієї проблеми має велике значення як
для громадян, так і для лікарів.
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# 329. Human Fatality Rate of Leptospirosis in Ternopil Oblast,
the Urban Foci Hypothesis Testing
Karpinska O.1, Panychev V.1, Dautov A.1, Hodovana N.1, Pavelyeva
M.1, Nebogatkin I.2
1SI Ternopil Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Leptospirosis is a communicable disease, a cause of
mortality in humans, and given the fact that its pathogen can
circulate in nature for a considerable time, has not been overcome
in practice. In this study, the authors tested the hypothesis which is
as follows: within recent years the cause of death from leptospirosis
among humans in Ternopil Oblast has been contamination in the
urban centers.
Methods. The epidemiological examinations reports were analyzed;
the statistical data forms No. 1 and 2, as well as archival records
were used. Standard methods were applied for capturing small
mammals. The studies were conducted in the laboratory of
especially dangerous infections of the biological factors research
department of Ternopil OLC of the MoH of Ukraine using
appropriate methods. Only sites with a positive result were
analyzed. MS Excel and PAST 3.22 were used for database
maintenance and statistical analysis, and QGIS 2.18 was used to
create a map.
Results. The study was conducted in 17 (64.71%) rayons of
Ternopil Oblast and Ternopil city during 2014-2018. In total 261
small mammals of 7 species (22.22% with a positive result) in
natural and anthropogenically modified (hereinafter referred to as
natural) and 129 mammals of 5 species and a bat (20.15% of
positive ones) in urban landscapes were studied. A total of 28
fatality cases of human leptospirosis were analyzed when the
serogroup of leptospirosis was detected. Five Leptospira
serogroups in small mammals was found: Canicola, Grippotyphosa,
Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, and Pomona. In the wild, a field
mouse, a yellow-necked mouse, and a house mouse were infected
with all serogroups, while in urban areas, only a house mouse was
infected with all serogroups. Yellow-necked and wood mice were
positive only in the town of Kopychyntsi, and in other urban areas –
that were a house mouse and a brown Norway rat. Among
mammals, the most common were serogroups of
Icterohaemorrhagiae (36.9%) and Pomona (22.62%). In humans,
Canicola, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae and mix of
Icterohaemorrhagiae+Canicola were found (89.28% “urbanistic”).
The incidence of leptospirosis in Ternopil Oblast is synchronized
with that in Ukraine (k (correlation coefficient) =0.78), but the fatality
rate is inconsistent (k=0.36). In Ukraine, water mammals are the
sources of human diseases (nature). Based on the above facts, a
hypothesis emerged that is being tested.
Comparing the dominance index of positive results among humans,
mammals from natural and urban areas, it was found out that: there
was a closer link between indicators in humans and mammals from
natural areas (k=0.96) than between indicators in humans and
mammals from urban areas (k=0.54). A compiled map of the
positive results of leptospirosis in small mammals showed only the
intensity of studies.
Conclusions. The hypothesis proved to be false. Small mammals
from natural foci remain the source of the incidence of leptospirosis,
but a tendency towards their urbanization has been proved. To
identify deep-rooted causes of dependence, the additional
researches are needed, including using methods of spatial
epidemiology.

# 329. Смертність людей від лептоспірозу на Тернопіллі,
перевірка гіпотези урбаністичних осередків
Карпінська О.1, Паничев В.1, Даутов А.1, Годована Н.1,
Павельєва М.1, Небогаткін І.2
1ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Лептоспіроз – це інфекційна хвороба, що є причиною
смертності людей, а враховуючи що його збудник здатен
значний час циркулювати у природі, практично не здолана. В
даній роботі автори досліджували гіпотезу: причиною смерті
людей від лептоспірозу на Тернопіллі за останні роки
являються зараження в урбаністичних осередках.
Методи. Аналізувались карти епідеміологічних досліджень
людей, використовувались дані статистичних форм 1 і 2,
архівні матеріали. Дрібних ссавців відловлювали стандартними
методами. Дослідження проводились в лабораторії особливо
небезпечних інфекцій відділу ДБФ Тернопільського ОЛЦ МОЗ
України по відповідним методикам. Аналізувались тільки
точки, де виявлено позитивний результат. Для ведення баз і
статистичного аналізу використовували MS Excel і пакет PAST
3.22, складання карт – QGIS 2.18.
Результати. Дослідження проводилось на території 17
(64,71%) районів Тернопільської області і м. Тернопіль в
2014-2018 рр. Досліджувалось 261 дрібний ссавець 7 видів
(22,22% з позитивним результатом) в природних і
антропогенно змінених (далі природні) й 129 ссавців 5 видів та
кажан (20,15% позитивних) в урбаністичних ландшафтах.
Аналізувалися 28 випадків смерті від лептоспірозу людей,
коли була встановлена серогрупа лептоспір. У дрібних ссавців
виявлено 5 серогруп: Canicola, Grippotyphosa, Hebdomadis,
Icterohaemorrhagiae, Pomona. Всіма серогрупами заражені у
природі житник пасистий, мишак жовтогрудий і хатня миша, а
в урбаністичних лише хатня миша. Мишаки жовтогрудий і
лісовий дали позитивний результат тільки у м. Копичинці, а в
інших урбаністичних територіях— хатня миша і мандрівний
пацюк. Серед ссавців найбільш розповсюджені серогрупи
Icterohaemorrhagiae (36,9%) і Pomona (22,62%). У людей
виявлено серогрупи Canicola, Grippotyphosa,
Icterohaemorrhagiae і мікс Icterohaemorrhagiae+Canicola (89,28%
«урбаністичні»).
Захворюваність людей на лептоспіроз на Тернопіллі
синхронізується з такою по Україні (k (коеф. кореляції) =0,78),
а смертність не співпадає (k=0,36). В Україні джерелом
захворювання людей являються коловодні ссавці (природа).
Виходячи з наведених фактів виникла гіпотеза, що
перевіряється.
При порівнянні індексу домінування позитивних результатів
серед людей, ссавців з природних і з урбаністичних територій
виявилось: більш тісний зв’язок існує між показниками у
людей і ссавцями з природи (k=0,96), ніж між показниками у
людей і урбаністичними (k=0,54). Складена карта позитивних
знахідок дрібних ссавців на лептоспіроз показала тільки
інтенсивність досліджень.
Висновки. Гіпотеза не підтвердилась. Джерелом
захворюваності на лептоспіроз залишаються дрібні ссавці з
природних осередків, але доведена тенденція до їх урбанізації.
Для виявлення більш глибоких причин залежності необхідно
провести додаткові дослідження, в т.ч. з використанням
методів просторової епідеміології.
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# 333. Analysis of the Etiological Structure of Leptospirosis
among Small Mammals in Dnipropetrovsk Oblast in 2014-2018
Skubenko N.1, Lytovchenko I.1, Kraus A.1, Sinhovska S.1,
Shamychkova H.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Daragan G.2,
Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Territorial prevalence of Leptospira of different
serogroups and patterns of coexistence are important for the
targeted search for an infectious agent source and the development
of control and prevention measures. The objective of the study was
to analyze the prevalence of pathogens of leptospirosis among
rodents in natural biotopes and urban-type centers in the territory of
the Dnipropetrovsk Oblast in 2014-2018.
Methods. In the study we used methods of epidemiological analysis
(retrospective analysis) and serological methods of research
(microscopic agglutination test (MAT)). The statistical registration
and reporting forms of epizootiological monitoring of leptospirosis
were analyzed.
Results. Over the last 5 years (2014-2018) on the territory of the
Dnipropetrovsk Oblast, 2805 specimens of mouse like rodents were
studied, including 1 057 (37.7±0.9%) rodents from natural biotopes
and 1 748 (62.3±0.9%) from anthropogenic ones. The proportion of
the small mammals, in which the antibodies to 11 leptospira
serogroups were detected, was 11.1±0.6%. There were no probable
differences between the proportion of the samples seropositive for
leptospirosis, obtained from rodents from natural focuses and
anthropogenic biotopes: they were 11.3±0.9% and 11.0±0.7%,
respectively.
The largest share of positive results was registered in 2016 (17.5 ±
3.9%).
In natural foci, the leading role in the circulation was played 4
serogroups: Leptospira icterohaemorrhagiae (25.2±3.9%), L.
pomona (16.8±3.4%), L. australis (15.1±3.3%), L. canicola
(14.3±3.2%). The percentage of the other 4 serogroups was less
significant: L. bataviae (10.2 9±2.7%), L. grippotyphosa (8.1±2.5%),
L. ballum (7.1±2.4%), L. hebdomadis (3.1±1.6%). The percentage of
L. javanica was negligible (0.1±0.1%). L. pyrogenes and L.
autumnalis were not isolated at all.
In anthropogenic biotopes, almost one third of circulating leptospiras
were represented by L. icterohaemorrhagiae (31.1±3.3%). The
proportion of L. canicola amounted to 15.5±2.6%, probably not
differing from the indicators obtained in natural foci. In contrast, the
proportion of L. pomona and L. australis were lower and amounted
10.9±2.2% and 9.8±2.1% respectively. Serogroups L. grippotyphosa
(9.4±2.1%), L. bataviae (7.7±1.9%), L. ballum (7.3±1.9%) had the
same levels. The proportion of the samples positive for
L. hebdomadis was 4.1±1.4%. Similarly, insignificant was the
proportion of L. javanica (0.5±0.5%). It should be noted that in
contrast to natural biotopes, L. pirogenes (3.2±1.2%) and L.
autumnalis (0.5±0.5%) were isolated in anthropogenic biotopes.
Conclusions. The analysis of rodent studies of the past five years
has shown that the level of prevalence of Leptospira in natural
biotopes almost coincided with those in anthropogenic foci. This
requires further joint efforts of specialists of the Laboratory Centers
of the MOH and veterinary specialists to implement measures to
prevent leptospirosis among the population of the oblast.

# 333. Аналіз етіологічної структури лептоспірозу серед
дрібних ссавців у Дніпропетровській області за 2014-2018
роки
Скубенко Н.1, Литовченко І.1, Краус О.1, Сіньговська С.1,
Шамичкова Г.1, Резвих В.1,Штепа 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 імені О.О. Богомольця

Вступ. Територіальна розповсюдженість лептоспір різних
серогруп і закономірності співіснування мають важливе
значення для цільового пошуку джерела збудника інфекції та
розробки заходів боротьби і профілактики. Метою роботи був
аналіз розповсюдженості збудників лептоспірозу серед
гризунів у природних біотопах та осередках міського типу на
території Дніпропетровської області у 2014-2018 рр.
Методи. В роботі використано методи епідеміологічного
аналізу (ретроспективний аналіз) та серологічні методи
дослідження (реакція мікроаглютинації – РМА).
Проаналізовано статистичні обліково-звітні форми
епізоотологічного моніторингу лептоспірозу.
Результати. За останні 5 років (2014-2018 рр.) на території
Дніпропетровської обл. досліджено 2805 екземплярів
мишоподібних гризунів, в т.ч. 1057 (37,7±0,9%) гризунів з
природних біотопів та 1748 (62,3±0,9%) – з антропогенних.
Питома вага дрібних ссавців, в яких виявлено антитіла до 11
серогруп лептоспір становила 11,1±0,6%. Не було вірогідних
відмінностей між питомою вагою серопозитивних щодо
лептоспірозу зразків, отриманих від гризунів із природних
осередків та антропогенних біотопів: вона дорівнювала
11,3±0,9% та 11,0±0,7% відповідно.
Найбільша питома вага позитивних результатів зареєстрована
у 2016 р. (17,5±3,9%).
У природних осередках провідну роль у циркуляції відігравали
4 серогрупи: Leptospira icterohaemorrhagiae (25,2±3,9%), L.
pomona (16,8±3,4%), L. australis (15,1±3,3%), L. canicola
(14,3±3,2%). Частка інших 4 серогруп була менш значущою:
L. bataviae (10,2 9±2,7%), L. grippotyphosa (8,1±2,5%), L. ballum
(7,1±2,4%), L. hebdomadis (3,1±1,6%). Зовсім незначною була
питома вага L. javanica (0,1±0,1%). Взагалі не виділяли L.
pirogenes та L. autumnalis.
В антропогенних біотопах майже третина циркулюючих
лептоспір була представлена L. icterohaemorrhagiae
(31,1±3,3%). Питома вага L. canicola складала 15,5±2,6%,
вірогідно не відрізняючись від показників, отриманих у
природних осередках. Натомість, частка L. pomona та L.
australis була меншою і становила 10,9±2,2% та 9,8±2,1%
відповідно. Такими ж за значущістю були серогрупи L.
grippotyphosa (9,4±2,1%), L. bataviae (7,7±1,9%), L. ballum
(7,3±1,9%). Питома вага позитивних щодо L. hebdomadis
зразків дорівнювала 4,1±1,4%. Так само незначною була
частка L. javanica (0,5±0,5%). Слід відзначити, що, на відміну
від природних біотопів, в антропогенних виділяли L. pirogenes
(3,2±1,2%) і L. autumnalis (0,5±0,5%).
Висновки. Аналіз досліджень мишоподібних гризунів за
останні п’ять років свідчить, що рівень ураженості їх
лептоспірами у природних біотопах майже співпадає з таким в
антропогенних осередках. Це потребує подальших сумісних
кроків фахівців лабораторних центрів МОЗ та спеціалістів
ветеринарної медицини із проведення заходів щодо
профілактики лептоспірозу серед населення області.
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# 334. Description of Epidemic Process Manifestations during
Leptospirosis Incidence in Ternopil Oblast for 2017-2018
Kravchuk Yu.1, Dubrovska A.1, Dautov A.1, Hodovana N.1,
Chervinska O.2
1SI Ternopil Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Ternopil Regional State Laboratory of the SSUFSCP

Introduction. Leptospirosis is one of the most spread natural focal,
zoonotic diseases in the world. This illness is registered in all
oblasts of Ukraine including Ternopil Oblast, which is endemic on
leptospirosis.
Methods. In order to analyse epizootological situation on
leptospirosis in Ternopil Oblast we have analysed the materials of
the department of biological factor studies of the SI Ternopil Oblast
Laboratory Center of the MoH of Ukraine and the Ternopil Regional
State Laboratory of SSUFSCP. The following methods were used
for the research: epidemological, bacteriological and serological
methods: dark-field microscopy of blood serum of patients, rodents,
examined farm animals, microagglutination test (MAT) for
leptospirosis detection.
Results. The research was conducted among all participants of
epidemiological process for objective analysis of leptospirosis
incidence.
Sporadic cases of leptospirosis among population were recorded
every year. Over the last 20 years the level of incidence in the
Oblast ranged from 0.4-12.2 per 100 thousand of population and
was higher than the national average rate. 72 persons were
examined in 2017, of which 4 – seropositive that was 0.4 per 100
thousand population vs 0.7 in Ukraine, in 2018 – 107 persons, of
which 15 – seropositive that was 1.5 per 100 thousand population.
Long-term dynamics indicates a strong interrelation between
incidence among the oblast population and carrying leptospirosis by
rodents, for which the number of examined rodents and the
incidence level increase every year. 243 rodents were examined in
2017, 43 of which were seropositive that was 17.7%, in 2018 – 209
species were examined, 39 of them were seropositive that was
18.7%.
On the Oblast territory were constantly registered farm animals in
private, collective farms, which are seropositive to leptospira. During
last two years 5105 cattle (34 of them were seropositive), 18721
pigs (49 of them were seropositive) and 245 horses (24 of which
were seropositive) have been examined.
Conclusions. Farm animals being infected by leprospira become
an additional reservoir of infection from which a human becomes
infected though environmental factors. Our serological studies allow
a direct relation between the level of human incidence and
percentage of infection among small rodents and the seropositive
level among farm animals.

# 334. Опис проявів епідемічного процесу при
захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області за
2017-2018 рр.
Кравчук Ю.1, Дубровська А.1, Даутов А.1, Годована Н.1,
Червінська О.2
1ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Тернопільська регіональна державна лабораторія
Держпродспоживслужби

Вступ. Лептоспіроз – одне з найпоширеніших природньо-
осередкових, зоонозних захворювань у світі. Дана недуга
реєструється у всіх областях України, в тому числі у
Тернопільській, яка є ендемічною з лептоспірозу.
Методи. З метою з′ясування епізоотологічної ситуації в
Тернопільській області з лептоспірозу нами проаналізовано
матеріали відділу досліджень біологічних факторів ДУ
Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України та
Тернопільськаї регіональної державної лабораторії
Держпродспоживслужби. Для дослідження використовували
епідеміологічний, бактеріологічний та серологічний методи:
метод темнопольної мікроскопії сироватки крові пацієнтів,
мишоподібних гризунів, обстежених сільськогосподарських
тварин, метод мікроаглютинації лептоспір (РМАЛ).
Результати. Для об′єктивного аналізу захворюваності на
лептоспіроз дослідження проводились серед усіх учасників
епідемічного процесу.
Щорічно серед населення реєструвались спорадичні випадки
лептоспірозу. За останні 20 років рівень захворюваності в
області коливався в межах 0,4-12,2 на 100 тис. населення і
перевищував середньодержавний показник. У 2017 році
обстежено 72 особи, з яких серопозитивні – 4, що склало 0,4
на 100 тис. населення проти 0,7 по Україні, а у 2018 році – 107
осіб, з яких серопозитивних – 15, що склало 1,5 на 100 тис.
населення.
Багаторічний аналіз вказує на тісний взаємозв’язок між
захворюваністю серед населення області і
лептоспіроносійством у гризунів, у зв′язку з чим кількість
досліджених мишоподібних гризунів та рівень інфікованості
щороку зростає. У 2017 році досліджено 243 мишоподібних
гризуни, з яких встановлено 43 серопозитивних, що становило
17,7%, у 2018 році обстежено 209 особин, серопозитивних – 39,
що становило 18,7%.
На теренах області постійно реєструється наявність
серологічно позитивних до збудників лептоспірозу
сільськогосподарських тварин у домашніх, колективних і
фермерських господарствах. Протягом останніх двох років
було досліджено 5105 голів ВРХ, з яких серопозитивних – 34 ,
18721 свиней, з них 49 – серопозитивні та 245 коней, 24 з яких
серопозитивні.
Висновки. Сільськогосподарські тварини, будучи інфіковані
лептоспірами, набувають значення додаткового резервуару
інфекції, від якого, через фактори довкілля, інфікується
людина. Проведені нами серологічні дослідження дозволяють
констатувати прямий зв’язок між рівнем захворюваності
людей та процентом інфікованості серед дрібних гризунів і
рівнем серопозитивності серед сільськогосподарських тварин.
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# 352. GIS Analysis of Rabies in Ukraine in 2012-2017
Makovska I.1, Bezimennyi M.2, Sonko M.3, Polupan I.4, Korniienko
L.4, Karpulenko M.4, Nedosekov V.1
1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;
2Institute of Veterinary Medicine of NAAS of Ukraine;
3SSUFSCP;
4State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Rabies is an actual problem in 150 countries and
Ukraine. At the current stage, for supervision of rabies, it is
necessary to apply geoinformation systems (GIS) – which will allow
to develop rabies control measures and predict the development of
epizootics. The objective of the study was to create the national
database of rabies cases and to conduct GIS analysis in the
territory of Ukraine in 2012-2017.
Methods. Expertises of the state laboratories of veterinary
medicine, reports of regional departments of veterinary medicine,
State Food Consumer Service of Ukraine for 2012-2018 were used.
The information database was created in Microsoft Office Excel
2010 format. For GIS analysis were used software QGIS 3.4.6.
Results. The GIS analysis for 2012-2017 showed that in Ukraine,
9,043 rabies cases were registered (3,572 (39.5%) – in wild animals
and 5,461 (60.4%)) –
in domestic animals). Among the wild, rabies cases in foxes
dominated – 3,198 (34.5%), among pets: in cats – 2,592 (28.7%)
and dogs – 1,843 (20.4%).
The analysis of standard deviations shows a large dispersion of
rabies outbreaks in the southwestern and south-eastern regions
with the transition of the epicenter to the east of Ukraine.
The cluster of pet rabies cases was at a geographically stable level,
while the clusters of wild rabies cases (mostly foxes) were found
mostly in the southwestern regions. The epizootic curve in pet’s
carnivores showed a quarterly growth, while the epizootic curve in
the wild showed a consistent increase in the 1st and 4th quarters
annually. The maximum number of rabies cases (in both groups of
animals –pets and wild) were in 2012, the minimum – in 2014. After
2014 there was an annual increase in rabies cases of pet’s
carnivores and reduction of rabies cases of foxes by 2017 with
subsequent growth. The detected time-space clusters with the
"hotspot" trend are statistically well-established stationary-
disadvantaged rabies zones in the Vinnytsia, Cherkassy, Kharkiv,
Zaporizhzhia and Luhansk oblasts. However, the maximum
permanent morbidity of animals in the Vinnytsia Oblast shows
imperfection of the rabies control system, which requires a revision
of rabies control measures. We believe that the discovery of
clusters with the "new" trend in the last time step may have been
the result of dispositive pressure from those regions where the
campaigns for oral immunization of wild carnivores were more
effective.
Conclusions. Conducting GIS analysis allowed determining the
spatial tendencies of rabies spreading across Ukraine, identify
clusters of rabies, and will facilitate effective monitoring of rabies
control. Future studies will be aimed at building a mathematical
model and developing predictions for the spread of rabies.

# 352. Короткий ГІС аналіз сказу тварин в Україні в
2012-2017рр.
Маковська І.1, Безіменний M.2, Сонько М.3, Полупан І.4,
Корнієнко Л.4, Карпуленко М.4, Недосєков В.1
1Національний університет біоресурсів і природокористування
України;
2Інститут ветеринарної медицини НААН України;
3Держпродспоживслужба;
4Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Сказ – актуальна проблема у 150 країнах світу та
Україні. На сучасному етапі для нагляду за сказом необхідно
застосовувати геоінформаційні системи (ГІС) – що дозволить
розробляти заходи контролю сказу та прогнозувати розвиток
епізоотій. Метою роботи було створення національної бази
даних випадків сказу та проведення ГІС-аналізу на території
України в 2012-2017рр.
Методи. Використовували експертизи державних лабораторій
ветеринарної медицини, звіти обласних управлінь
ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби України за
2012-2018 рр. Інформаційна база даних була створена в
форматі Microsoft Office Excel 2010. Для ГІС-аналізу даних
використовували QGIS 3.4.6.
Результати. ГІС-аналіз за 2012-2017 рр. показав, що на
території України було зареєстровано 9 043 випадки сказу
(3,572 (39,5%) – у диких тварин та 5 461 (60.4%) –
у домашніх тварин). Серед диких домінували випадки сказу у
лисиць – 3,118 (34,5%), серед домашніх: у котів – 2,592 (28,7%)
та собак – 1,843 (20,4%).
Аналіз стандартних відхилень демонструє більшу дисперсію
спалахів сказу в південно-західних і південно-східних областях
з переміщенням епіцентру на схід України.
Кластери випадків сказу домашніх тварин були на географічно
стабільному рівні, а кластери випадків сказу диких (переважно
лисиць), знаходились здебільшого в південно-західних
областях. Крива епізоотій домашніх м’ясоїдних показала
щоквартальний ріст, в той час як крива епізоотій у диких
показала послідовне збільшення в 1-му та 4-му кварталах
щорічно. Максимальна кількість випадків сказу (в обох групах
тварин – домашніх та диких) були у 2012 р., мінімальні – в 2014
р. Після 2014 р. спостерігали щорічне зростання випадків сказу
домашніх м’ясоїдних та зниження випадків сказу лисиць до
2017 р. з подальшим зростанням. Виявлені просторово часові
кластери із трендом «спорадичний» (hotspot) є статистично
достовірно доведеними стаціонарно-неблагополучними зонами
зі сказу в Вінницькій, Черкаській, Харківській, Запорізькій та
Луганській областях. Однак, максимальна перманентна
захворюваність тварин у Вінницькій області показує
недосконалість системи контролю сказу, що потребує ревізії
заходів контролю сказу. Вважаємо, що виявлення кластерів із
трендом «новий» в останній часовий крок – можливо, є
наслідком диспозиційного пресингу з боку тих областей, де
кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних були більш
ефективними.
Висновки. Проведення ГІС-аналізу дало змогу визначати
просторові тенденції поширення сказу по території України,
ідентифікацію кластерів сказу та буде сприяти ефективному
моніторингу контролю сказу. Майбутні дослідження будуть
спрямовані на побудову математичної моделі та розробку
прогнозів поширення сказу.

2C
OTHER INFECTIOUS DISEASES – HUMAN AND ANIMAL HEALTH: ZOONOTIC DISEASES

ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН: ЗАХВОРЮВАННЯ, СПІЛЬНІ ДЛЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН



Page 221Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019

# 384. Clinical Case of Rare Zoonotic Infection Caused by
Edwardsiella tarda in a Citizen of Ghana in Ukraine
Sydorchuk A., Bogachyk N., Venglovska Ya.
Bukovinian State Medical University

Introduction. In Ukraine, not a single clinical case of infection
caused by Edwardsiella tarda has been described yet. The source
and reservoir are fresh and salty waters, fish, reptiles. The path of
infection of people is water and food, a predominant risk factor –
consuming raw or underexposed fish, intestines that are
contaminated.
The main clinical manifestations (according to the described 72
cases are bacterial gastroenteritis, Edwardsiella bacteremia,
meningitis, cholecystitis, osteomyelitis, hepatic abscess). Fatal
gastrointestinal and extra-intestinal forms are described. Case
fatality rate is 44.6-61.1%. Concomitant liver cirrhosis is determined
as an independent risk factor associated with a fatal outcome.
Description of the clinical case. A student from Ghana, 22 years
old, on the 3rd day of illness was hospitalized to the infectious
disease unit of the Municipal Institution of Chernivtsi “Regional
Clinical Hospital” in Chernivtsi. Diagnosis on admission: food
bacterial poisoning of moderate severity. Complaints – cramping
abdominal pain, nausea, fever, fluid feces up to 5 times per day,
general weakness. He associated his malaise with eating the
seafood soup, which he has cooked by himself from a package
given by his brother from Ghana. An objective examination: body
temperature 37.8 °C, pulse 92 beats per min, regular. AP 100/60
mm Hg. Tones of the heart are sound. Tongue is wet, furred. The
abdomen is soft, rumbling, painful along the intestine, mostly in the
right iliac section. Stool is liquid without pathological admixture,
badly smelling. He was consulted by a surgeon who excluded acute
surgical pathology.
The next day the patient's condition began to improve: body
temperature was normalized, abdominal pain decreased, but
general weakness, poor appetite still remained. After 2 days the
patient's condition was satisfactory, bowel movements were
normalized, abdominal pain disappeared.
The patient has undergone general-clinical and bacteriological
examination of feces. In the general analysis of blood, the shift of
the leucocyte formula to the left was detected by increasing the cell-
nuclear neutrophils to 26%. Edwardsiella tarda is isolated in the
bacteriological study of feces.
While in hospital, the patient received the following treatment: a
Trisolum solution, Rheosorbilact, Rehidron, Nifuroxazide,
Norfloxacin, Enterosgel, Spasmalgon.
In the hospital, the patient spent 5 bed-days. Discharged in
satisfactory condition with clinical recovery.
Conclusions. For the purpose of general prevention of this
disease, it is recommended to conduct a sufficient heat treatment
when seafood consumed. Primary nutritional toxicity clinical signs
may mask aquatic zoonosis caused by Edwardsiella tarda.
Infectious border control should ensure that the import into Ukraine
of such preservatives of food products, highly probably infected by
this agent is not allowed.

# 384. Клінічний випадок рідкісної зоонозної інфекції
викликаної Edwardsiella tarda у громадянина Гани в Україні
Сидорчук А., Богачик Н., Венгловська Я.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет»

Вступ. В Україні не описано досі жодного клінічного випадку
інфекції, викликаної Edwardsiella tarda. Джерелом і
резервуаром є води прісних і солоних водоймищ, риби,
рептилії. Можливе інфікування через акваріумних риб,
завезених з Японії, Таїланду.Шлях зараження людей – водний
та харчовий, превалентний фактор ризику – вживання сирої
або недовареної риби, кишечник якої контамінований.
Основними клінічними проявами (за даними описаних 72
випадків є бактерійний гастроентерит, едвардсієльозна
бактеріємія, менінгіт, холецистит, остеомієліт, печінковий
абсцес. Описані фатальні гастроінтестинальні та позакишкові
форми. Летальність 44,6-61,1%. Супутній цироз печінки
детерміновано як незалежний фактор ризику, асоційований зі
смертельним випадком.
Опис клінічного випадку. До інфекційного відділення ОКУ
«Чернівецька обласна клінічна лікарня м. Чернівці»
госпіталізовано студента з Гани, 22 р., на 3-й день хвороби.
Діагноз при поступленні: харчова токсикоінфекція, середньої
тяжкості. Скарги – біль в животі переймоподібного характеру,
нудота, підвищення температури тіла, рідкі випорожнення до 5
разів на добу, загальна слабкість. Нездужання пов’язав із
вживанням супу з морепродуктів, який готував власноруч з
пакету, переданого братом з Гани. При об’єктивному
обстеженні: температура тіла 37,8 °С, пульс 92 уд./хв.,
ритмічний. АТ 100/60 мм рт. ст. Тони серця звучні. Язик
вологий, обкладений.Живіт м’який, бурчить, болючий по ходу
кишечника, переважно в правій здухвинній ділянці.
Випорожнення рідкі без патологічних домішок, неприємного
запаху. Був консультований хірургом, який виключив гостру
хірургічну патологію.
На наступний день стан хворого почав покращуватися:
нормалізувалась температура тіла, зменшився біль в животі,
але ще залишилась загальна слабкість, поганий апетит. Через
2 дні стан хворого задовільний, нормалізувались
випорожнення, зник біль в животі.
Хворому проведені загально-клінічне та бактеріологічне
дослідження випорожнень. В загальному аналізі крові
виявлено зсув формули вліво за рахунок збільшення паличко-
ядерних нейтрофілів до 26%. При бактеріологічному
дослідженні випорожнень виділена Edwardsiella tarda.
Перебуваючи в стаціонарі хворий отримував наступне
лікування: розчин трисіль, реосорбілакт, регідрон,
ніфуроксазид, норфлоксацин, ентеросгель, спазмалгон.
У стаціонарі хворий провів 5 ліжко-днів. Виписаний в
задовільному стані з клінічним одужанням.
Висновки. З метою загальної профілактики даної хвороби
рекомендовано проводити достатню термічну обробку при
вживанні морепродуктів. Первинна клініка харчової
токсикоінфекції може маскувати акватичний зооноз,
викликаний Edwardsiella tarda. Інфекційний прикордонний
контроль має забезпечувати недопускання ввезення в Україну
подібних консервантів харчових продуктів, високоймовірно
інфікованих цим збудником.

2C
OTHER INFECTIOUS DISEASES – HUMAN AND ANIMAL HEALTH: ZOONOTIC DISEASES

ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН: ЗАХВОРЮВАННЯ, СПІЛЬНІ ДЛЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН



Page 222 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

# 388. Retrospective Study of Leptospirosis in the Republic of
Armenia, 2013-2016
Palayan K.
National Center of Disease Control and Prevention of the Ministry of
Health of the Republic of Armenia

Introduction. Leptospirosis is a bacterial disease that affects
humans and animals. It belongs to especially dangerous diseases.
Leptospirosis is subjected to epidemiological (including laboratory
studies) surveillance in Armenia. In 2013-2016 in Armenia, a
retrospective survey was conducted in order to determine active foci
and circulating serological groups. The study was conducted based
on the samples collected from harvest mice (Microtus arvalis) within
the epizootiological survey.
Methods. A tool has been developed to digitize the spatial data, a
database has been created, and hereinafter mapping through
ArcGIS program. Geostatistical Analyst and SpatialAnalyst tools
have been used for data processing and analysis, taking into
consideration the location, altitude from the sea level, etc.
Results. The study results on the distribution of 829 confirmed
cases of leptospirosis in the human population showed that the
most active and dense foci were located in Gegharkunik – 191
cases (23.0%), Shirak – 175 cases (21.0%), Syunik – 140 cases
(16.8%), Kotayk –103 cases (12.4%), Aragatsotn – 89 cases
(10.7%), Vayots Dzor – 63 cases (7.5%). All the above-mentioned
areas are located in mountain-steppe at the altitude of 1400-3100 m
above sea level.
Conclusions. The obtained data indicate that foci of leptospirosis
are located in mountain-steppe at the altitude of 1400-3100 m
above sea level, where targeted measures should be taken in
limited logistic conditions.
It is suggested to use the acquired information for further research
and preventive measures, as well as to use it for other ministries as
a database.

# 388. Ретроспективне дослідження лептоспірозу у
Республіці Вірменія, 2013-2016 рр.
Палаян К.
Національний центр контролю і профілактики
захворювань Міністерства охорони здоров'я, Республіка
Вірменія

Вступ. Лептоспіроз – бактеріальне захворювання, що уражає
людей та тварин. Воно належить до переліку особливо
небезпечних захворювань. У Вірменії лептоспіроз підлягає
епідеміологічному (включаючи лабораторні дослідження)
нагляду. У 2013-2016 роках у Вірменії були проведені
ретроспективні дослідження з метою визначення активних
осередків та циркулюючих серологічних груп. Дослідження
було проведено на основі зразків, відібраних від польових
мишей (Microtus arvalis) у рамках епізоотологічного
моніторингу.
Методи. Для переведення просторових даних у цифровий
формат був розроблений інструмент, створена база даних та
створено карту за допомогою ArcGIS. Для обробки та аналізу
даних використовувалися інструменти Geostatistical Analyst та
SpatialAnalyst, беручи до уваги розміщення, висоту над рівнем
моря і т. ін.
Результати. Дослідження щодо поширення 829 підтверджених
випадків лептоспірозу серед людей показало, що найбільш
активні та щільні осередки знаходилися у Ґегаркуніку – 191
випадок (23,0%),Шираку – 175 випадків (21,0%), Сюніку – 140
випадків (16,8%), Котайку – 103 випадки (12,4%), Араґацотні –
89 випадків (10,7%), Вайоц-Дзорі – 63% (7,5%). Всі зазначені
вище місця розташовані у гірсько-степовій зоні на висоті
1400-3100 м над рівнем моря.
Висновки. Отримані дані вказують на те, що осередки
лептоспірозу розташовані у гірсько-степовій зоні на висоті
1400-3100 м над рівнем моря, тож цілеспрямовані заходи
повинні відбуватися в умовах існування логістичних обмежень.
Отримана інформація рекомендована для використання з
метою подальших досліджень та розробки запобіжних заходів,
а також у якості бази даних для інших міністерств.
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# 410. Effect of the Fluctuations in Population of Small
Mammals over the Epidemic and Epizootic Situation on Rabies
in the Mykolaiv Oblast
Kyrychenko V.
SI Mykolaiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The rabies epizootic situation in the Mykolaiv Oblast
remains stable but tense. Annually, thousands of attacks of wild and
synanthropic predatory animals on people are recorded, among
which about 0.7% are rabies. The objective of our study was to
conduct an analysis of the epizootic situation of rabies among farm
and domestic animals in the territory of the Mykolaiv Oblast in
2002-2018; to determine the effect of the fluctuations in numbers of
small mammals over the epizootic process in populations of wild
and domestic animals.
Methods. In the analysis of rabies epizootic situation in the territory
of Mykolaiv Oblast, we used the reports of the Mykolaiv Regional
State Laboratory of the State Committee for Procurement, and the
Database of monitoring the number of small mammals of the SI
Mykolayiv OLC of MOH of Ukraine.
Results. During 2002-2018, 655 rabies cases were recorded in wild
and domestic animals. Epizootics the most often occurred in
Yelanetsky – 68 cases (10.4%), Novobugsky – 56 (8.5%),
Novoodesky – 52 (7.9%) and least frequent: in Ochakivsky – 5
(0.8%), Kryvoozersky – 9 (1.4%), Berezansky – 12 (1.8 %) rayons.
The rabies incidence in animals was distributed as follows: foxes –
35.27%, cats – 29.31%, dogs – 19.24%, cattle – 10.23%, other
domestic animals – 0.76%, martens – 1, 37%, raccoon dogs –
1.83%, wolves – 1.37%, other wild animals (ferret, jackal) – 0.46%
and one decorative hamster.
Among the animals affected by rabies, domestic animals
predominate (59.7%), which causes concern because they are the
main source of human infection.
In course of studying the epizootic role of the small mammals, a
dynamic relationship was found between their numbers and the
number of rabies cases of predatory animals. In the years with a
relatively high populations of rodents (25-65%), a decrease in the
rabies cases is recorded (an average of 23.1 cases). And on
contrary, when the annual population of small mammals falls below
20%, there is a sharp increase rabies cases in animals (49.3
cases).
Conclusions. The performed analysis of the epizootic situation of
rabies in the territory of Mykolayiv Oblast showed that: Rabies
cases of wild and domestic animals are recorded in all
administrative rayons. The main reservoir and carrier of rabies in
nature is the fox. Other wild predators are also involved in
persistence of the center of rabies. In anthropurgic foci, rabies is
more common in cats and dogs. In the rabies epizootic process an
important role has by fluctuations of the population of rodents, as a
factor affecting the ecology and ethology of reservoirs and carriers
of the rabies pathogen.

# 410. Вплив коливання чисельності дрібних ссавців на
епідемічну та епізоотичну ситуацію зі сказу в
Миколаївській області
Кириченко В.
ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Епізоотична ситуація зі сказу в Миколаївській області
залишається стабільно напруженою.Щорічно реєструються
тисячі нападів на людей диких і синантропних хижих тварин,
серед яких біля 0,7% хворі на сказ. Метою нашої роботи було:
провести аналіз епізоотичної ситуації зі сказу серед диких,
сільськогосподарських і хатніх тварин на території
Миколаївської області в 2002-2018 рр.; визначити вплив
коливання чисельності дрібних ссавців на епізоотичний процес
в популяціях диких і домашніх тварин.
Методи. При аналізі епізоотичної ситуації зі сказу на території
Миколаївської області використовувалися матеріали
Миколаївської регіональної державної лабораторії
Держпродспоживслужби та бази даних моніторингу
чисельності дрібних ссавців ДУ «Миколаївський ОЛЦ МОЗ
України».
Результати. За період з 2002 по 2018 рр. на території
Миколаївської області було зареєстровано 655 випадків
захворювання на сказ різних видів диких і свійських тварин.
Епізоотії частіше протікали в Єланецькому 68 випадків (10,4%),
Новобузькому ‒ 56 (8,5%), Новоодеському ‒ 52 (7,9%) і
найрідше: в Очаківському ‒ 5 (0,8%), Кривоозерському ‒ 9
(1,4%), Березанському ‒ 12 (1,8%) районах.
Захворюваність на сказ серед тварин розподілилася таким
чином: лисиці – 35,27%, коти – 29,31%, собаки ‒ 19,24%, ВРХ –
10,23%, інші свійські тварини ‒ 0,76%, куниці ‒ 1,37%, собаки
єнотоподібні – 1,83%, вовки – 1,37%, інші дикі звірі (тхір,
шакал) – 0,46% та один декоративний хом’ячок.
Серед захворілих на сказ звірів переважають свійські тварини
(59,7%), що викликає особливе занепокоєння, бо вони є
основним джерелом зараження людей.
Вивчаючи епізоотологічне значення дрібних ссавців, був
виявлений динамічний зв'язок їх чисельності з кількістю
випадків захворювання хижих тварин на сказ. У роки з
відносно високою чисельністю гризунів (25-65%) фіксується
зменшення проявів сказу (в середньому 23,1 випадок). І
навпаки, при падінні річної чисельності дрібних ссавців нижче
20% спостерігається різкій підйом числа захворювань тварин
на сказ (49,3 випадків).
Висновки. Проведений аналіз епізоотичної ситуації зі сказу на
території Миколаївської області показав, що: Випадки
захворювання диких і свійських тварин на сказ реєструються в
усіх адміністративних районах. Основним резервуаром і
переносником інфекції в природі є лисиця. У підтримці
вогнища сказу також беруть участь інші види диких хижаків. В
антропургічних осередках захворювання на сказ частіше
трапляються серед кішок та собак. В епізоотичному процесі
сказу важливу роль відіграє коливання чисельності гризунів,
як чинника впливу на екологію і етологію резервуарів і
переносників збудника сказу.
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# 435. Study of the Prevalence of Zooanthroponoses in Sumy
Oblast
Plaksa V., Malysh N.
Medical Institute of Sumy State University

Introduction. Today, rapid socio-economic development,
urbanization, population migration are factors contributing to the
prevalence of infectious diseases among people. In Ukraine more
than 50 nosological forms of infectious diseases are reported
annually, from 600 thousand to 1 million people are involved in the
infectious process. Among the known pathogens of infectious
diseases (200 species), almost 75% are pathogenic to animals.
Methods. The MoH of Ukraine official reports have been used in
this work. Descriptive and analytical research methods have been
applied. The data obtained have been analyzed using the C-STAT
package (OxfordStatistic).
Results. It has been established that in 2015-2018 salmonellosis
and Lyme disease were most often recorded among zoonoses in
Sumy Oblast. Salmonellosis incidence rate was in the range of
16.8-17.9 per per 100,000 people, Lyme disease – 11.9-23.3.
Comparing the incidence of salmonellosis and Lyme disease in
Sumy Oblast with other regions of Ukraine, it was found that the
incidence of salmonellosis is lower than the average Ukrainian one,
in contrast to the Lyme disease, the incidence of which exceeds the
average Ukrainian one by several times. The above indirectly
indicates the wide circulation of Borrelia among the vectors and the
formation of endemic areas. The incidence rates for other zoonoses
are much lower. The incidence of leptospirosis varied from 0.28 to
0.83 per 100,000 people and was lower than average Ukrainian
one. The cases of rabies in humans were not registered. However,
reporting of rabies in animals indicates an unfavorable epidemic
situation in the region. In 2017, rabies was confirmed in 6 animals,
in 2018 – in 45 animals: foxes – 15, dogs – 12, cats - 15, farm
animals – 3. At the same time, out of 27 dogs and cats, 6 were stray
and 21 domestic (watchdogs), of which 18 were not vaccinated. It
was established that 60% of animals infected with rabies belong to
synanthropic animals.
Campylobacteriosis is not recordedin Sumy Oblast; first of all, it
indicates the deficiencies in the disease diagnosis. The data
obtained demonstrates an unstable epidemic situation in the region
that requires special supervision and control by the veterinary and
sanitary and epidemiological service. Improving preventive,
antiepidemic and antiepizootic measures will reduce the incidence
of zoonoses.
Conclusions. Today, zoonoses are a serious medical, and medical
and social issue which is far from being solved. Interacting the
veterinary service will help reduce the incidence and contribute to
the improvement of the epidemic situation in the region by reducing
the pathogen circulation and improving diagnostic measures.

# 435. Дослідження поширеності зооантропонозів у
Сумській області
Плакса В., Малиш Н.
Медичний інститут Сумського державного університету

Вступ.Швидкий соціально-економічний розвиток, урбанізація,
міграція населення на сьогодні є чинниками, які сприяють
поширеності інфекційної захворюваності серед людей. В
Україні щороку реєструється понад 50 нозологічних форм
інфекційних хвороб, в інфекційний процес залучається від 600
тис. до 1 млн. осіб. Серед відомих на сьогодні збудників
інфекційних захворювань (200 видів), майже 75% є
патогенними для тварин.
Методи. У роботі використані офіційні звіти МОЗ України.
Застосовані дескриптивні та аналітичні методи дослідження.
Отримані дані проаналізовані за допомогою пакету C-STAT
(OxfordStatistic).
Результати. Встановлено, що у 2015-2018 рр. у Сумській
області серед зоонозів найбільш часто реєстрували
сальмонельоз та хворобу Лайма. Показники захворюваності на
сальмонельоз коливалися у діапазоні 16,8-17,9 на 100 тис.
населення, хворобу Лайма – 11,9-23,3. Порівнюючи
захворюваність на сальмонельоз та на хворобу Лайма у
Сумській області з іншими регіонами України, було
встановлено, що захворюваність на сальмонельоз є нижчою за
середньоукраїнську, на відміну від хвороби Лайма, рівень
захворюваності на яку перевищує середньоукраїнський у
декілька разів. Вище зазначене опосередковано свідчить про
широку циркуляцію борелій серед переносників та формування
ендемічних осередків. Показники захворюваності на інші
зоонози є набагато нижчими. Інцидентність лептоспірозу
варіювала від 0,28 до 0,83 на 100 тис. населення та була
нижчою за середньоукраїнську. Випадків захворювання на
сказ людей встановлено не було. Однак, реєстрація сказу у
тварин свідчить про несприятливу епідемічну ситуацію у
регіоні. У 2017 р. сказ було підтверджено у 6 тварин, у 2018 р.
– у 45 тварин: лисиць – 15, собак – 12, котів – 15,
сільськогосподарських тварин – 3. При цьому із 27 собак і котів
6 були бродячими і 21 домашніми (дворовими), з яких 18 не
щеплені. Встановлено, що 60% хворих на сказ тварин
належать до синантропних тварин.
Кампілобактеріоз в умовах Сумської області не реєструється,
це свідчить, насамперед, про недоліки в організації діагностики
недуги. Отримані дані свідчать про нестійку епідемічну
ситуацію в регіоні, що потребує особливого нагляду та
контролю з боку ветеринарної та санітарно-епідеміологічної
служби. Покращення профілактичних, протиепідемічних та
протиепізоотичних заходів сприятиме зменшенню
інцидентності зоонозів.
Висновки. Зоонози на сьогодні є серйозною медичною та
медико-соціальною проблемою, яка далека від свого
вирішення. Взаємодія з ветеринарною службою сприятиме
зниженню захворюваності та покращенню епідемічної ситуації
в регіоні шляхом зниження циркуляції переносників та
покращення діагностичних заходів щодо цих захворювань.
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# 443. Risk of Rabies Infection from Wild and Stray Animals in
Kharkiv
Polyvianna Yu., Semerenska T., Railian M., Chumachenko T.
Kharkiv National Medical University

Introduction. In Ukraine, rabies is still registered, and reservoirs of
it are foxes, raccoon dogs and wolves. In turn, domestic and stray
animals, in contact with wildlife, can be infected and threaten
people. The aim of the investigation was to determine the risk of
human infection with rabies virus in the city.
Methods. A retrospective analysis of the risks of the population
infection in Kharkiv with the rabies virus according to the official
reports of Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MOH of Ukraine
in 2013-2018 was conducted.
Results. During 2013-2018, 11,739 visits to hospitals for anti-rabies
assistance were recorded in Kharkiv. The highest number of visits
(2214) was registered in 2013, the lowest number (1854) was
recorded in 2016. Rabies was confirmed by the laboratory
examination in 116 animals; the highest number of animal rabies
cases (41) was detected in 2018. Cats with confirmed rabies were
found the most frequently, the cats accounted for 73% of all rabies
cases.
Domestic animals predominated among animals that bit humans,
their proportion was 64.9%; the proportion of stray animals was
32.1%; and the proportion of wild animals was 2.12% among all
animals which bit people during this period. Cases of bites by stray
dogs and cats dominated and were equal to 79.1% and 20.9%,
respectively.
The largest number of wild animal bites was caused by hedgehogs
and bats, which proportion was 35.6% and 28.8%, respectively.
Bites by foxes (20 cases), squirrels (21 cases), mice (17 cases),
and rats (7 cases) were also registered.
The largest number of injuries caused by animal bites were reported
in Moscovskyi and Shevchenkivskyi rayons of Kharkiv Oblast: 761
and 659 cases, respectively. The largest number of animal rabies
cases was detected in these two districts: 16 and 22, respectively.
The largest number of wild animal bites was also observed in
Shevchenkivskyi and Moscovskyi rayons: 51 (20.4%) and 49
(19.6%), respectively.
Cases of animal bites were registered in summer-autumn season
more often. In July, we observed 1433 cases of animal bites (max),
and in January, we observed 691 cases of animal bites (min).
Conclusions. There is an unstable situation regarding the risk of
infection people with rabies from wild, stray and domestic animals in
Kharkiv. It is necessary to strengthen the control of stray animals by
the State Veterinary Service, and for wild animals that can cross the
city borders and can contact with stray and domestic animals – by
the State Forestry Agency. It is necessary to strengthen the sanitary
and educational work among the owners of domestic animals and
control of the vaccination of their animals against rabies.

# 443. Ризики зараження на сказ від диких та
безпритульних тварин в м. Харкові
Поливянна Ю., Семеренська Т., Райлян М., Чумаченко Т.
Харківський національний медичний університет

Вступ. В Україні все ще реєструються вогнища сказу,
резервуарами в яких є лисиці, єнотоподібні собаки та вовки. У
свою чергу домашні та бродячі тварини, маючи контакт з
дикими тваринами, можуть бути інфіковані та представляти
загрозу для населення. Метою роботи було визначення
наявності ризиків зараження людей вірусом сказу на території
міста.
Методи. Проведено ретроспективний аналіз наявності ризиків
інфікування вірусом сказу населення м. Харкова за даними
офіційних звітів ДУ «Харківський обласний лабораторний
центр МОЗ України» у 2013-2018 рр.
Результати. У 2013-2018 рр. у м. Харкові було зареєстровано
11 739 звернень населення за антирабічною допомогою. У
2013 р. цей показник був найвищим (2214 звернень), у 2016 р.
– найнижчим (1854 звернень).
Серед тварин, які покусали людей, сказ було підтверджено
лабораторно у 116 тварин, найбільша кількість яких була у
2018 р. – 41 тварина. Переважали коти з підтвердженим
сказом, частка яких склала 73% серед усіх випадків.
Серед тварин, які напали на мешканців, превалювали домашні
тварини, їх частка склала 64,9%; частка безпритульних тварин
складала 32,1%, диких тварин – 2,12%. Серед безпритульних
тварин домінували собаки (79,1%), частка котів склала 20,9%.
Більшість укусів диких тварин була нанесена їжаками та
кажанами, частка яких склала 35,6% та 28,8% відповідно.
Були зареєстровані випадки укусів лисиці (20 випадків), білки
(21 випадок), миші (17 випадків), пацюка (7 випадків).
В Московському та Шевченківському районах м. Харкова було
зареєстровано більшість постраждалих від укусів тварин: 761
та 659 випадків відповідно, а також найбільшу кількість
скажених тварин – 16 та 22 відповідно. Максимальна кількість
покусаних дикими тваринами осіб також відмічалась у
Шевченківському та Московському районах 51 (20,4%) та 49
(19,6%) випадків відповідно.
Сезонність була літньо-осіння з максимумом у липні – 1433
звернень, та мінімумом у січні – 691 звернень.
Висновки. В м. Харкові спостерігається нестійка
епідеміологічна ситуація щодо сказу, існують ризики
зараження населення на сказ від диких, безпритульних та
домашніх тварин. Необхідно посилити контроль за
безпритульними тваринами з боку Державної ветеринарної
служби та за дикими тваринами, які потрапляють у межі міста
та можуть контактувати з безпритульними та домашніми
тваринами, з боку Державної агенції лісових ресурсів. Потрібно
посилити санітарно-просвітницьку роботу серед власників
домашніх тварин та контроль за щепленнями їхніх тварин
проти сказу.
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# 448. Awareness of Ukraine's Population on Leptospirosis
Zubach O.1, Ben I.2, Zadorozhnyi A.1, Zinchuk A.1
1Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
2SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The considerable prevalence of leptospirosis in
Ukraine stimulates scientific interest to this problem. When
acquiring inpatient treatment with suspicion of leptospirosis, patients
often hear about the disease for the first time in their lives. The
above facts led us to pay attention to clarifying the level of
awareness about leptospirosis among representatives of different
segments of the population of Ukraine.
Methods.We have developed a questionnaire that includes 14
questions on leptospirosis. Two groups of volunteers were formed.
The 1st group included all interested persons who volunteered to
answer questions from the questionnaire after posting on Facebook
(n=364). The 2 groups consisted of representatives of professional
risk groups on the possibility of being infected with leptospirosis, in
particular fishermen and hunters, Lvivteploenergo and
Lvivvodokanal employees (n=63). Statistical analysis of relative
values was carried out using Fisher's method.
Results. The negative answers to the question “Do you know what
leptospirosis is?” were slightly higher among respondents who
belonged to occupational risk groups – 65.10%, compared with –
62.92% of negative responses in group 1 (p>0.05). Probably the
representatives of professional risk groups knew how to get infected
less often: Group 1 – 46.97% of negative responses vs. 65.1% in
group 2 (p<0.01). Also, the group 2 respondents were less likely to
know how to be protected: 63.50% of negative responses vs.
47.25% in group 1 (p<0.05). By analyzing the potential risks of
infection with leptospirosis in the life of respondents, it was noted
that of the seven of proposed questions of this unit, the answers to
the three questions indicated that there was a significantly higher
risk of being infected by group 2 respondents. There was no
probable difference in the responses of Groups 1 and 2 regarding
four other questions. The respondents from the 1st group were
more likely to respond positively to the question “Would you like to
take a free examination for leptospirosis (screening with the
detection of Ig G to Leptospira interrogans)?” – 169 (46.42%) vs. 14
(22.22%), p<0.01.
Conclusions. The survey results demonstrated a lower level of
awareness about leptospirosis, as well as lower interest among
representatives of occupational risk groups in possible cooperation
with doctors. The results compel us to intensify the educational
activities among representatives of different risk groups, as personal
awareness will help prevent this disease.

# 448. Обізнаність населення України щодо лептоспірозу
Зубач О.1, Бень І.2, Задорожний А.1, Зінчук О.1
1Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
2ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Значна розповсюдженість лептоспірозу в Україні
обумовлює активний інтерес науковців до цієї проблеми.
Поступаючи на стаціонарне лікування із підозрою на
лептоспіроз, пацієнти, часто, вперше у своєму житті чують про
цю хворобу. Вище зазначені факти спонукали нас приділити
увагу з’ясуванню рівня обізнаності щодо лептоспірозу серед
представників різних верств населення України.
Методи. Нами розроблено опитувальник, до складу якого
увійшли 14 запитань, присвячених лептоспірозу. Було
сформовано 2 групи добровольців. До 1 групи увійшли усі
зацікавлені, які зголосились відповісти на питання
опитувальника після посту-запрошення, зробленого у мережі
фейсбук (n=364). До складу 2 групи увійшли представники
професійних груп ризику, щодо можливості заразитися
лептоспірозом, зокрема рибалки та мисливці, працівники
Львівтеплоенерго та Львівводоканалу (n=63). Статистичний
аналіз відносних величин проводився за допомогою
двостороннього критерію Фішера.
Результати. На питання «Чи знаєте Ви, що таке лептоспіроз?»
негативних відповідей було отримано дещо більше серед
респондентів, які належали до груп професійного ризику –
65,10%, порівняно із – 62,92% негативних відповідей в 1 групі
(р>0,05). Вірогідно рідше представники професійних груп
ризику знали, як можна заразитися цією хворобою: 1 група –
46,97% негативних відповідей, проти 65,1% у 2 групі (р<0,01).
Також респонденти 2 групи вірогідно рідше знали, як
захиститися від цієї недуги: 63,50% негативних відповідей
проти 47,25% у 1 групі (р<0,05). Аналізуючи присутні у житті
респондентів потенційні ризики заразитись лептоспірозом,
було відмічено, що з семи запропонованих питань цього блоку,
відповіді на три запитання показали наявність вірогідно
більшого ризику заразитись цією хворобою у респондентів 2
групи. За чотирма іншими запитаннями вірогідної різниці у
відповідях 1 та 2 групи нами не було відзначено. На питання
«Чи хотіли би Ви пройти безкоштовне обстеження на
лептоспіроз» (скринінг з визначенням Ig G до Leptospira
interrogans)? вірогідно частіше давали позитивну відповідь
респонденти 1 групи: 169 (46,42%) проти 14 (22,22%), р<0,01.
Висновки. Проведене нами анкетування показало нижчий
рівень обізнаності щодо лептоспірозу, а також менше бажання
щодо можливої співпраці з медиками, серед представників
професійних груп ризику. Отримані результати спонукають нас
інтенсифікувати проведення освітницьких заходів серед
представників різних груп ризику, адже особиста
проінформованість дасть змогу вберегтись від цієї недуги.
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# 451. The Rabies Situation and the State of Provision of
Antirabic Care in Chernivtsi Oblast Over 2014-2018
Nesterovska T.1, Myroniuk M.1, Hopko N.1, Kolesnikova I.2
1SI Chernivtsi Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University

Introduction. Rabies (Lyssa virus) is the acute zoonotic naturally-
focal viral disease with transmission while biting or salivary
contamination of the wound by an animal with rabies and is
characterized by specific damage of the central nervous system and
high lethality (up to 100%). The epidemic situation in Ukraine
remains unstable. Annually, from 50 to 100 thousand people seek
antirabic care including more than one thousand people in
Chernivtsi Oblast. The aim of the study is to analyze the status of
the antirabic care provision in the Chernivtsi Oblast
Methods. The study was carried out using the method of
descriptive epidemiology, the animal brain microscopy, biological
tests with white mice, analyzing data of the reference forms No.045/
r - Patient Card of Seeking for Antirabic Care, and results of the
veterinary inspection of the animals taken after their attacks.
Results. For the period from 2014 to 2018, a significant number of
contacts with health services because of animal attacks was
annually registered in the Chernivtsi Oblast with the indicator values
ranged from 112.32 (2018) to 154.48 (2014) per 100,000
population. In the group of children up to 17 years of age, the
indicator values were in the range of 163.56 (2017) – 229.34 (2014)
per 100,000 population. Among those sought for therapeutic and
prophylactic antirabic immunization, the proportion of children was
the highest in 2018: 31.7%, and it ranged from 27.2% to 30.4% in
the period of 2014-2017. From animals attacked humans, the key
role belongs to those animals contacting closer with a man - cats,
dogs, cattle (up to 97% of all animal attacks). In recent years, the
fraction of cases seeking for antirabic care because of attacks of
homeless animals has increased from 36% in 2014 to 45 % in 2018.
The fraction of homeless dogs in the whole structure of animal
attacks amounts to 42% (2018). Number of the animal rabies foci
ranged from 6 (2018) to 14 (2016). Most often, rabies was detected
in dogs and foxes (respectively, 50% and 26% of all rabies cases in
2014-2018). The fraction of contacts to medical and prophylactic
services with the function of provision of antirabic care, because of
attacks from animals with rabies, was within 1.5-2.6%. Annually,
therapeutic and prophylactic antirabic immunization was put on to
40% of bitten victims. In 2018, costs of provision of bitten victims
with specialized medical care exceeded 700 thousand hryvnias in
the Chernivtsi Oblast.
Conclusions. In the Chernivtsi Oblast, there are rabies-favorable
conditions complicating the epidemic and epizootic situation with the
disease, which requires solution of the problem of homeless
animals. Interdepartmental, inter-sectoral coordination and
interaction will contribute to reduction in risks of the emergence of
rabies cases among people.

# 451. Cитуація зі сказу та стан надання антирабічної
допомоги на території Чернівецької області за 2014-2018
роки
Нестеровська Т.1, Миронюк М.1, Гопко Н.1, Колеснікова І.2
1ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Сказ (Lyssavirus) – гостре зоонозне природно-
осередкове вірусне захворювання, що передається при укусі
або ослизненні рани хворою на сказ твариною і проявляється
специфічним ураженням центральної нервової системи та
високою (до 100%) летальністю. Епідемічна ситуація в Україні
залишається нестійкою. За антирабічною допомогою щорічно
звертаються від 50 до 100 тисяч людей, в Чернівецькій області
– понад одна тисяча осіб. Метою дослідження є аналіз стану
надання антирабічної допомоги на території Чернівецької
області
Методи. У дослідженні використано метод описової
епідеміології, мікроскопічні дослідження мозку тварин,
проведення біологічної проби на білих мишах, аналіз даних
форми № 045/о «Карта звернення за антирабічної допомоги»,
результатів ветеринарного обстеження тварин, що здійснили
напад.
Результати. За період з 2014 по 2018 роки в Чернівецькій
області щорічно реєструється значна кількість звернень до
лікувально-профілактичних закладів з приводу нападу тварин,
показники на 100 тисяч населення становили від 112,32 (2018)
до 154,48 (2014). Серед дітей до 17 років включно показники
на 100 тисяч населення були в межах 163,56 (2017) – 229,34
(2014). Серед тих, що звернулись за лікувально-
профілактичною імунізацією проти сказу, частка дітей була
найвищою у 2018 році – 31,7%, за період з 2014 по 2017 роки –
коливалась в межах 27,2% – 30,4%. Серед тварин, що
здійснили напад на людей, ключова роль належить тваринам,
що наближені до людини – коти, собаки, велика рогата худоба
(до 97% від усіх тварин). Частка звернень з приводу нападу
безпритульних тварин за останні роки зросла з 36% у 2014
році до 45% у 2018 році. Частка безпритульних собак в
структурі нападу усіх тварин становить до 42% (2018).
Кількість осередків сказу тварин становила від 6 (2018) до 14
(2016). Найчастіше сказ виявляли у собак та лисиць
(відповідно 50% і 26% від усіх випадків сказу за 2014-2018
роки). Частка звернень до лікувально-профілактичних
закладів, на які покладено надання антирабічної допомоги, з
приводу нападу тварин, хворих на сказ, становила в межах 1,5
– 2,6%. Лікувально-профілактична імунізація проти сказу
щорічно призначалась до 40% постраждалим. У 2018 році в
Чернівецькій області витрати на надання постраждалим
спеціалізованої медичної допомоги перевищили 700 тис.
гривень.
Висновки. В Чернівецькій області є сприятливі умови до
ускладнення епідемічної та епізоотичної ситуації зі сказу,
потребує вирішення проблема безпритульних тварин.
Міжвідомча, міжсекторальна координація та взаємодія
сприятиме зменшенню ризиків виникнення серед людей
випадків сказу.
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# 460. Activity of Factors Influencing the Epidemic Process of
Leptospirosis
Hopko N.1, Nesterovska T.1, Zadorozhna V.2, Kolesnikova I.3
1SI Chernivtsi Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Under current conditions, the evolution of the
epidemic process of infectious diseases makes it necessary to
study the change in the activity of the factors of influence,
particularly those that previously had no major significance. The
objective of the study is to determine the impact of some social and
biological factors on the epidemic process of leptospirosis by the
example of Chernivtsi Oblast.
Methods. Statistical (multiple linear regression with subsequent
correlation analysis), descriptive epidemiology. Official data on
leptospirosis morbidity; results of serological examination of
humans, animals, mouse rodents for detection of antibodies to
Leptospira; data on social factors in Chernivtsi Oblast for 2008-2017
were used. To calculate linear regression, the rates of morbidity and
etiologic diagnosis of leptospirosis in humans, number of arrivals,
migration increase (reduction), results of antibody detection for
different Leptospira serogroups in cattle, pigs, horses, cats, dogs,
and rodents. To assess the model reliability for each of independent
variables, the value of the Student's coefficient t≥2 and the
probability p<0.05 were taken into account that made it possible to
determine the significance of regression coefficients.
Results. The most significant factors influencing the level of
morbidity in leptospirosis in humans in Chernivtsi Oblast are
infection of cattle with leptospirosis. There is a direct link between
infection of cattle with Leptospira hebdomadis and L.
icterohaemorrhagiae and the incidence in humans (r=0.80 and
r=0.71, respectively); between infection of rodents and cattle
(r=0.89).
Based on regression analysis, a multiple linear regression equation:
у=0,81+0,966х1+0,644х2-1,309х3+2,81х4+0,00367х8 (3), at
R2=0.96, demonstrates the dependence of the resulting indicator on
these factors by 96%. The multiple correlation coefficient of 0.98
confirms a strong link between the indicators.
The results obtained should be taken into account by a functioning
surveillance system, particularly, during epidemiological
investigations of human cases and identification of samples for the
study of farm animals and rodents.
The influence of migration processes on the leptospirosis morbidity
level has been determined (ts=2.5; p<0.05).
Conclusions. The need for improving the epidemiological
surveillance of leptospirosis based on the One Health approach has
been substantiated. The influence of migration processes on the
leptospirosis morbidity level has been proved, necessitating the
collection of such information during an epidemiological
investigation and taking into account in the reporting forms for
further correlation analysis and determination of priority preventive
and anti-epidemic measures.

# 460. Вивчення зміни активності факторів впливу на
епідемічний процес лептоспірозу
Гопко Н.1, Нестеровська Т.1, Задорожна В.2, Колеснікова І.3.
1ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського НАМН України»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. У сучасних умовах еволюція епідемічного процесу
інфекційних захворювань обумовлює необхідність вивчення
зміни активності факторів впливу, зокрема тих, які раніше не
мали суттєвого значення. Метою дослідження є визначити
вплив окремих соціальних та біологічних факторів на
епідемічний процес лептоспірозу на прикладі Чернівецької
області.
Методи. Статистичні (множинної лінійної регресії з подальшим
кореляційним аналізом), описової епідеміології. Використано
офіційні дані захворюваності на лептоспіроз; результати
серологічного обстеження людей, тварин, мишоподібних
гризунів на наявність антитіл до лептоспір; дані про соціальні
фактори у Чернівецькій області за 2008-2017 рр. Для
розрахунку лінійної регресії використано: показники
захворюваності та етіологічної діагностики лептоспірозу у
людей, кількість прибулих, міграційний приріст (скорочення),
результати визначення антитіл до різних серогруп лептоспір у
великої рогатої худоби (ВРХ), свиней, коней, котів, собак,
мишоподібних гризунів. Для оцінки надійності моделі для
кожної з незалежних змінних брали до уваги значення
коефіцієнта Стьюдента t≥2 та значення ймовірності p<0,05, що
дозволило визначити значущість коефіцієнтів регресії.
Результати. Найбільш значущими факторами, які мають вплив
на рівень захворюваності на лептоспіроз у людей в
Чернівецькій області, є інфікованість лептоспірозом
ВРХ. Встановлено прямий зв’язок між інфікованістю ВРХ
Leptospira hebdomadis і L. icterohaemorrhagiae та
захворюваністю людей (відповідно r=0,80 та r=0,71); між
інфікованістю мишоподібних гризунів та ВРХ (r=0,89).
В результаті регресійного аналізу рівняння множинної лінійної
регресії: у=0,81+0,966х1+0,644х2-1,309х3+2,81х4+0,00367х8 (3),
при R2=0,96, свідчить про залежність результуючого показника
від вказаних факторів на 96%. Коефіцієнт множинної кореляції
0,98 підтверджує сильний зв'язок між показниками.
Отримані результати мають бути враховані функціонуючою
системою епіднагляду за хворобою, зокрема при
епідеміологічних розслідуваннях випадків захворювання у
людей та визначенні вибірки для дослідження
сільськогосподарських тварин та мишоподібних гризунів.
Визначено вплив міграційних процесів на рівень
захворюваності на лептоспіроз (ts=2,5; p<0,05).
Висновки. Обґрунтовано необхідність удосконалення
епідеміологічного нагляду за лептоспірозом за принципом
«Єдине здоров’я». Доведено вплив міграційних процесів на
рівень захворюваності на лептоспіроз, що обумовлює
необхідність збору такої інформації при епідеміологічному
розслідуванні та врахування у звітних формах для проведення
подальшого кореляційного аналізу та визначення пріоритетних
профілактичних та протиепідемічних заходів.
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# 476. Assessment of the Epizootological Situation on Animal
Rabies in Azerbaijan for 2014-2018
Nigar Safi
State Veterinary Service of the Ministry of Agriculture of Azerbaijan
Republic, Baku

Introduction. The problem of rabies is relevant for veterinary
specialists. Despite the fact that this disease belongs to the priority
diseases for Azerbaijan Republic the situation has still been
unstable for the last three decades. Rabies is a natural focal
infectious disease that has reservoirs in the wild. The wide spread
of the rabies virus among wild predators causes the specifics of the
epizootic situation in Azerbaijan. Another reason for the increase of
rabies cases is the presence of an orphan dog not covered by the
vaccination program.
Methods. The data for the period from 2014 to 2018 were collected
from the EIDSS. The statistical processing of data on the rabies
cases in Azerbaijan was conducted using Excel MS program.
Comparative analysis of the statistical data among domestic/farm
and wild animals was carried out. In addition, distribution of rabies
cases among animals in mountain-forest and urban zones was
done.
Results. An analysis of the situation showed that 238 cases were
recorded in the Electronic Integrated Disease Surveillance System
(EIDSS) program throughout the whole country during 2014-2018
and reported to OIE. The geographical distribution of rabies in the
country is most intense in the <a name="_Hlk2763481">mountain</
a>- forest zones (Gakh, Balakan, Sheki, Lerik) and is confined to
the ranges of wild animals as vectors of rabies (foxes, jackals,
wolves, hamsters, raccoons). The number of cases in mountain-
forest zones were 42, which is 18% of the total number of cases.
There is an increasing trend in the number of cases among dogs
(293) and farm animals (59) and wild animals (10) from 2014
through 2018. In 2014 there were 24 cases of rabies, in 2015 ‒ 35,
in 2016 ‒ 38, in 2017 ‒ 73, 2018 – 68 cases. Statistical analysis
showed that the number and percentage of rabies cases was varied
as follow: 119 (50%) cases of dog’s rabies, 73 (30%) cattle cases,
27 (11%) small ruminants cases, 19 (8%) ‒ wild animals cases. The
number of cases between mountain-forest and urban zones were
also varied. Dogs prevail among all animals where in urban or
mountain-forest zone
Conclusions. The obtained results showed that the situation with
rabies is non-stable in Azerbaijan. The rabies spread could be
decreased by improving the following preventive measures, such as
improvement of the legal framework, joint actions of medical,
veterinary and other services, full control of the population of urban
and rural dogs, oral vaccination, etc.

# 476. Оцінка епізоотологічної ситуації стосовно сказу
тварин в Азербайджані у 2014-2018 роках
Нігар Сафі
Державна ветеринарна служба Міністерства сільського
господарства, Баку, Азербайджанська Республіка

Вступ. Проблема сказу тварин є актуальним викликом для
ветеринарних спеціалістів. Попри те, що хвороба належить до
переліку пріоритетних у Республіці Азербайджан, ситуація
упродовж останніх трьох десятиліть залишалася нестабільною.
Сказ – природно-осередкове інфекційне захворювання, що
має резервуари серед диких тварин.Широке розповсюдження
вірусу сказу серед диких хижаків призводить до особливої
епізоотичної ситуації в Азербайджані. Інша причина зростання
кількості випадків захворювання на сказ – бездомні собаки,
що не потрапили під програму вакцинації.
Методи. Дані за період 2014-2018 років було отримано з
EIDSS. Статистичну обробку даних щодо випадків сказу в
Азербайджані виконано за допомогою Excel MS. Було
проведено порівняльний аналіз статистичних даних серед
домашніх/свійських та диких тварин. Окрім цього, досліджено
розповсюдження сказу серед тварин у гірсько-лісових та
міських зонах.
Результати. Аналіз ситуації показав, що в програмі
Електронної інтегрованої системи спостереження за
захворюваннями (EIDSS) було зафіксовано 238 випадків
захворювання за період 2014-2018 років, про які було
відзвітовано у МЕБ. Розповсюдження сказу в країні є найбільш
інтенсивним у <a name="_Hlk2763481">гірсько-</a>- лісових
зонах (Гах, Балакан,Шекі, Лерік) та пов'язується з великою
кількістю диких тварин як векторів передачі сказу (лисиці,
шакали, вовки, ховрахи та єноти). Кількість випадків у гірсько-
лісових зонах становила 42, що відповідає 18% від загального
числа випадків. Можна спостерегти тенденцію до зростання
кількості випадків серед собак (293) та свійських тварин (59) і
диких тварин (10) за період із 2014 до 2018 року. У 2014 році
було зареєстровано 24 випадки захворювання на сказ, у 2015
– 35, у 2016 – 38, у 2017 – 73 та 68 випадків у 2018 році.
Статистичний аналіз показав, що кількість та відсоткове
співвідношення випадків сказу розподілені так: 119 (50%)
випадків сказу – серед собак, 73% (30%) – серед великої
рогатої худоби, 27 (11%) – серед невеликих жуйних тварин, 19
(8%) випадків захворювання – серед диких тварин. Також
різну кількість випадків доводилося спостерігати між гірсько-
лісовою та міською зонами. Випадки серед собак становили
найбільшу частку як у міських, так і в гірсько-лісових зонах.
Висновки. Отримані результати показали, що ситуація зі
сказом тварин в Азербайджані залишається нестабільною.
Рівень поширення сказу можна знизити завдяки
вдосконаленню механізмів попередження, як-от посилення
законодавчої бази, спільна робота медичних, ветеринарних та
інших служб, контроль над кількістю собак у міських і сільських
зонах, пероральні вакцини та інші заходи.
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# 041. Epizootological Monitoring of Dermatophytosis in Stray
Dogs and Cats in Kharkiv
Ponomarenko H.1, Severyn R.1, Kovalenko V.2
1Kharkiv State Zooveterinary Academy;
2State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms

Introduction. The previous studies have determined the prevalence
rate, breed- and age-associated susceptibility to dermatophytosis of
dogs and cats, keeping by the residents of the city of Kharkiv. The
work objective was to conduct epizootological monitoring of
dermatophytosis in stray dogs and cats in megapolis. This is due to
the ability of stray animals not only to suffer from contagious
diseases, but also to serve as vectors of causative agents of
zooanthroponoses, including dermatophytosis, which represent a
significant epidemiological risk for the population.
Methods. Studies and their analysis were conducted by the
Municipal Enterprise “Animal Management Centre” (Kharkiv) and
the scientific training molecular genetic laboratory of Kharkiv State
Zooveterinary Academy during the period of 2014-2018. The
diagnosis of dermatophytosis in stray animals was established
based on the comprehensive study using clinical (identifying
characteristic skin and pelage lesions), microscopic and mycological
laboratory tests (biomaterial sample testings from the affected areas
of the skin and hair coat taking from clinically insane and suspected
stray dogs and cats).
Results.Within five years, 11,548 stray dogs were examined, of
which 471 animals with clinical signs of skin lesions were detected,
accounted for 4.1% of the total number of examined animals. The
diagnosis of dermatophytosis was confirmed in 64 dogs (13.6% of
the animals with skin lesions) using microscopic and mycological
tests. The number of affected animals significantly varied from
10.2% in 2016 to 18.9% in 2015.
Among 3002 examined stray cats, 91 clinically affected animals
were detected (3.0% of animals with skin lesions). Dermatophytosis
was laboratory confirmed in 34 cats that made up 37.4%. There was
a slight variation in the number of affected animals revealed,
arranged by the years of the study, from 33.3% during the period of
2014-2015 up to 40.7% in 2016.
Based on the microscopic and mycological test outcomes, cultures
of pathogens caused dermatophytosis were isolated from affected
stray dogs and cats. Cultures of pathogenic dermatophytes
Microsporum canis were isolated in 21.9% of cases from dogs and
in 50.0% of cases from cats. Other microflora was represented by
the cultures of Malassezia pachydermatis, Candida albicans,
Alternaria alternate, Aspergillus fumiqatus and Mucor.
Conclusions. Analysing the researches conducted, the principal
directions for future research were defined, which were as follows:
improving the complex of measures of dermatophytosis control and
prevention through the simultaneous use of the specific
pharmaceutical preparations and sanation of stray animal
concentration sites.

# 041. Епізоотологічний моніторинг дерматофітозів
безпритульних собак і кішок міста Харкова
Пономаренко Г.1, Северин Р.1, Коваленко В.2
1Харківська державна зооветеринарна академія;
2Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів

Вступ. Попередніми дослідженнями встановлено поширення,
породна та вікова сприйнятливість до захворювання на
дерматофітози собак і кішок, яких утримують мешканці міста
Харкова. Мета роботи – проведення епізоотологічного
моніторингу дерматофітозів безпритульних собак і кішок в
умовах мегаполісу. Це обумовлено здатністю безпритульних
тварин не тільки хворіти на заразні хвороби, але й бути
переносниками збудників зооантропонозів, до яких належать
дерматофітози, що представляють значну епідеміологічну
небезпеку для населення.
Методи. Дослідження та їх аналіз проведені протягом
2014-2018 років в умовах комунального підприємства «Центр
поводження з тваринами» (м. Харків) і навчально-наукової
лабораторії молекулярно-генетичних методів дослідження
Харківської державної зооветеринарної академії. Діагноз щодо
захворювання безпритульних тварин на дерматофітози
встановлювали комплексно з використанням клінічних
(виявлення характерних уражень шкіри та волосяного покриву)
та лабораторних мікроскопічних і мікологічних методів
(дослідження проб біоматеріалу з уражених ділянок шкіри та
волосся від клінічно хворих та підозрюваних у захворюванні
безпритульних собак і кішок).
Результати. Протягом п’яти років досліджено 11548
безпритульних собак, з яких виявлено 471 тварина з
клінічними ознаками ураження шкіри, що склало 4,1% від
загальної кількості досліджених. Мікроскопічними та
мікологічними дослідженнями діагноз на дерматофітози
підтверджено у 64 собак (13,6% від кількості тварин з
ураженнями шкіри). Кількість хворих тварин значно
коливалась від 10,2% у 2016 році до 18,9% у 2015 році.
При дослідженні 3002 безпритульних кішок виявлено 91
клінічно хвора тварина (3,0% від тварин з ураженнями шкіри).
Лабораторно підтверджено захворювання на дерматофітози у
34 кішок, що склало 37,4%. Відмічено незначне коливання
виявлення кількості хворих тварин за роками досліджень з
33,3% протягом 2014-2015 років до 40,7% у 2016 році.
За результатами мікроскопічних і мікологічних досліджень
хворих безпритульних собак і кішок були ізольовані культури
збудників дерматофітозів. У 21,9% випадків від собак і у 50,0%
випадків від кішок виділені культури патогенних дерматофітів
Microsporum canis. Інша мікрофлора була представлена
культурами Malassezia pachydermatis, Candida albicans,
Alternaria alternate, Aspergillus fumiqatus і Mucor.
Висновки. Після аналізу проведених досліджень були
сформовані основні напрямки подальших досліджень, а саме
удосконалення комплексу заходів боротьби та профілактики
дерматофітозів шляхом одночасного застосування
специфічних лікувальних засобів і санації місць концентрації
безпритульних тварин.

2D
OTHER INFECTIOUS DISEASES – HUMAN AND ANIMAL HEALTH: ANIMAL INFECTIOUS DISEASES
ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН: ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТВАРИН



Page 233Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019

# 071. Nocardiosis, Aspergillosis and Helminthoses as a Cause
of Nonspecific Reactions to Mycobacterial Allergens
Zavgorodniy A., Pozmogova S.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The question of nonspecific reactions to tuberculin in
cattle from tuberculosis-free farms in Ukraine remains not entirely
understood, and differentiating methods of specific reaction from
paraallergic and pseudoallergic ones require further improvement.
An erroneous interpretation of nonspecific reactions may lead to the
unreasonable slaughtering of productive animals or contribute to the
tuberculosis spreading.
Methods. Allergic, anatomopathological, cultural, biological,
bacterioscopic (according to the Ziehl-Neelsen stain) methods were
used.
Results. The studies were conducted in three farms of Cherkasy
Oblast. It was established that out of 1802 cows in a simultaneous
testing, 203 animals reacted with an overwhelming intensity of
reactions to AAM (an allergen from atypical mycobacteria).
Bacteriological examination of biological material from animals
slaughtered with a diagnostic purpose (n=33) did not isolate the
causative agent of tuberculosis. Out of all the reacting animals (farm
No. 1), three animals were diagnosed with dicrocoeliasis, and five
animals – dicrocoeliasis and echinococcosis. Aspergillae of
Aspergillus niger spp. were isolated in 17 animals (farm No. 2). In
experiments on guinea pigs, the culture of Aspergillus niger after 30
days caused a delayed type hypersensitivity to mycobacterial
allergens. According to the results of bacteriological examination of
biological material from 8 animals (farm No. 3), cultures belonged to
the microorganisms of Mycobacterium (Mycobacterium phlei) (n=1),
Nocardia (n=6) і Corynebacterium (n=1) species) were isolated.
When determining the ability of the isolated cultures to sensitise
guinea pigs to mycobacterial allergens, it was found that three-time
subcutaneous introduction of microorganism suspension of
Nocardia and Corynebacterium and twice introduction of M. phlei at
doses of 1.0 mg/cm3 in 30 days caused the sensitivity of delayed
type in laboratory animals. After 60 days, allergic reactions were
observed only to AAM in guinea pigs, which were administered M.
phlei.
Conclusions. Nocardioformed actinomycetes (Nocardia),
aspergillae (Aspergillus niger) and helminthic invasions
(Echinococcosis, Dicroceliosis) may cause nonspecific reactions to
mycobacterial allergens. To differentiate specific reactions from
pseudoallergic ones, cultural and bacterioscopic methods should be
used.

# 071. Нокардіоз, аспергільоз та гельмінтозні інвазії – як
причина неспецифічних реакцій на мікобактерійні алергени
Завгородній А., Позмогова С.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Питання неспецифічних реакцій на туберкулін у великої
рогатої худоби (ВРХ) із благополучних щодо туберкульозу
господарств України залишаються не до кінця з’ясованими, а
методи диференціації специфічних реакцій від параалергічних
і псевдоалергічних вимагають подальшого удосконалення.
Помилкове трактування значення неспецифічних реакцій
може призвести до невиправданого забою продуктивних
тварин або сприяти поширенню туберкульозу.
Методи. Алергічний, патологоанатомічний, культуральний,
біологічний, бактеріоскопічний (за методом Ціля-Нільсена).
Результати. Дослідження проводились у 3-х господарствах
Черкаської області. Встановлено, що з 1802 корів у
симультанній пробі реагувало 203 тварини з переважною
інтенсивністю реакцій на ААМ (алерген із атипових
мікобактерій). При бактеріологічному дослідженні біологічного
матеріалу від забитих із діагностичною метою тварин (n=33)
збудника туберкульозу не виділено. З усіх реагуючих
(господарство №1) у трьох тварин встановлено діагноз
дикроцеліоз, а у п’яти голів – дикроцеліоз та ехінококова
інвазії. У 17 тварин (господарство № 2) ізольовано аспергіли
виду Aspergillus niger. У дослідах на морських свинках культура
Aspergillus niger через 30 діб обумовлювала гіперчутливість
сповільненого типу на мікобактерійні алергени. За
результатами бактеріологічного дослідження біологічного
матеріалу від 8 голів (господарство №3) виділено культури, що
належали до мікроорганізмів родів Mycobacterium (вид
Mycobacterium phlei) (n=1), Nocardia (n=6) і Corynebacterium
(n=1). При визначенні здатності виділених культур
сенсибілізувати морських свинок до мікобактерійних алергенів
встановлено, що підшкірне триразове введення суспензії
мікроорганізмів родів Nocardia і Corynebacterium та дворазове
введення M. phlei у дозах 1,0 мг/см3 через 30 діб обумовлювало
у лабораторних тварин гіперчутливість сповільненого типу.
Через 60 діб алергічні реакції зберігались тільки на ААМ у
морських свинок, яким вводили M. phlei.
Висновки. Нокардіоформні актиноміцети (Nocardia), аспергіли
(Aspergillus niger) та гельмінтозні інвазії (Echinococcosis,
Dicroceliosis) здатні обумовлювати неспецифічні реакції на
мікобактерійні алергени. Для диференціації специфічних
реакцій від псевдоалергічних слід використовувати
культуральний та бактеріоскопічний методи.
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# 078. Monitoring of Poultry Viral Neoplastic Diseases and
Their Association with Bacterial Infections, 2011-2015
Rula O., Medvid K., Mayboroda O., Gerashchenko N., Muzyka D.,
Tkachenko S., Stegniy A., Gerilovych A., Stegniy B.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Despite humane medicine, where the majority of
tumors are of non-infectious etiology, most of the neoplastic bird
diseases have a viral component – Marek's disease (MD) and avian
leucosis virus (ALV). As of today, there are no data on the real
oncogenic risk of these pathogens for humans, and this issue
remains open. The pathogens of neoplastic diseases have
immunosuppressive properties for poultry and contribute to the
development of bacterial diseases, including salmonella.
Accordingly, the control and monitoring of these diseases have both
economic value for poultry farming and importance for human
health.
Methods. During 2011-2015, birds from 21 poultry farms in 12
oblasts of Ukraine (Kharkiv, Dnipropetrovsk, Lugansk, Cherkasy,
Donetsk, Mykolaiv, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk, Kirovograd,
Chernivtsi, Vinnytsia, and Sumy) were analyzed at IECVM. A total
of 250 rounds (1484 birds) of laboratory diagnostic testing were
conducted, among which 314 individuals (21.2%) were studied for
non-neoplastic diseases. Each bird was exposed to
pathologoanatomical section, pathologic and molecular genetic
studies.
Results. Autopsy of 314 birds was revealed neoplastic tumors in
parenchymatous organs and tissues in 15% (48 birds). According to
PCR results, the clinical course of infections in the monoinfections
form (MD – 34 cases, ALV – 6 cases), associated clinical course
(MD/ALV – 6). In associated clinical course, the DNA of Marek
disease pathogen (Gallid herpesvirus 2) and the RNA of the poultry
leukemia virus (highly contagious subgroup J) were detected.
Histological studies revealed lymphoid proliferates in the
parenchymal organs and increasing size of the reticuloendothelial
mucus of the spleen (MD – 18; ALV – 6). The clinical course of
avian diseases was complicated by bacterial infections (Citrobacter
freundii, C. diversus, Escherichia coli, Enterobacter agglomerans, E.
asburia, E. aerogenes, Proteus vulgaris, Mycoplasma spp.),
including Salmonella enteritidis (2012 – 1 isolate, 2013 – 6 isolates,
2014 – 3 isolates).
Conclusions. From the obtained results, it can be concluded that
both monoinfection and associated circulation of pathogens of
neoplastic diseases (MD, ALV) among poultry are present. The
clinical course of diseases is complicated by bacterial infection,
including Salmonella enteritidis. Obtained data demonstrate the
necessity of regular conducting the epizootic monitoring of
pathogens of non-neoplastic diseases.

# 078. Моніторинг вірусних неопластичних захворювань
сільськогосподарської птиці та їх асоційований перебіг з
бактерійними інфекціями в 2011-2015 роках
Рула О., Медвідь К., Майборода О., Геращенко Н., Музика Д.,
Ткаченко С., Стегній А., Герілович А., Стегній Б.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. На відміну від медицини, де більшість новоутворень є
неінфекційної етіології, у ветеринарії більшість неопластичних
захворювань птиці мають вірусну складову – хвороба Марека
(MD) та лейкоз птиці (ALV). На сьогодні наука не має даних про
реальну онкогенну небезпеку цих збудників для людини і це
питання залишається відкритим. Збудники неопластичних
захворювань володіють імуносупресивними властивостями для
птиці та розвитку бактерійних захворювань, у тому числі
сальмонельзу. Тому контроль та спостереження за цими
хворобами має не тільки економічне значення для
птахівництва, а також і значення для здоров’я людини.
Методи. Упродовж 2011-2015 років в ННЦ «ІЕКВМ» була
досліджена птиця із 21 птахогосподарства 12 областей України
(Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Черкаська,
Донецька, Миколаївська, Хмельницька, Івано-Франківська,
Кіровоградська, Чернівецька, Вінницька, Сумська). Всього
проведено 250 раундів лабораторних діагностичних
досліджень (1484 голів птиці). Із зазначеної кількості птиці на
непластичні захворювання досліджено 314 особину (21,2%).
Птицю піддавали патологоанатомічному розтину,
патоморфологічним та молекулярно-генетичним
дослідженням.
Результати. При розтині 314 особин птиці у 15% (48 голів)
виявлені неопластичні новоутворення в паренхіматозних
органах та тканинах. За результатами ПЛР перебіг інфекцій у
вигляді моноінфекцій (MD – 34 випадків; ALV – 6 випадків),
асоційований перебіг (MD/ALV – 6). При асоційованому перебігу
виявляли ДНК збудника хвороби Марека (Gallid herpesvirus 2)
та РНК вірусу лейкозу птиці (висококонтагіозна субгрупа J).
При гістологічних дослідженнях виявляли лімфоїдні
проліферати у паренхіматозних органах та збільшення розмірів
ретикулоендотеліальних муфт селезінки. (MD – 18; ALV – 6).
Перебіг захворювань птиці був ускладнений бактерійними
інфекціями (Citrobacter freundii, C. diversus, Esсherichia coli,
Enterobacter agglomerans, E. asburia, E. aerogenes, Proteus
vulgaris, Mycoplasma spp.), у тому числі і сальмонельозу –
Salmonella enteritidis (2012 рік – 1 ізолят; 2013 рік – 6 ізолятів;
2014 рік – 3 ізоляти).
Висновки. З отриманих результатів можна зробити висновок,
що серед сільськогосподарської птиці має місце як
моноінфекція, так і асоційована циркуляція збудників
неопластичних захворювань (MD, ALV). Протікання
захворювань ускладнюється бактерійною інфекцією, у тому
числі і Salmonella enteritidis. Отримані дані свідчать про
необхідність проведення постійного епізоотичного моніторингу
щодо збудників непластичних захворювань.
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# 085. Isolation of the Causative Agent of Infectious Bovine
Rhinotracheitis during Acute Bronchopneumonia Outbreaks in
Calves
Kornieikov O., Prokhoriatova O., Arefiev V., Gerilovych A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. In order to prevent infectious pneumoenteritides in
cattle, veterinary practitioners often introduce imported vaccines
that include viral strains that are not always relevant to Ukraine.
This contributes to the development of such negative consequences
as the emergence of new epizootic strains of viruses and the
development of immunosuppressive state in animals, and, as a
consequence, worsening of the epizootic situation. Thus, obtaining
isolates of viruses from ill animals in Ukraine and adapting them to
biological systems in vitro is extremely important in improving the
means of specific prevention of pneumoenteritides in cattle, as well
as in increasing of their effectiveness.
Methods. The presence of antigens of bovine herpesvirus type 1
(BHV-1), bovine viral diarrhea virus (BVDV), parainfluenza-3 virus
(PI-3) and bovine respiratory syncytial virus (BRSV) was detected
using immunofluorescence assay (IFA). Isolation and adaptation of
the virus were performed using passaged cell cultures of calf
kidneys (NT), calf trachea (TrT) and cow embryos lung (LEC).
Determination of the presence of genetic material of viral pathogens
was conducted using polymerase chain reaction (PCR) method.
Results. According to the results of analysis of the pathological
material samples obtained from a deceased 2-month calf from the
farm with the incidence rate of 48%, it was found that the etiological
cause of the outbreak of bronchopneumonia was bovine
herpesvirus type 1, whose antigens were detected in lungs. After
the joint cultivation of the biological material and the passaged
culture of NT cells at the level of the 3rd passage, the
cytopathogenic effect (CPE) of the virus was observed on day 2 of
incubation, which was characteristic of type I herpesvirus of cattle.
Infectious activity of the isolate under study at the level of passage 6
was 5.2 lg TCD50/cm3. The conducted PCR study found that the
use of primer systems that flank the glycoprotein site of the E gene
at 325 n.p. type 1 Herpesvirus (BHV-1) produces a PCR product
that corresponds to the positive result. According to the results of
the adjustment of the obtained virus isolate to the cultures of NT,
TrT and LEC cells, it was determined that reproduction and
adsorption properties of the obtained isolate were more noticeable
on the LEC passaged culture – complete destruction of the
monolayer on incubation day 2 and 3 with the pathogen infectious
activity of 6.0 lg TCD50/cm3.
Conclusions. According to the results, the field isolate of BHV-1
was detected and adapted to the passaged cell culture. Detected
virus was identified as type 1 herpesvirus of cattle (BHV-1) by PCR.
The obtained isolate can be used for further work on improving the
tools for diagnosis and specific prevention of IBR in Ukraine.

# 085. Ізоляція збудника інфекційного ринотрахеїту при
гострому спалаху бронхопневмонії у телят
Корнєйков О., Прохорятова О., Ареф’єв В., Герілович А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. З метою профілактики інфекційних пневмоентеритів
великої рогатої худоби (ВРХ) фахівцями ветеринарної
медицини все частіше впроваджуються в господарства
імпортні вакцини, до складу яких входять штами вірусів, які не
завжди є актуальними для України. Це, сприяє розвитку таких
негативних наслідків, як поява нових епізоотичних штамів
вірусів та розвитку імуносупресивного стану у тварин, а, як
наслідок, погіршення епізоотичної ситуації. Саме тому,
отримання ізолятів вірусів від хворих тварин саме з України,
адаптація їх до біологічних систем in vitro, є вкрай необхідним
при удосконаленні засобів специфічної профілактики
пневмоентеритів ВРХ та підвищенні їх ефективності.
Методи. Визначення наявності антигенів вірусів інфекційного
ринотрахеїту (ІРТ), діареї (ВД), парагрипу-3 (ПГ-3) та
респіраторно-синцитіальної інфекції (РСІ) проводили за
допомогою реакції імунофлуоресценції (РІФ). Ізоляцію та
адаптацію вірусу проводили з використанням
перещеплюваних культур клітин нирки теляти (НТ), трахеї
теляти (ТрТ) та легені ембріону корови (ЛЕК). Визначення
наявності генетичного матеріалу вірусних збудників проводили
за допомогою методі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Результати. За результатами дослідження проб патологічного
матеріалу від загиблого теляти 2-місячного віку з
господарства, де рівень захворюваності становив 48%,
встановлено, що етіологічною причиною спалаху
бронхопневмонії був збудник ІРТ ВРХ, антигени якого було
виявлено в легенях. Після спільного культивування
біологічного матеріалу та перещеплюваної культури клітин НТ
на рівні 3-го пасажу спостерігали прояв цитопатогенної дії
(ЦПД) вірусу на другу добу інкубації, яка була характерною для
герпесвірусу ВРХ І типу. Інфекційна активність досліджуваного
ізоляту на рівні 6 пасажу становила 5,2 lg ТЦД50/см3.
Проведеним дослідженням у ПЛР встановлено, що
використанням праймерних систем, які фланкують ділянку
глікопротеїну Е-гену довжиною 325 п.н. герпесвірусу 1-го типу
(BHV-1) утворюється ПЛР продукт, що відповідає позитивному
результату. За результатами проведеної адаптації отриманого
ізоляту вірусу до культур клітин НТ, ТрТ та ЛЕК визначено, що
репродукція та адсорбційні властивості отриманого ізоляту
були більш виражені на перещеплюваній культурі ЛЕК – повне
руйнування моношару на 2-3 добу інкубації, а інфекційна
активність збудника становила 6,0 lg ТЦД50/см3.
Висновки. За результатом проведених досліджень виявлено
та адаптовано до перещеплюваних культур клітин польовий
ізолят вірусу ІРТ, який за допомогою ПЛР ідентифіковано як
герпесвірус ВРХ 1-го типу (BHV-1). Отриманий ізолят вірусу
BHV-1 може бути використаний для подальшої роботи по
удосконаленню засобів діагностики та специфічної
профілактики ІРТ ВРХ в Україні.
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# 100. Clinical and Microbiological Aspects of the Associated
Course of Viral and Bacterial Infections of Pigs
Kolchyk O., Buzun A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The most significant losses in the pig industry are
caused by associated diseases that are infectious in nature and are
caused by various etiological agents (bacteria, viruses). The main
role in infectious pathology in pig farms is played by conditionally
pathogenic microflora: pasteurella, neuseria, mycoplasma,
hemophilia, bordetella, clostridia, chlamydia in association with
viruses of the reproductive and respiratory syndrome (PRRS),
porcine circovirus infection (PCV-2), parvovirus infection (PVC),
porcine enzootic diarrhea (PED). The spread of associated forms of
infections takes place due to the long-term operation of pig farms
(high concentration of animals, violation of conditions of stay and
feeding, development of immunodeficiency states in animals) and
the use of insensitive antibacterial drugs, which leads to the
emergence of pathogenic and conditionally pathogenic
microorganisms that are resistant to them and reduces the
efficiency of antibacterial drugs.
The objective of the research is to study the characteristics of the
associated course of circovirus infection (PCV), enzootic diarrhea
(PED), clostridiosis of pigs with the participation of infectious agents
in small farms in the eastern part of Ukraine.
Methods. Epizootological monitoring was carried out at 5 farms in 3
oblasts of Ukraine. 58 tests of biological material and 124 tests of
blood serum of pigs were performed. The identification of bacterial
cultures from pathological material samples was carried out by
bacteriological methods with the study of their biological properties
and the isolation of pure cultures. The PCV-2 and PED viruses were
detected by isolation in relevant biological systems and identification
by PCR.
Results. Clinically associated course of circovirus infection,
epizootic diarrhea and clostridiosis manifested itself sporadically in
some animals (15%) without increasing body temperature and was
accompanied by bile vomiting, diarrhea with blood admixture
(detecting hemorrhagic enteritis at the autopsy), increasing the
inguinal lymph nodes, ochrodermatosis.
A study of rectal swabs from sick piglets made it possible to identify
pathogenic microorganisms with the following ratio: Pasteurella
multocida serotypes А and D – (36.0%), P. haemolytica (34.0%),
Neisseria spp. – (15.0%), Clostridium perfringens (13.0%), Candida
fungi – (2.0%). The selected associations of bacteria from piglets
were tested for sensitivity to 50 antimicrobial drugs (synthetic
penicillin, cephalosporin, carbapenem, tetracycline, fluoroquinolone,
macrolide). Bacterial pathogens exhibited multiresistance to most
antibiotics (13 mm inhibition zone), sensitivity was observed
(inhibition zone ˃21 mm) only in tylosin, ampicillin, oxytetracycline
and nitroxoline.
Conclusions. According to the study results, it was established that
pigs with lesions of the digestive system originating from small
farms in the eastern part of Ukraine, are carriers of pathogens of
PCV-2 and PED (up to 15%) in association with clostridia (up to
13%), pasteurel (up to 36%) and neuroseries (up to 15%).

# 100. Клінічно-мікробіологічні аспекти асоційованого
перебігу вірусно-бактерійних інфекцій свиней
Кольчик О., Бузун A.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Найбільш вагомі збитки галузі свинарства наносять
асоційовані захворювання, які мають інфекційну природу та
обумовлені різноманітними етіологічними агентами
(бактеріями, вірусами). Основну роль в інфекційній патології у
свинарських господарствах відіграє умовно‑патогенна
мікрофлора: пастерели, нейсеріїї, мікоплазми, гемофіли,
бордетели, клостридії, хламідії в асоціації з вірусами
репродуктивно-респіраторного синдрому (РРСС), цирковірусної
інфекції (ЦВС-2), парвовірусної інфекції (ПВС), ензоотичної
діареї (ЕДС). Поширенню асоційованих форм інфекцій сприяє
тривала експлуатація свинокомплексів (висока концентрація
тварин, порушення умов утримання і годівлі, розвиток у тварин
імунодефіцитних станів) та застосування нечутливих
антибактерійних препаратів, що призводить до появи серед
патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, стійких до них
форм та знижує ефективність антибактерійних препаратів.
Метою досліджень було вивчення особливостей асоційованого
перебігу за участі збудників ЦВС-2, ЕДС, клостридіозу свиней у
дрібнотоварних господарствах на сході України.
Методи. Епізоотологічний моніторинг проводили у 5
господарствах 3 областей України. Досліджено 58 проб
біологічного матеріалу та 124 проб сироваток крові свиней.
Ідентифікацію бактерійних культур із проб патматеріалу
проводили бактеріологічними методами із вивченням їх
біологічних властивостей та виділенням чистих культур. Віруси
ЦВС-2 та ЕДС виявляли шляхом виділення у відповідних
біологічних системах та ідентифікації за допомогою ПЛР.
Результати. Клінічно асоційований перебіг цирковірусної
інфекції, епізоотичної діареї та клостридіозу проявлявся
спорадично у окремих тварин (до 15%) без підвищення
температури тіла і супроводжувався блювотою з жовчю,
діареєю з домішками крові (виявленням геморагічного
ентериту на розтині), збільшення пахових лімфовузлів,
жовтушністю шкіри. Дослідження ректальних змивів від хворих
поросят дозволили виявити патогенні мікроорганізми у
наступному співвідношенні: Pasteurella multocida серотипи А і D
- (36,0%), P. haemolytica (34,0%), Neisseria spp. – (15,0%),
Clostridium perfringens (13,0%), гриби роду Candida - (2,0%).
Виділені асоціації бактерій від поросят перевіряли на
чутливість до 50 антимікробних препаратів (синтетичні
пеніциліни, цефалоспорини, карбопенеми, тетрацикліни,
фторхінолони, макроліди). Бактерійні збудники проявляли
мультирезистентність до більшості антибіотиків (зона затримки
росту 13 мм), чутливість спостерігали (зона затримки росту ˃21
мм) тільки до тілозину, ампіциліну, окситетрацикліну та
нітроксоліну.
Висновки. За результатами проведених досліджень
встановлено, що свині з ураженням травної системи, які
походять з дрібнотоварних господарств сходу України, є
носіями збудників ЦВС та ЕДС (до 15%) в асоціації з
клостридіями (до 13%), пастерелами (до 36%) та нейсеріями
(до 15%).
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# 101. Study of the Microorganism Species Composition
Isolated from Biomaterial of Sick Calves and Cows at Farms in
Ukraine
Ayshpur O., Mushtuk I., Tarasov O., Ukhovskyi V., Sheremet N.,
Gumenyuk V., Yermolenko O.
Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine

Introduction. Infectious diseases of bacterial etiology in animals,
such as diseases of mammary gland (mastitis), cow endometritis,
respiratory and gastrointestinal diseases of calves cause significant
damage to the livestock industry that leads to issues in the
processing industry, culling valuable animals and reducing the
efficiency of livestock production.
The main cause of inflammatory processes is opportunistic
pathogenic microflora (streptococci, staphylococci, Escherichia,
blue pus bacillus, proteus and others), which enhances its
pathogenic properties against the background of reducing the
natural resistance of the organism, including cows in the postpartum
period.
Methods. The study was carried out in the laboratory of animal
bacterial diseases of the Institute of Veterinary Medicine. 421
biomaterial samples from 97 cattle farms in different regions of
Ukraine were studied during 2016-2017.
The identification of microorganisms was carried out according to
generally accepted methods in microbiology in compliance with the
norms of bioethics and biological safety.
Results. 124 samples of biomaterial were studied during 2016
including milk samples from cows having mastitis and vaginal
swabs from cows with endometritis, nasal mucus from calves with
respiratory syndrome, fecal matter from animals with diarrhea,
exudate during inflammatory processes of the extremities. Twelve
species of microorganisms, potential pathogens of infectious or so-
called factor diseases, were isolated: Bordetella spp., Escherichia
coli, Enterobacter spp., Micrococcus spp., Proteus mirabilis, Proteus
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus
albus, Streptococcus spp.
231 samples from cows with mastitis, 21 samples of vaginal swabs
from cows with endometritis, 16 samples of fecal matter from calves
with diarrhea, 17 samples from calves with respiratory syndrome
and 1 sample from a sick cow with phlegmon of the extremities
were studied in 2017. According to bacteriological studies, 297
biomaterial samples were isolated including Neisseria spp.,
Salmonella spp., Streptococcus pyogenes in addition to those
mentioned above.
It is important that several pathogens were isolated from a single
biomaterial sample in many cases.
Conclusions. According to bacteriological studies of biomaterials
from sick calves and cows the cultures of conditionally pathogenic
microorganisms, which are the etiological factors of bacteriosis of
animals or complicate the course of the disease of non-infectious
nature have been isolated. Identification of pathogens allows to
develop a timely treatment regimen according to a specific
antibioticogram.

# 101. Вивчення видового складу мікроорганізмів,
виділених з біоматеріалу від хворих телят та корів у
господарствах України
Айшпур О., Муштук І., Тарасов О., Уховський В.,Шеремет Н.,
Гуменюк В., Єрмоленко О.
Інститут ветеринарної медицини НААН України

Вступ. Інфекційні хвороби тварин бактеріальної етіології, такі
як хвороби молочної залози (мастити), ендометрити корів,
респіраторні та шлунково-кишкові захворювання телят,
наносять значні збитки галузі скотарства, що призводить до
проблем у переробній промисловості, вибраковки цінних
тварин та зниження ефективності виробництва продуктів
скотарства.
Основною причиною запальних процесів є умовно-патогенна
мікрофлора (стрептококи, стафілококи, ешеріхія, синьогнійна
паличка, протей та інші), які підсилюють свої патогенні
властивості на фоні зниження природної резистентності
організму, зокрема корів у післяродовий період.
Методи. Дослідження проведені на базі лабораторії
бактеріальних хвороб тварин Інституту ветеринарної
медицини. Впродовж 2016-2017 років було досліджено 421
зразок біоматеріалу з 97 скотарських господарств із різних
регіонів України.
Ідентифікацію мікроорганізмів проведено за
загальноприйнятими в мікробіології методиками з
дотриманням норм біоетики та біобезпеки.
Результати. Впродовж 2016 року було досліджено 124 зразка
біоматеріалу, в тому числі проби молока від хворих на мастити
та вагінальні змиви при ендометритах корів, носовий слиз при
респіраторному синдромі у телят, фекалії від тварин з діареєю,
ексудат при запальних процесах кінцівок. Було ізольовано 12
видів мікроорганізмів, потенційних збудників інфекційних, так
званих факторних хвороб: Bordetella spp., Escherichia coli,
Enterobacter spp., Micrococcus spp., Proteus mirabilis, Proteus
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus
albus, Streptococcus spp.
У 2017 році було досліджено 231 проба від хворих на мастити
корів, 21 проба вагінальних змивів за ендометритів корів, 16
проб фекалій від телят хворих на діареї, 17 проб від хворих на
респіраторний синдром та 1 проба від хворої корови із
флегмоною кінцівок. За бактеріологічних досліджень 297 проб
біоматеріалу було ізольовано, крім вище названих, також
Neisseria spp., Salmonella spp., Streptococcus pyogenes.
Важливим є те, що з одного зразку біоматеріалу у багатьох
випадках було ізольовано декілька збудників.
Висновки. В результаті бактеріологічних досліджень
біоматеріалу від хворих телят та корів були ізольовані
культури умовно-патогенних мікроорганізмів, які є
етіологічними чинниками бактеріозів тварин або ускладнюють
перебіг хвороб неінфекційної природи. Ідентифікація збудників
дає змогу своєчасно розробити схему лікування згідно
визначеної антибіотикограми.
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# 120. Epizootic Monitoring of Infectious Pneumoenteritis of
Cattle in Ukraine in 2018
Isakov M., Prokhoriatova O., Kornieikov O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Efficient control of infectious pneumoenteritis is
impossible without an objective assessment of the epizootic
situation, determining the etiological identity of all microorganisms
associated with outbreaks of infectious diseases with manifestation
of respiratory or diarrhoeal syndromes, as well as without new
knowledge about the clinical manifestation features of these
syndromes using the different approaches to their prevention and
control.
Methods. The study of bovine serum for the antibodies to viruses of
infectious bovine rhinotracheitis (IBR), bovine viral diarrhoea (BVD)
was performed using enzyme immunoassay (ELISA) and the
detection of the parainfluenza 3 (PI-3) antibodies using the
hemagglutination-inhibition test (HIT). The antigens of IBR, BVD,
PI-3, respiratory syncytial (RS) viruses were determined using the
immunofluorescence test (IFT).
Results. Based on the results of serological examinations, it was
established that in the most cases, the animals examined from the
livestock farms, where specific prophylactic measures were
introduced, had a high intensity of the immune response to the
pneumoenteritis causative agents of viral aetiology, namely, to IBR
virus at the level of 89-100% and to parainfluenza-3 virus at the
level 95-100%. The group immune response in animals to the BVD
pathogen was slightly lower and amounted to 60-80%, which is
associated with the biological feature of Pestivirus species (low level
and rapid elimination of specific antibodies). Based on the
laboratory findings using immunofluorescence test (IFT), it was
determined that the IBR, BVD, PI-3 and RS viral antigens were
detected in livestock farms irrespective of whether the specific
prophylaxis of pneumoenteritis was implemented. It should be noted
that the IBR antigens were detected in 38% of cases, BVD and PI-3
in 33% of cases, and RSV in 44% of cases.
Conclusions. In the livestock farms where specific prophylactic
measures were introduced, against the background of a high level
of immune response to the causative agents of IBR, BVD, PI-3, the
antigens of the above-mentioned viruses were detected, which may
be associated with the use of vaccines consisting of attenuated
virus strains.
The infectious pneumoenteritis pathogens were detected in the
animals from the majority of farms, irrespective of whether the
means of specific prevention were used in them or not. The
difference was only in the clinical manifestation of respiratory or
diarrhoeal syndromes, namely in the disease course (chronic,
acute, subacute) and incidence rate.

# 120. Епізоотичний моніторинг інфекційних
пневмоентеритів ВРХ в Україні за 2018 рік
Ісаков М., Прохорятова О., Корнєйков О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Успішна боротьба з інфекційними пневмоентеритами
неможлива без об’єктивної оцінки епізоотичної ситуації,
встановлення етіологічного значення всіх мікроорганізмів, які
входять до асоціації під час спалахів інфекційних хвороб з
проявом респіраторного або діарейного синдромів, а також без
нових знань щодо особливостей клінічного прояву цих
синдромів за умов використання різних підходів при їх
профілактиці та боротьби з ними.
Методи. Сироватки крові великої рогатої худоби (ВРХ) щодо
наявності антитіл до вірусів інфекційного ринотрахеїту (ІРТ),
вірусної діареї (ВД) ВРХ проводили за допомогою
імуноферментного аналізу (ІФА), а виявлення антитіл збудника
парагрипу 3 (ПГ-3) в реакції затримки гемаглютинації (РЗГА).
Наявність антигенів вірусів ІРТ, ВД ВРХ, ПГ-3, респіраторно-
синцитіальної інфекції (РСІ) визначали за допомогою реакції
імунофлюорисценції (РІФ).
Результати. За результатами проведених серологічних
досліджень встановлено, що у більшості випадків досліджені
тварини з господарств, де впроваджено специфічну
профілактику, мали високу напруженість імунної відповіді до
збудників пневмоентеритів вірусної етіології, а саме до вірусу
ІРТ на рівні 89-100%, до вірусу парагрипу-3 на рівні 95-100%.
Групова імунна відповідь у тварин до збудника ВД була дещо
нижчою та становила 60-80%, що пов’язане з біологічною
особливістю збудника з роду Pestivirus (невисокий рівень та
швидка елімінація специфічних антитіл). За результатами
проведених лабораторних досліджень за допомогою реакції
імунофлуоресценції (РІФ) визначено, що антигени вірусів ІРТ,
ВД, ПГ-3 та РСІ виявляли в тваринницьких господарствах
незалежно від того чи були впроваджені з метою
профілактики пневмоентеритів засоби специфічної
профілактики. Слід зазначити, що антигени вірусів ІРТ
виявляли в 38% випадків, збудників ВД та ПГ-3 у 33%
випадків, а вірусу РСІ у 44% випадків.
Висновки. В господарствах, де впроваджено специфічну
профілактику, на фоні високого рівня напруженості імунної
відповіді до збудників ІРТ, ВД ВРХ, ПГ-3, виявляли антигени
зазначених вище вірусів, що може бути пов’язано з
використанням вакцин до складу яких входять атенуйовані
штами вірусів.
Збудники інфекційних пневмоентеритів виявляли у тварин з
більшості господарств, незалежно від того використовували в
них засоби специфічної профілактики чи ні. Різниця була лише
у клінічному прояві респіраторного чи діарейного синдромів, а
саме у перебігу захворювання (хронічне, гостре, підгостре) та в
рівні захворюваності.
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# 139. Infectious Laryngotracheitis in Ukraine in 2010-2018:
Epizootological Monitoring and Study of Biological Properties
of Field Isolates
Usova L., Veretsun A., Muzyka D.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Infectious laryngotracheitis (ILT) is registered in most
countries with developed poultry farming, but outbreaks mostly
occur in the poultry stock of small poultry farms. ILT virus belongs to
the Alpha Herpesviridae family and can persist in recovered
chickens. Under certain conditions, it may cause new outbreaks of
infection. In Ukraine, ILT was registered as early as from the 1970s
- 1980s, the morbidity of poultry varied from 0.87% to 3.7%, but the
mortality rate was high – up to 78-100%. During the 1990s and
2000s, the disease was not officially registered in Ukraine.
However, according to our data, antibodies to ILT virus in
unvaccinated chickens were registered in 2005-2010 in some farms
of Donetsk, Luhansk oblasts and the Autonomous Republic of
Crimea.
Methods. The studies were conducted during 2010 to 2018 in 15
poultry farms of six oblasts of Ukraine. Serology and virology tests
were carried out according to the methods recommended by the
OIE. 1252 samples of biological material (blood serum, pathological
material) of chickens of different ages were studied.
Results. In fowl from poultry farms, where routine immunization
against ILT was made, a protective level of antibodies was noted (a
seropositivity rate was 83-100%), and in chickens from poultry
farms, where immunization against ILT was not made, a low
seropositivity rate was found (from 0% to 30%). During 2010-2018
the causative pathogen of ILT (Bor 2-10, Kharkiv 9-11, А 04-12 and
ChP 96-10 isolates) was isolated from affected chickens of the
poultry farms in Kharkiv (2010, 2011), Donetsk (2012), and Luhansk
(2010) oblasts. It was established that ILT virus isolates do not have
HI activity. While investigating the pathogenic properties of the Bor
2-10, ChP 96-10 and Kharkiv 9-11 ILT virus isolates by
experimental infecting of susceptible chickens, it was found that the
viruses caused a typical clinical signs and specific to ILT
pathoanatomical changes. Bor 2-10 and ChP 96-10 ILT virus
isolates caused a specific death of 80% of the experimental fowl
and infecting chickens with Kharkiv 9-11 isolate did not lead to the
fowl death.
Conclusions. The obtained results indicate the field strain
circulation of ILT virus and confirm the need for regular monitoring
of this disease, and the constant identification and investigation of
epizootic virus isolates enables to prevent the emergence of new
outbreaks of the disease. The use of appropriate scientific support
in the study of this problem allows to better understand the etiology
and to improve the prevention of this disease.

# 139. Інфекційний ларинготрахеїт в Україні у 2010-2018 рр.:
епізоотологічний моніторинг та вивчення біологічних
властивостей польових ізолятів
Усова Л., Верецун А., Музика Д.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Інфекційний ларинготрахеїт (ІЛТ) реєструється у
більшості країн з розвиненим птахівництвом, але спалахи
здебільшого виникають у поголів’яx птиці дрібних
птахогосподарств. Вірус ІЛТ відноситься до родини альфа-
герпесвірусів, і здатен до персистенцїї у перехворілих курчат.
За певних умов це може спричиняти нові спалахи інфекції. В
Україні ІЛТ реєструвався ще з 70-80-х років минулого сторіччя,
захворюваність птиці коливалася від 0,87% до 3,7%, однак
летальність була високою – до 78-100%. Впродовж 90-х та
2000-х років це захворювання в Україні офіційно не
реєструвалося. Але за нашими даними антитіла до вірусу ІЛТ у
невакцинованих курчат реєстрували в 2005-2010 роках в
деяких господарствах Донецької, Луганської областей та АР
Крим.
Методи. Дослідження були проведені в період з 2010 по 2018
р. у 15 птахогосподарствах з 6 областей України. Серологічні
та вірусологічні дослідження були проведені за методиками,
рекомендованими МЕБ. Всього було досліджено 1252 зразки
біологічного матеріалу (сироватки крові, патологічний
матеріал) від курей різного віку.
Результати. У птиці з птахогосподарств, де проводиться
планова вакцинація щодо ІЛТ відзначали наявність захисного
рівня антитіл (серопозитивність 83-100%), а у курей з
птахогосподарств, у яких вакцинація щодо ІЛТ не проводиться,
виявили низький рівень серопозитивності (від 0% до 30%). В
2010-2018 рр. від хворих курей з птахофабрик Харківської
(2010 р., 2011 р.), Донецької (2012 р.), Луганської (2010 р.) обл.
було ізольовано збудника ІЛТ (ізоляти «Бор 2-10», «Харків
9-11», «А 04-12» та «ЧП 96-10»). Встановлено, що ізоляти
вірусу ІЛТ не мають гемаглютинуючої активності. При
дослідженні патогенних властивостей ізолятів вірусу ІЛТ «Бор
2-10», «ЧП 96-10» та «Харків 9-11» шляхом
експериментального зараження сприйнятливих курчат
встановлено, що віруси викликали типову клінічну картину та
патологоанатомічні зміни, характерні для ІЛТ. Ізоляти «Бор
2-10», «ЧП 96-10» викликали специфічну загибель 80%
піддослідної птиці, а інфікування курчат ізолятом «Харків
9-11» не призводило до загибелі птиці.
Висновки. Отримані результати свідчать про циркуляцію
польових штамів вірусу ІЛТ 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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# 163. Detection of Salmonella Pathogen in Poultry in Kharkiv
Oblast
Muzyka N., Nikolaienko Yu., Biletska H.
State Poultry Research Station of the NAAS of Ukraine

Introduction. Salmonellosis is an infectious disease of humans and
animals. According to the World Health Organization, 550 million
people suffer from salmonellosis every year, including 220 million
children under five. Salmonella spp. is one of the major pathogens
of human toxic infections, the pathogen is usually transmitted to
humans during the intake of infected food products of animal origin.
An important issue is the resistance of bacteria to antimicrobial
agents, which is growing to alarmingly high levels throughout the
world. New resistance mechanisms appear and spread everywhere
threatening the ability of doctors to fight infectious diseases.
Taking into account the above, the objective of our study was to
identify salmonella among birds of different species and ages in the
poultry farms of the Kharkiv Oblast and to determine their sensitivity
to antibiotics.
Methods. The study was conducted at the Department of Quality
Assurance of Feed and Veterinary Well-Being of SPRS NAAS in
2016-2018 using bacteriological methods (used nutrient media –
selenite, Endo, Ploskirev, bismuth-sulfite agar, SS-agar); the
sensitivity of isolated salmonella to antibiotics was carried out by the
disc diffusion method.
Results. The pathological material (dead and forced slaughtered
birds) from 135 farms of the Kharkiv Oblast and 21 (15.5%) isolated
cultures of Salmonella spp. (among them 12 (57.1%) cultures of S.
pullorum-gallinarum, 2 (9.5%) – S. typhimurium, 7 (33.3%) cultures
were not typed) had been studied for 3 years. Four cultures
(19.04%) were isolated from chickens and turkeys of the daily age
from the content of the yolk bubble, 11 cultures (52.4%) – from
young birds (chickens, turkeys, geese) of up to 1 month from blood
of hearts and lungs. Three cultures (14.3%) were isolated from adult
laying hens from the blood of the heart and egg follicles.
Antibiotic sensitivity determination revealed that 57-100% of isolated
salmonella were insensitive to 12 drugs (amoxicillin, colistin,
florfenicol, telmicosin, tylosin, spectinomycin, gentamycin,
doxycycline, enrofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, trimethoprim).
33.3% of salmonella were susceptible to colistin, 23.8% – to
gentamycin and florfenicol; to telmicosin – 19% of bacteria.
Conclusions. According to the results of the study, the circulation
of salmonella pathogens in poultry of different species and of
different ages at poultry farms was established. It was also
established that as a result of the uncontrolled use of antibiotics for
prophylactic and therapeutic purposes, from 57 to 100% of isolated
salmonella pathogens were not sensitive to any antibacterial drug
used in poultry farming. The data obtained confirm the relevance of
the problem of salmonellosis in poultry, the need for continuous
monitoring, as well as the study of molecular mechanisms for the
formation of antibiotic resistance.

# 163. Виявлення збудника сальмонельозу у свійської
птиці в Харківській області
Музика Н., Ніколаєнко Ю., Білецька Г.
Державна дослідна станція птахівництва НААН України

Вступ. Сальмонельоз – інфекційне захворювання людини і
тварин. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я,
щорічно на сальмонельоз хворіє 550 мільйонів людей, у тому
числі 220 мільйонів дітей молодше 5 років. Salmonella spp. –
один з основних збудників токсикоінфекцій у людини, збудник,
як правило, передається людині під час споживання
заражених харчових продуктів тваринного походження.
Важливим питанням залишається резистентність бактерій до
антимікробних препаратів, яка зростає до загрозливо високих
рівнів у всьому світі. Нові механізми стійкості з'являються і
поширюються всюди, загрожуючи здатності лікарів боротися з
інфекційними захворюваннями.
Ураховуючи вище зазначене, метою нашої роботи було
виявлення сальмонел серед птиці різних видів та віку в
птахогосподарствах Харківської області та визначення їх
чутливості до антибіотиків.
Методи. Дослідження проведено у відділі забезпечення якості
кормів і ветеринарного благополуччя ДДСП НААН у 2016-2018
роках за допомогою бактеріологічних методів
(використовували живильні середовища – селенітове, Ендо,
Плоскірєва, вісмут-сульфітний агар, SS-агар); чутливість
виділених сальмонел до антибіотиків здійснювали диско-
дифузійним методом.
Результати. Протягом 3 років досліджено патологічний
матеріал (трупи та вимушено забита птиця) із 135 господарств
Харківської області та ізольовано 21 (15,5%) культуру
Salmonella spp. (з них 12 (57,1%) культур S. pullorum-gallinarum,
2 (9,5%) – S. typhimurium, 7 (33,3%) культур не типовано).
Чотири культури (19,04%) ізольовано від курчат та індичат
добового віку із вмісту жовткового міхура, 11 культур (52,4%) –
від молодняка птиці (кури, індики, гуси) віком до 1 міс. із крові
серця та легень. Від дорослих курей-несучок із крові серця та
вмісту яєчних фолікулів ізольовано 3 культури (14,3%).
За визначення чутливості до антибіотиків встановлено, що
57-100% виділених сальмонел були нечутливими до 12
препаратів (амоксицилін, колістин, флорфенікол, тілмікозин,
тілозин, спектиноміцин, гентаміцин, доксициклін,
енрофлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин,
триметоприм). До колістину були чутливі 33,3% сальмонел, до
гентаміцину та флорфеніколу – 23,8%; до тілмікозину – 19%
бактерій.
Висновки. За результатами досліджень встановлена
циркуляція збудників сальмонельозу у свійської птиці різних
видів та різного віку в птахівничих господарствах.
Установлено, що в результаті неконтрольованого застосування
антибіотиків з профілактичною та лікувальною метою від 57 до
100% ізольованих сальмонел не чутливі до жодного
антибактеріального препарату, які використовуються в
птахівництві. Отримані дані підтверджують актуальність
проблеми сальмонельозоносійства у свійської птиці,
необхідність проведення постійного моніторингу, а також
дослідження молекулярних механізмів формування
антибіотикорезистетності.
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# 194. Serologic Monitoring of the Egg Drop Syndrome and the
Study of the Properties of Crimea'07 Isolate Identified on the
Territory of Ukraine
Tkachenko S., Rula O., Muzyka D., Stegniy B.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The egg drop syndrome (EDS) is one of the most
prevalent among economically significant viral diseases in poultry
farming. The pathogen is extremely resistant to the effects of
physical and chemical factors. One of the main natural sources of
the virus is wild waterfowl, especially wild ducks. The aim of this
study was to conduct an epizootic monitoring of the EDS virus, the
isolation of isolates and the study of its biological properties.
Methods. Serologic monitoring was carried out during 2001-2014
using the hemagglutination inhibition test (HIT). Virology testings
were carried out using duck embryos (DuckE) and cell cultures
under generally accepted requirements. Polymerase chain reaction
(PCR) was carried out in the PTC-100 MiniCycler amplifier.
Antigenic properties were studied on heterologous animals –
rabbits.
Findings. Based on the findings of immunological studies of
waterfowl in 2001-2004, antibodies to the pathogen of this disease
was found. In blood serum of the mallards in 47.37-58.63% of cases
were the titers of antibodies 3 log2 and higher, the maximum titer
was 7 log2. In the study of ruddy shelducks, from 70 to 100% of
cases were seropositive, the titers of antibodies reached 8 log2.
Antibodies against the EDS pathogen in the titers from 3 log2 to 8
log2 were found in 25-50% of gray and white-fronted geese.
According to serological studies of blood samples of laying hen in
HIT, 100% seropositivity to the EDS virus was found, of which 88%
had a protective antibody titer. In 12 poultry farms with group
protection, poultry had fluctuations of antibody titers from 4 to 12
log2 which were equalized after vaccination or revaccination against
the EDS virus.
In the farm with colorful titers of antibodies to the EDS virus, the
main symptom of a clinical manifestation of the disease was a
10-15% egg drop and the eggs with shell defects. The EDC virus in
poultry of this age group was confirmed in PCR. Based on virology
studies on DuckE, the EDC virus isolate Crimean '07 isolated from
this livestock was accumulated in the fibroblasts of chicken and
quail embryos in accordance with 3.25 and 3.75 lgTEC50/cm3 in the
second passage, respectively.
4-time-at-9-day-interval intramuscular injection of an inactivated
antigen of the EDS virus to rabbits made it possible to obtain a
specific serum with activity of 5-6 log2 in HAI.
6 combinations of protective additives on phosphate-buffer salines
were tested in studying the projective properties of different media
during cool dehumidification with an initial hemagglutinating activity
of 14 log2. The best of them was the environment with 40%
skimmed milk and 10% sucrose that had stabilized the activity of the
virus during the year.
Conclusions. The study findings demonstrate the need for further
monitoring studies as well as the feasibility of using Crimea'07
isolate as a component of a diagnostic test system.

# 194. Серологічний моніторинг синдрому зниження
несучості та вивчення властивостей ізоляту Crimea´07,
виділеного на території України
Ткаченко С., Рула О., Музика Д., Стегній Б.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Синдром зниження несучості (СЗН) – одне із
найпоширеніших з економічно-значущих вірусних захворювань
в птахівництві. Збудник надзвичайно стійкий до впливу
фізичних і хімічних факторів. Одним з головних природних
джерел вірусу є дикі водоплавні птиці, особливо дикі качки.
Метою даної роботи було проведення епізоотологічного
моніторингу щодо вірусу СЗН, виділення ізоляту та вивчення
його біологічних властивостей.
Методи. Серологічний моніторинг проводили протягом
2001-2014 років з використанням реакції затримки
гемаглютинації (РЗГА). Вірусологічні дослідження проводили з
використанням качиних ембріонів (КачЕ) та культур клітин
згідно загальноприйнятих вимог. Постановку полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР) здійснювали в ампліфікаторі PTC-100
MiniCycler. Антигенні властивості вивчали на гетерологічних
тваринах – кролях.
Результати. За результатами імунологічних досліджень
водоплавних птахів в 2001-2004 рр. у них виявлені антитіла до
збудника цього захворювання. В сироватці крові крижнів у
47,37-58,63% птахів відмічені титри антитіл 3 log2 і вище,
максимальний титр складав 7 log2. При дослідженні огарів
серопозитивними виявились від 70 до 100% птахів – титри
антитіл досягали 8 log2. У 25-50% сірих та білолобих гусей
також виявлені антитіла проти збудника СЗН у титрах від 3
log2 до 8 log2.
За даними серологічних досліджень проб крові курей-несучок
в РЗГА встановлено 100%-ву серопозитивність до вірусу СЗН,
з них 88% птахопоголів’я мали захисний титр антитіл. У 12
птахогосподарствах з груповим захистом у птиці спостерігали
коливання титрів антитіл від 4 до 12 log2, яке після вакцинації
або ревакцинації проти СЗН вирівнювалися.
В господарстві зі строкатими титрами антитіл до вірусу СЗН
основною ознакою клінічного прояву хвороби було зниження
несучості на 10-15% та наявність яєць з дефектами
шкаралупи. Наявність вірусу СЗН у птиці цієї вікової групи
підтверджено в ПЛР. За результатами вірусологічних
досліджень на КачЕ від цього поголів’я виділений ізолят вірусу
СЗН Crimea’07 накопичувався в фібробластах курячих та
перепелиних ембріонів відповідно до 3,25 та 3,75 lgТЦД50/см3
на другому пасажі відповідно.
Чотириразове з інтервалом 9 діб внутрішньом’язове введення
кролям інактивованого антигену вірусу СЗН дозволило
отримати специфічну сироватку з активністю в РЗГА 5-6 log2.
При вивченні проективних властивостей різних середовищ при
ліофільному висушуванні з вихідною гемаглютинуючою
активністю 14 log2 випробувано 6 комбінацій захисних добавок
на фосфатно-сольовому буфері. Оптимальнішим з них
виявилося середовище з 40% знежиреного молока та 10%
сахарози, яке стабілізувало активність вірусу протягом року.
Висновки. Результати проведених досліджень демонструють
необхідність проведення подальших моніторингових
досліджень, а також доцільність використання ізоляту
Crimea’07 в якості компонента діагностичної тест-системи.
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# 196. The Prevalence of a Pseudomonosis Pathogen in
Different Types of Poultry
Biletska H., Nikolaienko Yu., Muzyka N.
State Poultry Research Station of the NAAS of Ukraine

Introduction. Pseudomonosis, caused by Pseudomonas
aeruginosa, ranks one of the first places among the opportunistic
pathogenic microflora diseases. The disease is common among
farm animals, poultry, and humans. In humans P. аеruginosa may
cause toxicoinfection via food contamination, and various
inflammatory processes via unhygienic personal behavior.
Reporting on poultry pseudomonosis is not systematized and does
not demonstrate the meaning of P. aeruginosa in poultry pathology
in Ukraine. The objective was to detect a pathogen in poultry of
different types and age in poultry farms and to conduct an analysis
of antimicrobial susceptibility (AS).
Methods. The studies were conducted in 2016-2018 in the
Department for ensuring the quality of feed and veterinary welfare of
the State Poultry Research Station of the NAAS of Ukraine by
commonly accepted bacteriological methods under the
Methodological Recommendations for Diagnosis, Combat and
Prevention Measures of Poultry Pseudomonosis (H.А. Zon et al.,
2012); the AS sensitivity of the isolated cultures was determined by
the disc diffusion method.
Results. Pathological material collected from poultry of different
species from 135 farms of Ukraine, including 70 samples from
chickens, 47 from waterfowl and 18 from turkeys, was studied. The
pseudomonosis pathogen was found in 14.8% of the test samples.
Most frequently the disease was confirmed in young poultry under 1
month (65% of cases) indicating that it is most likely to be infected
during the incubation, caused by a violation of veterinary and
sanitary norms during incubators' operation. However,
pseudomonosis outbreaks (35%) were also recorded in older and
adult poultry.
P. aeruginosa cultures were resistant to antimicrobial drugs: 15% of
isolated cultures were insensitive to 15 antimicrobial drugs of
different chemical composition. The highest sensitivity was found to
fluoroquinolone, aminoglycoside, polymyxin groups: 41.1% of
pseudomonads were sensitive to ciprofloxacin and gentamicin, 29%
to colistin, 23.8% to spectinomycin, norfloxacin, and enrofloxacin.
Conclusions. It has been established that P. аеruginosa is
prevalent in all regions of Ukraine and is found in the main types of
poultry. Young poultry under the age of 1 month is the most affected
by the pathogen. P. аеruginosa cultures, isolated in one region, are
significantly different in sensitivity to antimicrobial drugs of the same
chemical group. Thus, data on the resistance to one antimicrobial
drug cannot be extended to the entire group. Proper conducting of
veterinary and sanitary measures after the end of the technological
cycle of incubation and poultry breeding will reduce the prevalence
of pseudomonosis. The mechanisms of an infectious process
development in adult poultry require further study. Antimicrobial
drugs for poultry pseudomonosis treatment should be prescribed
only after a sensitivity test.

# 196. Поширеність збудника псевдомонозу у різних видів
сільськогосподарської птиці
Білецька Г., Ніколаєнко Ю., Музика Н.
Державна дослідна станція птахівництва НААН України

Вступ. Псевдомоноз, збудником якого є Pseudomonas
aeruginosa, посідає одне з перших місць серед захворювань,
викликаних умовно-патогенною мікрофлорою. Хвороба
поширена як серед сільськогосподарських тварин, птиці, так і
серед людей. У людини P. аеruginosa може викликати
токсикоінфекцію у випадках контамінації харчової продукції та
різноманітні запальні процеси у разі недотримання правил
особистої гігієни.
Повідомлення про псевдомоноз птиці не систематизовані і не
дають в повній мірі уявлення про значення P. aeruginosa в
патології сільськогосподарської птиці в Україні. Метою нашої
роботи було виявлення збудника у птиці різних видів та віку в
птахогосподарствах та проведення аналізу чутливості до
антимікробних препаратів (АМП).
Методи. Дослідження були проведені в 2016-2018 рр. у відділі
забезпечення якості кормів і ветеринарного благополуччя
ДДСП НААН загальноприйнятими бактеріологічними методами
згідно з Методичними рекомендаціями з діагностики, заходів
боротьби та профілактики псевдомонозу птиці (Г.А. Зон та ін.,
2012 р.); чутливість виділених культур до АМП визначали
диско-дифузійним методом.
Результати. Досліджено патологічний матеріал від с.-г. птиці
різних видів з 135 господарств України, у т.ч. 70 зразків від
курей, 47 – від водоплавної птиці та 18 – від індиків. Збудник
псевдомонозу виявили у 14,8% досліджених зразків.
Найчастіше хвороба зустрічалась у молодняку птиці до
місячного віку (65% випадків), що свідчить про найімовірніше її
інфікування в процесі інкубації, спричинене порушенням
ветеринарно-санітарних норм за роботи інкубаторіїв. Проте,
спалахи псевдомонозу (35%) реєстрували і у більш старшої та
дорослої птиці.
Виділені культури P. аеruginosa виявилися стійкими до
антимікробних препаратів: 15% виділених культур були
нечутливими до 15 АМП різної хімічної будови. Найбільша
чутливість ізольованих культур була виявлена до препаратів з
групи фторхінолонів, аміноглікозидів, поліміксинів: до
ципрофлоксацину та гентаміцину були чутливі 41,1%
псевдомонад, колістину – 29%, спектиноміцину,
норфлоксацину, енрофлоксацину – 23,8% бактерій.
Висновки. Встановлено, що P. aeruginosa має поширення у всіх
регіонах України та зустрічається в основних видів с.-г. птиці.
Найбільше уражений збудником молодняк свійської птиці до
місячного віку. Культури P. аеruginosa, ізольовані в одному
регіоні, значно відрізняються чутливістю до різних АМП однієї
хімічної групи. Тому дані щодо резистентності до одного АМП
не можна поширювати на всю групу препаратів. Проведення
належним чином ветеринарно-санітарних заходів після
закінчення технологічного циклу інкубації, вирощування птиці
дозволить зменшити поширеність псевдомонозу. Механізми
розвитку інфекційного процесу у дорослої птиці потребують
подальшого вивчення. АМП для лікування псевдомонозу птиці
повинні бути призначені тільки після тесту на чутливість.
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# 197. Monitoring the Risks of Introduction and Spread of
Arbovirus Infections (Bluetongue and Schmallenberg Disease)
Based on Geographic Information Systems
Oleshko A., Isakov M., Kornieikov O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Emergent arbovirus diseases of farm animals pose a
significant threat to the normal development of the livestock
industry, both in tropical regions and in temperate latitudes.
Moreover, there is a steady tendency of this infection range to
spread further and further north. The main causes of the
geographical expansion of arboviruses are climate change,
globalization of trade and the intensifying international contacts, etc.
Noncontagious arbovirus diseases transmitted through the bites of
the blood-sucking midges of the Culicoides genus, the bluetongue
and Schmallenberg disease, have become a classic example of
emergent arbovirus infections that respect no borders and whose
spread is very difficult to predict.
Methods. The assessment of arboviruses spread was performed
using the serological method (enzyme-linked immunosorbent assay
– ELISA).
Results. According to the results of serological study of cattle at 18
farms in different regions of Ukraine, using ELISA, the absence of
specific antibodies to the bluetongue virus was established in
animals.
In order to predict the possible spread of arboviruses, mapping of
objects and factors of epizootic significance in contexts of
bluetongue and Schmallenberg disease was carried out. It is
determined that in Ukraine, there are all favorable climatic
conditions for life and maintenance of species diversity and possible
distribution of potential vectors of arbovirus infections of ruminants
at significant distances.
Conclusions. According to the results of serological screening, the
absence of antibodies to the pathogens of bluetongue and
Schmallenberg disease have been established. Taking into account
the geographical and climatic features of the territory of Ukraine that
influence potential vectors, the possibility of vector spread of
ruminant arbovirus infection has been established.

# 197. Моніторинг ризиків заносу і поширення арбовірусних
інфекцій (блутангу та хвороби Шмалленберг) на основі
геоінформаційних систем
Олешко А., Ісаков М., Корнєйков О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Емерджентні арбовірусні захворювання
сільськогосподарських тварин становлять значну загрозу
нормальному розвитку галузі скотарства як у тропічних
регіонах, так і у помірних широтах. Причому існує стійка
тенденція щодо поширення нозоареалів цих інфекцій все далі
й далі на північ. Основними причинами географічної експансії
арбовірусів є кліматичні зміни, глобалізація торгівлі та
інтенсифікація міжнародних зв’язків, тощо.
Неконтагіозні арбовірусні хвороби, що передаються через
укуси кровосисних мокреців роду Culicoides – блутанг та
хвороба Шмалленберг – стали класичним прикладом
емерджентних арбовірусних інфекцій, для яких не існує
кордонів та поширення яких дуже складно передбачити.
Методи. Оцінку поширення збудників арбовірусних інфекцій
проводили за допомогою серологічного методу
(імуноферментний аналіз – ІФА).
Результати. За результатами серологічних досліджень
сироватки крові великої рогатої худоби 18 господарств різних
областей України за допомогою ІФА встановлено відсутність у
тварин специфічих антитіл до вірусу блутангу.
З метою прогнозування можливого поширення збудників
арбовірусних інфекцій проведено картографування об’єктів та
факторів, що мають епізоотичне значення при блутангу та
хворобі Шмалленберга. Визначено, що на території України є
всі сприятливі кліматичні умови для життєдіяльності,
підтримання значного видового різноманіття та можливого
поширення на значні відстані потенційних переносників
збудників арбовірусних інфекцій жуйних.
Висновки. За результатами скринінгових серологічних
досліджень встановлено відсутність антитіл збудників
блутангу та хвороби Шмалленберга. Враховуючи географічні
та кліматичні особливості території України, що впливають на
потенційних переносників, встановлена можливість векторного
поширення збудників арбовірусних інфекцій жуйних.
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# 198. The Spread and Etiology of Bacterial Pathogens in Fish
Hadzevych O., Yevtushenko A., Hadzevych D.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. After the discovery and widespread introduction of
antibiotics into practice, scientists believed that they had overcome
bacterial infections. However, microorganisms quickly became
resistant and now their antibiotic resistance is a global problem.
Analysis of the research literature showed that there was not
enough information on the distribution and antibiotic resistance of
pathogens causing bacterial diseases of fish in Ukraine. Therefore,
the objective of the study was to determine the prevalence and
sensitivity of antibiotics to bacterial pathogens that caused and
complicated fish diseases in fish farms in Ukraine.
Methods. Bacteriological studies were carried out in 2018; fish were
examined (n=46) with signs of disease, in particular rainbow trout
(n=18), sharptooth catfish (n=13) and grass carp (n=15).
Identification of isolated cultures was carried out according to the
tests recommended in the Bergey’s Manual of Determinative
Bacteriology. Antibiotic susceptibility of isolated microorganisms
was determined by the disc diffusion method. Statistical processing
of the data was performed using Microsoft Excel and Statistica 7.0.
Results. According to the outcomes of bacteriological research,
Aeromonas spp. (14.2%), Pseudomonas spp. (15.2%), Edwardsiella
spp. (19.6%), Citrobacter spp. (15%), Enterobacter spp. (32.6%),
Proteus spp. (6.5%) and Staphylococcus spp. (13.0%) were isolated
from sick fish, both in monoculture and in associations.
Aeromonas spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp. had
resistance (100%) to penicillins, cephalosporins and macrolides,
moderate resistance (100%) to tetracyclines and aminoglycosides;
and sensitivity to fluoroquinolones (100%). 57.1% of Aeromonas
spp. isolated cultures were sensitive to amphenicol, 100% of
Pseudomonas spp. and Staphylococcus spp. isolated cultures. The
isolated staphylococci had moderate resistance (100%) to
lincomycin. Microorganisms from the Enterobacteriaceae family had
resistance to penicillins (52.4±6.0%), cephalosporins (38.1±22%),
macrolides (62.5±26.8%), tetracyclines (24.9±10.7%),
aminoglycosides (82.1±17.9%), and the highest sensitivity (p =
0.0101) were to fluoroquinolones (74.1±0.9%) and amphenicols
(75.0±0%).
Conclusions. According to the results of bacteriological study,
pathogens of bacterial diseases with pathogenicity factors and high
antibiotic resistance to penicillins, cephalosporins, macrolides,
tetracyclines and aminoglycosides have been isolated from fish with
signs of disease. Therefore, we plan to continue the bacteriological
research that will provide an opportunity to control the epizootic
situation and improve the means of prevention and treatment of
bacterial diseases in fish farming minimizing the risks of
transmission of pathogenic and antibiotic resistant pathogens, in
particular, to humans.

# 198. Поширення та етіологія бактерійних патогенів у риб
Гадзевич О., Євтушенко А., Гадзевич Д.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Після відкриття та широкого впровадження
антибіотиків у практику вчені вважали, що подолали бактерійні
інфекції. Проте, мікроорганізми швидко набули стійкості і зараз
їх антибіотикорезистентність є глобальною всесвітньою
проблемою. Аналіз наукової літератури показав, що немає
достатньої інформації щодо поширення і
антибіотикорезистентності збудників, що спричиняють
бактерійні захворювання риб в Україні. Тому, метою роботи
було визначити поширення та чутливість до антибіотиків
бактерійних патогенів, що спричиняють та ускладнюють
захворювання риб в рибних господарствах України.
Методи. Бактеріологічні дослідження проводили в 2018 році,
досліджували рибу (n=46) з ознаками захворювань, зокрема
райдужну форель (n=18), африканського сома (n=13) і амура
(n=15). Ідентифікацію ізольованих культур здійснювали за
тестами, що рекомендовані у «Визначнику бактерій Берджи».
Антибіотикочутливість виділених мікроорганізмів визначали
диско-дифузійним методом. Статистичну обробку отриманих
даних проводили за допомогою комп’ютерної програми
Microsoft Excel та Statistica 7.0.
Результати. За результатами бактеріологічного дослідження
від хворих риб, як і у монокультурі, так і в асоціаціях
ізолювали: Aeromonas spp. (14,2%), Pseudomonas spp. (15,2%),
Edwardsiella spp. (19,6%), Citrobacter spp. (15%), Enterobacter
spp. (32,6%), Proteus spp. (6,5%) та Staphylococcus spp. (13,0%).
Aeromonas spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp. мали
резистентність (100%) до пеніцилінів, цефалоспоринів і
макролідів, помірну резистентність (100%) до тетрациклінів і
аміноглікозидів; чутливість до фторхінолонів (100%). До
амфеніколів були чутливими 57,1% виділених культур
Aeromonas spp., 100% культур Pseudomonas spp. та
Staphylococcus spp. Виділені стафілококи мали помірну
резистентність (100%) до лінкоміцинів. Мікроорганізми з
родини Enterobacteriaceae мали резистентність до пеніцилінів
(52,4±6,0%), цефалоспоринів (38,1±22%), макролідів
(62,5±26,8%), тетрациклінів (24,9±10,7%), аміноглікозидів
(82,1±17,9%), найвищу чутливість (р=0,0101) мали до
фторхінолонів (74,1±0,9%) і амфеніколів (75,0±0%).
Висновки. За результатами бактеріологічного дослідження від
риби з ознаками захворювання виділяли збудники бактерійних
захворювань, що мали фактори патогенності та високу
антибіотикорезистентність до пеніцилінів, цефалоспоринів,
макролідів, тетрациклінів і аміноглікозидів. Тому, плануємо
продовжувати проведення бактеріологічних досліджень, що
надасть можливість контролювати епізоотичну ситуацію та
удосконалювати засоби профілактики та лікування
бактерійних захворювань в рибництві, мінімізувати ризики
передачі патогенних та антибіотикорезистентних збудників,
зокрема людині.
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# 200. Circulation of Methicillin-Resistant Staphylococcus
(MRS) in Livestock and Domestic Animals in Ukraine
Kozytska T., Garkavenko T.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Staphylococci play an important role in the
contraction of various diseases both in humans and animals. In
recent years, treatment of staphylococcal infections has been a
serious problem due to the development and spread of antibiotic
resistance in the staphylococcal population. The most alarming is
the increase in the proportion of methicillin-resistant staphylococci
(MRS).
Methods. Research results of pathological and biological material
obtained from livestock and domestic animals by the detected
methicillin-resistant strains of Staphylococcus spp. was analyzed.
Staphylococci were detected in accordance with the Ukrainian
Guidelines for microbiological diagnosis of causative agents of
staphylococcal infections, 1999. This method is based on culturing of
pathological and biological material in the growth medium in order to
isolate the pathogen, identify it and determine its pathogenicity and
antibiotic susceptibility.
The material for further research were 186 isolates of
Staphylococcus spp., which were isolated from milk and
pathological material of cattle, pigs, cats, and tested for antibiotic
sensitivity through the disc diffusion in accordance with the
Ukrainian Guidelines for determination of microorganism sensitivity
to antibacterial preparations dated December 25, 2014.
For this study was used the data obtained in our previous
researches, as well as similar data of state laboratories of the State
Service for Food Safety and Consumer Protection of Ukraine from
the reports for the year 2017.
Results. In 2017, there were 11 217 samples examined for
staphylococcosis. During this period, 186 isolates of staphylococci
were identified, of which 80 were classified as MRSA, which was an
average of 43.0% of all isolated cultures.
The largest number of MRS was isolated from domestic animals –
77.5% 11.3% from poultry, 6.3% from cattle and 5.0% from pigs.
According to research results, the highest number of MRS – 46.3%
was found in Zaporizhzhia Oblast, 18.8% in Kharkiv Oblast, 15% in
Kyiv Oblast, 13.8% in Volyn, and 6.3% in Luhansk Oblasts.
Conclusions. It was established that MRS is prevalent in animals in
Ukraine, and it was found in 43.0% of cases. MRS was
predominantly isolated from domestic animals – in 77.5% of cases
MRS circulation significantly varies from one region of Ukraine to
another, for example, the highest percentage of methicillin-resistant
staphylococci was detected in Zaporizhzhia Oblast – 46.3%.
The lack of MRS according to reports in some oblasts does not
reflect the real picture, as laboratories in these regions did not
determine the staphylococci sensitivity to oxacillin.
Further work should be aimed at introducing a single standardized
approach to the definition of MRS.

# 200. Циркуляція метицилін-резистентного стафілокока
(MRS) серед сільськогосподарських та домашніх тварин в
Україні
Козицька Т., Гаркавенко Т.
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Стафілококи відіграють значну роль у виникненні
різних захворювань як у людей, так і у тварин. В останні роки
лікування стафілококових інфекцій є серйозною проблемою,
що пов’язано з формуванням та розповсюдженням серед
популяції стафілококів антибіотикорезистентності. Найбільш
насторожуючим є збільшення питомої ваги стафілококів,
стійких до метициліну (MRS).
Методи. Проведений аналіз результатів досліджень
патологічного та біологічного матеріалу від
сільськогосподарських та домашніх тварин по виявленим
метицилін-резистентних штамах Staphylococcus spp.
Виявлення стафілококів проводили згідно «Методичних
рекомендацій щодо мікробіологічної діагностики збудників
стафілококових інфекцій», 1999 р. Принцип методу полягає в
висіві патологічного та біологічного матеріалу на поживні
середовища з метою виділення збудника, його ідентифікації,
визначення патогенності та антибіотикочутливості.
Матеріалом для подальших досліджень стали 186 ізолятів
Staphylococcus spp. які були виділені з молока та патологічного
матеріалу від великої рогатої худоби, свиней, котів та собак та
досліджені на антибіотикочутливість диско-дифузним методом
згідно методичних вказівок «Визначення чутливості
мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів» від
25.12.2014 р. Для аналізу використані дані власних досліджень
та аналогічні дані держаних лабораторій
Держпродспоживслужби згідно звітності за 2017 р.
Результати. За 2017 р. було досліджено 11 217 зразків на
стафілококози. При цьому було виявлено 186 стафілококів,
при дослідженні яких до MRS було віднесено 80 ізолятів, що
складало 43,0% від усіх виділених культур.
Найбільша кількість MRS виділена від домашніх тварин –
77,5%, від птиці – 11,3%, від великої рогатої худоби – 6,3% та
від свиней – 5,0%.
За результатами досліджень найбільша кількість MRS була
виявлена в Запорізькій – 46,3%, Харківській – 18,8%, Київській
– 15%, Волинській областях – 13,8% та на Луганщині – 6,3%.
Висновки. Встановлено, що MRS розповсюджений серед
тварин в Україні, виявлявся у 43,0% випадках. Найчастіше
MRS виділяли від домашніх тварин – у 77,5% випадків.
Циркуляція MRS в різних регіонах України значно
відрізняється, так, найвищий відсоток метицилін-резистентних
стафілококів було виявлено в Запорізькій області – 46,3%.
Відсутність MRS за даними звітності в деяких областях не
відображає реальної картини, оскільки лабораторії цих
областей не проводили визначення чутливості стафілококів до
оксациліну. Подальша робота повинна бути спрямована на
запровадження єдиного стандартизованого підходу щодо
визначення MRS.
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# 215. Detection of Bacterial Hemorrhagic Septicemia Pathogen
among the Cyprinidae in the Ponds of Dnipropetrovsk Oblast
Pass O., Limanska O., Gadzevich O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Infectious diseases in the fish industry remain a major
challenge. One of the common diseases is bacterial hemorrhagic
septicemia (BHS) causing significant economic losses. Besides, the
disease can be a threat to natural populations of fish, thus reducing
aquatic biodiversity. Usually, the Cyprinidae are the most
susceptible to BHS. The progress of the disease may be acute and
chronic. Fish, particularly, crucian, can be a biological reservoir of
pathogens in the body of which (intestine and kidneys) Aeromonas
spp. may persists for a long time without manifestations of disease
symptoms. Also, the relevance of the study of this disease is that
BHS pathogens can be pathogenic to humans, particularly,
Aeromonas hydrophila may cause diarrhea and complicate wound
healing. The objective of this investigation was to monitor BHS
pathogen among the Cyprinidae in the ponds of Dnipropetrovsk
Oblast.
Methods. Biological material from a clinically ill (exudate from
wounds and mucus from the body surface of the internals) and dead
fish (internals) were taken during November-December 2018. The
study was carried out on carp and crucian with clinical
manifestations of the disease or suspected bacteria carriage.
Bacteriological studies that included detection, identification of the
pathogen and determination of its resistance to antibiotics were
conducted in the laboratory for the study of bacterial diseases of
animals NSC IECVM of the NAAS of Ukraine (Kharkiv).
Results. In November 2018, 10 heads of carp and 5 heads of
crucian were received for clinical and laboratory studies. In 60% of
cases, the fish had clinical manifestations of BHS, 10% of cases
had significant signs of exhaustion. The rest of fish (40%) had no
manifestations of the disease, but had a condition factor of 2.4±0.3,
which was lower than standard in 2.7-2.9 times.
Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila confirming the pathogen in
the ponds of Dnipropetrovsk Oblast were isolated and identified
based on the findings of a bacteriological study of the wound,
ascites fluid, kidneys and spleen of 2 crucian having signs of the
disease and 1 crucian without clinical signs.
Conclusions. The pathogens in fish livestock that cause the
disease, even in the unusual season, demonstrates a low level of
resistance of fish and confirms the relevance of not only treatment
interventions, but also the development of drugs of generally
revitalizing effect that may have a positive impact on the morpho-
functional state of the immune system of young fish. In its turn, it will
make measures to eliminate BHS outbreaks in the fisheries sector
more effective. In addition, it will protect the fingerling introduced
into natural reservoirs with a view to supporting and enriching the
biodiversity.

# 215. Визначення наявності збудника аеромонозу в
ставках Дніпропетровської області серед коропових
Пасс O., Лиманська О., Гадзевич О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Інфекційні захворювання у рибному господарстві
залишаються актуальною проблемою. Однією з
розповсюджених хвороб є аеромоноз, який спричиняє значні
економічні збитки. Крім того, захворювання може становити
загрозу і природним популяціям риб, що знижує біорізноманіття
водойм. Зазвичай найбільш сприйнятливі до аеромонозу
коропові риби. Перебіг захворювання може мати гостру та
хронічну форму. Риби, зокрема карасі, можуть бути біологічним
резервуаром збудників хвороби, оскільки в їх організмі
(кишечнику та нирках) Aeromonas spp. спроможний тривалий
час персистувати без проявів симптомів захворювань. Також
актуальність вивчення цієї хвороби в тому, що збудники
аеромонозу можуть бути патогенними для людей, зокрема
Aeromonas hydrophila здатна спричиняти діарею та
ускладнювати загоєння ран. Метою роботи було провести
моніторинг збудника аеромонозу серед коропових у ставках
Дніпропетровської області.
Методи. Біологічний матеріал від клінічно хворої (ексудат з
ран та слиз с поверхні тіла внутрішні органи) та загиблої риби
(внутрішні органи) відбирали протягом листопада-грудня 2018
року. Дослідженню підлягали коропи та карасі, які мали
клінічні ознаки захворювання та підозру на бактеріоносійство.
Бактеріологічні дослідження, що включали в себе виявлення,
ідентифікацію збудника та визначення його резистентності до
антибіотиків проводили в лабораторії вивчення бактеріальних
хвороб тварин ННЦ «ІЕКВМ» НААН України (м. Харків).
Результати. У листопаді 2018 р. для клініко-лабораторних
досліджень поступило 10 голів коропа та 5 голів карася
цьоголіток. В 60% випадках риба мала клінічні ознаки
аеромонозу, 10% мали значні ознаки виснаження. Інша риба
(40%) не мала проявів захворювання, але мала коефіцієнт
вгодованості 2,4±0,3, що нижче за норму в 2,7-2,9.
За результатами бактеріологічного дослідження з рани,
асцитної рідини, нирок та селезінки від 2-ох карасів, що
мали ознаки захворювання та 1 особина карася, без наявних
клінічних ознак, було виділено та ідентифіковано Aeromonas
hydrophila subsp. hydrophila, що підтверджує наявність збудника
хвороби в ставках Дніпропетровської області.
Висновки. Наявність у поголів’ї риби збудників, які
спричиняють захворювання, навіть у нехарактерний сезон,
свідчить про низький рівень резистентності організму риб та
підтверджує актуальність не тільки лікувальних заходів, а й
розробку загальнозміцнюючих препаратів, здатних позитивно
впливати на морфо-функціональний стан імунної системи
молоді риб. В свою чергу, це зробить більш ефективними
заходи щодо ліквідації спалахів аеромонозу у рибному
господарстві. Крім того, дозволить захистити зарибок, який
вноситься до природних водойм з метою підтримки та
збагачення біорізноманіття.

2D
OTHER INFECTIOUS DISEASES – HUMAN AND ANIMAL HEALTH: ANIMAL INFECTIOUS DISEASES
ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН: ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТВАРИН



Page 247Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019

# 256. Analysis of the Spread of Poultry Salmonellosis in
Poultry Farms of Ukraine
Mekh N., Kozytska T., Garkavenko T.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Poultry farming plays an important role in the
development of food production and takes the place of the most
competitive and cost-effective industry. With the intensification of
the industrial poultry farming, an increase in production capacities
and density of poultry livestock, the role of infectious pathology in
poultry farms is increasing, where salmonella occupies one of the
leading positions among bacterial infections.
The objective is to analyze the results of the study of pathological
and biological material taken from poultry, washes of poultry
facilities, feed, and poultry production for salmonella, which were
conducted within the Program of State Veterinary and Sanitary
Control of Salmonella in Poultry Farms of Ukraine during
2009-2018.
Methods. Classical microbiological research methods (ISO
6579-1:2017) and analysis of statistical data of the state veterinary
reports of Ukraine on laboratory diagnostic research conducted
within the Program of State Veterinary and Sanitary Control of
Salmonella in Poultry Farms of Ukraine.
Results. Having analyzed the statistical data of the State Veterinary
Reports of Ukraine on the results of salmonella study of the material
taken from poultry, it has been established that in general, over 10
years, 1,636,455 studies were conducted, in which 812 positive
results were obtained. The largest number of salmonella during the
given period was isolated from poultry farms in Khmelnytskyi (180
cases), Zaporizhzhia (114 cases), Cherkasy (95 cases), Kyiv (80
cases), and Luhansk (75 cases) oblasts. No case of detection of
salmonella was recorded in Dnipropetrovsk, Odesa, Rivne, Kharkiv
and Chernivtsi oblasts.
Most often, the causative agent of salmonella was isolated from the
laying hens (daily young stock, litter from transportation boxes,
poultry litter, corpses) in 37.9% of all cases and eggs - in 14.4% of
cases.
As for serological variants, was mostly isolated S. enteritidis
(33.5%). Also, S. gallinarum (6.3%), S. pullorum and S. infantis
(3%), S. typhimurium (4.4%), S. eimsbuettel (12.8%) and others
were also isolated. In general, for ten years, 48 serological variants
of salmonella and, in addition, S. spp.
Conclusions. In Ukraine, the controlled situation regarding poultry
salmonellosis has been supported. The pathogen was isolated only
in 0.05% of cases of the total number of studies.
Most often, salmonella was recorded in poultry farms for laying hen
production.

# 256. Аналіз розповсюдження сальмонельозу птиці у
птахогосподарствах України
Мех Н., Козицька Т., Гаркавенко Т.
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Птахівництво посідає вагоме місце у розвитку
виробництва продуктів харчування та займає позицію
найбільш конкурентоспроможної і рентабельної галузі. З
інтенсифікацією промислового птахівництва, збільшенням
виробничих потужностей і щільності птахопоголів’я зростає і
роль інфекційної патології на птахопідприємствах, де серед
бактерійних інфекцій одне з провідних місць займає
сальмонельоз.
Мета: провести аналіз результатів досліджень патологічного
та біологічного матеріалу від птиці, змивів із об’єктів
птахогосподарств, кормів та продукції птахівництва на
сальмонельоз, які проводились в рамках Програми державного
ветеринарно-санітарного контролю сальмонельозу в
птахогосподарствах України у період з 2009 по 2018 роки.
Методи. Класичні мікробіологічні методи дослідження (ISO
6579-1:2017) та аналіз статистичних даних державної
ветеринарної звітності України щодо лабораторно-
діагностичних досліджень, що проводяться відповідно до
Програми державного ветеринарно-санітарного контролю
сальмонельозу в птахогосподарствах України.
Результати. Провівши аналіз статистичних даних державної
ветеринарної звітності України щодо результатів досліджень
матеріалу від птиці на сальмонельоз, встановлено, що в
загальному за 10 років проведено 1 636 455 досліджень, при
чому отримано 812 позитивних результатів. Найбільшу
кількість сальмонел за вказаний період виділяли з
птахогосподарств в Хмельницькій (180 випадків), Запорізькій
(114), Черкаській (95), Київській (80), та Луганській (75)
областях. Не зареєстровано жодного випадку виявлення
сальмонел у Дніпропетровській, Одеській, Рівненській,
Харківській та Чернівецькій областях.
Найчастіше збудника сальмонельозу виділяли від курей-
несучок (добовий молодняк, підстилка з ящиків для
транспортування, послід, трупи) у 37,9% усіх випадків та яєць –
у 14,4% випадків.
Щодо серологічних варіантів, то найчастіше виділяли S.
enteritidis (33,5%). Також виділяли S. gallinarum (6,3%), S.
pullorum та S. infantis (по 3%), S. typhimurium (4,4%), S.
eimsbuettel (12,8%) та інші. Загалом впродовж десяти років
виділяли 48 серологічних варіантів сальмонел та додатково S.
spp.
Висновки. В Україні підтримується контрольована ситуація
щодо сальмонельозу птиці. Збудник виділяли лише у 0,05%
випадків від загальної кількості проведених досліджень.
Найчастіше сальмонельоз реєстрували у птахогосподарствах
по вирощуванню птиці яєчних порід.
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# 272. Intestinal Microflora of Dogs under Coronaviral Enteritis
Radzykhovskyi M.
Zhytomyr National Agroecological University

Introduction. Normal (indigenous) microflora cannot be
unambiguously perceived as absolutely safe and unharmful to a
macroorganism. Many cases are described today, in which the
representatives of normobiots cause the development of the
pathological process in the host's organism. Normal microflora can
only be when it not only conforms to the norms for qualitative and
quantitative composition, but is also located in the places of
macroorganism allocated to it by nature provided the normal
functioning of the immune system.
Methods. The research material was the pathological material
taken during the pathoanatomical section, namely: a thin and thick
sections of the intestine of five dogs infected with coronavirus.
Experiments on animals have been carried out in accordance with
the 3R concept (reduction, refinement and replacement).
Under laboratory conditions of the Department of Microbiology,
Pharmacology and Epizootology, 10% of the intestinal suspension
with contents was inoculated on special and elective nutrient media.
Identification was carried out by staining Gram isolates.
Results. For coronaviral enteritis in dogs, a significant amount of
lactobacilli was found in intestines, the main role of which is the
antagonists of the growth of pathogenic microflora. Dysbiosis was
noted in infected dogs, which is associated with a decrease in the
number of bifidobacteria, the largest group of microbial flora of the
intestines of dogs. Another representative of the conditionally
pathogenic intestinal microflora was also found in experimental
animals, namely the Escherichia coli colony, the number of which
did not exceed the permissible level.
Using meat-and-peptone agar (with the addition of 10% of bovine
blood serum and yolk-salt agar for staphylococci), isolated coccal
forms of microorganisms, namely a small group that is part of the
natural intestinal microflora of dogs – enterococci (staphylococci
and streptococci).
For coronaviral enteritis in all experimental dogs, one of the smallest
groups of microorganisms, clostridia, which are ubiquitous, were
inoculated from the intestine, which was confirmed by their sulfite-
reducing properties in the Wilson-Blair medium. Prior to this,
representatives of the conditionally pathogenic microflora were
identified – the fungi of the Candida genus, which are the normobitic
of the intestine. In all experimental samples from dogs infected with
coronavirus, bacteria of the Proteus genus were found in
insignificant quantities.
Conclusions. The microbial association in the studied dogs (n-5)
for coronavirus infection included the majority of representatives of
the indigenous microflora. According to the taxonomy of
microorganisms, majority of associations are represented with ~
90% bacterial and ~ 10% bacterial-fungal association. No
salmonella or other pathogenic microorganisms have been isolated
in any sample. Identified microorganisms are physiological
symbionts of the intestines of dogs, therefore their existence does
not affect the severity of viral enteritis.

# 272. Мікрофлора кишечника собак за коронавірусного
ентериту
Радзиховський М.
Житомирський національний агроекологічний університет

Вступ. Нормальна (індигенна) мікрофлора не може однозначно
сприйматися як абсолютно безпечна, не шкідлива для
макроорганізму. На сьогодні описано багато випадків коли
представники нормобіоти спричинюють розвиток в організмі
хазяїна патологічного процесу. Нормальна мікрофлора може
бути лише тоді, коли вона не тільки відповідає нормам за
якісним і кількісним складом, але й перебуває у відведених їй
природою місцях макроорганізму, за умови нормального
функціонування імунної системи.
Методи. Матеріалом дослідження був патологічний матеріал,
відібраний під час патологоанатомічного розтину, а саме:
проби тонкого та товстого відділу кишечника з вмістом від
п’яти собак інфікованих коронавірусом. Експерименти на
тваринах проведені відповідно до концепції 3R (reduction,
refinement and replacement).
В умовах лабораторії кафедри мікробіології, фармакології та
епізоотології проводилися засіви 10%-ої суспензії кишечника з
вмістом, на спеціальні та елективні живильні середовища.
Ідентифікацію проводили шляхом фарбування ізолятів за
Грамом.
Результати. За коронавірусного ентериту у собак, в
кишечнику були виявлені в значній кількості лактобактерії,
основна роль яких це антагоністи росту патогенної
мікрофлори. У інфікованих собак відмічали розвиток
дисбактеріозу, що пов’язано із зниженням кількості
біфідобактерій, найбільшої групи нормобіотів мікрофлори
кишечника собак. Також у дослідних тварин виявляли ще
одного представника умовно патогенної мікрофлори
кишечника, а саме колонії Escherichia coli кількість яких не
перевищила допустимий рівень.
Використовуючи м’ясо-пептонний агар (з додаванням 10%
сироватки крові великої рогатої худоби і жовтково-сольовий
агар для стафілококів), виділяли кокові форми мікроорганізмів,
а саме малочисельну групу, що входить в склад природної
мікрофлори кишечника собак – ентерококи (стафілококи та
стрептококи).
За коронавірусного ентериту, у всіх дослідних собак, з
кишечнику висівали одну із малочисельних груп
мікроорганізмів – клостридії, які є убіквітарними, що було
підтверджено за рахунок їх сульфітвідновлюючих
властивостей на середовищі Вільсон-Блера. До цього ж
виявляли представників умовно патогенної мікрофлори –
гриби роду Candida, які є нормобіотом кишечнику. У всіх
дослідних пробах від собак інфікованих коронавірусом в
незначній кількості відмічали бактерії роду Proteus.
Висновки. За коронавірусної інфекції у досліджуваних собак
(n-5) до складу мікробної асоціації входила більшість
представників індигенної мікрофлори. За ознаками
таксономічної належності мікроорганізмів, більшість асоціацій
представлені ~ 90% бактеріальною і біля 10% – бактеріально-
грибковою асоціацією. У жодній пробі не виділено сальмонел
або інших патогенних мікроорганізмів. Виявлені мікроорганізми
є фізіологічними симбіонтами кишечника собак, тому їх
існування не впливає на тяжкість вірусного ентериту.
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# 276. Epizootic Situation with Aujeszky's Disease in the World
and Ukraine
Datsenko R., Korniienko L., Moroz O., Karpulenko M.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. In Ukraine, within several years, the measures
against Aujeszky's disease (Pseudorabies) have been implemented
under the adopted Program for Infection Eradication. The program
could not be fully implemented. Until now, Ukraine remains
unsatisfactory with regard to the Aujeszky's disease. Objective: to
analyze the epizootic situation with this disease in the world and in
Ukraine over the last 10 years.
Methods. The epizootic situation regarding Aujeszky's disease in
the world and in Ukraine has been analyzed according to the
reports of World Organisation for Animal Health (OIE) and the
reports of the State Committee for Veterinary Medicine for 10 years.
Epizootological and analytical methods of research, as well as
indicators of intensity and extensiveness of the epizootic process
have been used.
Results. The first country that eradicated Aujeszky's disease was
Britain (1989). The countries such as Denmark (1991), Switzerland
(1993), Sweden (1995), Austria (1996), Luxembourg (1999),
Germany (2000), Greece (2001), Belgium (2001), and Netherlands
(2004) have reported the eradication of this infection in different
years. Japan and the United States reported the eradication of the
disease in 1993. However, as it can be seen from the analysis of
the incidence over the last 10 years in the world, there is still
reporting on the disease in the countries that have already
eradicated it (Austria, Germany, Japan, USA). The new registration
of wildlife cases in countries that have already eradicated this
infection suggests the presence of reservoirs in the wild.
In Ukraine, in 2008, the “Program for the eradication of Aujeszky's
disease among pigs in Ukraine for 2008-2012” was approved based
on vaccination against this disease using gE-negative marker
vaccines and conducting serological screening on antibodies to
glycoprotein gE of the pathogen. An analysis of the epizootic
situation showed that after the implementation of the provisions
thereof, there were some positive trends, since among the domestic
pigs no flu outbreaks were recorded for 3 years (2014-2016). Again,
the following years turned out to be unsatisfactory. In total for the
period of 2009-2018, 18 unsatisfactory items and 997 diseased
animals were recorded among the domestic pigs in Ukraine. In
2009, 4 unsatisfactory items and 581 sick animals were recorded, in
2010, 3 and 134, respectively, in 2011 – 4 and 154, respectively, in
2012 – 1 and 45, respectively, in 2013 – 3 and 62, respectively, in
2017 – 2 and 11, respectively, in 2018 – 1 and 10, respectively. The
prevalence per 1,000 animals during this period was 0.12, focality –
55.4 animals per unsatisfactory focus, the prevalence and rate of
unsatisfactory foci during this period was 0.0006.
Among wild pigs, the disease was found in 2013 and 2014.
Conclusions. The analysis of the epizootic situation over the past
10 years has shown that Aujeszky's disease has been recorded in
Europe and the American continent. 24 unsatisfactory items and
1,006 sick animals were recorded within the analyzed period.

# 276. Епізоотична ситуація щодо хвороби Ауєскі у світі та
в Україні
Даценко Р., Корнієнко Л., Мороз О., Карпуленко М.
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. В Україні протягом декількох років реалізовувались
заходи проти хвороби Ауєскі згідно із прийнятою Програмою
викорінення інфекції. Програму не вдалося реалізувати
повною мірою. Україна залишається неблагополучною щодо
хвороби Ауєскі до цього часу. Мета: проаналізувати
епізоотичну ситуацію щодо цього захворювання у світі та в
Україні упродовж останніх 10 років.
Методи. Аналізували епізоотичну ситуацію щодо хвороби
Ауєскі у світі та в Україні за повідомленнями Всесвітньої
організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) та звітами
Державного комітету ветеринарної медицини за 10 років.
Використані епізоотологічний та аналітичний методи
досліджень, а також показники інтенсивності та
екстенсивності епізоотичного процесу.
Результати. Першою країною, яка провела викорінення
хвороби Ауєскі, була Великобританія (1989 р.). Про
викорінення цієї інфекції у різні роки повідомляли такі країни,
як Данія (1991 р.),Швейцарія (1993 р.),Швеція (1995 р.),
Австрія (1996 р.), Люксембург (1999 р.), Німеччина (2000 р.),
Греція (2001 р.), Бельгія (2001 р.), Нідерланди (2004 р.). Японія і
США повідомляли про викорінення хвороби в 1993 році. Однак,
як бачимо з аналізу захворюваності за останні 10 років у світі,
знову повідомляють про хворобу країни, які вже провели
викорінення останньої на своїй території (Австрія, Німеччина,
Японія, США). Нова реєстрація випадків хвороби серед диких
тварин у країнах, які вже провели викорінення цієї інфекції,
говорить про наявність резервуарів у дикій природі.
В Україні у 2008 році було затверджено «Програму викорінення
хвороби Ауєскі свиней на території України на 2008-2012
роки», яка ґрунтувалась на проведенні вакцинації проти цього
захворювання із застосуванням gE-негативних маркерних
вакцин та проведенні серологічного скринінгу на наявність
антитіл до глікопротеїну gE збудника. Аналіз епізоотичної
ситуації показав, що після реалізації положень цієї програми
спостерігались певні позитивні тенденції, адже серед свійських
свиней спалахів захворювання не реєстрували 3 роки
(2014-2016). Наступні роки виявились знов неблагополучними.
Всього за період 2009-2018 років серед свійських свиней в
Україні було зареєстровано 18 неблагополучних пунктів і 997
хворих тварин. У 2009 році зареєстровано 4 неблагополучних
пункти і 581 хвора тварина, у 2010 – відповідно 3 і 134, у 2011
– відповідно 4 і 154, у 2012 – відповідно 1 і 45, у 2013 –
відповідно 3 і 62, у 2017 – відповідно 2 і 11, у 2018 – відповідно
1 неблагополучний пункт і 10 хворих тварин. Превалентність
на 1000 тварин за цей період склала 0,12, вогнищевість – 55,4
тварини на один неблагополучний осередок,
розповсюдженість і неблагополучність за цей період мали
показник 0,0006.
Серед диких свиней хворобу було виявлено у 2013 і 2014
роках.
Висновки. Аналіз епізоотичної ситуації за останні 10 років
показав, що хворобу Ауєскі реєструють у країнах Європи та
Американського континенту. За проаналізований період
зареєстровано 24 неблагополучні пункти і 1006 хворих тварин.
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# 290. Investigation of Polymorphism of Canine Parvovirus
Vaccine and Pathogenic Strains
Yurko P., Shcherbak O., Krasnozheniuk Ya.
Kharkiv State Zooveterinary Academy

Introduction. Canine parvovirus (CPV-2) is member of the feline
parvovirus (FPV) subgroup and is classified as parvoviruses of the
family Parvoviridae. CPV-2 was first registered in 1978 in dog. Quite
rapidly, CPV-2 became an epizootic disease, spreading among the
world population of dogs. In the evolution of parvovirus CPV-2,
three related antigenic variants – CPV-2a, CPV-2b and CPV-2c
were identified.
In Ukraine, vaccination against canine parvovirus enteritis is one of
the major measures to combat the disease. More than 30 products
are registered and sold in the country, produced by such countries
as France, Czech Republic, USA, Belgium, Netherlands and
Russia. Most often, polyvalent vaccines based on live attenuated
parvovirus strains are used. There are no developed Ukrainian
vaccines. At the same time, the disease with specific clinical picture
of parvovirus enteritis can be seen among puppies. In addition, it
should be noted that there is no data on the structure of isolates
circulating in Ukraine.
The aim of the study was to investigate the differences in the
structure of the VP2 gene in vaccine and pathogenic canine
parvovirus strains.
Methods. The data presented in the GenBank database were used,
phylogenetic analysis was performed via the Unipro UGENE 1.31
software.
Results. The following sequences of Canine parvovirus strains
presented in the GenBank database were analyzed: MH213140.1,
KP881653.1, GU212792.1, GU212790.1, FJ011098.1,
GU212791.1, MG264079.1, GU392239.1, KF539801.1,
MH491947.1, MH491855.1, DQ025952.1, MH329287.1,
AY262281.1, KY921606.1. Among these strains 5 (GU212792.1,
GU212790.1, FJ011098.1, GU212791.1, KY921606.1) are used in
vaccines registered in Ukraine. Pathogenic isolates were isolated in
Italy, Taiwan, and China. Because of the research, SNP (Single
Nucleotide Polymorphism) was detected in the sequences shown,
and a phylogenetic tree was constructed (Neighbor Joining
Method). The smallest distances have been established between
the VAC_M primodog (GU212790.1), VAC_P vanguard
(GU212791.1), and VAC_C quantum (GU212792.1) vaccine strains.
The vaccine strains Intervet (FJ011098.1) and MX-VACVBC/17
(KY921606.1) are in a separate cluster from the other three vaccine
strains. They form a separate cluster. In addition, the smallest
distances were detected between isolates according to territorial
distribution. The results may indicate differences in the antigenic
structure of circulating pathogenic strains of canine parvovirus,
which requires further research
Conclusions. The established differences between vaccine and
pathogenic strains indicate the need for epizootic monitoring of
parvovirus enteritis, isolation and research of circulating strains in
Ukraine.

# 290. Дослідження поліморфізму вакцинних та патогенних
штамів парвовірусу собак
Юрко П.,Щербак О., Красноженюк Я.
Харківська державна зооветеринарна академія

Вступ. Парвовірус собак (Canine parvovirus - CPV-2) є членом
підгрупи парвовірусів котів (FPV) і відноситься до родини
Parvoviridae. Парвовірус собак вперше був зареєстрований в
1978 році. Досить швидко CPV-2 перетворився на епізоотичне
захворювання, поширившись серед світових популяцій собак. В
процесі еволюції парвовірусу CPV-2 були виділені три
споріднених антигенних варіанти – CPV-2a, CPV-2b та CPV-2c.
В Україні вакцинація парвовірусного ентериту собак – один із
головних заходів боротьби із захворюванням. У країні
зареєстровано та реалізується понад 30 препаратів, виробники
яких такі країни, як Франція, Чехія, США, Бельгія, Нідерланди
та Росія. Найчастіше застосовуються полівалентні вакцини на
основі живого атенуйованого штаму парвовірусу.Жодного
препарату вітчизняного виробництва не розроблено. При цьому
спостерігається захворювання цуценят з характерною для
парвовірусного ентериту клінічною картиною. Також, слід
відзначити, що не має даних щодо структури циркулюючих на
території України ізолятів.
Метою дослідження було дослідити відмінності у структурі гену
VP2 вакцинних та патогенних штамів парвовірусу собак.
Методи. Проведений порівняний аналіз нуклеотидних
послідовностей гену VP2 парвовірусу собак, які представлені у
GenBank. Філогенетичний аналіз послідовностей проводили за
допомогою програмного забезпечення Unipro UGENE 1.31.
Результати. Проаналізовано послідовності штамів парвовірусу
собак, представлені у базі даних GenBank: №№ MH213140.1,
KP881653.1, GU212792.1, GU212790.1, FJ011098.1, GU212791.1,
MG264079.1, GU392239.1, KF539801.1, MH491947.1,
MH491855.1, DQ025952.1, MH329287.1, AY262281.1,
KY921606.1. Серед наведених штамів 5 (GU212792.1,
GU212790.1, FJ011098.1, GU212791.1, KY921606.1)
використовуються у вакцинах, зареєстрованих на території
України. Патогенні ізоляти були виділені в Італії, Тайвані,
Китаї. В результаті досліджень виявлено SNP
(однонуклеотидний поліморфізм, Single Nucleotide
Polymorphism) у досліджених послідовностях, побудовано
філогенетичне дерево (метод приєднання сусідів). Найменші
відстані встановлено між вакцинними штамами VAC_M
primodog (GU212790.1), VAC_P vanguard (GU212791.1), VAC_C
quantum (GU212792.1). Вакцинні штами Intervet (FJ011098.1) та
MX-VACVBC/17 (KY921606.1) знаходяться у окремому кластері
від інших трьох вакцинних штамів. Вони утворюють окремий
кластер. Також найменші відстані виявлено між ізолятами за
територіальним розподілом. Отримані результати можуть
вказувати на відмінності у антигенній структурі циркулюючих
патогенних штамів парвовірусу собак, що потребує подальших
досліджень.
Висновки. Встановлені відмінності між вакцинними та
патогенними штамами свідчать про необхідність епізоотичного
моніторингу парвовірусного ентериту, виділення та
дослідження циркулюючих штамів на території України.
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# 291. Differentiation of Goose Parvovirus Vaccine Strains from
Field Isolates using Polymerase Chain Reaction-Restriction
Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP)
Kulibaba R.1, Yurko P.2, Shulika L.1
1Institute of Animal Science of the NAAS of Ukraine;
2Kharkiv State Zooveterinary Academy

Introduction. In modern veterinary medicine, the use of various
techniques, which are connected with DNA technology in a certain
way, is no longer an extravagant approach, but a completely routine
research practice. Most often, it is the use in analytical studies of a
set of molecular genetic methods that is the very demarcation line
separating modern diagnostic veterinary science from obsolete
retrograde approaches. One of such promising methods based on
the use of different types of DNA markers is the differential
diagnosis of viral diseases.
Viral enteritis is one of the most dangerous diseases in goose
breeding. When conducting diagnostic studies, it is necessary to
differentiate vaccine strains from field isolates of goose parvovirus.
Methods. For differentiation of strains of goose parvovirus used
PCR with the following restriction analysis (restriction endonuclease
HinfI).
Results. To solve the problem, the sequences of the VP3 gene
fragment of different goose parvovirus strains from the GenBank
database were analyzed at the first stage, followed by the
construction of restriction maps for searching polymorphic sites. It
was established that the vaccine strain (used in Ukraine) is
characterized by a unique restriction pattern for HinfI. In the case of
the vaccine strain BBS-99, which is part of a biological product
registered in Ukraine, there are 3 restriction fragments of ~ 103, 167
and 269 bp in the electropherogram, with a total amplicon size of
539 bp. In the case of field isolates circulating within the territory of
Ukraine, there are two restriction fragments of about 167 and 372
bp in the electropherogram. At the same time, analysis of the
nucleotide sequences of a given region of the targeted VP3 gene
showed that the pattern, giving a total of 3 fragments (103, 167 and
269 bp), is specific for a wide variety of vaccine strains. Only an
extremely small number of field isolates of goose parvovirus shows
a similar pattern of restriction, and they are almost never found in
Ukraine. It should be noted that the possibility of carrying out such
an analysis depends on the presence of the polymorphic restriction
site (in this case for HinfI), which is informative, since it allows to
distinguish between vaccine and field strains from each other. The
use of other restriction enzymes, such as BslI and MspI, does not
allow for the differentiation of strains due to the monomorphic nature
of the restriction sites, which in turn leads to uniform distribution of
DNA fragments on the electrophoregram.
Conclusions. The use of restriction analysis (HinfI restriction
enzyme) after amplification of the targeted fragment of the VP3
gene allows to effectively differentiate between vaccine and field
strains of parvovirus. This procedure does not require sequencing
and takes a total of 8 hours from the moment of sampling.

# 291. Диференціація вакцинних штамів парвовірусу гусей
від польових ізолятів з використанням методу ПЛР-ПДРФ
(полімеразна ланцюгова реакція-поліморфізм довжин
рестрикційних фрагментів)
Кулібаба Р.1,Юрко П.2,Шуліка Л.1
1Інститут тваринництва НААН України;
2Харківська державна зооветеринарна академія

Вступ. У сучасній ветеринарній медицині використання різних
методик, так чи інакше пов’язаних з ДНК-технологіями,
відноситься вже не до екстравагантних підходів, а до рутинної
практики досліджень. Часто, саме використання в аналітичних
дослідженнях сукупності молекулярно-генетичних методів і є
тією самою демаркаційною лінією, що відокремлює сучасну
діагностичну ветеринарну науку, від морально застарілих
ретроградних підходів. До одного із подібних перспективних
методів, що основані на використанні різних типів ДНК-
маркерів, й відноситься диференційна діагностика вірусних
захворювань.
До одного із найнебезпечніших захворювань у гусівництві
відноситься вірусний ентерит. При проведенні діагностичних
досліджень необхідно диференціювати вакцині штами від
польових ізолятів парвовірусу гусей.
Методи. Для диференціації штамів парвовірусу гусей
використовували ПЛР з наступним рестрикційним аналізом
(ендонуклеаза рестрикції HinfI).
Результати. Для вирішення поставленої задачі на першій
стадії було проаналізовано послідовності фрагменту гену VP3
різних штамів парвовірусу гусей із бази даних GenBank з
наступною побудовою рестрикційних карт для пошуку
поліморфних сайтів. Встановлено, що для вакцинного штаму
(що використовується на території України) характерний
унікальний паттерн рестрикції для HinfI. У випадку з
вакцинним штамом BBS-99, що входить до складу
зареєстрованої на території України вірусвакцини сухої
культуральної проти вірусного ентериту гусей із штаму BBS-99,
на електрофореграмі у наявності 3 рестрикційних фрагменти
розміром ~ 103, 167 та 269 пар нуклеотидів (п.н.), при
загальному ампліконі розміром 539 п.н. У випадку з польовими
ізолятами, що циркулюють на території України, на
електрофореграмі у наявності два рестрикційні фрагменти
розміром близько 167 та 372 п.н. При цьому, аналіз
нуклеотидних послідовностей заданої ділянки таргетного гену
VP3 показав, що паттерн, який дає у сумі 3 фрагменти (103,
167 та 269 п.н.), характерний для самих різних вакцинних
штамів. Лише край незначна кількість польових ізолятів
парвовірусу гусей демонструє схожу картину рестрикції,
причому вони практично не зустрічаються на території
України. Слід відмітити, що можливість проведення подібного
аналізу залежить від наявності поліморфного рестрикційного
сайту (в даному випадку для HinfI), який є інформативним, так
як дозволяє розрізнити вакцинні та польові штами один від
одного. Використання інших рестриктаз, таких як BslI та MspI,
не дозволяє диференціювати штами внаслідок мономорфного
характеру сайтів рестрикції, що в свою чергу призводить до
однаковості розподілу фрагментів ДНК на електрофореграмі.
Висновки. Використання рестрикційного аналізу (рестриктаза
HinfI) після проведення ампліфікації таргетного фрагменту гену
VP3 дозволяє ефективно диференціювати вакцинні та польові
штами парвовірусу. Дана процедура не потребує проведення
секвенування та займає в цілому 8 годин з моменту взяття
зразків.
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# 305. Epizootological Control over Porcine Reproductive and
Respiratory Syndrome and Circovirus Infection in Ukraine
Furda I.1, Nedosekov V.1, Sitiuk M.2
1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;
2Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine

Introduction. In Ukraine, particular urgency has been acquired
by the issue of epizootological control over porcine infectious viral
diseases, namely the reproductive and respiratory syndrome
(PRRS) and Circovirus Infection (CVI) that make significant
economic losses.
The objective of the study is to analyze the epizootological situation,
based on the geoinformation modeling, to provide a medium-term
spread forecast and to improve PRRS and CVI monitoring system in
Ukraine.
Methods. Epizootiological (collection and analysis of
epizootological data on PRRS and CVI in Ukraine), clinical (signs in
the case of animal disease on PRRS and CVI), serological
(detection of antibodies to PRRS and CVI-2 pathogens in porcine
serum by the ELISA method), molecular-genetic (DNA pathogen
detection, sequencing, phylogenetic analysis), statistical (correlation
dependence, χ2 criterion, approximation methods, Open Epi
software and geoinformation modeling analysis).
Results. The analysis of PRRS and CVI seroprevalence dynamics
was performed, which resulted in a study of 5,575 blood serum
samples on PRRS and 2,508 – on CVI. The PRRS seroprevalence
rate was 24.52%, and the CVI-2 seroprevalence rate was 68.62%.
Based on molecular genetic studies, it was proved that the isolates
of CVI-2 submitted for registration to the GenBank: IF_rKd_ds_UKR
and IF_rKv_ds_UKR are 99-100% genetically similar to isolates
isolated from territories of European and Asian countries.
The total correlation coefficient between PRRS and CVI for all
Ukraine has been statistically substantiated, which is r=0.48 with a
probability of 0.95.
A statistically significant difference between the seroprevalence
rates with the non-parametric criterion χ2 at statistical significance
P=0.05 was calculated that has led to the establishment of own
unique model of epizootological manifestation of PRRS and GVI in
the population of domestic and wild pigs.
Based on the medium-term forecast of the PRRS and CVI spread
by 2022, there is an increase in seroprevalence rates of these
infections. CVI-2 will spread faster than the PRRS virus by 2.39
times under the same conditions.
Conclusions. Based on the use of geoinformation modeling
technologies, probabilistic analysis of information, its automated
collection and processing, the epizootological control system that
provides for the establishment of a new risk-based monitoring
mechanism, ensures conditions for managerial decision-making and
is the basis for improving the PRRS and CVI diagnostic and
preventive system with a predictive correlation coefficient r=0.48.
Implementing such system contributes to the increase of the
effectiveness of anti-epizootic measures and stabilization of the
epizootic situation with PRRS and the CVI in pig farming of Ukraine.
Further studies will be the database establishment and the
development of an automated online program for calculating
epizootic indicators in order to display foci of the infection spread
and the conduct of mathematical operations.

# 305. Епізоотологічний контроль за репродуктивно-
респіраторним синдромом та цирковірусною інфекцією
свиней в Україні
Фурда І.1, Недосєков В.1, Ситюк М.2
1Національний університет біоресурсів і природокористування
України;
2Інститут ветеринарної медицини НААН України

Вступ. В Україні високої актуальності набуло питання
епізоотологічного контролю за інфекційними вірусними
хворобами свиней, а саме за репродуктивно-респіраторним
синдромом (РРСС) та цирковірусною інфекцією (ЦВІС), які
зумовлюють значні економічні збитки.
Мета досліджень – проаналізувати стан епізоотичної ситуації,
на основі ГІС-моделювання надати середньостроковий прогноз
поширення та удосконалити систему контролю за РРСС та
ЦВІС в Україні.
Методи. Епізоотологічні (збір та аналіз епізоотологічних даних
щодо РРСС та ЦВІС в Україні), клінічні (ознаки у разі
захворювання тварин на РРСС, ЦВІС), серологічні (виявлення у
сироватках крові свиней антитіл до збудників РРСС та ЦВС-2,
ІФА), молекулярно-генетичні (виявлення ДНК збудника,
секвенування, філогенетичний аналіз), статистичні
(кореляційна залежність, критерій χ2, методи апроксимації,
програмне забезпечення Open Epi та ГІС-аналізу).
Результати. Проведено аналіз динаміки серопревалентності
РРСС та ЦВІС, внаслідок чого було досліджено 5575 зразків
сироваток крові щодо РРСС і 2508 – щодо ЦВІС. Показник
серопревалентності РРСС становив 24,52%, а ЦВС-2 – 68,62%.
Доведено на основі молекулярно-генетичних досліджень, що
ізоляти ЦВС-2, які подані для реєстрації до генбанку:
IF_rKd_ds_UKR та IF_rKv_ds_UKR на 99-100% генетично
подібні до ізолятів, виділених із територій як європейських, так
і азіатських країн.
Статистично обґрунтовано загальний коефіцієнт кореляції між
РРСС та ЦВІС для всієї України, який становить r=0,48 з
вірогідністю 0,95.
Обчислено статистично значиму різницю показників
серопревалентності за допомогою непараметричного критерію
χ2 при рівні статистичної значимості Р=0,05, на основі чого було
створено власну унікальну модель епізоотичного прояву РРСС
та ЦВІС у популяції свійських та диких свиней.
За результатом середньострокового прогнозу поширення
РРСС та ЦВІС до 2022 року відмічається збільшення
показників серопревалентності цих інфекцій. ЦВС-2 буде
поширюватись швидше за вірус РРСС у 2,39 раза за однакових
умов.
Висновки. На основі залучення ГІС-технологій, вірогідного
аналізу інформації, її автоматизованого збору та обробки
запропоновано систему епізоотологічного контролю, яка
передбачає створення нового механізму ризик-орієнтованого
спостереження, забезпечує умови для прийняття
управлінських рішень та є основою для вдосконалення системи
діагностики й профілактики РРСС та ЦВІС з прогностичним
рівнем кореляції їх появи r=0,48. Впровадження у виробництво
такої системи сприяє підвищенню ефективності
протиепізоотичних заходів та стабілізації епізоотичної ситуації
щодо РРСС та ЦВІС у свинарських господарствах України.
Подальшими дослідженнями буде створення бази даних та
розробка автоматизованої онлайн програми обрахунку
епізоотологічних показників з метою відображення осередків
поширення інфекцій та проведення математичних операцій.
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# 349. Reservoirs and Sources of the Causative Agent of Swine
Erysipelas in the External Environment
Korovin I.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Swine erysipelas is widespread and dangerous
disease. Erysipelas outbreaks occur periodically and cause
significant economic losses. The reservoir of pathogen is pigs
bacterial carriers, sources of pathogen – sick and recovered pigs,
mice and objects of the environment, contaminated with bacteria.
Relevant are the questions: do the swine erysipelas bacteria really
continue to persist in conditions of modern farms for a long time in
the environment, and what role in the contamination of the
environmental objects that belongs to swine bacterial carriers, to
mouse-like rodents.
Objective of the research: study of the possibility of bacteria survival
in the laboratory vivarium by contamination of its certain sterile
sections and care items, and determination of periods of preserving
their viability and pathogenicity in the premises where infected pigs
were kept.
Methods. Strains of swine erysipelas bacteria 93, 149, 419,
nutritional media, laboratory white mice, and piglets aged 3-4
months were used.
To determine the virulence of the swine erysipelas bacteria strains,
titration was performed on white mice to determine the lethal dose
of the pathogen (DCL). Study of reservoirs and sources of the
erysipelas pathogen in the environment was conducted by
contamination of individual sterile sections of the surfaces of the
premise with virulent culture. The presence of bacteria was
determined in washings from the objects in 1, 3, 6, 24, 48, 72, 96,
120 hours and in 10, 15, 20 and 22 days.
To investigate the survival time of the pathogen in the premises
where the pigs infected with virulent erysipelas bacterial culture
were kept, washings and scrapings from all surfaces once every
one or two weeks were conducted.
Results. The study of the pathogenic properties of bacteria showed
that all strains are pathogenic. During titration on the white mice,
they caused the death of animals within 3-5 days in the titer of
1:3200.
It was established that erysipelas bacteria cultures from different
sources were pathogenic for from 24 hours to 20 days. The highest
contamination of the pig farm premises and the highest
pathogenicity of the erysipelas pathogen were observed in the
period of 30-60 days after infection of the pigs with erysipelas.
Conclusions. Pure cultures of the pathogen survive on different
surfaces from 6 hours to 20 days. In the premises where the pigs
infected with erysipelas were kept, the erysipelas pathogens
pathogenic for mice were isolated during 140 days after infection of
the pigs.
High pathogenicity was detected in bacteria isolated from drinking-
bowls and cement floor, in washings from the walls, the pathogen
became pathogenic for white mice only 30 days after the infection of
the pigs. In the premises where experimentally infected piglets were
kept, the highest pathogenicity of the erysipelas pathogen was
established in the washings from the surface of the fields, walls and
equipment in 30-60 days after the infection of the pigs with
erysipelas.

# 349. Резервуари і джерела збудника бешихи свиней у
зовнішньому середовищі
Коровін І.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Бешиха свиней – поширене і небезпечне захворювання.
Спалахи бешихи періодично виникають і завдають значних
економічних збитків. Резервуаром збудника бешихи вважають
свиней-бактеріоносіїв, джерелами збудника інфекції – хворих і
перехворілих свиней, мишей та об’єкти зовнішнього
середовища, контаміновані бактеріями.
Актуальними є питання: чи дійсно бактерії бешихи свиней в
умовах сучасних господарств зберігаються тривалий час у
зовнішньому середовищі, і яка роль у контамінації об’єктів
зовнішнього середовища належить свиням-бактеріоносіям,
мишоподібним гризунам.
Мета досліджень: вивчення можливості виживання бактерій
бешихи у віварії лабораторії шляхом контамінації окремих
стерильних його ділянок і предметів догляду та визначення
термінів збереження їхньої життєздатності і патогенності у
приміщеннях, де утримували заражених свиней.
Методи. У роботі використовували штами бактерій бешихи
свиней № 93, 149, 419, живильні середовища, лабораторних
білих мишей, поросят віком 3-4 місяці.
Для визначення вірулентності штамів бактерій бешихи
проводили титрування на білих мишах з метою встановлення
летальної дози збудника (DCL). Вивчення резервуарів і
джерел збудника бешихи у зовнішньому середовищі
проводили шляхом контамінації вірулентною культурою
окремих стерильних ділянок поверхонь приміщення. Наявність
бактерій бешихи визначали у змивах з об’єктів через 1, 3, 6,
24, 48, 72, 96, 120 годин та 10, 15, 20 і 22 доби.
Для дослідження строків виживання збудника у приміщеннях,
де утримувались інфіковані вірулентною культурою бактерій
бешихи свині, проводили змиви та зіскоби з усіх поверхонь
один раз в один-два тижні.
Результати. Вивчення патогенних властивостей бактерій
показало, що всі штами патогенні. При проведенні титрування
на білих мишах вони викликали загибель тварин протягом 3-5
діб у титрі 1:3200.
Встановлено, що культури бактерій бешихи з різних джерел
були патогенними протягом від 24 годин до 20 діб. Найбільше
обсіменіння свинарських приміщень і найвища патогенність
збудника бешихи спостерігається у термін 30-60 діб після
зараження свиней бешихою.
Висновки. Чисті культури збудника бешихи виживають на
різних поверхнях від 6 годин до 20 діб. У приміщеннях, де
утримувались інфіковані бешихою свині, патогенний для
мишей збудник бешихи виділяли протягом 140 діб після
зараження свиней.
Висока патогенність виявлена у бактерій, виділених з поїлок і
цементної підлоги, у змивах зі стін збудник лише через 30 діб
після зараження свиней ставав патогенним для білих мишей. У
приміщеннях, де знаходилися експериментально інфіковані
поросята, найвища патогенність збудника бешихи встановлена
у змивах з поверхні полів, стін та інвентарю через 30-60 діб
після зараження свиней бешихою.
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# 434. Monitoring the Spread of Foulbrood Diseases of Bees on
Bee Farms of Ukraine
Sirenko O., Desiatnykova O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Among the known infectious diseases of honey bees,
the greatest danger is represented by foulbrood diseases: American
foulbrood, European foulbrood. These diseases have similar clinical
signs and affect the capped and uncapped brood of working bees
and drones. The objective of the study was to monitor the spread of
foulbroods in bee farms in Ukraine.
Methods. The study was conducted during 2016-2018 in 19
Oblasts of Ukraine (Vinnytsia, Volyn, Dnipropetrovsk, Donetsk,
Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Kyiv, Luhansk, Lviv,
Odesa, Poltava, Sumy, Kharkiv, Kherson, Cherkasy, and
Chernihiv). Material from bee families sick or suspected to be sick
was used for the study. Each pathological material sample was
examined visually; preparation, staining and microscopy of smears
were performed; diagnostic swabs were prepared from cells that
contained dead larvae; Tomashets, and Willis and Hobb's nutrition
media were sown with further pathogen identification.
Results. The percentage of foulbroods from the general pathology
of bees in 2016 amounted to 18.6%, increased in 2017 to 31.0%
and decreased in 2018 to 17%.
In 2016, the following pathogens were isolated: causative agent of
American foulbrood Paenibacillus larvae – 12 isolates (54.5%);
causative agents of European foulbrood Melissococcus pluton – 8
(36.4%) and Paenibacillus alvei – 2 (9.1%).
In 2017, the foulbroods were registered in bee farms of Odesa,
Kharkiv, Chernihiv and Zaporizhzhia Oblasts both in the form of
monoinfections and in association with viroses (sacbrood), and the
mixed course of American and European foulbroods (M. pluton) - in
bee farms of Kharkiv Oblast. The foulbroods were found in 23
samples of pathological material: 3 honey samples and 20 brood
samples.
In 2018, 31 isolates were isolated: 10 – P. larvae, 18 – M. pluton, 3
– Р. alvei. Isolates of P. larvae were isolated in Kharkiv Oblast (6
isolates) - 19.35%, Ivano-Frankivsk Oblast (3 isolates) - 9.6%, and
Poltava Oblast (1 isolate) - 3.2%. The pathogens M. pluton were
isolated in Kharkiv Oblast (3 isolates) - 9.6%, in Sumy Oblast (5
isolates) - 16.1%, in Poltava Oblast (2 isolates) - 6.45%, in
Cherkasy Oblast (5 isolates) - 16.1%, in Zaporizhzhia Oblast (1
isolate) - 9.6%. In two cases, a mixed course was recorded (M.
pluton and P. larvae). There were also 3 isolates of P. alvei (9.6%)
in Kharkiv Oblast.
Conclusions. The study results demonstrate the high rates of bee
morbidity both by mono and mixed forms of the foulbroods. Timely
monitoring makes it possible to detect sick bee families and prevent
healthy bee families from being infected. Given the above, the
prospect of further studies is the development of modern standards
for the provision of veterinary and sanitary safety of international
trade in bees under the requirements recommended by the
International Epizootic Bureau.

# 434. Моніторинг розповсюдження гнильцевих
захворювань бджіл на пасіках України
Сіренко О., Десятникова О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Серед відомих інфекційних захворювань медоносних
бджіл найбільшу небезпеку представляють гнильцеві хвороби:
американський, європейський гнилець. Ці захворювання мають
схожі клінічні ознаки та вражають печатний і відкритий розплід
робочих бджіл та трутнів. Метою досліджень було провести
моніторинг розповсюдження гнильців на пасіках України.
Методи. Дослідження проводили протягом 2016-2018 років у
19 областях України (Вінницькій, Волинській,
Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській,
Кіровоградській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській,
Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській,
Чернігівській). Для дослідження використовували матеріал від
хворих і підозрюваних у захворюванні сімей бджіл. Кожний
зразок патологічного матеріалу досліджували візуально;
проводили приготування, фарбування та мікроскопію мазків;
готували діагностичні змиви з комірок, що містили загиблих
личинок; висівали змиви на поживні середовища Томашеца та
Уілліса-Гоббза з подальшою ідентифікацією збудників.
Результати. Відсоток гнильців від загальної патології бджіл у
2016 році склав 18,6%, збільшився у 2017 році до 31,0% та
зменшився у 2018 році до 17%.
У 2016 році виділили збудників: американського гнильцю
Paenibacillus larvae – 12 ізолятів (54,5%); європейського, який
спричинюється Мelissococcus pluton – 8 (36,4%) та Paenibacillus
alvei – 2 (9,1%).
У 2017 році гнильців реєстрували на пасіках Одеської,
Харківської Чернігівської та Запорізької областей як у вигляді
моноінфекцій, так і в асоціації з вірозами (мішечкуватий
розплід), та змішаний перебіг американського та
європейського (збудник M. pluton) – на пасіках Харківської
області. Гнильці були виявлені у 23 зразках патологічного
матеріалу: трьох зразках меду та 20 зразках розплоду.
У 2018 році всього було виділено 31 ізолят: 10 – P. larvae, 18 –
M. pluton, 3 – Р. alvei. Ізоляти збудника P. larvae було виділено
у Харківській області (6 ізолятів) – 19,35%, Івано-Франківський
області (3 ізоляти) – 9,6% та у Полтавський області (1 ізолят) –
3,2%. Збудників M. pluton було виділено у Харківській області
(3 ізоляти) – 9,6%, у Сумський області (5 ізолятів) – 16,1%, у
Полтавський області (2 ізоляти) – 6,45%, у Черкаський області
(5 ізолятів) – 16,1%, у Запорізький області (1 ізолят) – 9,6%. У
двох випадках реєстрували змішаний перебіг (збудники M.
pluton та P. larvae). Також було виділено 3 ізоляти P. alvei
(9,6%) у Харківський області.
Висновки. Результати досліджень свідчать про високі
показники захворюваності бджіл як моно-, так і змішаними
формами гнильців. Своєчасне проведення моніторингу
дозволяє виявити хворі сім’ї та попередити ураження здорових
сімей. Враховуючи вищезазначене, перспективою подальших
досліджень є розробка сучасних стандартів для забезпечення
ветеринарно-санітарної безпеки міжнародної торгівлі
бджолами згідно вимог рекомендованих міжнародним
епізоотичним бюро.
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# 040. Improvement of the Microscopic Method of Laboratory
Diagnostics of Cryptosporidiosis in Ukraine
Kylypko L.1, Makhota L.1, Pokhyl S.2, Tymchenko O.2, Sklyar N.2
1SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology of the
NAMS of Ukraine

Introduction. Cryptosporidiosis is a global biological threat that
affects the general population. Purpose of the studies was
improvement of the efficiency of the laboratory diagnostics of
cryptosporidiosis by improving the scatoscopy technique.
Methods. 118 samples of feces of various natural origin with the
corresponding epidemiological history were used for this study.
Methods: parasitological, microscopic and statistical.
Results. Cryptosporidia oocysts were detected in 62.5%, 3.9% and
12.5% of samples taken from calves, children and patients
respectively, diagnosed with B20 with intestinal infection.
Two commonly used methods of purification and concentration and
six methods of staining of cryptosporidia oocysts have been
learned, experimentally tested, and their disadvantages were
established.
Comparison of the centrifugal flotation in the sucrose gradient and
the centrifugal sedimentation in the formalin-ethyl acetate mixture
revealed high material usage and labor intensity of procedures, low
levels of validity and biosafety, a significant variation in productivity
due to the significant influence of the subjective factor. Usage of
Mini Parasep® SF-EU Fecal Parasite Concentrator (Apacor Ltd.,
England) 2.2-2.6 times reduced labor intensity of the process,
provided a moderate level of validity, high biosafety and greater
productivity of microscopic detection of cryptosporidia oocyst in
comparison with traditional variant (concentration by formol/ethyl
acetate centrifugal sedimentation – FECS).
It has been established that all traditional methods for staining of
cryptosporidia oocysts can detect significant microscopic signs in
fecal samples; however, with the exception of the auramine-
rhodamine staining method (ARM), they do not provide the
necessary visualization of the identification criterion according to
internal structure of oocysts that do not allow to differentiate
parasitic oocysts from alike contaminant present in feces.
Developed advanced auramine-rhodamine water staining method
(ARWM) for cryptosporidia oocysts provides a sufficient level of
visualization of all diagnostically important signs of oocysts for their
identification. Compared to well-known ARM, the significant
technological advantages of advanced ARWM are absence of toxic
substance phenol in the colourant formulation and combined use of
several technological procedures for smear preparations that, in
general, can reduce the number of stages of the staining almost
twice.
Conclusions. For the first time in Ukraine, an improved method of
staining of cryptosporidia oocysts for their detection in samples of
feces using luminescent microscopy was developed. This method is
safer and reduces the number of stages in staining technology. The
reasonability of using Mini Parasep® SF-EU Fecal Parasite
Concentrator to optimize purification and concentration procedures
of cryptosporidia oocysts was justified.

# 040. Удосконалення мікроскопічного методу
лабораторної діагностики криптоспоридіозу в Україні
Килипко Л.1, Махота Л.1, Похил С.2, Тимченко О.2, Скляр Н.2
1ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН
України»

Вступ. Криптоспоридіоз – глобальна біологічна загроза, що
вражає широкі верстви населення. Мета дослідження -
підвищення ефективності лабораторної діагностики
криптоспоридіозу шляхом удосконалення копроскопічного
методу дослідження.
Методи. Об’єктом дослідження слугували 118 зразків фекалій
різного природного походження з відповідним епідеміологічним
анамнезом. Методи: паразитологічні, мікроскопічні,
математико-статистичні.
Результати. Ооцисти криптоспоридій виявлено у 62,5, 3,9 і
12,5% зразків, відібраних відповідно від телят, дітей та хворих
з діагнозом В20 з кишковою інфекцією. Освоєно,
експериментально випробувано і встановлено недоліки двох
загальновживаних методів очистки та концентрування і шести
методів фарбування ооцист криптоспоридій. Порівняння
методу відцентрової флотації в градієнті сахарози та методу
відцентрової седиментації в формалінетилацетатній суміші
виявило високу матеріалозатратність та трудомісткість
процедур, низькі рівні валідності та біобезпечності, варіювання
продуктивності. Використання паразитологічного
концентратору Mini Parasep® SF-EU Fecal Parasite Concentrator
виробництва Apacor Ltd. (Англія) у порівнянні із традиційним
варіантом (concentration by formol/ethyl acetate centrifugal
sedimentation – FECS) дозволило знизити у 2,2-2,6 раза
трудомісткість процесу, забезпечити помірний рівень
валідності, високу біобезпечність та більшу продуктивність
виявлення кількості ооцист у препаратах.
Встановлено, що всі випробувані традиційні методи
фарбування ооцист криптоспоридій дозволяють виявляти у
зразках фекалій значимі мікроскопічні ознаки, проте, за
виключенням аурамін-родамінового методу (auramine-
rhodamine stainig method - ARM), не забезпечують досягнення
необхідної візуалізації критерію за внутрішньою
структурованістю ооцист, що перешкоджає диференціюванню
ооцист паразитів із присутніми у фекаліях морфологічно-
подібними контамінатами. Розроблений удосконалений
аурамін-родаміновий метод (auramine-rhodamine-water stainig
method – ARWM) фарбування ооцист забезпечує достатній
рівень візуалізації діагностично-важливих ознак. У порівнянні з
відомим методом ARM перевагами удосконаленого методу
ARWM є відсутність у рецептурі розчинів барвників фенолу та
комбіноване проведення декількох технологічних процедур
підготовки препаратів, що може зменшити кількість етапів
фарбування майже вдвічі.
Висновки. Вперше в Україні розроблено удосконалений метод
фарбування ооцист криптоспоридій для їх виявлення у зразках
фекалій за допомогою люмінесцентної мікроскопії, який є
більш безпечним і дозволяє зменшити кількість етапів
технології фарбування. Обґрунтовано доцільність
використання фекального паразитологічного концентратору
Mini Parasep® SF-EU Facal Parasite Concentrator з метою
оптимізації процедур очистки і концентрування ооцист
криптоспоридій.
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# 048. The Effect of 7- (3-Chlorbutylene-2-Yl-1-)-8-N-
Methylpiperazin-3-Methylxanthine Compound on
Hematological Parameters of Dogs with Nematodiasis
Ponomarenko O., Kornienko V., Ponomarenko M., Duchenko K.,
Ladohubets O., Harkusha І.
Kharkiv State Zooveterinary Academy

Introduction. The development of modern means of treating
animals and people with helminthiases is an actual problem of
veterinary and human medicine. Direct contact of dogs with their
owners in case of non-compliance with the rules of personal
hygiene affects the increase in the incidence of people with
helminthiasis. To combat helminths, new antihelminthic drugs are
constantly offered or developed. According to modern requirements,
every new pharmacological substance must be analyzed for its
effect on the animal organism. The objective of the research was to
study the effect of the newly synthesized 7-(3-chlorobutylene-2-
yl-1-)-8-N-methylpiperazin-3-methylxanthine compound on the
hematological parameters of dogs with nematodiasis.
Methods. According to the ethical principles of handling
experimental animals, twenty 3 to 4-year-old mongrel dogs
participated in the experiments. Animals were divided into 2 groups,
10 dogs in each group. The first group, according to the results of
scatoscopy research, included dogs spontaneously infested with
ankylostomiasis and toxocariasis. The second group was formed of
conditionally healthy dogs, which did not show ovoscopic elements
of helminths. The test compound was administered to dogs of both
groups individually, once or orally adding to the feed at a dose of
45.0 mg/kg during the morning feeding. For hematological studies,
blood samples were taken from animals for administration and on
day 7, 15 and 30 after the administration of the compound. The
level of total hemoglobin in the blood was determined by the
hemoglobin cyanide method. The number of erythrocytes was
determined by colorimetric method. The number of leukocytes was
counted in the Goryaev chamber, the leukoformulas were
determined in blood smears.
Results. In the first group of the sick dogs at the beginning of the
study, the hemoglobin level (99.2 ± 7.6) and the number of
erythrocytes (5.1 ± 0.5) were significantly reduced, and the number
of leukocytes was 1.8 times higher than in control animals, which
confirms the effect of parasitic invasions. Eosinophilia was observed
in dogs of the first group, which reached 8.6% during the entire
study period. The decrease in the number of eosinophils in the
blood of sick dogs was observed after the application of the
investigated compound, which is associated with the release of
helminths from animal organisms. The number of erythrocytes,
leukocytes and hemoglobin level in dogs of the second group during
the study were within the physiological norm. The leukogram data
showed that the percentage ratio of the blood cells of healthy dogs
did not significantly differ and was within the physiological norm.
Conclusions. 7- (3-chlorobutylene-2-yl-1 -)- 8-N-methylpiperazin-3-
methylxanthine compound at a therapeutic dose of 45.0 mg/kg does
not cause statistically significant changes in hematological
parameters in dogs and is promising for use as a therapeutic agent
for animals with nematodiasis. The direction of further research is to
study the effect of the synthesized compound on the body of various
animal species.

# 048. Вплив сполуки 7-(3-хлорбутилен-2-ил-1-)-8-N-
метилпіперазино-3-метилксантину на гематологічні
показники собак, хворих на нематодози
Пономаренко О., Корнієнко В., Пономаренко М., Дученко К.,
Ладогубець О., Гаркуша І.
Харківська державна зооветеринарна академія

Вступ. Розробка сучасних засобів лікування тварин і людей,
хворих на гельмінтози, є актуальною проблемою ветеринарної
та гуманної медицини. Безпосередній контакт собак зі своїми
власниками при недотриманні правил особистої гігієни впливає
на збільшення захворюваності людей на гельмінтози. Для
боротьби з гельмінтами постійно пропонуються нові або
вдосконалюються вже існуючі антигельмінтні препарати. За
сучасними вимогами кожну нову фармакологічну речовину
необхідно досліджувати щодо її впливу на організм тварини.
Метою досліджень було вивчення впливу вперше синтезованої
сполуки 7-(3-хлорбутилен-2-ил-1-)-8-N-метилпіперазино-3-
метилксантину на гематологічні показники собак, хворих на
нематодози.
Методи. У дослідах, згідно із етичними принципами
поводження з експериментальними тваринами, було
використано 20 безпородних собак, віком від 3 до 4 років.
Тварини були розділені на 2 групи, по 10 собак у кожній. В
першу групу, за результатами копроскопічних досліджень,
входили собаки, спонтанно інвазовані на анкілостоматидози та
токсокароз. Друга група була сформована з умовно здорових
собак, у яких не виявляли овоскопічних елементів гельмінтів.
Досліджувану сполуку вводили собакам обох груп
індивідуально, одноразово, перорально в дозі 45,0 мг/кг в
період ранкової годівлі, додаючи в корм. Для гематологічних
досліджень проби крові відбирали від тварин до введення і на
7, 15 і 30-у добу після введення сполуки. Рівень загального
гемоглобіну в крові визначали гемоглобінціанідним методом.
Кількість еритроцитів визначали колориметричним методом.
Кількість лейкоцитів підраховували у камері Горяєва,
лейкоформулу визначали у мазках крові.
Результати. У хворих собак першої групи на початку
досліджень рівень гемоглобіну (99,2±7,6) та кількість
еритроцитів (5,1±0,5) були значно знижені, а кількість
лейкоцитів в 1,8 разів вище за показників тварин контрольної
групи, що є підтвердженням впливу паразитарних інвазій. У
собак першої групи спостерігали еозинофілію, яка досягала
8,6% протягом всього періоду досліджень. Зниження кількості
еозинофілів в крові хворих собак спостерігали після
застосування дослідженої сполуки, що пов’язано зі
звільненням організму тварин від гельмінтів. Кількість
еритроцитів, лейкоцитів і рівень гемоглобіну у собак другої
групи протягом досліджень перебували в межах фізіологічної
норми. Показники лейкограми свідчили, що відсоткове
співвідношення клітин крові здорових собак вірогідно не
відрізнялись та знаходились в межах фізіологічної норми.
Висновки. Сполука 7-(3-хлорбутилен-2-ил-1-)-8-N-
метилпіперазино-3-метилксантину в терапевтичній дозі 45,0
мг/кг не викликає статистично достовірних змін гематологічних
показників у собак та є перспективною для використання в
якості лікувального засобу при нематодозах тварин.
Напрямком подальших досліджень є вивчення впливу
синтезованої сполуки на організм різних видів тварин.
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# 049. Contamination Level of Livestock Farming Objects with
Helminth Eggs
Paliy A., Sumakova N.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The invasive onset of parasites (eggs and free
invasive larvae), when excreted into the environment faecally,
contaminates the objects subjected to veterinary control that creates
a serious sanitary and hygienic problem. Studying the distribution
and conduction level of diagnostic testing on animal parasitosis in
farms with different production directions is a part and parcel of the
whole complex of preventive and sanitary measures. The work
objective was to determine the contamination level of livestock
biocoenoses with helminth eggs.
Methods. A study of 460 samples collected from livestock farms
was conducted, of which 180 were from pig houses, 100 – sheep
houses, 120 – cattle houses and 60 – from surrounding territories of
livestock enterprises. Samples from the animal houses for the
helminth eggs were investigated by the method according to
H.A. Kotelnykov (1983). The species of helminth eggs was
determined on the basis of morphological (color, shape, size,
number of shells, presence of operculum) and biological
(developmental stage of the egg) features. The soil sample tests for
the presence of exogenous helminthic forms were carried out
according to the method of N. Romanenko (2000).
Results. In the samples from the pig houses, four morphotypes of
eggs were found (Ascaris suum – 5.3%, Trichuris suis – 14.6%,
Oesophagostomum dentatum – 60.6%, Strongyloides ransomi –
19.4%), sheep houses – three morphotypes (Dicrocoelium
lanceatum – 3.8%, Trichocephalus ovis – 29.3%, Strongylata spp. –
46.9%), cattle houses – three morphotypes (Neoascaris vitulorum –
2.7%, Trichocephalus skrjabini – 12.9%, Strongylata spp. – 34.5%).
At the same time, the dung channels (100%) and the floor of animal
houses (from 50.0% to 86.7%) were the most contaminated with
helminth eggs areas.
The overall sanitary soil contamination level of the territory of the
pig-breeding farm with helminth eggs was 33.3%, and the most
eggs were found in the samples collected from the exit of the dung
remover (146±38.5 eggs/100 g) and at the exit of the farm (97±6.9
eggs/100 g). The soil contamination of the territory of the sheep
farm was 40%, while the contamination intensity was 39±14.5 eggs
per 100 g. The sanitary soil contamination level of the dairy farm
territory was 36.6%, with an average contamination of 39.3-38.5
eggs per 1 kg. The average invasiveness of samples collected from
the places of dung remover exit made up 178.75±7.0 eggs per 100
g of the studied soil.
Conclusions.When examining livestock farms (pig, sheep, cattle
houses), there was established their significant sanitary
contamination with exogenous helminthic forms (from 21.7% to
45.6%) and the soil of their territories (from 20% to 36.6%). Upon
untimely detection of worm-infested animals and failure to timely
prophylactic disinvasion of livestock farming objects, the level of
biological contamination of indoor (32.5%) and outdoor spaces of
livestock farms (42.5%) with exogenous helminthic forms increases.

# 049. Рівень контамінації яйцями гельмінтів об’єктів
тваринництва
Палій А., Сумакова Н.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Інвазійний початок паразитів (яйця та вільні інвазійні
личинки) при виділенні з фекаліями в навколишнє середовище
забруднює об’єкти ветеринарного контролю, що створює
серйозну санітарно-гігієнічну проблему. Вивчення рівня
поширення та проведення діагностичних досліджень щодо
паразитозів тварин у господарствах з різним напрямом
виробництва є невід’ємною складовою в загальному комплексі
профілактичних та оздоровчих заходів. Метою дослідження
було визначення рівня забрудненості тваринницьких біоценозів
яйцями гельмінтів.
Методи. Проведено дослідження 460 проб, відібраних на
тваринницьких фермах, з яких 180 – з приміщень для
утримання свиней, 100 – овець, 120 – великої рогатої худоби та
60 – з навколишніх територій тваринницьких підприємств.
Проби з приміщень для утриманню тварин на наявність яєць
гельмінтів досліджували за методикою Котельникова Г. А.
(1983). Видову належність яєць гельмінтів визначали на
підставі морфологічних (колір, форма, розмір, кількість
оболонок, наявність кришечок) і біологічних (ступінь розвитку
зародка) ознак. Дослідження проб ґрунту на наявність
екзогенних форм гельмінтів проводили за методом Романенка
Н. А. (2000).
Результати. В пробах з приміщень для утриманню свиней
виділяються яйця чотирьох морфотипів (Ascaris suum – 5,3%,
Trichuris suis – 14,6%, Oesophagostomum dentatum – 60,6%,
Strongyloides ransomi – 19,4%), овець – трьох морфотипів
(Dicrocoelium lanceatum – 3,8%, Trichocephalus ovis – 29,3%,
Strongylata spp. – 46,9%), корів – трьох морфотипів (Neoascaris
vitulorum – 2,7%, Trichocephalus skrjabini – 12,9%, Strongylata
spp. – 34,5%). При цьому найбільш забрудненими яйцями
гельмінтів виявились гнойові канали (100%) та підлога
тваринницьких приміщень (від 50,0% до 86,7%).
Загальний рівень санітарного забруднення ґрунту території
свинокомплексу яйцями гельмінтів склав 33,3%, а найбільше
яєць було виявлено в пробі з місця на виході гнойового
транспортера (146±38,5 яєць/100 г) та на виїзді з комплексу
(97±6,9 яєць/100 г). Забрудненість ґрунту території вівцеферми
склала 40%, при цьому інтенсивність контамінації склала
39±14,5 яєць/100 г. Санітарний рівень забруднення ґрунту
території молочнотоварної ферми склав 36,6%, за середньої
контамінація 39,3-38,5 яєць на 1 кг. Інвазованість проб з місць
на виході гнойового транспортера в середньому склала
178,75±7,0 яєць у 100 г дослідженого ґрунту.
Висновки. При обстеженні об’єктів тваринництва
(свинокомплекс, вівцеферма, молочнотоварна ферма)
встановлено значний рівень їх санітарного забруднення
екзогенними формами гельмінтів (від 21,7% до 45,6%) та
ґрунту їх територій (від 20% до 36,6%). При несвоєчасному
виявлені інвазованих тварин та непроведенні профілактичної
дезінвазії об’єктів тваринництва зростає рівень біологічного
забруднення приміщень (32,5%) та території тваринницьких
ферм (42,5%) екзогенними формами гельмінтів.
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# 073. The Case of Ectoparasite Attack on Man at Personal
Farm in Kyiv Oblast
Mashkey A., Paliy A., Sumakova N.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Ectoparasites of farm animals are widespread in
Ukraine and cause considerable economic damage to livestock.
The most common ectoparasites in Ukraine are: in poultry – a red
chicken tick (Dermanyssus gallinae), puff-eaters (Mallophaga), in
rabbits – the tick (Psoroptos cuniculi), in dogs – Sarcoptes,
Sarcoptes canis, and in cattle – a complex of horn flies (mosquitoes,
midges, etc). From early spring to late autumn a big problem for
animals are the attacks of ixodid ticks on pastures, and year-round
in the livestock houses – attacks of a housefly (Musca domestica).
The aim of the study is to analyze the factors of increasing the
number of types of ectoparasites and their attacks on man.
Methods. To identify the parasites, animals and poultry were
clinically examined and samples were taken from them. Poultry
samples were taken to identify the presence of a red chicken tick.
Sampling was carried out according to the "Methods for sampling
arthropods (ticks, insects) for the diagnosis of poultry
ectoparasites" (2012) guidelines. The presence of ticks of the
Cheyletidae and ticks of the genus Psoroptes in rabbits was
selected for scraping from the affected skin and auricles, as well as
clinical signs of dermatitis. Fleas in dog and cat were found by
inspection.
Results. A family complained about an attack of unknown parasites
at a human. The farm has laying hens, rabbits, a dog, and a cat.
When caring for rabbits, the hostess was attacked by unknown
parasites that bit her, mostly her arms and upper body. After bites,
there were red spots on the body. The woman took the parasites
into the house on outerwear, the parasites attacked other family
members. In the samples taken in the poultry house, a red chicken
tick was found, with an average of 2–3%. A clinical examination of
rabbits revealed scratching on the hips, ears, and small red spots
on the body (hemorrhages). The pathogens Cheyletiella
parasitovorax and Leporacarus sp. were found in the collected
material from rabbits. The result for psoroptosis is negative. On
examination of the dog and cat, the pathogen Leporacarus sp. was
found on animal fur. The result on aphanipterosis was negative.
Considering the results obtained, the mistress was attacked by the
pincers Cheyletiella parasitovorax and Leporacarus sp.
Conclusions. According to the results obtained, further research is
needed to confirm the level of threat of ectoparasites to humans and
animals in Ukraine.

# 073. Випадок нападу ектопаразитів на людину в
особистому сільському господарстві у Київській області
Машкей А., Палій А., Сумакова Н.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Ектопаразити сільськогосподарських тварин мають
значне поширення на території України і наносять
тваринництву значних економічних збитків. Найбільш
поширеними ектопаразитами в Україні є: у птиці – червоний
курячий кліщ (Dermanyssus gallinae), пухоїди (Mallophaga), у
кролів – кліщ (Psoroptos cuniculi), у собак – Sarcoptes, Sarcoptes
canis, у великої рогатої худоби – комплекс гнусу (комарі,
мошки, мокреці, та ін.). Також з ранньої весни та до пізньої
осені великою проблемою для тварин є напад іксодових кліщів
на пасовищах, та цілорічно – у тваринницьких приміщеннях
кімнатна муха (Musca domestica).
Мета роботи – проаналізувати чинники збільшення чисельності
видів ектопаразитів та нападу їх на людину.
Методи. Для виявлення паразитів були клінічно обстежені та
відібрані проби у тварин та птиці. У птиці відбирали проби на
наявність червоного курячого кліща. Збір проводили згідно
методичних рекомендацій «Методи відбору проб
членистоногих (кліщів, комах) для діагностики ектопаразитозів
свійської птиці» (2012 р.). У кролів на наявність кліщів родини
Cheyletidae та кліщів роду Psoroptes відбирали зішкріби з
уражених ділянок шкіри і вушних раковин, а також клінічних
ознак дерматиту. Бліх у собаки та кішки виявляли методом
огляду.
Результати. Зі скаргою звернулася сім'я про напад на людину
невідомого паразита. У господарстві є кури-несучки, кролі,
собака, кішка. Під час догляду за кролями на господиню
нападали невідомі паразити, які її кусали, переважно руки та
верхню частину тулуба. Після укусів на тілі залишалися
червоні цятки. На верхньому одязі жінка заносила паразитів у
будинок, паразити нападали на інших членів сім’ї. У відібраних
пробах у пташнику виявлено червоний курячий кліщ,
закліщованість у середньому складала від 2 до 3%. При
клінічному огляді кролів виявлено розчоси на стегнах, вухах,
на тілі дрібні червоні цятки (крововиливи). У зібраному
матеріалі від кролів виявлено збудник хейлетіозу Cheyletiella
parasitovorax та Leporacarus sp. Результат на псораптоз –
негативний. При огляді собаки та кішки було виявлено
збудника Leporacarus sp. на шерсті тварин. Результат на
афаніптероз був негативний. З огляду на отримані результати
на господиню нападали кліщі Cheyletiella parasitovorax та
Leporacarus sp.
Висновки. Згідно отриманих результатів в подальшому
необхідно проведення досліджень для підтвердження ступеня
загрози від ектопаразитів для людини і тварин в Україні.
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# 081. Role of zoophilous flies in environmental pollution by
exogenous forms of helminths
Sumakova N., Paliy A., Mashkey A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Biological environmental pollution is increasingly
referred to the most important veterinary-sanitary and environmental
problems of modern era, one aspect of which is the ingress and
distribution in the environment of the helminth eggs and larvas that
infect animals. The research objective was to determine the role of
zoophilous flies in polluting prеmіsеs of livestock farms with
helminth eggs.
Methods. The insect collection on the surface of the animals skin in
the premises, as well as on the windows, stalls and other objects of
the premises for animal housing was made using an entomological
net. The collected insects were fixed in 70% ethanol and delivered
to the laboratory for further species composition determination,
quantitative assessment and dissection in accordance with the
WHO methods currently in effect (1998).
Results. The main types of two-winged flies in the premises for
animal housing (pig-breeding farm, commercial dairy farm, dog
training centre) of Kharkiv Oblast were as following: Musca
domestica L. (from 37.5% to 46.0%), Muscina stabulans F. (from
10.56% to 33.65%), Stomoxys calcitrans L. (from 11.0% to 28.85%),
Fannia scalaris F. (from 4.23% to 12.67%), Musca autumnalis De
Geer (3.9%). It was established that M. domestica was the
dominant species, which plays the greatest role (from 50.0% to
77.8%) in the distribution of exogenous forms of the helminths
Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum, Toxocara canis,
Trichocephalus vulpis. M. stabulans (from 22.2% to 33.3%) is a
source of environmental pollution with eggs of Trichuris suis, O.
dentatum, Ancylostoma caninum, T. vulpis, S. calcitrans L., in
16.7% of cases – with eggs of T. vulpis. There were no exogenous
forms of helminths detected in flies collected in the premises of the
commercial dairy farm. However, the fly index in the cowsheds was
238 insects per animal.
Conclusions. According to the obtained results, it has been
established that M. domestica plays the greatest role in pollution of
the premises of animal housing with the eggs of various kinds of
helminths. Therefore, further research is needed on the transfer of
exogenous forms of helminths by other species of zoophilous flies.

# 081. Роль зоофільних мух у забрудненні довкілля
екзогенними формами гельмінтів
Сумакова Н., Палій А., Машкей А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Біологічне забруднення навколишнього середовища все
частіше відносять до найважливіших ветеринарно-санітарних
та екологічних проблем сучасності, одним із аспектів яких є
потрапляння і розповсюдження у навколишньому середовищі
яєць і личинок гельмінтів, що уражають - тварин. Метою наших
досліджень було визначення ролі зоофільних мух в забруднені
приміщень по утриманню тварин яйцями гельмінтів.
Методи. Збір комах проводили на поверхні шкіряного покрову
тварин в приміщеннях, а також на вікнах, в станках та інших
місцях приміщень, де утримувались тварини, використовуючи
ентомологічний сачок. Зібраних комах фіксували у 70%
етиловому спирті та доставляли до лабораторії для
подальшого визначення їх видового складу, кількісного обліку
та розтину відповідно до чинних методик ВООЗ (1998).
Результати. Основними видами двокрилих у приміщеннях по
утриманню тварин (свинокомплекс, молочнотоварна ферма,
кінологічний центр) Харківської області були: Musca domestica
L. (від 37,5% до 46,0%), Muscina stabulans F. (від 10,56% до
33,65%), Stomoxys calcitrans L. (від 11,0% до 28,85%), Fannia
scalaris F. (від 4,23% до 12,67%), Musca autumnalis De Geer
(3,9%). Встановлено, що домінантним видом була M. domestica,
яка відіграє найбільшу роль (від 50,0% до 77,8%) у
розповсюдженні екзогенних форм гельмінтів Ascaris suum,
Oesophagostomum dentatum, Toxocara canis, Trichocephalus
vulpis. M. stabulans (від 22,2% до 33,3%), є джерелом
забруднення довкілля яйцями Trichuris suis, O. dentatum,
Ancylostoma caninum, T. vulpis, S. calcitrans L. у 16,7% випадках
– яйцями T. vulpis. У мух, які були зібрані у приміщеннях
молочнотоварної ферми, екзогенних форм гельмінтів не
виявлено. Поряд з цим мушиний індекс у корівниках складав
238 особин на тварину.
Висновки. Згідно отриманих результатів визначено, що M.
domestica, відіграє найбільшу роль у забруднені приміщень по
утриманню тварин яйцями різних видів гельмінтів, тому в
подальшому необхідне проведення досліджень переносу
екзогенних форм гельмінтів іншими видами зоофільних мух.
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# 098. Assessment of Fish Infection with Opisthorchis felineus
Metacercarias in the Rivers of Sumy Oblast
Fotina T., Nazarenko S., Fotina H.
Sumy National Agrarian University

Introduction. Opisthorchiasis is a disease found in humans and
carnivores. The causative agent is the trematode Opisthorchis
felineus. Humans and carnivores are infected through eating raw,
inadequately salted and poorly dried fish infected with
opisthorchiasis metacercarias. The causative agent parasitizes only
in certain carp fish: roach, tench, orfe, bream and rudd. Adult
causative agent of opisthorchiasis parasitizes in bile ducts, gall
bladder and pancreas of humans and carnivores. Opisthorchosis is
more common in the basins of Dnipro, Irtysh, Volga, Kama and
other rivers. Currently, it is widely spread on the territory of Sumy
Oblast (Dnipro basin). The sources of opisthorchiasis and their
distribution is connected to fresh water, primarily to small rivers. The
source of invasion with helminth eggs are sick people and
carnivores. Feces containing eggs of this helminth can enter the
water reservoir with sewage from yards and toilets, from cesspools,
from vessels etc. In the areas where people do not eat raw fish, the
foci of opisthorchiasis are maintained in carnivores, mainly cats and
dogs.
The objective of the study was to evaluate the degree of invasion
with O. felineus metacercarias in the fish taken from the rivers of
Dnipro basin in Sumy Oblast.
Methods. Ichthyological material was taken from the Dnipro river
basin (Vorskla, Psel, and Sula rivers) in Sumy Oblast. We
conducted partial biological analysis of the fish (mass, linear
dimension, age). Parasitological studies of the fish were carried out
in accordance with the proprietary standard of Ukraine SOU
05.02-37-285:2005. At the same time, indicators of extensiveness
and intensity of the invasion were determined.
Results. Compressorium microscopy revealed viable larvae of O.
felineus in the fish muscles. Two species of fish were found to be
infected with metacercarias: rudd (Scardinius erythrophthalmus)
and orfe (Leuciscus idus). In Vorskla river, near Klymentove village,
the infection prevalence was as follows: in rudd – extensive invasion
rate (EI) was 73%, invasion intensity (ІІ) was 222 specimens; in orfe
– EI rate was 58%, ІІ – one specimen. In the fish caught in Psel
river near Zapsillia, the invasion in rudd was as follows: EI –
47.12%, ІІ – 35 specimens. Similar studies of the fish from Sula
river (Surmachivka village) showed that invasion in rudd was as
follows: EI – 20.46%, ІI – 24 specimens; and for orfe, these rates
were 6.34% and one specimen, respectively.
Conclusions. Thus, it was established that opisthorchiasis in fish in
Dnipro river basin in Sumy Oblast is distributed in orfe and rudd with
the EI of 6.34% to 73%, and ІІ – one to 35 specimens, respectively.
Further research will be aimed at in-depth study of the biology of the
pathogen.

# 098. Оцінка зараження риби метацеркаріями Opisthorchis
felineus у річках Сумщини
Фотіна T., Назаренко С., Фотіна Г.
Сумський національний аграрний університет

Вступ. Опісторхоз – це захворювання людей та м'ясоїдних
тварин. Збудник – трематода Opisthorchis felineus. Людина та
м’ясоїдні тварини заражаються при вживанні в їжу сирої,
малосольної та погано пров’яленої риби, інвазованої
метацеркаріями опісторхозу. Збудник паразитує тільки в
деяких коропових рибах: плітці, лині, в’язі, лящі і краснопірці.
Дорослий збудник опісторхозу паразитує в жовчних ходах,
жовчному міхурі та підшлунковій залозі людини і м'ясоїдних
тварин. Опісторхоз частіше зустрічається в басейнах рік
Дніпра, Іртиша, Волги, Ками й ін. В даний час він широко
розповсюджений на території Сумської області (басейн
Дніпра). Наявність джерел опісторхозу та їх територіальний
розподіл прив’язаний до прісних водойм, у першу чергу, до
малих рік. Джерелом інвазування водойм яйцями гельмінта є
хворі люди і м’ясоїдні тварини. Фекалії з яйцями цього
гельмінта можуть потрапляти у водойми зі стічними водами із
дворів і туалетів, з вигрібних ям, із суден тощо. У тих районах,
де людина не вживає в їжу сиру рибу, вогнища опісторхозу
підтримуються за рахунок м’ясоїдних тварин, переважно кішок
та собак.
Метою роботи було оцінити ступінь зараження риби
метацеркаріями O. felineus, виловленої із річок басейну Дніпра
на території Сумської області.
Методи. Іхтіологічний матеріал відбирали в басейні річки
Дніпра (річки Ворскла, Псел, Сула) Сумської області.
Проводили неповний біологічний аналіз риб (визначалась
маса, лінійний розмір, вік). Паразитологічні дослідження риб
здійснювали згідно з СОУ 05.02-37-285:2005. При цьому,
визначали показники екстенсивності та інтенсивності інвазії.
Результати. При мікроскопії компресоріумним методом у
м’язах риби було виявлено личинки O. felineus, які були
життєздатні. Встановлено, два види риби зараженої
метацеркаріями – це краснопірка звичайна (Scardinius
erythrophthalmus) і в’язь (Leuciscus idus). У р. Ворскла біля села
Климентове ураженість краснопірки звичайної склала:
екстенсивний показник інвазії (ЕІ) – 73%, інтенсивність інвазії
(ІІ) – 222 екз., а в’язя: ЕІ – 58%, ІІ – один екземпляр. У
виловленої риби з р. Псел с. Запсілля ураженість краснопірки
звичайної склала: ЕІ – 47,12%, ІІ – 35 екземплярів. Провівши
аналогічні дослідження риби з р. Сула (с. Сурмачівка),
показали, що ураженість краснопірки звичайної склала: ЕІ –
20,46%, ІІ – 24 екземпляри, а в’язя: ЕІ – 6,34%, ІІ – один
екземпляр.
Висновки. Отже, встановлено, що опісторхоз серед риб в
басейні Дніпра на території Сумської області поширений у в’язя
і краснопірки звичайної з ЕІ від 6,34% до 73% і відповідно, ІІ від
одного до 35 екземплярів відповідно. Подальші дослідження
будуть спрямовані на поглиблене вивчення біології збудника.
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# 104. Parasitic Features of Taenia taeniaeformis (Batsch,
1786Ка) Larvae in White Rats (Rattus Norvegicus Berkenhput,
1769)
Kinash O.
Ukrainian Medical Stomatological Academy

Introduction. Strobilocercus fasciolaris is an invasive larvae of the
cestode Taenia taeniaeformis (synonym – Hydatigera
taeniaeformis). The puberty form is species-specific for animals of
the Felidae family; rodents serve, as the intermediate hosts. Wild
synanthropic rodents, laboratory and domestic animals may be
affected by strobilocerciasis. There is an evidence on the detection
of strobilocercus T. taeniaeformis in humans.
Methods. A total of 90 white rat corpses were studied. Helminths
were isolated by full helminthoscopic section method. Cestodes
larvae species identification was performed by methodology of
Ryzhikov K.M. etc. (1978). The extensiveness and intensity of
invasion was calculated. The biometric parameters of the detected
cestodes larvae were determined using an object-micrometer, an
eyepiece micrometer and a microscope (×100, ×400).
Microphotography was performed using a digital camera to
microscope MICROmed 5 Mpix (China). Statistical processing of
digital data was carried out using MS Excel with the definition of the
average arithmetic (M), and its error (m).
Results. The localization of the strobilocercus is in the connective
tissue capsule, which forms an oval bladder of irregular shape on
the surface of the liver parenchyma. The maximum of 7 larvae were
detected in the one bladder. The extensiveness of S. fasciolaris
invasion in white rats was 43.3%, the intensity of invasion was 2.4
units/head. The average length of the strobilocercus was 62.1±5.4
mm, the width of the main end was 2.8±0.4 mm, the tail end was
2.3±0.4 mm. Scolex was armed and contained from 34 to 36 hooks
arranged in two rows. The length of long hooks (first row hooks)
was 374.8±2.1 mkm, the width of the proximal end was 48.9±2.3
mkm, and the width at the bifurcation location was 104.3±2.6 mkm,
the distance to the bifurcation basis – 257.4±10.2 mkm. The length
of short hooks (the second row hooks) was 242.8±4.4 mkm, the
width of the proximal end was 27.3 mkm, the width at the bifurcation
location was 92.4±2.5 mkm, the distance to the bifurcation basis
was 130.8±2.1 mkm. Suction area was 124±4.3 mkm.
Conclusions. Significant distribution of Taenia taeniaeformis
among intermediate hosts – white rats (EI – 43.3% with invasion
intensity of 2.4 units/head).
The differentiated morphological features of the cestode larva of T.
taeniaeformis were the structure of scolex: the number of hooks of
the first and second rows, their placement and size.

# 104. Особливості паразитування личинки Taenia
taeniaeformis (Batsch, 1786) у білих щурів (Rattus Norvegicus
Berkenhput, 1769)
Кінаш О.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

Вступ. Strobilocercus fasciolaris – інвазійна личинка цестоди
Taenia taeniaeformis (синонім – Hydatigera taeniaeformis).
Статевозріла форма є видоспецифічною для тварин родини
Felidae, проміжним господарем виступають гризуни. Хворіють
на стробілоцеркоз як дикі синантропні гризуни, так і
лабораторні та домашні тварини. Існує повідомлення про
виявлення стробілоцерку T. taeniaeformis у людини.
Методи. Всього досліджено 90 трупів білих щурів. Відбір
гельмінтів проводили методом повного гельмінтоскопічного
розтину. Видову ідентифікацію личинок цестод проводили за
Рижиковим К.М. та ін. (1978). Вираховували екстенсивність та
інтенсивність інвазії. Біометричні параметри виявлених
личинок цестод визначали за допомогою об’єкт-мікрометра,
окуляр-мікрометра та мікроскопу (×100, ×400).
Мікрофотографування проводили за допомогою цифрової
камери до мікроскопу «MICROmed 5 Mpix» (Китай).
Статистичну обробку цифрових даних проводили з
використанням програми MS Excel з визначенням середнього
арифметичного (М), його похибки (m).
Результати. Локалізація стробілоцерку – у сполучнотканинній
капсулі, що формує овальний міхур неправильної форми на
поверхні паренхіми печінки. Максимально виявляли 7 личинок
в одному міхурі. Екстенсивність інвазії S. fasciolaris у білих
щурів склала 43,3%, інтенсивність інвазії – 2,4 екз/гол. Середня
довжина стробілоцерка 62,1±5,4 мм, ширина головного кінця –
2,8±0,4 мм, хвостового кінця – 2,3±0,4 мм. Сколекс озброєний,
містить від 34 до 36 гачків, розміщених у два ряди. Довжина
довгих гачків (гачки першого ряду) – 374,8±2,1 мкм, ширина
проксимального кінця – 48,9±2,3 мкм, ширина в ділянці
біфуркації – 104,3±2,6 мкм, відстань до основи біфуркації –
257,4±10,2 мкм. Довжина коротких гачків (гачки другого ряду)
– 242,8±4,4 мкм, ширина проксимального кінця – 27,3 мкм,
ширина в ділянці біфуркації – 92,4±2,5 мкм, відстань до основи
біфуркації – 130,8±2,1 мкм. Площа присоски – 124±4,3 мкм.
Висновки. Встановлено значне поширення Taenia taeniaeformis
серед проміжних господарів – білих щурів (ЕІ – 43,3% за
інтенсивності інвазії 2,4 екз/гол).
Диференційними морфологічними ознаками личинки цестоди
T. taeniaeformis є будова сколексу: кількість гачків першого та
другого рядів, їх розміщення та розміри.
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# 160. Caution! Dangerous Helminthozoonosis
Berezovskyi A.1, Fotina T.1, Avramenko N.1, Litvinenko O.2
1Sumy National Agrarian University;
2State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. In the recent years, there has been an increase in
epidemic tension regarding zoonoses. An analysis of the epizootic
and epidemiological situation indicates the increasing role of wild
game animals in the distribution of zoonoses such as trichinosis.
Wild animals play a dominant role in the infection of humans as an
invasion source. Trichinosis in many countries is estimated
exclusively as a natural focal invasion, which is mainly due to the
consumption of animal hunted food (brown and polar bears, wild
boars), and exotic dishes made of badger, dog, nutria and other
meat. According to the International Office of Epizootics (OIE), the
largest number of cases of trichina invasion in animals were
registered in Poland – 1475, in Romania – 410, Finland – 323,
Bosnia and Herzegovina – 290, Argentina – 184, Estonia – 145,
Russia – 83, China – 63, Spain – 60. In recent years, the situation
with trichinosis in Ukraine become more complicated. In 2016, 16
cases of trichinosis were reported. In 2018, 17 cases of disease in
humans were reported. Currently, monitoring of natural focal
invasions of wild animals and differential diagnosis of larvae using
the methods of compressor trichinoscopy and peptolysis, are
topical.
Methods. The studies were carried out according to the
"Instructions on the diagnosis, prevention and elimination of animal
trichinosis" (order No. 79 of August 3, 2007). The method of muscle
digestion in artificial gastric juice, the method of compressor
trichinoscopy and intravital diagnostic method – enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) were used. The diagnosis of
trichinosis was confirmed when obtaining positive results in
identifying trichinella larvae by digesting muscle samples in artificial
gastric juice and trichinoscopy compressor.
Results. According to the results of our research, scientific data and
the results obtained by regional state laboratories of veterinary
medicine, in the natural biocenosis of Ukraine the red fox is the
most often infected with trichinella larvae among wild carnivorous
animals. The invasion percentage was 47.5%, the second place
was occupied by wolves – 36.4%. Wild boar meat was invaded in
42.3% of the cases, badger meat – 21.3%, bear meat – 6.1%, and
nutria, muskrat and mink meat – 2.9%. It has been proven that
invasion with a level of 3-4 larvae per 1 g of muscles was made by
the method of compressor trichinoscopy. According to the intensity
of invasion of 1-2 larvae per 1 g of muscles, the sensitivity of the
method is reduced to 50%, therefore there is a risk that bodies with
weak invasion will get to the consumer. The effectiveness of the
method of muscle sample digestion in artificial gastric juice is
95-99%, which makes impossible the occurrence of unforeseen
consequences.
Conclusions. Veterinary and sanitary examination of products of
industrial and amateur hunting should be aimed at identifying
sources and prevention of human infection by helminthic zoonosis.

# 160. Обережно! Небезпечний гельмінтозооноз
Березовський А.1, Фотіна Т.1, Авраменко Н.1, Литвиненко О.2
1Сумський національний аграрний університет;
2Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. За останні роки спостерігається посилення епідемічної
напруженості відносно зоонозів. Аналіз епізоотичної та
епідеміологічної ситуації свідчить про підвищення ролі диких
промислових тварин в поширенні таких зоонозів як
трихінельоз. Домінуючу роль в зараженні людей, як джерело
інвазії, грають дикі тварини. Трихінельоз у багатьох країнах
оцінюється вже виключно як природно-осередкова інвазія, що
пов'язано в основному з вживанням населенням м'яса диких
тварин, добутих на полюванні (бурих і білих ведмедів, кабанів),
і екзотичних страв з м'яса борсуків, собак, нутрій та ін. За
даними Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), найбільшу
кількість випадків трихінельозної інвазії серед тварин
зареєстровано в Польщі – 1475, у Румунії – 410, Фінляндії –
323, Боснії та Герцоговині – 290, Аргентині – 184, Естонії –
145, Росії – 83, Китаї – 63, Іспанії – 60. Протягом останніх років
ситуація з трихінельозу в Україні ускладнилась. В 2016 році
зареєстровано 16 випадків трихінельозу. У 2018 році – 17
випадків захворювання людей. На сьогодні є актуальним
проведення моніторингу природно-осередкових інвазій диких
тварин, а також диференціальна діагностика личинок
методами компресорної трихінелоскопії і пептолізу.
Методи. Дослідження проводили згідно «Інструкції з
діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу
тварин» (наказ № 79 від 03.08.2007). Використовували метод
перетравлення м'язів в штучному шлунковому соку, метод
компресорної трихінелоскопії та прижиттєвий метод
діагностики - метод імуноферментного аналізу (ІФА). Діагноз
на трихінельоз вважали встановленим при отриманні
позитивних результатів лабораторних досліджень шляхом
виявлення личинок трихінел методом перетравлення проб
м'язів у штучному шлунковому соку та компресорною
трихінелоскопією.
Результати. За результатом наших досліджень, даними
науковців і результатами досліджень обласних та регіональних
державних лабораторій ветеринарної медицини, у природному
біоценозі України серед диких м’ясоїдних тварин найчастіше
личинками трихінел заражається червона лисиця. Відсоток
інвазії – 47,5%, друге місце займають вовки – 36,4%. М'ясо
диких кабанів інвазовано у 42,3% випадках від числа
досліджених, м'ясо барсуків – 21,3%, м'ясо ведмедів – 6,1% і
м'ясо нутрій, ондатр, норки -2,9%. Доведено, що за методом
компресорної трихінелоскопії виявляється інвазія з рівнем 3–4
личинки на 1 г м’язів. За інтенсивності інвазії 1–2 личинки на 1
г м’язів чутливість методу знижується до 50%, тому
з’являється ризик, що туші зі слабкою інвазією потрапить до
споживача. Ефективність методу перетравлення проб м’язів у
штучному шлунковому соку становить 95–99%, що
унеможливлює виникнення непередбачених наслідків.
Висновки. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів
промислового та аматорського полювання повинна бути
направлена на виявлення джерел та попередження зараження
людини гельмінтозоонозами.
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# 172. Dynamics of Dog Dirofilariosis in the North-Eastern
Region of Ukraine
Nikiforova O.1, Reshetylo O.2
1Kharkiv State Zooveterinary Academy;
2Sumy National Agrarian University

Introduction. Dirofilariosis is a natural focal, obligatory
transmissive, common both in Ukraine and many other countries, a
nematodous disease of dogs and other carnivores, as well as
humans, is caused by nematodes of the suborder of Filariata:
Dirofilaria repens, Railliet et Henry, 1911, Dirofilaria immitis, Leidy,
1856. The distribution of dog dirofilariosis is observed not only in the
southern regions of Ukraine, but also in temperate climate areas
where many places of breeding intermediate hosts – mosquitoes of
the genera Culex, Aedes, Anopheles. The search for effective
laboratory diagnostics methods with the possibility of accurate
determination of the causative agent species remains relevant.
Methods. The study of dogs for dirofilariosis was conducted in
2010-2018. The blood from peripheral vessels of clinically ill dogs
was examined by microscopy of native smears stained by
Romanovsky (8×15) in the private clinic of veterinary medicine
"Vetservis" in Sumy; by the method of polymerase chain reaction
(PCR) – in the laboratory of molecular diagnostics and cellular
biotechnology "Virola" of the Kharkiv Medical Academy of
Postgraduate Education with the use of a specific primer for the D.
immitis and D. repens species. The statistical processing of the
obtained data with the determination of the share has been carried
out.
Results. During the research period in Sumy, 459 cases of
dirofilariosis in dogs were registered: in 2010 – 47 (10.2%), in 2011
– 64 (13.9%), in 2012 – 61 (13.3%), 2013 – 45 (9.8%), 2014 – 55
(12%), 2015 – 58 (12.6%), 2016 – 27 (5.9%), 2017 – 36 (7.8%),
2018 – 66 (14.4%). The extensiveness of invasion (EI) was 9.4%.
More often, animals are sick at the age of 4-10 years old – 57.5%,
less often up to 1 year – 2.6%. Dogs of the German shepherd breed
rank first in terms of the incidence of dirofilariosis – 38.6%, outbred
dogs took the second place – 28.5%. Microfilarias have detected in
the blood of dogs during the year; the largest number of dogs
infected with microfilaria were recorded during spring-summer-
autumn seasons.
94.8% of the D. repens pathogen was identified using PCR method,
since December 2015, the species D. immitis has been confirmed in
three cases (0.7%). Microfilarias were not identified by PCR in 21
cases (4.5%), which indicates the possibility of the Dipetalonema
circulation among dogs.
Conclusions. In Sumy, dirofilariosis of dogs caused by pathogens
D. immitis and D. repens has reported. EI = 9.4 %. Dogs at the age
of 4-10 years old get sick more often, single cases are registered in
dogs up to age of 1 year old. German shepherd dogs are more
susceptible to dirofilariosis – 38.6%, outbred dogs often suffer –
28.5%. PCR is a more sensitive and precise diagnostics method of
dog dirofilariosis that allow confirming the disease even when it is
impossible to detect microfilarias in native blood smear, and to
identify the pathogen species too. The issue of Dipetalonema
circulation, the species composition, the differentiation of microfilaria
detected in the blood microscopically, requires more detailed
research.

# 172. Динаміка дирофіляріозу собак в північно-східному
регіоні України
Нікіфорова О.1, Решетило О.2
1Харківська державна зооветеринарна академія;
2Сумський національний аграрний університет

Вступ. Дирофіляріоз – природно-вогнищеве, облігатно-
трансмісивне, розповсюджене як у багатьох країнах, так і в
Україні, нематодозне захворювання собак та інших м'ясоїдних
тварин, а також людини, викликається нематодами підряду
Filariata: Dirofilaria repens, Railliet et Henry, 1911, Dirofilaria
immitis, Leidy, 1856. Поширення дирофіляріозу собак
спостерігається не тільки в південних регіонах України, а й на
територіях з помірним кліматом, де багато місць виплоду
проміжних хазяїв – комарів родів Culex, Aedes, Anopheles.
Актуальним є пошуки ефективних методів лабораторної
діагностики, з можливістю точного визначення виду збудника.
Методи. Дослідження собак на дирофіляріоз проводили в
2010-2018 роках. Кров з периферичних судин клінічно хворих
собак досліджували мікроскопією нативних мазків,
пофарбованих методом Романовського (8×15) на базі
приватної клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми;
методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) – в лабораторії
молекулярної діагностики і клітинних біотехнологій «Вірола»
Харківської медичної академії післядипломної освіти із
застосуванням специфічного праймера до видів D. immitis та D.
repens. Проведено статистичну обробку отриманих даних із
визначенням відсоткової частки.
Результати. За період досліджень у м. Суми зареєстровано
459 випадків дирофіляріозу у собак: у 2010 р. – 47 (10,2%),
2011 р. – 64 (13,9%), 2012 р. – 61 (13,3%), 2013 р. – 45 (9,8%),
2014 р. – 55 (12%), 2015 р. – 58 (12,6%), 2016 р. – 27 (5,9%),
2017 р. – 36 (7,8%), 2018 р. – 66 (14,4%). Екстенсивність інвазії
(ЕІ) склала 9,4%. Частіше хворіють тварини віком 4-10 років –
57,5%, найрідше до року – 2,6%. Собаки породи німецька
вівчарка займають перше місце по захворюваності на
дирофіляріоз – 38,6%, на другому місці безпородні собаки –
28,5%. Мікрофілярії виявляли в крові собак протягом року,
найбільшу кількість собак, інвазованих мікрофіляріями,
реєстрували у весняно-літньо-осінній період.
Методом ПЛР у 94,8% ідентифіковано збудника D. repens, з
грудня 2015 р. в трьох випадках (0,7%) підтверджено вид
збудника D. immitis. У 21 випадку (4,5%) мікрофілярії в ПЛР не
ідентифіковано, що вказує на можливість циркуляції серед
поголів'я собак діпеталонем.
Висновки. В м. Суми реєструється дирофіляріоз собак, що
викликається збудниками D. immitis і D. repens. ЕІ = 9,4 %.
Частіше хворіють собаки віком 4-10 років, у собак до року
реєструють поодинокі випадки. Більш сприйнятливі до
дирофіляріозу німецькі вівчарки 38,6 %, часто хворіють
безпородні собаки – 28,5 %. ПЛР є більш чутливим і точним
методом діагностики дирофіляріозу собак, що дозволяє
діагностувати захворювання навіть при неможливості
виявлення мікрофілярій в нативному мазку крові, а також
ідентифікувати видову приналежність збудника.
Питання циркуляції діпеталонем, видового складу,
диференціації мікрофілярій, виявлених в крові мікроскопічно,
вимагає більш детальних досліджень.
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# 239. Epidemiological Situation on Individual Natural Focal
Zoonotic Parasitic Diseases in the Territory of the Brest Oblast
in Different Periods of Time
Korzan A.
Brest Regional Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health,
Republic of Belarus

Introduction. Over the past three decades, approximately 75% of
new emerging human infectious diseases in the world are
associated with zoonotic infections, which requires an increase in
the effectiveness of anti-epidemic measures based on ongoing
monitoring.
Methods. The analysis of long-term epidemiological data. Used
statistical and laboratory research methods.
Results. In the second half of the 50s, from 5 to 276 cases of
teniosis were registered annually in the region, in the last 25 years 2
cases were detected; for teniarinhoz, there was a decrease from
394 cases to single cases.
Cases of opisthorchosis were recorded sporadically among the local
population and were associated with the use of river fish of local
species. The centers of invasion are confined to the Pripyat River
basin.
The incidence of echinococcosis is in the range from 0.07-1.03 per
100 thousand of population, the disease is registered in 95.0% of
the administrative territories of the region. Natural foci of hydatid
and alveolar echinococcosis are predominantly in the zone of
floodplain landscapes. A potential reservoir of the pathogen for
humans are sick domestic dogs and pigs, most often in rural areas.
Trichinosis associated with the use of products from the meat of
domestic pigs and wild boars, was registered in the region since the
early 50s in the form of group diseases ‒ from 2 to 70 cases.
Natural foci of invasion were found in 71.4% of cases, commensal
in 28.6%.
The study of the epidemiology of toxocarosis in the region began in
1988-1990, the seropathology of this invasion of children in the
region was 12.0% ranging from 9.5% among healthy children to
22.6-28.0% among children with allergic diseases and weakened by
sight. In the last 5 years, the average incidence rate among the
population of the region was 5.10 per 100 thousand of population.
Cases of dirofilariasis have been registered in the region since
2007, over the last 10 years, they have been identified 18. In the
area of Pinsk Polissya with an increased number of vascular
insects, including Mosquitoes of the genus Anopheles, Aedes and
Culex, there are prerequisites for the formation of persistent natural
foci of dirofilariasis.
Conclusions. The high level of sanitary improvement of populated
areas, creating a healthy habitat for humans, the growth of the
general sanitary culture of the population in combination with a
complex of preventive, epidemiological and veterinary sanitary
measures radically changed the epidemiological situation on the
incidence of zoonotic parasitic diseases among the region‘s
population.

# 239. Епідеміологічна ситуація щодо окремих природно-
зоонозних паразитарних хвороб на території Брестської
області в різні періоди часу
Корзан A.
Брестський обласний центр гігієни, епідеміології та
громадського здоров’я, Брест, Республіка Білорусь

Вступ. Протягом останніх трьох десятиліть приблизно 75%
нових інфекційних захворювань людини у світі пов'язані з
зоонозними інфекціями, що вимагає підвищення ефективності
протиепідемічних заходів на основі проведеного моніторингу.
Методи. Проведено аналіз багаторічних епідеміологічних
даних. Використано статистичний і лабораторні методи
дослідження.
Результати. У другій половині 50-х років в області щорічно
реєструвалося від 5 до 276 випадків теніозу, в останні 25 років
виявлено 2 випадки; стосовно теніаринхозу відбулося
зниження від 394 випадків до поодиноких.
Випадки захворювань опісторхозом реєструвалися серед
місцевого населення спорадично і були пов'язані з вживанням
річкової риби місцевих порід. Вогнища інвазії пов’язані з
басейном річки Прип'ять.
Показник захворюваності на ехінококоз знаходиться в межах
від 0,07 до 1,03 на 100 тис. населення, захворювання
реєструється на 95,0% адміністративних територіях області.
Природні вогнища гидатидного і альвеолярного ехінококозу
знаходяться переважно в зоні заплавних ландшафтів.
Потенційним резервуаром збудника для людини є хворі
домашні собаки і свині, частіше в сільській місцевості.
Трихінельоз, пов'язаний із вживанням продуктів із м'яса
домашніх свиней і диких кабанів, реєструвався на території
області з початку 50-х років у вигляді групових захворювань –
від 2 до 70 випадків. Природні вогнища інвазії встановлено в
71,4% випадків, синантропні – в 28,6%.
Вивчення епідеміології токсокарозу на території області
розпочато в 1988-1990 роках, сероураженість даною інвазією
дітей області склала 12,0% в межах від 9,5% серед здорових
дітей до 22,6-28,0% серед дітей з алергічними
захворюваннями і ослабленим зором. В останні 5 років
середній показник захворюваності серед населення області
склав 5,10 на 100 тисяч населення.
Випадки дирофіляріозу реєструються на території області з
2007 року, за останні 10 років їх було виявлено 18. У зоні
Пінського Полісся зі збільшеною кількістю комах, в т.ч. комарів
роду Anopheles, Aedes та Culex, є передумови до формування
стійких природних вогнищ дирофіляріозу.
Висновки. Високий рівень санітарного благоустрою населених
місць, що створює здорове середовище проживання для
людини, зростання загальної санітарної культури населення в
поєднанні з комплексом профілактичних, протиепідемічних і
ветеринарно-санітарних заходів докорінно змінив
епідеміологічну ситуацію щодо захворюваності зоонозними
паразитарними хворобами серед населення області.
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# 247. Echinococcosis in Dnipropetrovsk Oblast for 2009-2018
Shtepa L.1, Ugodina L.1, Nykolayenko S.2, Stepanskyi D.3, Daragan
G.3, Kolesnikova I.4
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine;
3SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
4Bogomolets National Medical University

Introduction. Every year in Ukraine more than 100 cases of human
echinococcosis are recorded, which leads to significant economic
losses, has a negative impact on the health of population (long-term
disability, high risk of complications and disability). In total 924
cases of echinococcosis were recorded in Ukraine for the last 10
years. According data to the SI Public Health Centre of the MoH of
Ukraine, the distribution and degree of invasion of people by
echinococci in 5 oblasts out of 25 in Ukraine are troubled territories,
and 7 oblasts are threatened territories. Dnipropetrovsk Oblast is
one of the 13 temporarily troubled territories in Ukraine. The
objective of the study was to explore the epizootic and
epidemiological situation regarding echinococcosis in
Dnipropetrovsk Oblast for 2009-2018.
Methods. Retrospective epidemiological analysis, statistical
method, data of systistic reporting f. No. 40, epidemiological
screening records of foci of infectious disease (f. 357/o), results of
laboratory test, statistical analysis of veterinary and sanitary
examination of pig carcasses.
Results. A retrospective epidemiological analysis of the incidence
showed that 64.7% of the administrative territories of the oblast are
troubled regarding echinococcosis. Every year 1 to 5 cases of
human echinococcosis are recorded in rural areas of the oblast. In
total, 25 such cases have been recorded over the past 10 years,
which is 2.7% of the incidence in Ukraine. The intensive index was
0.03-0.15 per 100 thousand population. In all cases, the diagnosis
was confirmed both radiologically and in laboratory. The incidence
is of sporadic nature, no outbreaks are recorded. The share of
children in the general age structure of the patients with
echinococcosis was 8±5.5%. The intensive index of echinococcosis
incidence among children over the period of 2009-2018 significantly
exceeded the average long-term indicator of overall incidence and
amounted to 13.7 per 100 thousand population. In all cases, the
contact of patients with domestic dogs is noted. The symptoms and
the severity of the course are determined by the localization, size
and number of larval cysts that can develop in any organ. In 80% of
patients, one affected organ (liver or lungs) is found with a single
cyst. For the analyzed period, veterinary and sanitary examination
of 1,014,822 pig carcasses were conducted in the oblast. According
data of the Dnipropetrovsk Regional Laboratory of State Service of
Ukraine for Foof Safety and Concumer Protection 28,710 cases of
echinococcosis identified in the pigs (2.8±0.01%), which are a
source of infection of dogs in private households.
Conclusions. Dogs and farm animals are the main role in
maintaining the echinococus in the Dnipropetrovsk Oblast. The level
of incidence among the population depends to a large extent on the
quality of sanitary hygiene and veterinary sanitary work.

# 247. Ехінококоз у Дніпропетровській області за період
2009-2018 рр
Штепа Л.1, Угодіна Л.1, Николаєнко С.2, Степанський Д.3,
Дараган Г.3, Колеснікова І.4
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»;
3ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
4Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ.Щороку в Україні реєструється понад 100 випадків
ехінококозу людей, що призводить до значних економічних
збитків, має негативний вплив на здоров’я населення (тривала
втрата працездатності, великий ризик розвитку ускладнень та
інвалідизації). Всього за 10 років по Україні зареєстровано 924
випадки ехінококозу. За даними ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України» по розповсюдженню та ступеню
інвазованості людей ехінококами 5 областей з 25 по Україні є
неблагополучними територіями, а 7 областей – загрозливими
територіями. Дніпропетровська область є однією з 13-ти
тимчасово неблагополучних територій по Україні. Метою
роботи було вивчення епізоотичної та епідемічної ситуації
щодо ехінококозу у Дніпропетровській області за 2009-2018 рр.
Методи. Ретроспективний епідеміологічний аналіз,
статистичний метод, дані галузевої стстистичної звітності ф. №
40-здоров, карт епідеміологічного обстеження вогнищ
інфекційного захворювання (ф. 357/о), журнали результатів
лабораторних досліджень, статистичний аналіз ветеринарно-
санітарної експертизи туш свиней.
Результати. Ретроспективний епідеміологічний аналіз
захворюваності показав, що 64,7% адміністративних територій
області є неблагополучними щодо ехінококозу.Щороку в
сільських районах області реєструється від 1 до 5 випадків
ехінококозу серед людей. Всього за останні 10 років
зареєстровано 25 таких випадків, що складає 2,7% від
захворюваності по Україні. Інтенсивний показник становив
0,03-0,15 на 100 тис. населення. У всіх випадках діагноз було
підтверджено як рентгенологічно, так і лабораторно (при
дослідженні вмісту видалених ехінококових кіст).
Захворюваність має спорадичний характер, спалахів не
зареєстровано.Частка дітей у загальній віковій структурі
захворілих на ехінококоз склала 8±5,5%. Інтенсивний показних
захворюваності дитячого населення на ехінококоз за період
2009-2018 рр. значно перевищував середній багаторічний
показник загальної захворюваності і становив 13,7 на 100 тис.
населення. В усіх випадках захворювань відмічається контакт
хворих із свійськими собаками. Симптоми та важкість перебігу
визначаються локалізацією, розмірами та кількістю ларвоцист,
які можуть розвиватися у будь-якому органі. У 80% хворих
виявляють один уражений орган – печінка чи легені – з єдиною
цистою. За проаналізований період в області проведено
ветеринарно-санітарну експертизу 1 014 822 туш свиней. За
даними Дніпропетровської регіональної лабораторії
Держпродспоживслужби виявлено 28 710 випадків ехінококозу
печінки свиней (2,8±0,01%), які являються джерелом
зараження для собак у приватних подвір’ях.
Висновки. Основну роль у підтриманні кругообігу ехінококу у
Дніпропетровській області відіграють собаки та
сільськогосподарські тварини. Рівень захворюваності
населення значною мірою залежить від якості санітарно-
гігієнічної та ветеринарно-санітарної роботи.
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# 266. Histological Study of Hepatopancreas of Helix aspersa
Snails under Helminthiasis and Deworming with Albendazole
Zhyhalova О.1, Berezhna N.2, Danilova I.2
1Kharkiv State Zooveterinary Academy;
2NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Snail breeding has spread much beyond the regions
of a snail meat traditional use. In the European Union, snail product
quality and safety requirements are set out in the relevant
Provisions and Regulations of the Commission Rules (EU), in
Ukraine, such regulatory framework is still under development. We
offer a histological method for controlling the microstructure of snail
organs with priority attention to the digestive gland
(hepatopancreas). This organ accumulates toxic substances and
reacts with structural changes to the maximum extent, which is an
objective indicator in the “animal health – product safety” system.
The objective of this work was to study a microscopic structure of
hepatopacreas of Helix aspersa snails for helminthiasis and
deworming with albendazole.
Methods. For microscopy, samples of a visceral part of the body of
invasive Helix aspersa snails were taken before and after
deworming, and healthy Helix pomatia snails (n=3). Histologic
specimen were prepared according to the traditional methodology.
The samples were fixed in 10% formalin solution, paraffin sections
were stained with hematoxylin and eosin.
Results. The examination revealed an invasion of Helix aspersa
snails with nematode. Deworming with 2.5% albendazole was
conducted by watering a feed mixture. A complex of organs was
identified at the histological section of a visceral part of snail body:
stomach, intestinal tract, hepatopancreas, kidneys, lungs,
reproductive and albumen glands. Helix pomatia snails had a typical
structure with no defects. Hepatopancreas parenchyma was formed
by glandular tubules and a system of excretory ducts. Cellular
composition of the glandular tubules contains 4 types of cells:
digestive, excretory, calcium, and thin. Helix aspersa snails during
helminthiasis, the gland has a typical structure, but contains some
necrotic patches. It could be caused by both helminthiasis and feed
mixture (this question has not been studied).
After deworming the hepatopancreas parenchyma reaction occurs.
Calcium cells have increased in size and quantity. Calcium granules
and numerous transparent bubbles were found in their cytoplasm
and lumen of glandular tubules. No increase in the necrosis area in
the gland was found.
Conclusions. Histologic specimen of a visceral part of snail body
makes it possible to study a whole complex of its vital organs.
Hepatopancreas of snail strongly reacts to the action of an
exogenous factor, which is albendazole. Albendazole at the dose
we applied did not cause any pathological changes in the vital
organs of snails and did not interfere with intracellular transport and
excretion mechanisms, as indicated by the presence of granules
and bubbles in the lumen of the glandular tubules.

# 266. Гістологічне дослідження гепатопанкреаса равликів
Helix aspersa за гельмінтозу і дегельмінтизації
альбендазолом
Жигалова О.1, Бережна Н.2, Данілова І.2
1Харківська державна зооветеринарна академія;
2ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Равликівництво значно поширилось за межі регіонів
традиційного вживання м’яса равликів. В Євросоюзі вимоги до
якості і безпечності продукції равликів наведені у відповідних
Положеннях і Постановах Регламенту Комісії (ЄС), в Україні
така нормативна база знаходиться на стадії розробки. Ми
пропонуємо гістологічний метод контролю мікроструктури
органів равликів з пріоритетом уваги до травної залози
(гепатопанкреас). Цей орган в найбільшій мірі акумулює
токсичні речовини і реагує структурними змінами, що є
об’єктивним показником в системі «здоров’я тварини –
безпека продукції».
Метою роботи було дослідити мікроскопічну будову
гепатопакреаса равликів Helix aspersa за гельмінтозної інвазії
та дегельмінтизації альбендазолом.
Методи. Для мікроскопічного дослідження брали зразки
вісцеральної частини тіла інвазованих равликів Helix aspersa
до і після дегельмінтизації та здорових равликів Helix pomatia
(n=3). Гістопрепарати готували згідно класичної методики.
Зразки фіксували у 10% розчині формаліну, парафінові зрізи
фарбували гематоксиліном і еозином.
Результати. За результатами дослідження виявлено інвазію
равликів Helix aspersa нематодою. Проведено
дегельмінтизацію препаратом альбендазол 2,5% шляхом
зволоження кормової суміші. На гістозрізі вісцеральної частини
тіла равлика визначається комплекс органів: шлунок,
кишечник, гепатопанкреас, нирки, легені, статева і білкова
залози. У Helix pomatia органи мали типову будову без
структурних порушень. Паренхіма гепатопанкреас утворена
залозистими трубочками і системою вивідних протоків.
Клітинний склад залозистих трубочок містить4 типи клітин:
травні, екскреторні, кальцієві і тонкі клітини. У равликів Helix
aspersa за гельмінтозу залоза має типову будову, але містить
окремі ділянки некрозів. Їх причиною міг бути як гельмінтоз,
так і кормова суміш (це питання не вивчали).
Після дегельмінтизації має місце реакція паренхіми
гепатопанкреас. Збільшились розмір і кількість кальцієвих
клітин. В їх цитоплазмі і просвіті залозистих трубочок виявлені
кальцієві гранули і численні прозорі пухирці. Збільшення площі
некрозів в залозі не встановлено.
Висновки. Гістологічний препарат вісцеральної частини тіла
равлика дозволяє дослідити весь комплекс його життєво
важливих органів. Гепатопанкреас равликів активно реагує на
дію екзогенного чинника, яким є альбендазол. У равликів
альбендазол у застосованій нами дозі не викликав
патологічних змін в життєво важливих органах та не
порушував механізмів внутрішньоклітинного транспорту і
екскреції, на що вказує наявність гранул і пухирців в просвіті
залозистих трубочок.
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# 271. Epidemiological Analysis of Incidence of Pediculosis in
Donetsk Oblast in 2014-2018
Bilomeria T.1, Honcharenko V.1, Shyshova H.1, Sliusar L.2, Bochko
V.1
1SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Donetsk National Medical University

Introduction. Pediculosis is a disease caused by lice and
widespread all over the world. The significance of epidemiological
surveillance is aggravated by the fact that lice are carriers of typhus
fever, Volyn fever, etc. Their epidemics arise during wars, socio-
economic and natural disasters. The objective of the work is
epidemiological study of signs of pediculosis among the civilian
population of Donetsk Oblast under the conduct of military
operations.
Methods. Epidemiological analysis of statistical reporting data (form
№1, №40-healthy), results of monitoring of pediculosis in the oblast
for 2014-2018. Average long-term, relative indicators and their
errors have been calculated, time series processing has been
carried using Microsoft Excel.
Results. During the last years, the incidence rate (IR) for
pediculosis in the oblast varies from 70.37 to 48.70 per 100,000
population with an average annual decline rate of 8.94%. The
incidence of pediculosis exceeds the national level by 1.6 times.
The largest number of patients is diagnosed in September
(21.2±0.62%) and in January, April, November (10.1±0.46% –
11.3±0.48%), which is due to schoolchildren inspections after
vacation. The proportion of children under the age of 17 is
86.92±0.45%. The incidence rate among them (376.88-269.24 per
100 thousand population) exceeds the incidence among adults by
36.9 times and tends to decline. One of the possible factors of
decline a pediculosis is its incomplete detection due to changes in
the organization of preventive examinations of children resulting
from health care reform. The highest incidence rate is among
boarding school students (IR – 1281.29) and secondary school
students (IR – 499.68). Unemployed adults are affected by
pediculosis in 17.1 times more often than the employed. Pediculosis
capitis is found only among children, in adults: 86.3±1.48% –
pediculosis capitis, 5,4±0,97% – pediculosis corporis, 8,3±1,19% –
mixed form of pediculosis. One case of each form of the disease
was found in the majority of foci. Sources of infestation were found
in every 10th case.
The Volyn fever, the typhus has not been recorded in the area for
decades, the Recrudescent typhus – since 2008. The serological
examinations on typhoid fever in patients with fever have been
decreased, the results are negative. Lice studies on Rickettsia
prowazekii and Bartonella quintana have not been conducted.
Conclusions. Despite the decline, pediculosis (mainly pediculosis
capitis) is a common disease, especially among children. Typhoid
fever and Volyn fever have not been registered. Under the health
care reform and the conduct of military operations in the oblast it is
necessary to: continue the surveillance of pediculosis; establish the
exchange of information with medical service of military units;
optimize preventive examinations of children; introduce lice studies
and modern methods of examination of patients with fever on
Rickettsia and Bartonella; develop and recommend measures
aimed at increasing the availability of compliance with health and
sanitary conditions in the home of vulnerable social groups.

# 271. Епіданаліз захворюваності на педикульоз у
Донецькій області у 2014-2018 рр.
Біломеря Т.1, Гончаренко В.1,Шишова Г.1, Слюсар Л.2, Бочко В.1
1ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»;
2Донецький національний медичний університет

Вступ. Педикульоз – захворювання, що спричиняється
вошами, має широке розповсюдження в країнах усього Світу.
Значення епіднагляду посилює те, що воші є переносниками
висипного тифу, волинської гарячки тощо. Їх епідемії
виникають під час війн, соціально-економічних та природних
катастроф. Мета роботи - вивчення епідеміологічних ознак
педикульозу серед цивільного населення Донецької області в
умовах проведення військових операцій.
Методи. Епіданаліз даних статистичної звітності (форми №1,
№40-здоров), моніторингу за педикульозом в області за
2014-2018 рр. Розраховані середні багаторічні, відносні
показники та їх помилки, проведена обробка динамічного ряду
з допомогою програмного забезпечення Microsoft Exel.
Результати. В останні роки в області показники
захворюваності (ПЗ) на педикульоз коливаються від 70,37 до
48,70 на 100 тисяч населення з середньорічним темпом спаду
8,94%. Захворюваність перевищує загальнодержавний рівень у
1,6 рази. Найбільше захворілих виявляється у вересні
(21,2±0,62%) та в січні, квітні, листопаді (10,1±0,46% –
11,3±0,48%), що пов’язано з оглядами школярів після канікул.
Питома вага дітей до 17 років – 86,92±0,45%. Показники
захворюваності серед них (376,88-269,24 на 100 тис. нас.)
перевищують захворюваність дорослих у 36,9 рази та мають
тенденцію до зниження. Одним із можливих чинників
зниження педикульозу є його неповне виявлення через зміни в
організації профілактичних оглядів дітей внаслідок
реформування охорони здоров’я. Найвищий рівень
захворюваності серед учнів шкіл-інтернатів (ПЗ – 1281,29) та
загальноосвітніх шкіл (ПЗ – 499,68). Непрацюючі дорослі
уражаються педикульозом у 17,1 рази частіше, ніж працюючі. .
У дітей виявляється виключно головний педикульоз, у
дорослих: 86,3±1,48% – головний, 5,4±0,97% – платтяний,
8,3±1,19% – змішаний. У більшості вогнищ виявлено по 1
випадку захворювання. Джерела інфестації встановлено у
кожного 10-го хворого.
Волинська гарячка, висипний тиф не реєструються в області
протягом десятиліть, хвороба Брілла – з 2008 р. Зменшуються
обсяги серологічних обстежень на висипний тиф хворих з
гарячкою, їх результати негативні. Дослідження вошей на
Rickettsia prowazekii та Bartonella quintana не проводились.
Висновки. Незважаючи на зниження, педикульоз (переважно
головний) є розповсюдженим захворюванням, особливо серед
дітей. Висипний тиф, волинська гарячка не реєструються. В
умовах реформування охорони здоров’я, здійснення військових
операцій в області необхідно: продовжити епіднагляд за
педикульозом; налагодити обмін інформацією з медслужбою
військових частин; оптимізувати профілактичні огляди дітей;
впровадити дослідження вошей та сучасні методи обстеження
хворих з гарячкою на рикетсії та бартонели; розробити та
рекомендувати заходи, спрямовані на підвищення доступності
дотримання гігієнічних умов у побуті уразливих соціальних груп
населення.
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# 282. The Current Situation with Toxocariasis in Volyn
Supruniuk S., Yanko N., Ienzhyievska I.
SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Toxocariasis is a parasitic disease caused by the
larvae of dog and cat worms. It belongs to common and quite
dangerous zoonotic helminthiasis capable of affecting a person
accompanied by damage to various vital organs (lungs, brain, eyes,
liver, kidneys, heart, etc.). This has become a serious medical and
social problem for many countries in the world, including Ukraine,
where hundreds of cases of toxocariasis are recorded annually
among people.
The objective of the study was to assess the epidemiological
situation of toxocariasis in Volyn Oblast and determine its features.
Methods. A retrospective analysis of the population toxicity with
toxocariasis in a 5-year study of 622 people’s blood serum was
performed using an enzyme immunoassay to identify specific
antibodies and using the Vitro-Test Anti-Toxocara test systems
manufactured by LLC Ramintek Ltd, Kyiv; the analysis of sanitary-
helminthological research for 2014-2018 (5923 soil samples were
examined, 73 of which were positive) was carried out; data of
sectoral statistical reporting (form 40) for 2014-2018 were studied.
Results. There is a tendency to increase the level of population
infestation with toxocariasis in Volyn. Annually, the number of
people who detect antibodies to toxocara, increases 1.5-3 times and
is per 100,000 of population: in 2014 – 1.1; 2015 – 0.5; 2016 – 1.3;
2017 – 1.8; 2018 – 0.9. Toxocariasis takes 75-80% of the total
number of detected rare parasitosis in the oblast. The serosurrey of
622 residents of Volyn Oblast who applied to medical institutions
was carried out during 5 years, and 60 (9.6%) seropositive persons
were detected. Among those affected by toxocariasis, 25% were
children population of 1 to 14 years old and the children of primary
school age made up 50%.
A study of the epidemiological anamnesis and the number of
positive results in the study of soil samples taken from microlesions
that reached 5%, found that in 65% of the detected seropositive
patients with toxocariasis there was direct dependence of the
infection on contact with animals, pollution of the environment by
eggs (dogs in apartments and houses, the presence of household
plots, etc.).
Conclusions. Toxocariasis is a complex medical and veterinary
problem which solution depends on the introduction of modern
methods of diagnostics, complex prophylaxis and treatment into
practical medicine.

# 282. Сучасна ситуація з токсокарозу на Волині
Супрунюк С., Янко Н., Єнжиєвська І.
ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Токсокароз – паразитарне захворювання, яке
спричиняють личинки гельмінтів собак та кішок. Воно
належить до поширених та досить небезпечних зоонозних
гельмінтозів, здатних уражати людину, що супроводжується
ушкодженням різних життєво важливих органів (легень, мозку,
очей, печінки, нирок, серця, тощо). Це стало серйозною
медико-соціальною проблемою для багатьох країн світу,
включаючи Україну, де щорічно реєструються сотні випадків
токсокарозу серед людей.
Метою дослідження було оцінити епідеміологічну ситуацію з
токсокарозу у Волинській області і визначити її особливості.
Методи. Було проведено ретроспективний аналіз ураженості
токсокарозом населення області за 5 років; дослідження
сироваток крові 622 осіб методом імуноферментного аналізу
для виявлення специфічних антитіл з використанням тест-
систем «Vitro-Test Anti-Toxocara» виробництва ТОВ «Рамінтек
Лтд», м. Київ; аналіз санітарно-гельмінтологічних досліджень
за 2014-2018 рр. (досліджено 5923 проб ґрунту, з яких 73
виявилися позитивними); дані галузевої статистичної звітності
(форма 40-здоров) за 2014-2018 рр.
Результати. На Волині відмічається тенденція до зростання
рівня ураженості населення токсокарозом.Щорічно число осіб,
у яких виявляються антитіла до токсокар, збільшується в 1,5-3
раза і становить на 100 000 населення: 2014 р. – 1,1; 2015 р. –
0,5; 2016 р. – 1,3; 2017 р. – 1,8; 2018 р. – 0,9. Із загальної
кількості виявлених рідкісних паразитозів в області токсокароз
становить 75-80%. Протягом 5 років проведене серологічне
обстеження 622 мешканців Волинської області, які звертались
до лікувальних закладів, виявлено 60 серопозитивних – 9,6%.
Серед уражених токсокарозом 1/4 – це дитяче населення від 1
до 14 років, з них діти молодшого шкільного віку складають
50%.
Вивчення даних епідеміологічного анамнезу та кількість
позитивних результатів при дослідженні зразків ґрунту з
мікровогнищ, яка сягала 5%, дозволили встановити, що у 65%
виявлених серопозитивних на токсокароз є пряма залежність
зараження від контакту з тваринами, забруднення яйцями
токсокар навколишнього середовища (утримання собак в
квартирах і будинках, наявність присадибних ділянок тощо).
Висновки. Токсокароз є комплексною медико-ветеринарною
проблемою, вирішення якої залежить від запровадження в
практичну медицину сучасних методів діагностики,
комплексної профілактики та лікування.
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# 322. Epizootic Situation with Ectoparasites in Poultry
Farming
Nahorna L., Berezovskyi A., Fotina T., Proskurina I.
Sumy National Agrarian University

Introduction. The outstanding issue of modern poultry farming in
Ukraine is the infestation of poultry and the contamination of
production facilities with ectoparasites. The number of insects and
mites that parasite on the poultry is characterized by significant
diversity. First and foremost, the threat from ectoparasites is to
reduce poultry productivity and conservation, the outbreaks of
infectious and invasive diseases, which carriers and reservoirs of
pathogens are ectoparasites. Dermanyssus gallinae (red
mite, poultry mite) is one of the most dangerous ectoparasites,
susceptibility to which is defined in more than 30 types of poultry; it
also attacks operational personnel, causing itching and acute
allergic contact dermatitis.
Methods. During 2010-1018, a series of parasitological studies of
poultry farms were conducted to determine the distribution of
temporary and permanent ectoparasites (melophagus, ticks,
darkling beetles, etc.) among the livestock grown. The study of an
epizootic state of poultry farms was carried out by visual inspection
of poultry, production facilities, litter, and technological equipment in
poultry houses using the Frolov B.O. method (1975).
Results. It has been established that in small farmsteads and farms
where floor-keeping of mixed-age poultry and poultry of different
species is practised, the outstanding issue is the infestation of
poultry with constant ectoparasites. Particularly in chickens they
found the melophagus species such as Ménopon gallinae,
Menacanthus stramineus, M cornutus, Goniocotes hologaster, in
turkeys – M. gallinae, M. stramineus, in ducks and geese –
Anaticola crassicornis, and in ostriches – Struthiolipeurus
struthionis. In the case of floor-keeping of broilers and laying hens in
adapted premises, it was found that they were contaminated with
darkling beetles Alphitobius diaperinus. The colonies of red mite D.
gallinae were sporadically found. At the same time, in the poultry
farms with production keeping technologies, a major problem is the
parasitism of a red mite D. gallinae. Mite populations were found in
farms breeding egg laying crosses of poultry, quail, waterfowl,
regardless of the season. In the case of production breeding of
laying hens by keeping them in cage batteries, poultry infestation
and contamination of the production equipment with red mites D.
gallinae was observed in 76.5% of the farms surveyed. Before the
end of the technological cycle, their prevalence was 100%. It was
found that 10.2% of farmsteads was infected with D. gallinae.
Findings. In carrying out a set of studies, a steady tendency
towards the growth of D. gallinae mite population in the production
sector of poultry farming in Ukraine was established. Despite
constant improvement of the measures to combat the acariasis, the
issue of a red mite population increases in poultry farming in
Ukraine remains unresolved.

# 322. Епізоотична ситуація щодо ектопаразитів у
птахівництві
Нагорна Л., Березовський А., Фотіна Т., Проскуріна І.
Сумський національний аграрний університет

Вступ. Невирішеною проблемою сучасного птахівництва в
Україні є ураження птиці та заселення виробничих приміщень
ектопаразитами. Чисельність комах та кліщів, які паразитують
на птиці, відрізняється суттєвим різноманіттям. В першу чергу,
загрози від ектопаразитів полягають у зниженні
продуктивності і збереження птиці, виникненні спалахів
інфекційних та інвазійних захворювань, переносниками і
резервуарами збудників яких є ектопаразити. Курячий кліщ є
одним з найнебезпечніших ектопаразитів, сприйнятливість до
якого визначена у понад 30 видів птиці, нападає він також на
обслуговуючий персонал, викликаючи в останніх свербіж та
гострі алергічні дерматити.
Методи. Впродовж 2010-1018 років було проведено серії
паразитологічних досліджень птахівницьких господарств на
предмет встановлення поширення серед вирощуваного
поголів’я тимчасових і постійних ектопаразитів (малофаг,
кліщів, жуків-чорнотілок тощо). Вивчення епізоотичного стану
птахівничих господарств проводили методом візуального
огляду птахів, виробничих приміщень, підстилки,
технологічного обладнання в пташниках із використанням
методики Б.О. Фролова (1975).
Результати. Встановлено, що у дрібних присадибних та
фермерських господарствах, де практикують підлогове
утримання різновікової та різновидової птиці, актуальною
проблемою є ураження птиці постійними ектопаразитами.
Зокрема у курей виявляли малофаг видів Mеnopon gallinae,
Menacanthus stramineus, M. cornutus, Goniocotes hologaster,
індичок – M. gallinae, M. stramineus, качок і гусей – Anaticola
crassicornis, страусів - Struthiolipeurus struthionis. При
підлоговому утриманні бройлерів і курей-несучок у
пристосованих приміщеннях встановлено заселення жуками-
чернотілками Alphitobius diaperinus. Спорадично виявляли
колонії червоного курячого кліща Dermanyssus gallinae.
Водночас, в птахівничих господарствах з промисловими
технологіями утримання величезною проблемою є
паразитування червоного курячого кліща D. gallinae. Популяції
кліща виявляли в господарствах з розведення яйценосних
кросів птиці, перепелів, водоплавної птиці, незалежно від пори
року. За промислового розведення курей-несучок, при
утриманні їх у кліткових батареях, у 76,5% обстежених
господарств відмічали зараження птиці та заселення
виробничого обладнання приміщень курячими кліщами D.
gallinae. Перед закінченням технологічного циклу
екстенсивність інвазії сягала 100%. У присадибних
господарствах у 10,2% встановлено заселення D. gallinae.
Висновки. При проведенні комплексу досліджень встановлена
стійка тенденція до зростання популяції кліща D. gallinae у
промисловому секторі птахівництва України. Не зважаючи на
постійне удосконалення заходів боротьби з зазначеним
акарозом, проблема зростання популяції курячого кліща у
птахівництві України залишається неподоланою.
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# 340. Fish Infestation with Pathogens of Opisthorchid
Invasions in the Left-bank Tributaries of the Dnieper within the
Territory of Ukraine
Yevtushenko A.1, Solodiankin O.1, Bogach M.1, Prykhodko Ye.2
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Kharkiv State Zooveterinary Academy

Introduction. Opisthorchid invasions are natural focal helminthic
infections of extrime medical and veterinary importance. Among the
representatives of the Opisthorchiidae family, there are three
species of epidemiologically dangerous opistorchids registered in
Ukraine – Opisthorchis felineus, Pseudamphismomum truncatum,
Мetorchis bilis. The research objective was to conduct the indication
of opisthorchiasis foci in the left-bank tributaries of the Dnieper.
Methods. The studies were conducted during the period of
2010-2018 in the water areas of the Vorskla, Vorsklytsa, Psel,
Khorol, Sula, Desna, Seim Rivers. Cyprinid fish of various species
and age groups were selected. The studies were performed using
the method of incomplete parasitological dissection with subsequent
pathogen identification according to morphological features and fish
invasion rate detection. The species composition and number of
Bithynia molluscs were also studied.
Results. In the Vorskla river basin, the main opistorchid nidus was
found in Velykopysarivskyi rayon of Sumy Oblast. The foci of
opisthorchiasis in the Psel river basin were registered within
Sumskyi and Lebedynskyi rayons of Sumy Oblast, as well as in
Hadiatskyi rayon of Poltava Oblast. A micronidus of opisthorchiasis
was also found in the Khorol river basin on the territory of
Hlobynskyi rayon. The foci of invasions were detected in the middle
and lower course of the Sula River – within the territory of
Romenskyi rayon of Sumy Oblast, Lokhvytskyi and Semenivskyi
rayons of Poltava Oblast. In the basin of the Seim river, opisthorchid
pathogens were revealed in fish within Putyvlskyi, Burynskyi, and
Krolevetskyi rayons of Sumy Oblast. In the waters of the Desna
River, metacercarias were detected in fish within the territory of
Novgorod-Siverskyi rayon of Chernihiv Oblast.
Metacercarias of opisthorchids were found in bleak, rudd, roach,
tench, ide, riffle minnow, bitterling, chub, silver bream, carp bream.
The data analysis on determining the infection rate indicates that
the common species in the foci of invasions were three fish species
– bleak, rudd, and roach, the infection rate of which in some areas
amounted to 70-90%. These fish species play a leading role in the
accumulation of invasive elements and the circulation of parasitical
systems, which is associated with a higher their number in
reservoirs and biological features of the existence conditions.
One of the key factors contributing to the foci of invasion formation
is an existence of Bithynia mollusc populations. Two species were
identified in the studied water bodies – Bithynia tentaculata and
Codiella inflate, the first of which was dominant. The density of
molluscs in different parts of the water area of the rivers was
different, but at almost all sampling sites, the fish was infested with
the non-pathogenic for human species Мetorchis xanthosomus.
Conclusions. The circulation of O. felineus, P. truncatum, and
М. bilis was found in all the studied left-bank tributaries of the
Dnieper, and the infection rate of fish indicated a pronounced
nidality of invasions. There were three common fish species in the
invasion foci: bleak, rudd, and roach.

# 340. Зараженість риб збудниками опісторхідозних інвазій
у лівобережних притоках Дніпра на території України
Євтушенко А.1, Солодянкін О.1, Богач М.1, Приходько Ю.2
1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Харківська державна зооветеринарна академія

Вступ. Опісторхідозні інвазії відносяться до природо-
вогнищевих гельмінтозних захворювань, які мають важливе
медико-ветеринарне значення. Серед представників родини
Opisthorchiidae на території України зареєстровано три види
епідеміологічно небезпечних опісторхід – Opisthorchis felineus,
Pseudamphismomum truncatum, Мetorchis bilis. Метою
досліджень було провести індикацію осередків опісторхідозів у
лівобережних притоках Дніпра.
Методи. Дослідження проводили протягом 2010-2018 років в
акваторіях річок Ворскла, Ворсклиця, Псел, Хорол, Сула,
Десна, Сейм. Відбирали коропових риб різних видів та вікових
груп. Дослідження здійснювали методом неповного
паразитологічного розтину з подальшою ідентифікацією
збудників за морфологічними ознаками та визначенням рівня
інвазії риб. Вивчали також видовий склад та чисельність
молюсків-бітініїд.
Результати. У басейні Ворскли основний осередок опісторхід
був виявлений у Великописарівському районі Сумської області.
Осередки опісторхідозів в басейні р. Псел були зареєстровані в
межах Сумського та Лебединського районів Сумської області,
а також Гадяцького району Полтавської області.
Мікроосередок опісторхідозів був виявлений і в басейні р.
Хорол на території Глобинського району. Осередки інвазій
були виявлені у середній та нижній течії Сули – на території
Роменського району Сумської області, Лохвицького та
Семенівського районів Полтавської області. У басейні Сейму
збудники опісторхід були виявлені у риб в межах
Путивльського, Буринського, Кролевецького районів Сумської
області. В акваторії Десни метацеркарії виявляли у риб на
території Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Метацеркарії опісторхід виявляли у верховодки, краснопірки,
плітки, лина, в’язя, бистрянки, гірчака, головня, плоскирки,
ляща. Аналіз даних з визначення рівня інвазованості свідчить,
що фоновими для осередків інвазій є три види риб –
верховодка, краснопірка та плітка, рівень зараження яких на
окремих ділянках становив до 70-90%. Ці види риб відіграють
провідну роль у накопиченні інвазійних елементів та циркуляції
паразитарних систем, що пов’язано з більш високою
чисельністю у водоймах та біологічними особливостями умов
існування.
Одним із основних факторів, що сприяє формуванню осередків
інвазій, є наявність популяцій молюсків-бітініїд. У досліджених
водних об’єктах було виявлено два види – Bithynia tentaculata
та Codiella inflate, з яких перший є домінантним.Щільність
молюсків на різних ділянках акваторії річок різнилась, однак
майже на всіх точках відбору риба була інвазована
непатогенним для людини видом Мetorchis xanthosomus.
Висновки. Циркуляцію O. felineus, P. truncatum, М. bilis
виявлено в усіх обстежених лівобережних притоках Дніпра,
при цьому рівень зараженості риб свідчить про виражену
осередковість інвазій. Фоновими для осередків інвазій є три
види риб – верховодка, краснопірка та плітка.
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# 361. Echinococcosis is a Dangerous Zoonosis
Morozov B.1, Berezovskyi A.1, Fotina T.1, Lytvynenko O.2, Fotin A.1
1Sumy National Agrarian University;
2State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Echinococcosis is a widespread chronic disease of
animals and humans. The causative agent is Echinococcus
granulosus cestodes of the family Taeniidae. The puberty cestode
parasitizes dogs, wolves and other carnivores. Cestode larvae infect
ruminants, horses, pigs, rodents and humans. The epizootic
process of echinococcosis is an integral component of the
development of the epidemic process of illness in dysfunctional
territories, the intensity of which depends on the influence of natural
and social factors. Current monitoring of echinococcosis invasion
and development of means of its prevention are relevant.
Methods. The research was conducted at Sumy National Agrarian
University. Helminthic ovoscopy using flotation solutions and
diagnostic deworming were used, followed by detection of cestode
segments in the faeces samples (arecoline test).
Results. It was determined that during 2013-2018 the causative
agent of larval echinococcosis was registered in all administrative
territories of Ukraine. Depending on the degree of invasiveness, the
following zones are distinguished: “natural focus” – with an
invasiveness level from 2 to 3.5%; “unfavorable territory” –
invasiveness from 1 to 2%; “unstable territory” – from 1 to 0.4% and
“safe territory” – with an invasiveness level of less than 0.4%. The
zone of "natural focus" included 7 oblasts: Kirovohrad, Chernivtsi,
Kyiv, Odesa, Poltava, Khmelnytskyi, and Dnipropetrovsk. Nine
oblasts have the status of "unfavorable territory": Kherson,
Zaporizhzhia, Zhytomyr, Luhansk, Sumy, Chernihiv, Volyn,
Cherkasy, Vinnytsia. The "unstable territory" zone includes 6
oblasts: Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv, Rivne, Ivano-Frankivsk, and
Zakarpattia. Only Lviv Oblast is a "safe territory".
The dogs living with herds of sheep and homeless dogs are the
main source of echinococcosis dissemination. During
helminthological examination of 179 dogs in Sumy and Okhtyrka,
Trostyanets, Krasnopillia, and Lebedyn districts, helminthic
parasitism was determined with 1.9% of animals. All dogs were
subjected to planned deworming. This indicates an inadequate
antihelmintic effect on mature cestodes. In this regard, an
experiment was conducted to establish the effectiveness of five
anthelmintic drugs (Brovanol plus, Brovadazol, Brovalsen, Brovanol
D, Brovanol C) on invasive dogs (n=7). It was proved that only a
complex drug Brovanol plus, provided efficiency of about 95%.
Conclusions. The widespread distribution of echinococcosis in
Ukraine was proved, as well as the efficiency of Brovanol plus.

# 361. Ехінококоз – небезпечний зооноз
Морозов Б.1, Березовський А.1, Фотіна Т.1, Литвиненко О.2,
Фотін А.1
1Сумський національний аграрний університет;
2Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Ехінококоз – широко розповсюджене хронічна хвороба
тварин і людини. Збудником є цестоди Echinococcus granulosus
родини Taeniidae. Статевозріла цестода паразитує у собак,
вовків та інших м’ясоїдних. Личинки цестоди вражають
жуйних, коней, свиней, гризунів і людину. Епізоотичний процес
ехінококозу є невід’ємним компонентом розвитку епідемічного
процесу хвороби на неблагополучних територіях, інтенсивність
якого залежить від впливу природних і соціальних факторів.
Актуальним є проведення моніторингу ехінококозної інвазії та
розробка засобів її профілактики.
Методи. Дослідження проводили на базі Сумського
національного аграрного університету. Використовували
гельмінтоовоскопію з використанням флотаційних розчинів та
діагностичну дегельмінтизацію з послідуючим виявленням в
пробах фекалій члеників цестоди (ареколіновий тест).
Результати. Визначено, що за період 2013-2018 років збудник
ларвального ехінококозу реєструвався на всіх
адміністративних територіях України. Залежно від ступені
інвазованості, виділяються наступні зони: «природне вогнище»
− з рівнем інвазованості від 2 до 3,5%; «неблагополучна
територія» − інвазованість від 1 до 2%; «нестійка територія» −
від 1 до 0,4% та «благополучна територія» − з рівнем
інвазованості менше 0,4%. До зони «природнього вогнища»
віднесли 7 областей: Кіровоградська, Чернівецька, Київська,
Одеська, Полтавська, Хмельницька, Дніпропетровська. Статус
«неблагополучної території» має 9 областей: Херсонська,
Запорізька,Житомирська, Луганська, Сумська, Чернігівська,
Волинська, Черкаська, Вінницька. До зони «нестійка
територія» віднесено 6 областей: Донецька, Харківська,
Миколаївська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська.
«Благополучна територія» лише Львівська область.
Основним джерелом поширення ехінококозу є приотарні та
безпритульні собаки. При гельмінтологічному обстеженні собак
міста Суми та Охтирського, Тростянецького, Краснопільського,
Лебединського районів, в кількості 179 особин, визначено
гельмінтоносійство у 1,9% тварин. Всі собаки піддавались
плановій дегельмінтизації. Це свідчить про недостатню
ефективність антигельмінтиків щодо статевозрілих цестод. В
зв’язку з цим, було проведено дослід по встановленню
ефективності п’яти антигельмінтиків (брованол плюс,
бровадазол, бровальзен, брованол Д, брованол С) на
інвазованих собак (n=7). Доведено, що лише комплексний
препарат брованол плюс, забезпечував ефективність близько
95%.
Висновки. Встановлено широке розповсюдження ехінококозу
в Україні та доведена ефективність брованол плюс.
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# 413. Epidemiological Surveillance for Human Dirofilariasis in
Ukraine. The Current Situation and Perspectives
Matiushkina K., Sagach O.
SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Cases of human dirofilariasis, caused by Dirofilaria
repens, in Ukraine have been described since 1930, but systematic
surveillance was established in 2001. Our own observations and
published data, especially about findings of D. repens microfilariae
in patients’ blood, indicate the evolution of the pathogen. This
requires adjustments in the surveillance system and review the
clinical protocols for treatment of patients with dirofilariasis.
Methods. Protocols of epidemiological investigation of human
dirofilariasis cases, registered in 2018 in Ukraine, and laboratory
tests of helminths isolated from humans in 2018, conducted by the
Parasitology Reference Laboratory of the Public Health Center of
the MOH of Ukraine to identify dirofilariasis pathogens using
microscopic method by morphological characteristics were
analyzed.
Results. 71 human dirofilariasis cases were registered in 2018 in
Ukraine, incidence rate is 4.1 per 100 000. In the structure were
prevailing city residents (75%), women (76%), and persons of 19-60
years old (76%). More than a half of all helminths (60%) were
removed from under the skin of the head area, including 38% ‒
around eyes. Laboratory investigation of 71 removed helminths (66
females and 5 males) by morphological characteristics defined all
as D. repens.
For the first time in Ukraine a female with microfilaria and male was
removed from one patient at intervals of 28 days.
Conclusions. Morbidity trends, possibilities of growth and
reproduction of the dirofilariasis pathogens in human body requires
to add to the mandatory list of laboratory tests investigation of blood
for microfilariae and correct treatment regimens in case of positive
findings. Molecular genetic studies of the pathogen and
entomological monitoring for the species composition of vectors are
also necessary.

# 413. Епідеміологічний нагляд за дирофіляріозом в
Україні. Сучасний стан та перспективи
Матюшкіна К., Сагач О.
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

Вступ. Випадки дирофіляріозу, спричиненого Dirofilaria repens,
у людей в Україні описувалися ще починаючи з 1930-х років,
але систематичний епіднагляд було встановлено у 2001 році.
Власні спостереження та літературні дані, зокрема про
виявлення мікрофілярій D. repens у хворих на дирофіляріоз,
вказують на еволюцію збудника. Це вимагає внесення
коректив в порядок епідеміологічного нагляду та перегляду
протоколів надання медичної допомоги хворим на
дирофіляріоз.
Методи. Проаналізовані дані карт епідеміологічного
обстеження вогнищ дирофіляріозу, зареєстрованих на
території України у 2018 році та результати лабораторних
досліджень гельмінтів, видалених від людей у 2018 році,
проведених паразитологічною референс-лабораторією ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України» з метою
ідентифікації збудників дирофіляріозу мікроскопічним методом
за морфологічними ознаками.
Результати. У 2018 році у людей зареєстровано 71 випадок
дирофіляріозу, інтенсивний показник становить 4,1 на 100
тисяч населення. У структурі захворюваності переважали:
мешканці міст (75%), жінки (76%), особи віком 19-60 років
(76%). Більше половини усіх гельмінтів (68% випадків) було
вилучено з–під шкіри голови, в т.ч. 38% - навколо ока.
Лабораторно досліджено 71 гельмінта (66 самиць та 5 самців),
всі визначені як D. repens за морфологічними ознаками.
Вперше в Україні від одного хворого з інтервалом в 28 днів
вилучено самицю з мікрофіляріями та самця.
Висновки. Тенденції захворюваності, можливість розвитку та
розмноження збудника дирофіляріозу в організмі людини
вимагають внесення до переліку обов’язкових лабораторних
обстежень дослідження препаратів крові хворих на наявність
мікрофілярій D. repens та коригування схем лікування у разі їх
виявлення. Також необхідним є молекулярно-генетичні
дослідження збудника та ентомологічний моніторинг за
видовим складом переносників.
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# 416. Dirofilariasis in Ukraine and Lviv Oblast
Panchenko S.1, Ivanik R.2
1Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
2SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. In Ukraine, dirofilariasis is the only transmissible
helminths transmitted to humans. In the past decade, dirofilariasis
has been reported in areas previously considered free of this
invasion, for example in Austria, Germany, Slovakia, and Poland.
The increase in the number of cases in Europe is due to climate
change, a higher number of mosquitoes and international trade
intensification. The first case of dirofilariasis in Ukraine was
described in 1927, and the official recording of this disease was
started in 1974.
Methods. A retrospective analysis of reports (form 40) of the Lviv
Oblast Laboratory Center for 2012-2017 has been carried out,
literature data have been analyzed, and an epidemiological
investigation of the case of dirofilariasis, registered in the Lviv
Oblast, has been presented.
Results. From 2012 to 2017, 976 cases of dirofilariasis were
reported in Ukraine, of which 14 (1.43%) were in Lviv Oblast. The
highest incidence of dirofilariasis in Ukraine was in 2012 – 270
cases (26.14%), and the lowest in 2017 – 79 cases (8.0%). During
that period, Ukraine experienced an annual decrease in the
incidence of dirofilariasis with a minimum of registered cases in
2017. However, in Lviv Oblast there was a very variable curve of the
incidence of this helminthic over the last seven years. Thus, the
largest number of cases was reported in Lviv Oblast in 2016 (15
cases, which was 41.6% of the total number of cases in Lviv
Oblast), the lowest number of cases – in 2015 (no cases).
Clinical case of dirofilariasis, reported in 2018 in Lviv Oblast: The
patient fell ill in December 2017, when she noticed a small dense
tumor-like mass up to 1 cm in diameter with elements of
suppuration in the left breast area. The patient did not notice any
tumor-like mass migration. It is known from a medical history that
there were facts of mosquito bites in the place of residence. The
woman sought for medical assistance in the oncology department of
the central rayon hospital, where there was a surgery for a tumor-
like mass removal. During the surgery some fragments of a
threadlike parasite of different length were removed. The
Parasitological Laboratory of the Lviv Oblast Laboratory Center of
the MoH of Ukraine, the fragments of nematodes were identified as
Dirofilaria repens.
Conclusions. There was a tendency towards a decrease in the
number of cases of dirofilariasis in Ukraine and a significant
variability of the frequency of annual recording of these cases in
Lviv Oblast. Simplifying conditions for travel of Ukrainian citizens to
exotic countries requires attention of clinicians to the issue of
dirofilariasis because of the difficulties of a proper diagnosis due to
low alertness of primary health care physicians.

# 416. Дирофіляріоз в Україні та Львівській області
Панченко С.1, Іваник Р.2
1Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
2ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. В Україні єдиний трансмісивний гельмінтоз, що
передається людині – це дирофіляріоз. У попереднє
десятиліття дирофіляріоз був зареєстрований у країнах, які
раніше вважалися вільними від цієї інвазії, наприклад в Австрії,
Німеччині, Словаччині та Польщі. Зростання кількості випадків
у Європі пов'язане зі зміною клімату, збільшенням кількості
комарів та посиленням міжнародної торгівлі. Перший випадок
дирофіляріозу на території України описаний у 1927 році, а
офіційна реєстрація цієї хвороби розпочалась із 1974 року.
Методи. Проведено ретроспективний аналіз звітів (форма
№40) Львівського обласного лабораторного центру за
2012-2017 роки, проаналізовано дані літератури, а також
представлено епідеміологічне розслідування випадку
дирофіляріозу, який зареєстрований у Львівській області.
Результати. З 2012 по 2017 рік в Україні зареєстровано 976
випадків дирофіляріозу, з них 14 (1,43%) – у Львівській області.
Найвищою захворюваність на дирофіляріоз на теренах України
була у 2012 році – 270 випадків (26,14%), а найнижчою у 2017
році – 79 випадків (8,0%). Упродовж вказаного періоду в
Україні спостерігалося щорічне зниження захворюваності на
дирофіляріоз із мінімумом зареєстрованих випадків у 2017 році.
Проте, на теренах Львівщини спостерігалась дуже варіабельна
крива захворюваності на цей гельмінтоз протягом останніх
семи років. Так, найбільша кількість випадків була
зареєстрована на Львівщині у 2016 році (15 хворих, що склало
41,6% від загальної кількості хворих на території Львівської
області), найменша – у 2015 році (жодного випадку).
Клінічний випадок дирофіляріозу, який був зареєстрований у
2018 році у Львівській області: Хвора захворіла в грудні 2017
року, коли помітила невеликий щільний пухлиноподібний утвір
діаметром до 1 см з елементами нагноєння в ділянці лівої
молочної залози. Міграції пухлиноподібного утвору хвора не
відмічала. З епіданамнезу відомо: мали місце факти укусів
комарами на території місця проживання.Жінка звернулася за
медичною допомогою в онкологічне відділення центральної
районної лікарні, де проведено операцію з приводу видалення
пухлиноподібного утвору. Під час операції було видалено
фрагменти ниткоподібного паразита різної довжини.
Паразитологічною лабораторією ДУ «Львівський обласний
лабораторний центр МОЗ України» фрагменти нематоди
ідентифіковані як Dirofilaria repens.
Висновки. Виявлена тенденція до зменшення кількості
випадків дирофіляріозу в Україні та відзначено значну
варіабельність частоти щорічної реєстрації цих випадків на
Львівщині. Спрощення умов для подорожування громадян
України до екзотичних країн вимагає привернення уваги
клініцистів до проблеми дирофіляріозу у зв’язку з труднощами
постановки правильного діагнозу внаслідок низької
настороженості лікарів первинної ланки.
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# 424. The Prevalence of Babesiosis and Their Morphological
Dominant in Ukraine (Based on Observations from 2013-2017)
Torianyk I.1, Kolesnikova I.2, Tymchenko O.1, Chyhyrynska N.1,
Kostyria I.1, Pokhyl S.1
1SI Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology of the
NAMS of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University

Introduction. The babesiosis, due to its difficult diagnosis and
prognosis, especially in children, is a large and not fully understood
epidemic problem around the world. The objective of the work was
to study the prevalence of babesiosis pathogens and their
morphological dominants in Ukraine.
Methods. Study object was: 228 samples of blood of different origin
from 36 cases with a diagnosis of Lyme disease (LD); 31 sample of
blood from cattle suspected of invasion by Babesia; 5 blood
samples from horses with clinical sings of babesiosis; 18 blood
samples from domestic dog bitten by ticks with clinical signs of
invasion by Babesia. The preparations include smears of blood from
experimental laboratory animals (white mice, golden hamster,
Mongolian sandstones) that were used for a biological method in
vivo (n=138) were used. Negative smears were used as control.
Results. It has been established that no babesiosis pathogens in
blood samples from cases with LD were detected. Erythrocyte fields
were characterized by prevalence of cells, Pallas sand grouse,
sometimes isolated cells with signs of changes in surface
architectonics.
In blood samples from cattel suspected of invasion by Babesia, the
pathogens were detected in 23 cases, which was 74.2±7.86%.
Morphology of pathogens was characterized by large and medium-
sized sells (amoeboid spherical, oval, pear-shaped forms). In the
case of the latter option, each paratrox was connected both under
the sharp and obtuse angles; babesia were in the central part of the
erythrocytes. In 5 samples of blood from horses with clinical sings of
babesiosis, Babesia were found in each sample (100%).
Morphological forms of Babesia were quite a wide variety of species
(oval, spherical, pear-shaped, amoeboid). The most typical was a
pear-shaped form (Babesia were connected by sharp edges at an
acute angle, located in the center of the red blood cell). There were
one or two pathogens per one erythrocyte, with location options of
the babesia in the form of the “Maltese cross”. The large forms of
Babesia testified in favor of the acute course of the disease. Under
the carrier state, there were small babesia forms. When analyzing
blood samples from domestic dogs with clinical signs of babesiosis,
the number of positive cases was 11 (61.1±11.82%). In the blood
samples of the latter, there mainly pear-shaped forms of parasites,
which filled almost the entire volume of red blood cells. Sometimes,
there were 2 to 6 pathogens in one erythrocyte.
Conclusions. The most common reservoir of invasion by Babesia
in Ukraine is b cattle, horses, small carnivores (dogs). Diagnosed
morphological dominants of pathogens were related to large and
medium pear-shaped forms of the latter and their localization in
erythrocytes. The prospect of these studies is to investigate the
ontogenesis of babesiosis pathogens and etiopathogenetic
scenario.

# 424. Розповсюдженість збудників бабезіозу та їх
морфологічні домінанти в Україні (за даними спостережень
2013-2017 рр.)
Торяник І.1, Колесникова І.2, Тимченко О.1, Чигиринська Н.1,
Костиря І.1, Похил С.1
1ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова
НАМН України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Захворювання на бабезіоз у світі, з огляду на його
утруднену діагностику та прогноз, особливо у дітей, становить
велику і не повною мірою усвідомлену епідемічну проблему.
Метою роботи було вивчити розповсюдженість збудників
бабезіозу та їх морфологічні домінанти в Україні.
Методи. Об’єктом слугували 228 зразків крові різного
походження від 36 пацієнтів з діагнозом хвороби Лайма (ХЛ);
31 зразок крові від великої рогатої худоби (ВРХ) з підозрою на
наявність бабезійної інвазії (БІ); 5 зразків крові від коней з
клінічними проявами бабезіозу; 18 зразків крові від укушених
кліщем домашніх собак з клінічними проявами БІ. Серед
препаратів застосовували мазки крові від піддослідних
лабораторних тварин (білих мишей, золотистих хом’яків,
монгольських піщанок), які були використані для біологічного
методу in vivo (n=138). Препаратами порівняння слугували
мазки з негативного контролю.
Результати. Встановлено, що в зразках крові від пацієнтів з
ХЛ збудників бабезіозу не виявлено. Еритроцитарні поля мали
характерну розповсюдженість клітин, саджі, іноді поодинокі
клітини з ознаками змін у поверхневій архітектоніці. У зразків
крові від ВРХ з підозрою на БІ збудники було визначено у 23
випадках, що становило 74,2±7,86%. Морфологія збудників
характеризувалась наявністю великих та середнього розміру
збудників (амебоподібних кулястих, овальних,
парагрушовидної форми). У разі останнього варіанту кожна з
груш з’єднувалась як під гострим, так і під тупим кутами,
локалізація бабезій належала центральній частині
еритроцитів. У 5 зразках крові від коней з клінічними проявами
хвороби, характерними для БІ, бабезії виявлені у кожному із
препаратів (100%). Морфологічні форми паразитів становили
доволі широкий спектр різновидів (овальний, кулястий,
грушоподібний, амебоподібний). Найбільш типовим виявився
грушоподібний тип (паразити з’єднувались загостреними
краями під гострим кутом, розташовувались у центрі клітини).
У одному еритроциті спостерігали по одному-два збудника, з
варіантами розташування бабезій у вигляді «мальтийського
хреста». Великі форми паразитів свідчили на користь гострого
перебігу хвороби. За умов носійства зустрічались дрібні форми
бабезій. При аналізі зразків крові від домашніх собак з
клінічними проявами БІ кількість випадків з позитивним
результатом становила 11 (61,1±11,82%). У зразках крові
останніх спостерігали, головним чином, парагрушовидні форми
паразитів, що собою заповнювали майже весь об’єм
еритроциту. Іноді в одному еритроциті нараховували від 2 до 6
збудників.
Висновки. Найпоширенішим резервуаром БІ в Україні є ВРХ,
коні, малі м’ясоїдні тварини (собаки). Діагностовані
морфологічні домінанти збудників стосуються великих та
середніх парагрушовидних форм останніх та їхньої локалізації
у еритроцитах. Перспективою даних досліджень є вивчення
онтогенезу збудників та етіопатогенетичного сценарію БІ.
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# 479. Demodicosis in Animals in the Republic of Armenia,
from 2016 to 2018
Manukyan S., Ampakuni T., Sargsyan H.,Hovhannisyan V.
Food Safety Inspection Body under the Government of the Republic
of Armenia, RVSPСLS SNCO; Reference Laboratory for Especially
Dangerous Pathogens (RLEDP)

Introduction. Demodicosis, a zoonotic skin disease caused by
ectoparasitic mites of genus Demodex, inhabit hair follicles and
glandulae sebaceae of animals. Demodex mite infestation can
cause alopecia, erythema, and secondary infections. Ticks of the
family Demodecidae transmit demodicosis.
The goal of the study was to identify the prevalence of ticks
belonging to the Demodecidae family in Armenia, determine the
animal species with higher prevalence, the number of seasonal
cases, and to determine effectiveness of compressor and incubation
microscopic methods in the diagnosis.
Methods. From 2016 to 2018, skin scrapings collected from
animals with suspected disease were analyzed by veterinarians at
the Infectious and Invasion Analysis Department of RVSPCLS,
Food Safety Inspection Body, using compressor and incubation
method of microscopy.
Results. Of 301 samples, 167 (56%) were positive for demodicosis
using incubation microscopy. The percentage of positive animal
species were: dogs – 9 (55%); cattle – 40 (24%); sheep and goats
– 15 (9%); horses – 6 (4%); and swine – 14 (8%). Seasonal cases
of demodicosis were the following: summer – 30 (18%); autumn –
41 (25%); winter – 9 (5%); and spring – 87 (52%). When the
compressor method was applied, only 108 (65%) samples from the
167 were positive.
Conclusions. The highest number of demodicosis cases were
recorded in spring (52%). In addition, based on laboratory analyses,
the compressor method returned 59 (35%) of the samples as
negative. These results may be false-negatives, and so the
incubation method must also be used as a confirmatory method.

# 479. Демодекоз у тварин в Республіці Вірменія, 2016-2018
рр.
Манукян С., Ампакуні T., Саргсян Г.,Ованнісян В.
Інспекційний орган продовольчої безпеки при Уряді Республіки
Вірменія, Референс лабораторія особливо небезпечних
патогенів, Республіка Вірменія

Вступ. Демодекоз, зоонозне захворювання шкіри, викликане
ектопаразитними кліщами роду Demodex, уражує волосяні
фолікули і сальні залози тварин. Зараження кліщами Demodex
може викликати алопецію, еритему та призводити до
вторинних інфекцій. Кліщі родини Demodecidae передають
демодекоз.
Метою досліджень було виявити поширення кліщів, що
належать до родини Demodecidae, у Вірменії, встановити види
тварин з найбільшою ураженістю, кількість сезонних випадків
та визначити ефективність компресорного та інкубаційного
мікроскопічних методів діагностики.
Методи. В період 2016-2018 рр. ветеринари Відділу
інфекційного та інвазійного аналізу РВСФЦЛС Інспекційного
органу продовольчої безпеки, використовуючи компресорний
та інкубаційний методи мікроскопії, проаналізували зішкріби зі
шкіри, зібрані у тварин з підозрою на захворювання.
Результати. З 301 дослідженого зразку 167 (56%) виявилися
позитивними щодо демодекозу при використанні інкубаційної
мікроскопії. Процентне співвідношення видів тварин серед
позитивів було наступне: собаки – 92 (55%); велика рогата
худоба – 40 (24%); вівці і кози – 15 (9%); коні – 6 (4%); свині - 14
(8%). Спостерігалась така сезонність демодекозу: літо – 30
(18%); осінь – 41 (25%); зима – 9 (5%); весна – 87 (52%). При
застосуванні компресорного методу лише 108 (65%) зразків з
167 були позитивними.
Висновки. Найбільшу кількість випадків демодекозу було
зареєстровано навесні (52%). Додатково, базуючись на даних
лабораторного аналізу, компресорний метод визначив 59 (35%)
зразків негативними. Ці результати можуть бути хибно
негативними, тому необхідно також використовувати
інкубаційний метод як підтверджуючий.
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# 005. Investigation of Antibiotic Resistance of Microorganisms
in Surgical Departments
Reznikov A.1, Shevchuk T.2
1Rivne Medical Academy;
2SI Rivne Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Resistance of microorganisms to antimicrobial agents
is one of the most urgent problems of medicine as well as of society
in general.
The purpose of the study is to determine the resistance of
microorganisms in surgical hospitals in Rivne Oblast of Ukraine and
assess its dynamics for the period from 2013 to 2018.
Methods. Studies of resistance were conducted using disc-diffusion
method in microbiological laboratories, initially of the Sanitary and
Epidemiological Service, and later by the Rivne Oblast Laboratory
Center, as well as in the microbiological laboratories of the
healthcare institutions.
Results. In the surgical departments of Rivne Oblast in 2018, 8543
samples collected from surgical site were tested, of which in 3621
(42.4%), a number of microorganisms were identified, in particular,
Staphylococcus spp. – 1580 strains (43.6%), including
Staphylococcus aureus – 897 (56.8%), S. epidermidis – 384
(24.3%), S. haemolyticus – 299 (18.9%). The following
microorganisms were also isolated: Enterococus spp. – 484
(13.4%), Escherichia coli – 287 (7.9%), Acinetobacter baumanii –
260 (7.2%), Klebsiella pneumoniae – 236 (6.5%), Pseudomonas
aeruginosa – 249 (6.9%), Enterobacter spp. – 113 strains, as well
as a number of other strains.
The study of antibiotic susceptibility of isolated microorganisms in
2018 revealed an increase in the number of multiresistant strains
(up to five or more antibiotics used in the oblast) compared to 2013.
Compared to 2013, in 2018, the number of isolated multiresistant
strains increased from 12.6% to 26.9%. The greatest increase in
resistance was observed in Staphylococcus spp. – from 6.3 to
11.2%, Enterococus spp. – from 13.8% to 26.7%, P. aeruginosa –
from 32.6 to 54.2%, K. pneumoniae – from 14.6 to 57.2%, A.
baumanii – from 44.6 to 82.7%.
The most common multiresistant strains in surgical hospitals in
Rivne Oblast in 2018 were: A. baumanii – 82.7% of isolated strains,
as well as K. pneumoniae – 57.2%, and P. aeruginosa – 54.2%.
Conclusions. The findings are consistent with World Health
Organization’s data on the resistance of microorganisms to
antibiotics that indicates the need to increase attention of physicians
to the rational use of antibiotics. Appropriate epidemiological
surveillance for nosocomial infections should be introduced, as well
as limiting use of antibiotics by veterinary services. Future studies
should focus on studying the resistance of microorganisms to new
antibiotics.

# 005. Дослідження антибіотикорезистентності
мікроорганізмів у хірургічних стаціонарах
Рєзніков А.1,Шевчук Т.2
1КЗВО «Рівненська медична академія»;
2ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Резистентність мікроорганізмів до антимікробних
засобів на сьогодні є однією із найбільш актуальних проблем як
медицини, так і суспільства в цілому.
Метою дослідження є визначення стану резистентності
мікроорганізмів у хірургічних стаціонарах Рівненської області
України та оцінка її динаміки за період із 2013 р. по 2018 р.
Методи. Дослідження резистентності проводились диско-
дифузійним методом у мікробіологічних лабораторіях спочатку
санітарно-епідеміологічної служби, пізніше ДУ «Рівненський
обласний лабораторний центр», а також у мікробіологічних
лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.
Результати. У хірургічних стаціонарах Рівненської області у
2018 р. було проведено 8543 мікробіологічних досліджень
області оперативного втручання, із них у 3621 (42,4%) випадку
було виділено ряд мікроорганізмів, зокрема, Staphylococcus
spp. – 1580 штамів (43,6%), у тому числі Staphylococcus aureus –
897(56,8%), S. epidermidis – 384 (24,3%) штами, S. haemolyticus
– 299 (18,9%). Також були виділені наступні мікроорганізми:
Enterococus spp. – 484 штами (13,4%), Escherichia coli – 287
(7,9%), Acinetobacter baumanii – 260 (7,2%), Klebsiella
pneumoniae – 236 (6,5%), Pseudomonas aeruginosa – 249 (6,9%),
Enterobacter spp. – 113 штамів, а також ряд інших.
Дослідження чутливості до антибіотиків виділених штамів
мікроорганізмів у 2018 р. виявили зростання кількості
полірезистентних штамів (до п’яти та більше антибіотиків, що
застосовувались в області) у порівнянні з 2013 р. У порівнянні із
2013 р., у 2018 р. кількість ізольованих полірезистентних
штамів зросла із 12,6% до 26,9%. Найбільше зростання
резистентності відмічене у таких мікроорганізмів:
Staphylococcus spp. – із 6,3 до 11,2%, Enterococus spp. – з 13,8%
до 26,7%, P. aeruginosa – з 32,6 до 54,2%, K. pneumoniae – з
14,6 до 57,2%, A. baumanii – з 44,6 до 82,7%.
Найбільш поширеними полірезистентними бактеріями у
хірургічних стаціонарах Рівненської області у 2018 р.
виявились: A. baumanii – 82,7% виділених штамів, а також
K. pneumoniae – 57,2% і P. aeruginosa – 54,2%.
Висновки. Отримані дані узгоджуються із даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я відносно резистентності
мікроорганізмів до антибіотиків, що потребує посилення уваги
медиків до раціонального застосування антибіотиків. Слід
запровадити належний епідеміологічний нагляд за
внутрішньолікарняними інфекціями, а також обмежити
застосування антибіотиків ветеринарними службами. Майбутні
дослідження слід зосередити на вивченні резистентності
мікроорганізмів до новітніх антибіотиків.
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# 032. Antimicrobial Efficiency of Barez during Aerosol
Disinfection in Presence of Birds
Kovalenko V.1, Ponomarenko H.2
1State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms;
2Kharkiv State Zooveterinary Academy

Introduction. An essential requirement for effectiveness of poultry
industry is reliable disinfection of poultry houses. The most
important parameter for assessing effectiveness of disinfection is
reduction of microbial contamination of the air in the poultry houses.
In addition to high effectiveness, the aerosol method of disinfection,
comparing to wet disinfection, decreases consumption of
disinfectants and expenditures of human labor in several times.
Aerosol disinfection can be used in presence of animals, however,
this involves applying of high requirements to safety of the agents
for both humans and animals.
Methods. Barez bactericide based on essential oils, silver
nanoparticles and benzalkonium chloride was studied. Aerosol
treatment of room air was carried out with 0.3% Barez using
Tornado aerosol generator. Treatment was carried out before
stocking and twice in presence of young birds (on 6 and 21 day of
birth) at a dose of 50.0 ml/m3 with exposure of 60 minutes. Aerosol
disinfection of premises was carried out using aerosol with a particle
size of 5 to 25 microns. The disinfection quality control was carried
out according to the standard procedure (sedimentation method).
Cultures incubation on meet-and-peptone broth (MPB) and Endo
agar was carried out in thermostat at a temperature 37 °C during 24
hours. The procedure was carried out to count the colonies of
microorganisms.
Results. As a part of 40-day study, the percentage of mortality did
not increase, and no changes in physiological state compared to
untreated stock were observed, which confirms the harmlessness of
the composition. At the concentration of 0.3%, Barez aerosol
provided reliable treatment of the air in poultry building. Total air
pollution in premises before the disinfection was 230.2 ths/m3, while
60 minutes after the disinfection, the number of microbial cells
decreased to 1.4 ths/m3, the efficiency was 99%. Barez disinfectant
at a concentration of 0.3% displays high antibacterial activity against
Escherichia coli and staphylococci in the premises in presence of
the birds. The fact was confirmed by absence of microorganism
growth in Endo agar-agar and MPB in swabs taken from the
premises after the disinfection. Therefore, the indicated
concentration of agent allows for the effective aerosol disinfection of
poultry building.
Conclusions. Barez, in concentration of 0.3% at a dose of 50 ml/m3

at exposition of 60 minutes, displays high bactericidal activity,
supports safety room air treatment and is not toxic for birds during
the disinfection.

# 032. Бактерицидна ефективність препарату «Барез» при
аерозольній дезінфекції у присутності птахів
Коваленко В.1, Пономаренко Г.2
1Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів;
2Харківська державна зооветеринарна академія

Вступ. Умовою ефективного промислового птахівництва є
надійна дезінфекція виробничих приміщень для утримання
птиці. Найбільш значущим параметром ефективності
проведеної дезінфекції є зниження мікробної контамінації
повітряного середовища комплексу.
Крім високої ефективності, аерозольний метод, в порівнянні з
вологим методом дезінфекції, зменшує витрати
дезінфекційних засобів і людську працю в кілька разів.
Аерозольна дезінфекція може застосовуватися в присутності
тварин, але в цьому випадку вимоги до безпеки препаратів як
для людей, так і для тварин є особливо високими.
Методи. Досліджували бактерицидний препарат «Барез» на
основі ефірних олій, наночасток срібла, бензалконіум хлориду.
Аерозольну санацію повітря приміщення проводили 0,3%
розчином препарату «Барез» за допомогою аерозольного
генератору «Торнадо» до посадки і двічі у присутності
молодняку птиці на 6 і 21 доби утримання в дозі 50,0 мл на 1 м3
за експозиції 60 хвилин. Аерозольну дезінфекцію приміщень
проводили у вигляді аерозолю з розміром частинок від 5 до 25
мкм. Контроль якості дезінфекції проводили за стандартною
методикою (седиментаційний метод). Інкубацію посіву на
м'ясо-пептонному бульйоні (МПБ) та агарі Ендо у термостаті
проводили за 37 °С протягом 24 годин і підраховували колонії
мікроорганізмів.
Результати. В ході дослідження протягом 40 діб перевищення
відсотка падежу, зміни фізіологічних норм в порівнянні з
необробленим поголів'ям не відзначалося, що підтверджує
його нешкідливість. Аерозоль препарату «Барез» в 0,3%
концентрації забезпечував надійну санацію повітря
приміщення пташника. До дезінфекції загальна забрудненість
повітря приміщення була 230,2 тис./м3. Через 60 хвилин після
дезінфекції кількість мікробних клітин зменшилася до 1,4 тис./
м3, ефективність склала 99%. Дезінфектант «Барез» в 0,3%
концентрації проявляє високу антибактеріальну активність
відносно кишкової палички і стафілококів в приміщенні у
присутності птиці. Це підтвердило відсутність росту
мікроорганізмів на середовищах агару Ендо та МПБ в змивах,
взятих в приміщеннях після дезінфекції. Отже, зазначена
концентрація препарату є достатньою для проведення
ефективної аерозольної дезінфекції приміщень пташника.
Висновки. Препарат «Барез» в концентрації 0,3% в дозі 50 мл
на 1 м3 повітря за експозиції 60 хвилин проявляє високу
бактерицидну активність і забезпечує надійну санацію повітря
приміщень і не є токсичним для птахів при дезінфекції в їх
присутності.
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# 064. Effectiveness of Complex Disinfectant Measures in
Poultry Farming
Nechyporenko O., Berezovskyi A., Fotina T., Petrov R.
Sumy National Agrarian University

Introduction. The large concentration of poultry in the premises,
the rapid change of its generations on the same site and other
features of intensive poultry farming lead to increased pollution of
production premises by microorganisms and, accordingly, an
increased risk of outbreaks of infectious diseases. High-quality
disinfection is a key to successful work of a modern poultry
enterprise and the safety of its products for consumers. Modern
disinfectants used in poultry farms have different in composition, the
concentration of active substances, means of use and other
properties. Most of them are imported products. Their replacement
in the domestic market with effective, safe and economical products
is extremely important. Bi-des and DesSan domestic disinfectants
with a wide range of virucidal, bactericidal, sporicidal and fungicidal
actions were chosen for the experiment.
The aim of the study was to evaluate under production conditions
the effectiveness of complex disinfection using B-des and DesSan.
Methods. Production tests of disinfection of poultry houses and
equipment using the Bi-des and DesSan scheme were carried out
at one of the poultry farms of the Sumy Oblast. The Bi-des drug was
used to disinfect water in the watering system for birds (filling the
watering line with a 0.1% solution with an exposure of 1 hour).
DesSan was applied as an aerosol (fogging at the rate of 5 ml of a
10% solution of solution per 1 m3 of room, exposure time – 3 hours)
for disinfecting air and surfaces in the farm. Upon completion of the
treatments, the quality of disinfection was evaluated by
microbiological methods (by the method of sedimentation and the
study of swabs from the surfaces).
Results. Evaluating the effectiveness of the disinfection of the water
supply system with the Bi-des preparation, it was established that
the total microbial contamination of water to the treatment was 235
CFU/ml. In addition to other bacteria, E. coli was isolated from it.
After rehabilitation, microbial contamination of water decreased to 4
CFU/ml. Sanitary-indicative microorganisms were not found in the
washing from the system. The total number of microorganisms in
the air after disinfection with DesSan was reduced by 2.6 times (12
thousand mс/m3) compared with the initial bacterial background (29
thousand mc/m3), and after birdhouse treatment no E. coli air
samples were taken from there.
Conclusions. Thus, the irrigation of the room with the B-des
solution provided the disinfection of the water supply system, and
the additional aerosol treatment with DesSan sanitized the air
environment and hard-to-reach places of the facility. Consequently,
high quality disinfection with Bi-des and DesSan has been arranged
in the working environment. Reducing the microbial background and
the death of microorganisms in the premises and the watering
system of poultry farms contribute to their veterinary well-being.

# 064. Ефективність застосування комплексних
дезінфікуючих заходів в умовах птахогосподарства
Нечипоренко О., Березовський А., Фотіна Т., Петров Р.
Сумський національний аграрний університет

Вступ. Велика концентрація птиці в приміщеннях, швидка
зміна її поколінь на одному майданчику та інші особливості
інтенсивного птахівництва призводять до підвищення
контамінації виробничих приміщень мікроорганізмами і
відповідно зростання ризику виникнення спалахів інфекційних
хвороб. Запорукою успішної роботи сучасного птахівничого
підприємства і безпеки його продукції для споживачів є якісна
дезінфекція. Сучасні дезінфектанти, що використовуються на
птахофабриках, різні за складом, концентрацією діючих
речовин, засобів застосування і іншими властивостями.
Більшість з них – імпортні продукти. Їх заміщення на
вітчизняному ринку ефективними, безпечними і економічними
препаратами вкрай актуально. Для досліду були обрані
вітчизняні деззасоби Бі-дез та ДезСан, що володіють широким
спектром віруліцидної, бактерицидної, спороцидної і
фунгіцидної дії.
Метою роботи було оцінити у виробничих умовах ефективність
комплексної дезінфекції засобами Бі-дез та ДезСан.
Методи. Виробничі випробування дезінфекції приміщень
пташника та обладнання з використанням схеми Бі-дез та
ДезСан провели на одній з птахофабрик Сумської області.
Препарат Бі-дез був застосований для знезараження води в
системі напування птиці (наповнення лінії напування 0,1%
розчином з експозицією 1 год). Препарат ДезСан був
застосований у вигляді аерозолю (туманоутворення з
розрахунку 5 мл 10% розчин розчину на 1 м3 приміщення, час
експозиції – 3 години) для знезараження повітря та поверхонь
пташинка. По завершенню обробок оцінили якість дезінфекції
мікробіологічними методами (методом седиментації та
дослідженню змивів з поверхонь).
Результати. Оцінюючи ефективність дезінфекції системи
водопостачання препаратом Бі-дез встановили, що загальна
мікробна забрудненість води до обробки складала 235 КУО/мл.
Крім інших бактерій з неї виділяли кишкову паличку. Після
санації мікробна забрудненість води знизилися до 4 КУО/мл.
Санітарно-показових мікроорганізмів в змивах системи не
виявили. Загальна кількість мікроорганізмів в повітрі після
проведення дезінфекції препаратом ДезСан знизилась в 2,6
рази (12 тис. м.к/м3) в порівнянні з вихідним бактеріальним
фоном (29 тис. м.к/м3), а кишкову паличку після обробки з
відібраних в пташнику проб повітря не виділили.
Висновки. Таким чином, зрошення приміщення розчином Бі-
дез забезпечило дезінфекцію системи водопостачання, а
додаткова аерозольна обробка засобом ДезСан санувати
повітряне середовище і важкодоступні місця приміщення.
Таким чином, у виробничих умовах встановлено високу якість
дезінфекції засобами Бі-дез та ДезСан. Зниження мікробного
фону та загибель мікроорганізмів в приміщеннях і системі
напування птахофабрик сприяють ветеринарному
благополуччя птахівничих господарств.
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# 067. Analysis of Antibiotic Resistance in Patients with
External Otitis
Stepanova K., Chornocur O., Agievets I.
SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. At present, self-prescription of antibiotics and their
unlimited availability and uncontrolled use by patients lead to
emergence and spread of strains resistant to main groups of
antibiotics. Today, external otitis holds a leading position in the
structure of inflammatory diseases of the ear that predetermined the
purpose of the study – to identify the main pathogens causing
external otitis and their sensitivity to antibiotics.
Methods. For the study, the results of microbiological testing and
antibiotic susceptibility profiles of strains isolated from 188 patients
diagnosed with otitis media who were examined in microbiological
laboratory and treated at otorhinolaryngology department of
Mechnikov Regional Hospital in 2016-2018 were collected,
systematized and analyzed. Statistical data processing was
performed using STATISTICA 6.1.
Results. During 2016-2018, the main pathogens for external otitis
were Staphylococcus epidermidis, S. aureus, Streptococcus
haemolyticus, Pseudomonas aeruginosa. A significant increase in
the share of Candida albicans in the structure of external otitis
media was observed: from 3.5% in 2016 to 10% in 2018.
The analysis of antibiotic susceptibility profiles shows that in 2016,
among the cases of external otitis caused by P. aeruginosa,
sensitivity to cefoperazone was detected in 100%; in 2017, 70% of
bacteria are susceptible; in 2018 – 80%. Also, 80% of the bacteria
were susceptible to meronem in 2016; only 50% of P. aeruginosa
were sensitive to meronem in 2017; and in 2018, the sensitivity of
these bacteria was 60%.
Of all cases of external otitis caused by S. haemolyticus share of
those susceptibility to clindamycin in 2016 was 100%; in 2017 it was
70%; and 80% in 2018. Susceptibility to vancomycin in 2016 was
90%; and in 2017-2018, 80% of the causative agents were
susceptible.
C. albicans was susceptible to variconazole in 2016, in 80% of
cases, and only 50% – in 2017; 80% of cases had susceptibility to
clotrimazole in 2016-2017; and in 2018 C. albicans was susceptible
to clotrimazole in 70% of cases. To ketoconazole, 60% of
pathogens were susceptibility in 2016, and 70% – in 2017.
Conclusions. According to the results of the research, the main
causative agents of external otitis were determined. There are
tendencies to decrease of the sensitivity to antibiotics of choice and
the main antifungal drugs in external otitis.

# 067. Аналіз антибіотикорезистентності у хворих із
зовнішнім отитом
Степанова К., Чьорнокур О., Агієвець І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. У теперішній час самопризначення антибіотиків і їх
необмежена доступність та неконтрольований прийом
пацієнтами призводить до виникнення і поширення штамів,
резистентних до основних груп антибіотиків. На сьогодні
зовнішній отит займає одне з перших місць у структурі
запальних захворювань вуха, що обумовило мету дослідження
– визначити основних збудників зовнішнього отиту та їх
чутливість до антибіотиків.
Методи. Для проведення дослідження було зібрано,
систематизовано та проаналізовано результати
мікробіологічних досліджень та антибіотикограми 188 пацієнтів
з діагнозом зовнішній отит, які проходили лікування у клініці
оториноларингології та були обстежені в бактеріологічній
лабораторії Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова у
2016-2018 рр. Статистична обробка даних виконувалась із
використанням програми STATISTICA 6.1.
Результати. Протягом 2016-2018 рр. основним збудниками
зовнішнього отиту були: Staphylococcus epidermidis, S. aureus,
Streptococcus haemolyticus, Pseudomonas aeruginosa.
Відмічається значний приріст питомої ваги Candida albicans у
структурі збудників зовнішніх отитів від 3,5% у 2016 р. до 10%
у 2018 р.
Аналіз антибіотикограм свідчить про те, що у 2016 р. зі всіх
випадків зовнішнього отиту, викликаних Р. aeruginosa,
виявлено чутливість до цефоперазону у 100% випадків, у
2017 р. чутливими були вже 70% бактерій, у 2018 р. – 80%
випадків; до меронему у 2016 р. чутливими були 80% бактерій,
а у 2017 р. – лише 50%. Р. aeruginosa була чутливою до
меронему, а у 2018 р. – чутливість цих бактерій складала 60%.
Зі всіх випадків зовнішнього отиту, викликаних S. haemolyticus,
чутливими до кліндаміцину у 2016 р. було 100% випадків, у
2017 р. чутливими були 70% збудників, у 2018 р. – 80%;
чутливість до ванкоміцину у 2016 р. склала 90% випадків, а
2017-2018 рр. чутливими були вже 80% збудників.
Збудник C. albicans був чутливий до вариконазолу у 2016 р. у
80% випадків та вже у 50% у 2017 р.; 80% культур мали
чутливість до клотримазолу у 2016-2017 рр., а 2018 р.
C. albicans була чутлива до клотримазолу у 70% випадків; до
кетоконазолу були чутливими 60% збудників у 2016 р. та 70%
у 2017 р.
Висновки. За результатами досліджень визначено основних
збудників зовнішнього отиту. Виявлено тенденції до зниження
чутливості до антибіотиків «вибору» та основних
протигрибкових препаратів у збудників зовнішнього отиту.
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# 072. Formation of Resistance in Mycobacteria to Disinfectant
"Dezaktin"
Pozmogova S., Kovalenko I., Zavgorodniy A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Resistant forms of mycobacterium (MB) remain an
actual problem in both human and veterinary medicine. There is
quite a lot information about the forms of MB resistant to antibiotics,
which cannot be said about the forms resistant to disinfectants. Aim
of the study is to determine the mechanism of resistance formation
and the level of increase in stability of MB with constant use of the
same disinfectant.
Methods. Disinfectant "Dezaktin" was used (active substances: 1.3-
dichloro-5.5-dimethylhydantoin; 5.5-dimethylhydantoin) intended for
routine and final disinfection in health facilities, at water supply and
wastewater facilities, in laboratories of various subordination. The
mechanism of resistance formation was studied on adapted
Mycobacterium bovis strain Vallee, M. avium strain D4ER, M. avium
subsp. paratuberculosis (МАР), and M. phlei by 13 consecutive
passages with a gradual increase in concentration of the
preparation in the egg medium (from 0.025 to 55.0 mg). The
morphology of MB was studied using the Ziehl-Neelsen method.
Results. The most resistant to "Dezaktin" were M. phlei, among
pathogenic cultures – МАР. After 13 passages, the concentration of
"Dezaktin" in an environment at which the growth of at least one
colony M. bovis and M. avium was 25.0 mg; for МАР – 35.0 mg; for
M. phlei – 50.0 mg; in unadapted cultures, these values were 0.25
mg; 5.0 mg; 35.0 mg, respectively. In the process of adaptation, the
level of resistance increased by 100; 7.0; 1.4 times, respectively.
"Dezaktin" did not affect the acidity of the pathogenic MB, but
thinned the cell wall, which led to a decrease in adhesive properties,
formation of L-forms and dormant cells. Also, in M. bovis and MAP,
the transformation of R-colonies into S-form was observed. M. phlei
formed heterogeneous variants, which were characterized by
changes in the color of the colonies, cellular forms, thickening of the
cell wall, loss of acid resistance, pronounced hydrophobicity.
Conclusions. Repeated use of the same biocide promotes the
formation of resistant forms. The mechanism of resistance to
"Dezaktin" in pathogenic MB is based on morphological variability,
namely, S-dissociation, L-transformation and formation of dormant
cells in saprophytic mycobacteria (M. phlei) – the formation of
heteromorphic populations with partial or complete loss of acid
resistance, thickening of the cell wall, increasing hydrophobicity.

# 072. Формування резистентності у мікобактерій до
дезінфекційного засобу «Дезактін»
Позмогова С., Коваленко І., Завгородній А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Резистентні форми мікобактерій (МБ) залишаються
актуальною проблемою як у медицині, так і ветеринарії.
Інформації про стійкі до антибіотиків форми МБ достатньо
багато, чого не можна сказати про резистентні до
дезінфікуючих засобів форми. Мета роботи: визначити
механізм формування резистентності та рівень збільшення
стійкості МБ при постійному використанні одного і того ж
дезінфектанту.
Методи. Використовували дезінфекційний засіб
«Дезактін» (діючі речовини: 1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн;
5,5-диметилгідантоїн), який призначений для поточної та
заключної дезінфекції у закладах охорони здоров’я, на
об’єктах водопостачання та водовідведення, в лабораторіях
різних підпорядкувань. Механізм формування резистентності
вивчали на адаптованих Mycobacterium bovis штам Vallee, M.
avium штам D4ER, M. avium subsp. рaratuberculosis (МАР) та M.
phlei шляхом 13 послідовних пасажів з поступовим збільшенням
концентрації препарату у яєчному середовищі (від 0,025 до 55,0
мг). Морфологію МБ вивчали за методом Ціля-Нільсена.
Результати. Найбільш резистентними до «Дезактіну» були M.
phlei, з патогенних культур – МАР. Після 13 пасажів
концентрація «Дезактіну» в середовищі, при якій виявляли ріст
хоча б однієї колонії M. bovis та M. avium становила 25,0 мг; для
МАР – 35,0 мг; для M. phlei – 50,0 мг, у неадаптованих культур
ці значення становили 0,25 мг; 5,0 мг; 35,0 мг, відповідно. У
процесі адаптації рівень резистентності збільшився у 100; 7,0;
1,4 раза, відповідно. «Дезактін» не впливав на кислотостійкість
патогенних МБ, але потоншував клітинну стінку, що
призводило до зниження адгезивних властивостей,
формування L-форм і дормантних клітин. Також у M. bovis та
МАР спостерігали трансформацію R-колоній в S-форму. M.
phlei формували гетерогенні варіанти, які характеризувалися
зміною кольору колоній, форми клітин, потовщенням клітинної
стінки, втратою кислотостійкості, вираженою гідрофобністю.
Висновки. Багатократне використання одного і того ж біоциду
сприяє формуванню резистентних форм. Механізм
формування резистентності до «Дезактіну» у патогенних МБ
полягає у морфологічної мінливості, а саме S-дисоціації, L-
трансформації та формуванні дормантних клітин, у
сапрофітних мікобактерій (M. phlei) – формування
гетероморфних популяцій із частковою або повною втратою
кислотостійкості, потовщенням клітинної стінки, збільшенням
гідрофобності.

4
ANTIBIOTIC RESISTANCE AND INFECTION CONTROL

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ



Page 287Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019

# 127. The Implementation of Automated Blood Sterility Testing
in Ternopil University Hospital
Pokryshko O.1, Krasii N.2
1I. Horbachevsky Ternopil State Medical University;
2Ternopil University Hospital

Introduction. Sterility testing of blood is the most important method
of laboratory tests for patients with fever, or suspected of having
septicemia, endocarditis, infections of bloodstream,
immunosuppression. The automated methods of laboratory
diagnostics give an opportunity to detect microbes in the blood and
in other sterile liquids of the human body as soon as possible and
more reliable.
The aim of study was to analyze the spectrum of hemocultures
isolated from patients treated at Ternopil University Hospital by the
automated method in 2017 and 2018.
Methods. Blood samples were collected into culture with a special
medium and carried out nearby the patients' beds in accordance
with the aseptic rules in intensive care unit cardiological, surgical,
orthopedic, rheumatologic departments. The sterility testing of blood
was done by using an automatic analyzer TDR-X (Mindray, China),
which provides continuous incubation and monitoring of taken
samples. A positive result of a trial was given on the 1st, 2nd day of
the incubation. Negative (no growth of bacteria in the blood sample)
– on the 4th day. Then positive samples were identified by an
automatic analyzer Vitek-2 Compact 15 (bioMérieux, France).
Statistics of the obtained results was performed using Microsoft
Excel.
Results. Since 2017, automatic sterilization testing of blood began
in the hospital. Total of 118 samples were tested. Among them,
13.6% (16 samples) were positive, including 15 samples – the 1st
day of the incubation, and one – at the 2nd day.
Of all isolated cultures, 62.5% were gram-positive cocci.
Staphylococcus spp. were prevailed (90% of all cocci), most of them
identified as coagulase-negative (CON) S. epidermidis and
S. saprophyticus (66.7%). While S. aureus were isolated in 2 times
less often than CON. S. pyogenes was isolated from blood of one
patient only. Of all isolates, 37.5% were identified gram-negative
bacilli (GNB), including 50% enterobacteria (E. aerogenes,
K. pneumoniae), and 50% – non-fermentative bacilli A. baumannii.
In 2018, 161 blood specimens were obtained. In 16.2% of all trials
(26 samples) showed positive results, among them 24 samples – at
the 1st day, 2 – at the 2nd day. The spectrum of isolated microbes
was changed. Staphylococci were prevailed (76.9% of all isolates)
however the frequency of S. epidermidis and S. saprophyticus
isolation increased up to 85.0%. GNB were identified in 23.1%.
Isolates of E. aerogenes, K. pneumoniae were prevailed among
them (66.8%); A. baumannii, P. aeruginosa were isolated in 33.2%.
Conclusions. Thus, it is necessary to introduce in the laboratory
bacteriological diagnostics automatic systems which allow to
conduct research more quickly, reliable and efficiently.
It has been planned to analyze the sensitivity of bacteria to
antibiotics by the WHO-NET 5.1 monitoring.

# 127. Впровадження автоматизованого дослідження крові
на стерильність в Тернопільській Університетській лікарні
Покришко О.1, Красій Н.2
1Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського
2КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»

Вступ. Культуральне дослідження крові на стерильність є
найважливішим методом лабораторного дослідження у важких
хворих з гарячкою, при підозрі на ендокардит,
внутрішньосудинну інфекцію або імуносупресію.
Автоматизовані методи лабораторної діагностики дають
можливість якомога швидше і достовірніше виявити
мікроорганізми у крові та в інших стерильних рідинах організму
людини.
Метою роботи було проаналізувати спектр гемокультур
мікроорганізмів, виділених за допомогою автоматизованого
методу від хворих, які перебували на лікуванні у
Тернопільській університетській лікарні у 2017 та 2018 роках.
Методи. Забір крові у флакони зі спеціальним середовищем
здійснювали біля ліжка хворого з дотриманням правил
асептики в кардіологічному, хірургічному, ортопедичному,
ревматологічному відділеннях, відділенні анестезіології та
інтенсивної терапії. Бактеріологічний метод дослідження
взятих зразків проводили за допомогою автоматичного
мікробіологічного аналізатора TDR-X (Mindray, Китай), який
забезпечував їх безперервне інкубування й моніторинг.
Позитивний результат видавали на першу, другу доби
дослідження. Негативний (відсутність росту бактерій у крові) –
на четверту добу. В подальшому позитивні зразки
ідентифікували, використовуючи автоматичний аналізатор
Vitek-2 Compact 15 (bioMérieux, Франція). Статистичну обробку
отриманих результатів виконували за допомогою Microsoft
Excel.
Результати. Автоматизоване дослідження гемокультур у
лікарні почали у 2017 р. За цей рік досліджено 118 зразків
крові, з яких позитивними були 13,6% (16 зразків), з них у
першу добу – 15%, другу – 1%. Більшість виділених культур
(62,5%) становили грампозитивні коки. Серед них домінували
штами Staphylococcus spp., причому переважно висівали
коагулазонегативні S. epidermidis та S. saprophyticus (66,7%
всіх виділених стафілококів). Культури S. aureus виділяли в 2
рази рідше. Лише у 1 хворого виділили S. рyogenes. 37,5%
виділених штамів становили грамнегативні палички, 50% з
яких віднесено до ентеробактерій (Enterobacter aerogenes,
Klebsiella pneumoniae), 50% – до неферментуючих паличок
виду A. baumannii.
У 2018 р. взято 161 зразок крові, з яких позитивними були
16,2% (26), з них у першу добу – 24 зразки, другу – 2. Спектр
виділених мікроорганізмів дещо змінився: домінуючими були
стафілококи (76,9%), серед яких 85,0% становили
S. epidermidis та S. saprophyticus. Грамнегативні бактерії
висівали у 23,1%. З них ентеробактерії (E. aerogenes,
K. pneumoniae) становили 66,6%; неферментуючі бактерії
(A. baumannii, P. aeruginosa) – 33,2%.
Висновки. Отже, необхідно впроваджувати в лабораторну
діагностику автоматичні системи, які дозволяють проводити
дослідження, швидше, ефективніше у порівнянні з класичним
методом виділення гемокультур.
У подальшому плануємо провести аналіз чутливості бактерій
до антибіотиків за допомогою комп’ютерної програмиWHO-
NET 5.1.
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# 144. Imperfections Revealed During Monitoring of
Antimicrobial Veterinary Products for Treatment of Mastitis
Zaruma L., Ostapiv N., Ponomarova S., Kosenko Yu.
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal
Products and Feed Additives

Introduction. Dairy cattle breeding is one of the most important
livestock sectors in Ukraine. Mastitis disease of cows is the main
problem due to the great economic losses. For the treatment of sick
animals, mono- and multicomponent antimicrobial veterinary
medicinal products for systemic and intramammary administration
are used. In Ukraine, there are authorized 53 preparations for
intramammary administration and 20 antimicrobials for systemic
use. The goal of the study is to identify critical points when
evaluating and analyzing the antimicrobial veterinary products used
for treating mastitis.
Methods. Data on the monitoring of sales of antimicrobial veterinary
medicinal products in Ukraine for 2017 based on a standardized
questionnaire of marketing authorization holders and distributors
were used.
Results. Analysis of antimicrobial veterinary medicinal products
used for treating mastitis revealed that in 2017 their amount was
1.21% of the total number of antimicrobial agents. Multicomponent
products occupied 84% and monocomponent – 16%.
The most frequently were used combinations of penicillins – 33%,
aminoglycosides – 27.7%, cephalosporins – 16,6%, however, in the
mass equivalent, aminoglycosides were predominant – 548.9 kg,
penicillins – 314.9 kg, cephalosporins – 215.6 kg.
During the resting period for dairy cows, 24% of products for
intramammary administration were used for mastitis treating, but the
largest part was used for the treatment of its clinical forms. Among
antimicrobials for systemic administration used for mastitis treating,
the part of penicillins was 50%, cephalosporins, and
fluoroquinolones by 25%, respectively. Fluoroquinolones used to
treat cows suffering from acute mastitis during lactation, caused by
Еscherichia coli. When treating mastitis, the withdrawal period of
products for milk is taken into account, which for these antibiotics is
3-7 days after the last dose administration.
Conclusions. The analysis of the circulation and use of
antimicrobial veterinary medicinal products for the treatment of
mastitis revealed that in many cases they were used without
identifying the pathogens susceptibility. The use of multicomponent
intramammary products in these cases may lead to the emergence
of new resistant strains of microorganisms. The grounded decision
about the way of administration of antimicrobial veterinary medicinal
products in mastitis treating is necessary and strict control over their
use (only prescriptions supply), as well as prevention the cases of
intramammary infections.

# 144. Недоліки виявлені за моніторингу протимікробних
ветеринарних препаратів для лікування маститів
Зарума Л., Остапів Н., Пономарьова С., Косенко Ю.
Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветеринарних препаратів та кормових добавок

Вступ. Молочне скотарство є однією із важливих галузей
тваринництва в Україні. Захворювання корів на мастити
становить найбільшу проблему через великі економічні збитки.
Для лікування хворих тварин застосовують моно- і
багатокомпонентні протимікробні ветеринарні препарати для
системного застосування та інтрацистернального введення. В
Україні зареєстровано 53 препарати для інтрацистернального
введення і 20 протимікробних для системного застосування.
Мета дослідження – виявлення критичних точок при оцінці та
аналізі застосування протимаститних протимікробних
ветеринарних препаратів.
Методи. Дані моніторингу обсягів продажів протимікробних
ветеринарних препаратів в Україні за 2017 рік на основі
стандартизованого анкетування власників реєстраційних
посвідчень та дистриб’юторів.
Результати. Аналіз протимікробних ветеринарних препаратів
для лікування маститів засвідчив, що у 2017 р. вони
склали 1,21% серед загального числа протимікробних засобів.
Багатокомпонентні препарати займали 84%, а
монокомпонентні – 16%.
Найчастіше застосовували комбінації пеніцилінів – 33%,
аміноглікозидів – 27,7%, цефалоспоринів – 16,6%, проте у
масовому еквіваленті аміноглікозиди переважали – 548,9 кг,
пеніциліни – 314,9 кг, цефалоспорини – 215,6 кг.
У період сухостою для лікування та профілактики маститів
застосовували 24% препаратів для інтрацистернального
введення, проте більша частина припадала для лікування
клінічних його форм. Серед протимікробних ветеринарних
препаратів системного застосування для лікування маститів,
частка пеніцилінів становила 50%, цефалоспоринів та
фторхінолонів по 25%, відповідно. Фторхінолони застосовують
для лікування корів, хворих на гострий мастит у період
лактації, cпричинений Еscherichia coli.
При лікуванні маститів враховують період виведення
препаратів з молока, який для зазначених антибіотиків
складає 3-7 діб після введення останньої дози.
Висновки. Аналіз обігу та використання протимікробних
ветеринарних препаратів для лікування маститів показав, що у
багатьох випадках їх застосовували без визначення чутливості
збудників захворювання.
Використання багатокомпонентних інтрацистернальних
препаратів у цих випадках може спричинити появу нових
резистентних штамів.
Необхідне обґрунтоване рішення про шлях введення
протимікробних ветеринарних препаратів при лікуванні
маститів і суворий контроль за їх використанням (відпуск за
рецептами), а також запобігання випадків виникнення
внутрішньоцистернальних інфекцій.
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# 148. Comparative Microbiological Monitoring for 2015 and
2018 in Intensive Care Unit of Ternopil University Hospital
Krasii N.
Ternopil University Hospital

Introduction. Clinical microbiological monitoring involves studying
of microbes, which cause inflammation in patients, and determining
their susceptibility to antibiotics. This is an important part of
ensuring prevention of healthcare-associated infections (HAIs).
The purpose of the study was to carry out monitoring at the
intensive care unit (ICU) of the Ternopil University Hospital in 2015
and 2018, to analyze hazard posed by isolates in terms of potential
occurrence of HAIs.
Methods. The samples (swabs from tonsils and wounds, tracheal
aspirates, urine) were collected prior to onset of antibiotic treatment.
Then the isolates were identified according to cultural, biochemical
properties. Their antibiotic susceptibility was assessed with Kirbi-
Bauer method with standard antibiotic disks (HiMedia, India). The
calculations were made using WHO-NET 5.1.
Results. In 2015, 103 strains were isolated, in 2018 – 102.
Compared to 2015, the number of Acinetobacter spp. has increased
in 2018 (20 and 15, respectively), while Pseudomonas aeruginosa
has decreased (9 and 11, respectively). The frequency of Klebsiella
pneumoniae isolation decreased from 53 (2015) to 42 (2018);
Staphylococcus aureus – from 24 (2015) to 18 (2018). The
Escherichia coli detection rate increased in 2018 (11 isolates), while
only two isolates were identified in 2015.
The isolates’ susceptibility to antibiotics has also changed; this
probably happened due to the fact that over three years doctors
used different antibiotics. In 2015, imipinem was effective against
Acinetobacter spp. in 16.7%, while in 2018 – in all cases. In 2015,
all Acinetobacter isolates were resistant to meropenem,
cefoperazone; in 2018, the susceptibility to them increased (30%
and 15.4% of strains, respectively). For three years, the
susceptibility to amikacin by Acinetobacter spp. was totally lost.
In 2018, the susceptibility of P. aeruginosa to imipenem was
completely restored, while in 2015, 60% of the strains were resistant
to it. The isolates’ susceptibility to amikacin (62.5% and 66.7%
respectively), meropenem (by 16.7%) did not change, however
susceptibility to cefepime, on the contrary, decreased from 100% to
16.7%.
Strains of K. pneumoniae were multiresistant. Their susceptibility to
amikacin was decreased by 17.7%; to cefepime – by 31.3%; to
imipenem – by 3.5% during three years. The highest susceptibility
was to meropenem – 16.7% (2018) and 4.2% (2015) of isolates.
In 2015 and 2018, S. aureus retained the susceptibility to linezolid
(100% and 93.8%), vancomycin (75% and 88.2%), however
acquired resistance to moxifloxacin (84.2% and 40%), clindamycin
(80% and 55.6%).
Conclusions. A necessity of microbiological monitoring is obvious.
An increase in resistance to antibiotic suggests the possibility of
HAIs occurring if the data of monitoring is not taken into account.

# 148. Порівняльний мікробіологічний моніторинг за 2015 і
2018 рр. у відділенні анестезії та інтенсивної терапії
Тернопільської університетської лікарні
Красій Н.
КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»

Вступ. Мікробіологічний контроль у лікарні передбачає
вивчення спектру збудників гнійно-запальних процесів у
хворих та визначення їх чутливості до антибіотиків. Це
важлива ланка організації профілактики внутрішньо-
лікарняних інфекцій (ВЛІ).
Метою роботи було провести аналіз даних моніторингу у
відділенні анестезії та інтенсивної терапії (ВАІТ) Тернопільської
університетської лікарні за 2015 і 2018 рр., проаналізувати
потенційну небезпеку виділених мікроорганізмів у виникненні
ВЛІ.
Методи. Забір матеріалу (мазки з зіву, рани, трахеальний
аспірат, сеча) проводили до початку антибіотикотерапії.
Висіяні штами бактерій ідентифікували культуральними,
біохімічними методами. Визначення їх чутливості до
антибіотиків проводили за методом Kirbi-Bauer з
використанням стандартних дисків з антибіотиками (HiМediа,
Індія). Статистичні дані оброблені за допомогою програми
WHO-NET 5.1.
Результати. У 2015 р. виділено 103 бактерії, у 2018 р. – 102. У
порівнянні з 2015 р. кількість ізолятів Acinetobacter spp. у 2018
р. зросла (20 проти 15), а рівень Pseudomonas aeruginosa –
знизився (9 і 11 відповідно). Знизилася частота виявлення
штамів Klebsiella pneumoniae з 53 (2013 р.) до 42 (2018 р.),
Staphylococcus aureus – з 24 (2015 р.) до 18 (2018 р.). Частота
виявлення Escherichia coli значно зросла в 2018 р. (11 ізолятів),
в 2015 р. виділено лише дві культури.
Чутливість досліджуваних штамів до антибіотиків також
змінилася. Очевидно це пов’язано з тим, що за ці три роки
лікарі використовували різні антибіотики. У 2015 р. іміпінем
був ефективним проти Acinetobacter spp. у 16,7% випадків, в
2018 р. – у 100%. До меропенему і цефоперазону/сульбактаму
всі штами Acinetobacter spp. були резистентними в 2015 р.,
стали чутливими до них (30,0% і 15,4% штамів відповідно) в
2018 р. За три роки знизилась чутливість цих бактерій до
амікацину (з 20% до нуля).
В 2018 р. повністю відновилася чутливість P. aeruginosa до
іміпенему, в 2015 р. 60% штамів були резистентними до нього.
Чутливість P. aeruginosa майже не змінилася до амікацину
(62,5% і 66,7% відповідно), меропенему (по 16,7%),
піперациліну/тазобактаму (33,3% і 40%), до цефепіму, навпаки,
значно знизилась (з 100% до 16,7% відповідно).
K. pneumoniae була полірезистентною до антибіотиків.
Найвища чутливість була до меропенему – 16,7% чутливих
штамів (2018 р.) проти 4,2% (2015 р.). Відмічено зниження
чутливості K. pneumoniae до амікацину на 17,7%, цефепіму –
на 31,3%, іміпенему на 3,5%.
У 2015 і 2018 рр. S. aureus зберігав чутливість до лінезоліду
(100% чутливих ізолятів і 93,8% відповідно), ванкоміцину (75% і
88,2%); набув резистентності до моксифлоксацину (84,2% і
40%), кліндаміцину (80% і 55,6%).
Висновки. Необхідність мікробіологічного моніторингу
очевидна. Наростання антибіотикорезистентності
мікроорганізмів свідчить про можливість формування ВЛІ,
якщо не враховувати дані мікробіологічного моніторингу.

4
ANTIBIOTIC RESISTANCE AND INFECTION CONTROL

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ



Page 290 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

# 166. Study of Microbial Colonization of Premature Newborns
in Hospital
Andrieieva I., Andrieiev N., Vlasov A.
SE Dnіpropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. During the stay of newborns in hospital, there is a risk
of microbial colonization with opportunistic pathogens (OP). The
spectrum of pathogens is constantly growing at the expense of
microorganisms that live freely or are part of the normal microflora.
Intra- and early postnatal colonization of newborns with hospital
strains of bacteria circulating in hospital is classified as risk factors
for the occurrence of in-hospital infections (IHIs). For newborns,
exogenous risk factors are the most important ones in the
development of IHI. Due to the physiological status of premature
newborn babies, any OP representative can cause purulent-septic
disease (PSD). Therefore, there is a need for regular monitoring of
patients’ OPs not only during epidemic situations, but on regular
basis as well. The objective of the work was to study the
dependence of microbial colonization of premature newborns from
the time of hospital stay.
Methods. The collection of information about pathogens was
carried out at the Department of Premature Newborns of the Prof.
M.F. Rudniev Dnipropetrovsk Mother and Child Specialized Clinical
Medical Center. The information was accumulated in the WHONET
software database. For the analysis, was used specially developed
software in the MATLAB environment. The studies were carried out
based on data collected in 2017, in total was analyzed the
information on 475 patients and 16 strains of microorganisms
isolated from them.
Results. The conducted research allowed obtaining information on
the microflora that predominated in the hospital department.
Analysis of the clinically significant microorganisms allocation
allowed to establish that the most commonly isolated were K.
pneumoniae (1-44%), C. freundii (1-6%), P. aeruginosae (1-5%), K.
oxytoca (1-4%), E. aerogenes (1-4%), E. cloacae (1-3%), S.
haemolyticus (1-3%), and Candida spp. (0-3%). The isolation of
other microorganisms was not regular and their frequency varied
from 0% to 2%. Further statistical data processing with the method
of moving average showed that the probability of colonization
increases with the time of stay in hospital. Thus, a stay of up to 30
days in 100% of cases is accompanied by the acquisition of one
microorganism. In the future, the likelihood of further colonization by
the second microorganism increases and reaches a maximum on
the 55th day of stay in hospital. Then, the colonization rate growth is
slowing down.
Conclusions. Increased probabilities of the microorganism
colonization of premature newborns with a hospital stay was
established. The data obtained are the basis for reviewing the terms
of hospital stay and adjusting the dynamics of prophylactic and anti-
epidemic measures among newborns who are in hospital for a long
time. In general, the development of well-grounded evidence-based
measures is an effective method for preventing PSD.

# 166. Вивчення мікробної колонізації недоношених
новонароджених в умовах стаціонару
Андрєєва І., Андрєєв М., Власов О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Під час перебування новонароджених в стаціонарі існує
ризик мікробної колонізації умовно-патогенними
мікроорганізмами (УПМ). Спектр збудників постійно
поповнюється за рахунок мікроорганізмів, які вільно живуть
або входять до складу нормальної мікрофлори. Інтра- та рання
постнатальна колонізація новонародженого госпітальними
штамами бактерій, що циркулюють у стаціонарі, віднесені до
факторів ризику виникнення внутрішньолікарняних інфекцій
(ВЛІ). Для новонароджених найбільш вагомими в розвитку ВЛІ
є екзогенні фактори ризику. В силу фізіологічного статусу
недоношених новонароджених дітей будь-який представник
УПМ може спричиняти гнійно-септичні захворювання (ГСЗ).
Тому, стає очевидною необхідність постійного спостереження
за УПМ пацієнтів не тільки у разі виникнення епідемічного
процесу, а й в плановому порядку. Метою роботи було
вивчення залежності мікробної колонізації недоношених
новонароджених від часу перебування у стаціонарі.
Методи. Збір інформації про збудників здійснювався у
відділенні недоношених новонароджених дітей
Дніпропетровського спеціалізованого клінічного медичного
центру матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва. Відомості
були акумульовані в базі даних комп’ютерної програми
WHONET. Для аналізу використовували спеціально розроблене
програмне забезпечення у середовищі MATLAB. Дослідження
проводились за даними 2017 р., було проаналізовано
інформацію про 475 пацієнтів та 16 виділених від них штамів
мікроорганізмів.
Результати. Проведення досліджень дало можливість
отримати відомості про мікрофлору, що є провідною в
відділенні стаціонару. Аналіз виділення клінічно значущих
мікроорганізмів дозволив встановити, що найбільш часто
виділялися K. pneumoniae (1-44%), C. freundii (1-6%), P.
aeruginosae (1-5%), K. oxytoca (1-4%), E. aerogenes (1-4%), E.
cloacae (1-3%), S. haemolyticus (1-3%), Candida spp. (0-3%).
Виділення інших мікроорганізмів було нерегулярним і його
частота коливалася від 0 до 2%. Подальша статистична
обробка даних методом ковзного середнього показала, що
вірогідність колонізації зростає із часом перебування у
стаціонарі. Так, строк перебування до 30 діб супроводжується
набуттям одного мікроорганізму у 100% випадків. Надалі
зростає вірогідність подальшої колонізації другим
мікроорганізмом й досягає максимуму на 55 добу госпіталізації.
У подальшому ріст показника колонізації уповільнюється.
Висновки. Встановлено збільшення вірогідності колонізації
мікроорганізмами недоношених новонароджених з часом
перебування у стаціонарі. Отримані дані є підставою для
перегляду термінів перебування пацієнтів у стаціонарі та
коригування у динаміці профілактичних та протиепідемічних
заходів серед новонароджених, які перебувають у стаціонарі
довгий час. Загалом, розробка обґрунтованих заходів на
підставі доказової бази є ефективним методом профілактики
ГСЗ.
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# 175. Species Composition of Microorganisms Colonizing
Central Venous Catheters in Children with Congenital Heart
Defects
Filonenko H.1, Vysotskyi A.1, Kyryk D.2
1SI Research Medical Center for Pediatric Cardiology and Cardiac
Surgery of the MoH of Ukraine;
2Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. Ensuring prolonged venous access in children with
congenital heart defects (CHD) is an important issue. Central
venous catheters (CVC) are widely used for hemodynamic
monitoring and at introduction of aggressive drugs during surgery,
as well as short- and medium-term vascular access in children
undergoing treatment in the intensive care units. The objective of
the research was to study the species composition of
microorganisms isolated during the bacteriological study of CVC
fragments in children with CHD.
Methods. Microbiological studies of central venous catheters in
children of the first year of life, who had undergone heart surgery at
the SI Research Medical Center for Pediatric Cardiology and
Cardiac Surgery of the Ministry of Health of Ukraine for the period
from January 2014 through December 2018. Identification of
isolated cultures and determination of sensitivity to antibiotics was
performed on the VITEC 2 COMPACT analyzer. Statistical analysis
of the study results was carried out using the WHONET 5.6.
Results. During the study period, 169 samples were taken from 137
patients. Positive results were obtained in 87 tests (51.5%). In total,
105 strains of opportunistic pathogens were isolated. Gram-positive
microorganisms prevailed in the etiological structure of pathogens –
59.1% (n = 39), fungi – 3.8% (n = 4). Among gram-positive bacteria,
the leading role belongs to Staphylococcus spp. – 48.6% (n = 51),
Enterococcus spp. – 7.6% (n = 8), Bacillus spp. – 1.8% (n = 2) and
Corynebacterium spp. – 1.0% (n = 1). Among gram-negative
microorganisms, representatives of non-fermenting bacteria were
dominating – 21.9% (n = 23), of which the frequency of
Pseudomonas aeruginosa was 10.5% (n = 11), and Acinetobacter
baumannii – 8.6% (n = 9). The share of representatives of the
Enterobacteriaceae family was 15.2% (n = 16), among which
Klebsiella pneumoniae was the most frequently identified – 8.8% (n
= 9), Enterobacter aerogenes – 2.9% (n = 9) and Serratia
marcescens – 2.9% (n = 3).
Conclusions. The results indicate that Staphylococcus epidermidis
was the dominant causative agent of colonization of central venous
catheters – 38.1% (n = 40). Monocultures were isolated in 77.0% (n
= 67) of cases, while microbial associations were 23.0% (n = 23).

# 175. Видовий склад мікроорганізмів, що колонізують
центральні венозні катетери у дітей з вродженими вадами
серця
Філоненко Г.1, Висоцький А.1, Кирик Д.2
1ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології
та кардіохірургії» МОЗ України;
2Національна медична академія післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика

Вступ. Забезпечення тривалого венозного доступу у дітей з
вродженими вадами серця (ВВС) є актуальною проблемою.
Центральні венозні катетери (ЦВК) широко використовують
для гемодинамічного моніторингу та при введенні агресивних
лікарських препаратів під час операцій, а також в якості
коротко- та середньострокового судинного доступу у дітей, що
перебувають на лікуванні у відділеннях реанімації та
інтенсивної терапії. Метою роботи було вивчити видовий склад
мікроорганізмів, виділених при бактеріологічному дослідженні
фрагментів ЦВК у дітей з ВВС.
Методи. Проведено мікробіологічні дослідження центральних
венозних катетерів у дітей першого року життя,
прооперованих у ДУ «НПМЦДКК МОЗ України» за період з
січня 2014р. по грудень 2018р. Ідентифікацію виділених
культур та визначення чутливості до антибіотиків
проводили на аналізаторі VITEC 2 COMPACT. Статистичну
обробку результатів дослідження здійснювали за допомогою
програмиWHONET 5.6.
Результати. За період дослідження було відібрано 169 зразків
від 137 пацієнтів. Позитивний результат отримано у 87 пробах
(51,5%). Всього виділено 105 штамів умовно-патогенних
мікроорганізмів. В етіологічній структурі збудників переважали
грампозитивні мікроорганізми – 59,1% (n=39), гриби – 3,8%
(n=4). Серед грампозитивних бактерій провідна роль належить
Staphylococcus spp. – 48,6% (n=51), Enterococcus spp. – 7,6%
(n=8), Bacillus spp. – 1,8% (n=2) та Corynebacterium spp. – 1,0%
(n=1). Серед грамнегативних мікроорганізмів домінували
представники неферментуючих бактерій – 21,9% (n=23), з них
частота виділення Pseudomonas aeruginosa склала – 10,5%
(n=11), a Acinetobacter baumannii – 8,6% (n=9). Частка
представників родини Enterobacteriaceae становила – 15,2%
(n=16), серед яких найбільш часто виділяли Klebsiella
pneumoniae – 8,8% (n=9), Enterobacter aerogenes – 2,9% (n=9) та
Serratia marcescens – 2,9% (n=3).
Висновки. Результати вказують, що домінуючим збудником
колонізації центральних венозних катетерів був Staphylococcus
epidermidis – 38,1% (n=40). Монокультури виділяли у 77,0%
(n=67) випадках, тоді як мікробні асоціації – 23,0% (n=23).
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# 182. Characterization of Salmonella Strains Selected from
Different Sources Using Fingerprinting Methods (ERIC-PCR,
BOX-PCR) and their Resistance to β-lactam Antibiotics
Arefiev V., Gerilovych A., Muzyka D., Rula O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The representatives of the Salmonella genus have β-
lactamases of various functional classes whose genes have plasmid
and chromosomal localization: TEM, SHV, CTX-M, OXA and PSE,
AmpC (CMY). The prevalence of strains producing Extended
Spectrum β-Lactamases (ESBL) is dangerous giving them
resistance to modern synthetic β-lactams. To date, Ukraine lacks
information comparing phenotype and genotype characteristics of
resistance to β-lactams of Salmonella strains isolated from animals
and poultry with those isolated from humans and sanitary and
epidemiological supervision objects.
Methods. A collection of 55 Salmonella isolates has been studied,
among which 33 were isolated from poultry and poultry objects, and
22 were obtained from humans and the environment during
sporadic outbreaks by sanitary and epidemiological supervision
services. Resistance to β-lactam antibiotics and ESBL products was
determined by the disc diffusion test. The presence of the genes of
relevant β-lactamases was determined by a classic polymerase
chain reaction (PCR). The results of the presence of relevant
phenotype and genotype resistance determinants were recorded in
the form of profiles. ERIC-PCR and BOX-PCR fingerprinting
methods were used to characterize and compare the genotypes of
experimental Salmonella strains.
Results. Based on the results of the double-disc test, a
predominant resistance to ESBL products in 21 isolates obtained
from poultry and poultry facilities was established. Those isolates
had resistance to 5-8 β-lactams but were producers of ESBL.
Resistance to β-lactams with ESBL products was observed only in 8
samples among isolates isolated from humans. Other isolates from
this group were sensitive to all experimental β-lactams. Of note is
the lack of resistance in general to experimental antibacterial agents
in 19 isolates. The presence of β-lactamase genes in 8 of them was
found by PCR. Based on genotyping using ERIC-PCR and BOX-
PCR fingerprinting methods, the identity of isolates isolated from
different sources was established in five cases, both by two
fingerprinting methods and by resistance profiles. Three isolates
had the same profile of ERIC-PCR and BOX-PCR fingerprinting but
differed in genotype resistance determinants by one position (no
CTX-M gene)
Conclusions. The studies found that the majority of poly-resistant
Salmonella strains, both in phenotype and genotype profiles, came
from poultry farms. The possibility of clonal propagation of
Salmonella isolates that are multi-resistant to β-lactams using
genomic fingerprinting methods was demonstrated and the
effectiveness of its use in investigating

# 182. Характеристика штамів сальмонел, виділених із
різних джерел, з використанням методів фінґерпринтингу
(ERIC-ПЛР, BOX-ПЛР), та їх стійкість до бета-лактамних
антибіотиків
Ареф’єв В., Герілович А., Музика Д., Рула О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. У представників роду Salmonella зустрічаються
ферменти β-лактамази різних функціональних класів, гени
яких мають плазмідну та хромосомну локалізацію: TEM, SHV,
CTX-М, OXA та PSE, AmpC (CMY). Небезпечною є
розповсюдженість штамів, які продукують бета-лактамази
розширеного спектру дії (БЛРС), що надає їм стійкості до
сучасних синтетичних β-лактамів. На сьогодні в Україні бракує
відомостей що до порівняння фенотипових та генотипових
характеристик резистентності до β-лактамів штамів
сальмонел, ізольованих від тварин та птиці з такими, що було
виділено від людини та об’єктів санепіднагляду.
Методи. Було досліджено колекцію з 55 ізолятів сальмонел,
серед яких 33 було ізольовано від птиці та об’єктів
птахівництва, а 22 отримані від людини та зовнішнього
середовища під час спорадичних спалахів, службами
санепіднагляду. Резистентність до β-лактамних антибіотиків та
продукцію бета-лактамаз розширеного спектру дії визначали
диско-дифузійним методом. Наявність генів відповідних бета-
лактамаз визначали за допомогою класичної полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР). Результати наявності відповідних
фенотипових та генотипових детермінант резистентності
фіксувались у вигляді профілів. Для характеристики та
порівняння генотипів дослідних штамів сальмонел
використовували методи фінґерпринтингу (ERIC-ПЛР та BOX-
ПЛР)
Результати. За результатами тесту з подвійними дисками
було встановлено переважну резистентність з продукцією
бета-лактамаз розширеного спектру дії у 21 ізоляту,
отриманому від птиці та з птахівничих приміщень. Зазначені
ізоляти мали стійкість до 5-8 β-лактамів, та були продуцентами
БЛРС. Серед ізолятів, виділених від людини, стійкість до бета-
лактамів з продукцією БЛРС спостерігалась лише у 8 зразках.
Інші ізоляти з цієї групи були чутливими до всіх досліджених
бета-лактамів. Окремо можна відзначити відсутність стійкості
загалом до випробуваних антибактеріальних засобів у 19
ізолятів. При цьому за допомогою ПЛР було виявлено
наявність у 8-ми з них генів бета-лактамаз. За результатам
генотипування методами фінґерпринтингу (ERIC-ПЛР та BOX-
ПЛР) встановлена ідентичність ізолятів виділених з різних
джерел у п’яти випадках як за двома методами
фінґерпринтингу, так і за профілями резистентності. Три
ізоляти мали однаковий профіль фінґерпринтингу ERIC-ПЛР та
BOX-ПЛР, але відрізнялись за генотиповими детермінантами
резистентності на одну позицію (відсутність гену CTX-M)
Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено,
що більшість полірезистентних штамів сальмонел як за
фенотиповими, так і за генотиповими профілями мали
походження із птахівничих господарств. Показана можливість
клонального розповсюдження мультирезистентних до β-
лактамів ізолятів сальмонел за допомогою методів геномного
фінґерпринтингу та підтверджена ефективність його
використання при розслідуванні спалахів сальмонельозної
інфекції.
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# 186. Findings of studying sensitivity of clinical Pseudomonas
aeruginosa strains to the products of biodegradation of
modified magnesium alloy
Polishchuk N., Chornyi V.
Zaporizhzhia State Medical University

Introduction. An outstanding issue in Orthopaedics and
Traumatology is the emergence of such complications as infection
in the area of metal structures with the subsequent development of
chronic post-implantation osteomyelitis. One of the pathogens of
these complications are non-fermenting gram-negative bacteria,
namely, Pseudomonas aeruginosa, that are resistant to a number of
antibiotics. Therefore, the use of materials made from magnesium-
based alloys (Mg2+) as transplants is of particular importance,
corrosion products of which increase pH locally having an effective
bactericidal effect and preventing the formation of biofilms on the
surface of metal structures. The objective of this work was to
determine the sensitivity of clinical P. aeruginosa strains to the
products of biodegradation of modified magnesium alloy, based on
the industrial alloy ML-10.
Methods. The studies were conducted on the basis of the
microbiological laboratory at the Zaporizhzhia State Medical
University. 15 strains of P. aeruginosa isolated from purulent
exudate of wounds from patients with different types of
postoperative complications were used. The metal chip was
sterilized and immersed in a tube of Mueller Hinton Broth (pH 7.4) at
the proportion of 1 mg of a chip per 1 ml of broth. After incubation
(37 °C for 72 hours), an extract was prepared from excess residue
supplemented with bacterial suspensions of daily P. aeruginosa
cultures (from 108 microbial cells to 103 microbial cells). The
inoculations were incubated for 3 days (37 ºC), inoculations from
samples were taken every 24 hours by thermostatic control. The
bacteriostatic effect was visually identified in the absence/presence
of growth of cultures in test tubes with extract, bactericidal effect –
in the absence/presence of colonies of microorganisms on Mueller-
Hinton agar after inoculation from test tubes with extract.
Results. The findings showed that the test extract of the metal
possesses bacteriostatic activity (growth of cultures in test tubes
with extract and strains for 3 days was not visually identified) and
high bactericidal activity. Within 24 hours, the extract effectively
neutralizes 105, 104, 103 microbial cells of P. aeruginosa. The
maximum growth of the pseudomonade colonies on agar was
observed only after the first day of incubation of the test tubes,
which the day before was supplemented with 108, 107, 106 microbial
cells. In the process of thermostatic control, the number of colonies
growing on agar after the second inoculation significantly
decreased, and on the third day, there was no pseudomonade
colony growth.
Conclusions. The products of biodegradation of magnesium alloy
have high antibacterial activity against P. aeruginosa. This confirms
the unique feature of the alloy ML-10 to prevent the growth of
pathogens of implant-associated infections and makes further study
of its biological properties prospective.

# 186. Результати вивчення чутливості клінічних штамів
Pseudomonas aeruginosа до продуктів біодеградації
модифікованого магнієвого сплаву
Поліщук Н., Чорний В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Актуальною проблемою в ортопедії і травматології є
виникнення таких ускладнень, як інфікування в області
металоконструкцій із наступним розвитком хронічного
постімплантаційного остеомієліту. Одним зі збудників таких
ускладнень є неферментуючі грамнегативні мікроорганізми, а
саме, Pseudomonas aeruginosа, що володіють стійкістю до
цілого ряду антибіотиків. Тому, особливе значення має
використання, як трансплантатів, матеріалів, виготовлених зі
сплавів на основі магнію (Mg2+), продукти корозії якого
локально підвищують рН, що забезпечує ефективну
бактерицидну дію та запобігає утворенню біоплівок на
поверхні металоконструкцій. Метою роботи стало визначення
чутливості клінічних штамів P. aeruginosа до продуктів
біодеградації модифікованого магнієвого сплаву на основі
промислового сплаву МЛ-10.
Методи. Дослідження проводились на базі мікробіологічної
лабораторії Запорізького державного медичного університету.
Використовували 15 штамів P. aeruginosa, виділених з гнійного
ексудату ран від хворих із різними видами післяопераційних
ускладнень. Стружка металу стерилізувалась та занурювалась
у пробірки з бульйоном Мюлера-Хінтона (рН 7,4) з розрахунку 1
мг стружки на 1 мл бульйону. Після інкубації (37 ºС протягом 72
год.), з надосаду готувався екстракт, в який додавались
бактерійні суспензії добових культур P. aeruginosa (від 108
мікробних клітин до 103 мікробних клітин). Посіви інкубували 3
доби (37 ºС), висіви з пробірок виконували кожні 24 год.
термостатування. Бактеріостатична дія визначалась візуально
за відсутністю/наявністю зростання культур в пробірках з
екстрактом, бактерицидна – за відсутністю/наявністю
зростання колоній мікроорганізмів на агарі Мюлера-Хінтона
після висіву з пробірок з екстрактом.
Результати. Результати показали, що досліджуваний
екстракт металу володіє бактеріостатичною активністю
(зростання культур в дослідних пробірках з екстрактом та
штамами протягом 3 діб візуально не визначалось) та високою
бактерицидною активністю. Впродовж доби екстракт
ефективно знешкоджує 105, 104, 103 мікробних клітин P.
aeruginosa. Максимальне зростання колоній псевдомонад на
агарі спостерігалось лише після першої доби інкубації пробірок,
в які напередодні додали 108, 107, 106 мікробних клітин. По мірі
термостатування, кількість колоній, що виростала на агарі
після другого висіву, значно зменшувалась, а на третю добу
зростання колоній псевдомонад було відсутнє.
Висновки. Продукти біодеградації магнієвого сплаву
володіють високою антибактерійною активністю щодо P.
aeruginosa. Це підтверджує унікальну особливість сплаву
МЛ-10 запобігати зростанню збудників імплантат-асоційованих
інфекцій та робить перспективним подальше вивчення його
біологічних властивостей.

4
ANTIBIOTIC RESISTANCE AND INFECTION CONTROL

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ



Page 294 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

# 191. Sales and Application of Combinations of Antimicrobial
Veterinary Medicinal Products in Ukraine
Ostapiv N., Zaruma L., Kosenko Yu.
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal
Products and Feed Additives

Introduction. Antimicrobials are important in combating against
infectious diseases of humans and animals. However, in recent
years, fewer new antimicrobial agents have been introduced, so
there was a need to combine antimicrobial medicinal products in the
form of fixed combinations of 2 or more active substances. Among
the combinations that are most commonly used in veterinary
medicine are known sulfonamides+trimethoprim, lincomycin-
spectinomycin, benzylpenicillin-dihydrostreptomycin and amoxicillin-
clavulanic acid. Despite the benefits (reduction of treatment period,
wider spectrum of antimicrobial activity), when using combinations
there is a threat of the appearance of resistant strains of
microorganisms.
The goal of the research is to analyze and evaluate the application
of combinations of antimicrobial veterinary medicinal products in
Ukraine.
Methods. The amounts of sales of antimicrobial veterinary
medicinal products in Ukraine during 2015-2017 based on
standardized questionnaires for marketing authorization holders and
distributors.
Results. Data analysis of combinations of antimicrobial veterinary
medicinal products, which was carried out for 3 years, revealed that
their proportion had a tendency to increase: in 2015 the
combinations of antimicrobial veterinary medicinal products was
26%, in 2016 – 35.4%, in 2017 – 35.5%.
By route of administration, these products were distributed: for oral
administration – from 73.9% in 2015 to 58% in 2016-2017; for
injections – from 21.7% in 2015 to 35% and 28% 2016-2017
respectively; other routes – from 4% in 2015 to 11% and 13% in
2016-2017 respectively.
In 2016 the most common combinations were: penicillins – 21.6%,
sulfonamides+trimethoprim – 17.5%, colistin with other
antimicrobials – 16.5%, lincomycin in combinations – 8%.
Combinations of antimicrobial veterinary medicinal products, which
contained 3 or more active substances, amounted to 23.7%.
Data analysis revealed that in 2017 the proportion of combinations
of penicillins and sulfonamides+trimethoprim was similar to the
values of 2016 – 20% and 18.2% respectively. Somewhat increased
the proportion of the colistin combinations – 18.2% and lincomycin –
10.9%. Combinations of antimicrobial veterinary medicinal products,
which contained 3 or more active substances, amounted to 24.5%.
Conclusions. Data analysis of sales and application of
combinations of antimicrobial veterinary medicinal products showed
the patterns of use for combinations: sulfonamides+trimethoprim,
amoxicillin-clavulanic acid, lincomycin-spectinomycin in view of the
potentiation of therapeutic efficacy. Usage of colistin in
combinations for oral administration is inappropriate, in view of its
pharmacologic activity and in the context of combating antimicrobial
resistance.

# 191. Обіг та застосування комбінованих протимікробних
ветеринарних препаратів в Україні
Остапів Н., Зарума Л., Косенко Ю.
Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветеринарних препаратів та кормових добавок

Вступ. Протимікробні препарати мають важливе значення у
боротьбі з інфекційними захворюваннями людей та тварин.
Однак, впродовж останніх років впроваджується все менше
нових протимікробних агентів, тому виникла необхідність
поєднувати протимікробні препарати у формі фіксованих
комбінацій 2-х або більше діючих речовин. Серед комбінацій,
які найчастіше застосовуються у ветеринарній медицині, відомі
сульфаніламіди+триметоприм, лінкоміцин-спектиноміцин,
бензилпеніциліни-дигідрострептоміцин та амоксицилін-
клавуланова кислота. Незважаючи на переваги (скорочення
періоду лікування, ширший спектр протимікробної дії), при
використанні комбінацій виникає загроза появи стійких штамів
мікроорганізмів.
Мета досліджень – аналіз та оцінка використання
комбінованих протимікробних ветеринарних препаратів в
Україні.
Методи. Дані обсягів продажів протимікробних ветеринарних
препаратів в Україні за 2015-2017 рр., на основі
стандартизованого анкетування власників реєстраційних
посвідчень та дистриб’юторів.
Результати. Проведений аналіз даних комбінованих
протимікробних ветеринарних препаратів за 3 роки засвідчив,
що їх частка мала тенденцію до зростання: у 2015 р.
комбіновані препарати складали 26%, у 2016 р. – 35,4%, у 2017
р. – 35,5%.
За шляхами введення ці препарати розподілялись: пероральні
– від 73,9% у 2015 р. до 58% у 2016-2017 рр.; ін’єкційні – від
21,7% у 2015 р. до 35% та 28% у 2016-2017 рр., відповідно; інші
шляхи введення – від 4% у 2015 р. до 11% та 13% у 2016-2017
рр., відповідно. У 2016 р. найбільш поширені комбінації:
пеніцилінів – 21,6%, сульфаніламіди+триметоприм – 17,5%,
колістин з іншими протимікробними речовинами – 16,5%,
лінкоміцин в комбінації – 8%. Комбіновані протимікробні
ветеринарні препарати, які містили 3 і більше діючих речовин
становили – 23,7%.
Аналіз даних засвідчив, що у 2017 р. частка комбінацій
пеніцилінів та сульфаніламіди+триметоприм подібна до
значень 2016 р. – 20% та 18,2%, відповідно. Дещо зросла
частка комбінацій колістину – 18,2% та лінкоміцину – 10,9%.
Комбіновані протимікробні ветеринарні препарати з 3-ма і
більше діючими речовинами складали – 24,5%.
Висновки. Аналіз обігу та застосування комбінованих
протимікробних ветеринарних препаратів показав певні
закономірності застосування комбінацій сульфаніламіди
+триметоприм, амоксицилін+клавуланова кислота, лінкоміцин
+стрептоміцин з огляду на потенціювання терапевтичної
ефективності. Нераціональним є застосування колістину у
комбінаціях для перорального введення, з огляду на його
фармакологічну дію в контексті боротьби з
антибіотикорезистентністю.
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# 195. Monitoring Enterobacteriaceae Circulation in Wild Birds
in Ukraine and Studying Their Antibiotic Resistance in
2016-2018
Maiboroda O.1, Dronova N.1, Rula O.1, Chumachenko T.2, Stegniy
B.1, Muzyka D.1
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Kharkiv National Medical University

Introduction. Bacteria antibiotic resistance (AR) is one of the most
important issues of modern human and veterinary medicine. If a
person is infected with antibiotic resistant pathogenic and
opportunistic bacteria, it leads to a loss of therapeutic efficacy, the
prolongation of hospitalization and the increased risk of death,
especially for children and the elderly. The tendency to increase the
number of antibiotic resistant bacteria has been observed in the
European Union (EU) countries over the past decade, especially
among gram-negative bacteria. The incidence of AR among
intestinal bacteria, particularly of the Enterobacteriaceae family, is
an indicator of the prevalence of resistant strains; therefore, a
continuous monitoring of antibiotic susceptibility to opportunistic
pathogenic Enterobacteriaceae is an important part of early
detection strategies, AR prediction in society.
Methods. In 2017-2018, 324 fecal samples from wild birds (greater
white-fronted goose, common shelduck, and mute swan), were
studied, which were collected in the southern region of Ukraine
during the wintering and spring migration. The inoculations of
biological material samples were carried out on liquid selective
enriching culture media (Selenite broth, Coda broth), dense
differential diagnostic media (bismuth sulfite agar, SS-agar, Endo
agar).
Findings. In 2017-2018, the culture of the Enterobacteriaceae
family was isolated from wild birds during winter and spring
migration: Escherichia coli – 20.0%, Citrobacter freundii – 17.8%, C.
diversus – 8.9%, Proteus mirabilis – 11.1%, P. vulgaris – 11.1%,
Enterobacter aerogenes – 11.1%, E. asburiaе – 8.9%, Providencia
retgeri – 2.2%, Salmonella enterica sub. Enteriditis – 2.2%.
Based on the determination of antibiotic sensitivity to
Enterobacteriaceae isolates, all isolates were insensitive to
ampicillin (100%), resistant to colistin (52.1%), amoxicillin/clavulanic
acid (37.3%), and a smaller number was insensitive to doxycycline
(27.8%), to amikacin (4.4%), all isolates were sensitive to
gentamicin, chloramphenicol and ofloxacin.
Conclusions. In wild birds, the circulation of pathogens of the
Enterobacteriaceae family, including opportunistic agent –
Escherichia coli, and dangerous pathogens – Salmonella enterica,
has been found. The majority (80%) of the tested cultures were
resistant to amoxicillin of the penicillin group and trimethoprim of the
dihydrofolate reductase inhibitor group. The number of isolates
resistant to collistin was reduced by more than 10-15% compared
with last year's data. The findings confirm the need for ongoing
studies.

# 195. Моніторинг циркуляції збудників Enterobacteriaceae
серед диких птахів в Україні та вивчення їх
антибіотикорезистентності в 2016-2018 роках
Майборода О.1, Дронова Н.1, Рула О.1, Чумаченко Т.2, Стегній
Б.1, Музика Д.1
1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Харківський національний медичний університет

Вступ. Антибіотикорезистентність (АБР) бактерій є однією з
найсерйозніших проблем сучасної медицини та ветеринарії.
Інфікування людини антибіотикорезистентними патогенними
та умовно-патогенними бактеріями призводить до втрати
ефективності терапії, подовження строку госпіталізації та
підвищеного ризику смерті, особливо для дітей та людей
похилого віку. Тенденція до зростання кількості бактерій,
нечутливих до антибіотиків, спостерігається у країнах
Європейського союзу упродовж останніх десяти років,
особливо серед грам-негативних бактерій. Частота
виникнення АБР серед бактерій кишкової групи, зокрема з
родини Enterobacteriaceae, є індикатором розповсюдженості
резистентних штамів, і тому постійний моніторинг чутливості
до антибіотиків умовно-патогенних Enterobacteriaceae є
важливою складовою стратегій раннього виявлення,
прогнозування АБР у суспільстві.
Методи. У 2017-2018 роках було досліджено 324 проби
фекалій від диких птахів (гуска білолоба, галагаз, лебідь-
шипун), які були зібрані в південному регіоні України в період
зимівлі та весняної міграції. Посіви зразків біологічного
матеріалу були виконані на рідкі селективні збагачуючі
поживні середовища (селенітовий бульон Лейфсона,
середовище Кода), щільні диференційно-діагностичні
середовища (вісмут-сульфітний агар, SS-агар, середовище
Ендо).
Результати. У 2017-2018 роках від диких птахів під час зимівлі
та весняної міграції було ізольовано культури родини
Enterobacteriaceae: Escherichia coli – 20,0%, Citrobacter freundii –
17,8%, C. diversus – 8,9%, Proteus mirabilis – 11,1%, P. vulgaris –
11,1%, Enterobacter aerogenes – 11,1%, E. asburiaе – 8,9%,
Providencia retgeri – 2,2%, Salmonella enterica sub. Enteriditis –
2,2%.
За результатами визначення чутливості до антибіотиків
ізолятів Enterobacteriaceae встановлено, що всі ізоляти
виявилися нечутливими до ампіциліну (100%), резистентними
до дії колістину (52,1%), амоксицилліну/клавуланової кислоти
(37,3 %), менша кількість показала нечутливість до
доксицикліну (27,8%), до амікацину (4,4%), усі ізоляти були
чутливими до дії гентаміцину, хлорамфеніколу та
офлоксацину.
Висновки. У диких птахів виявлено циркуляцію збудників з
родини Enterobacteriaceae, в тому числі, умовно-патогенні
збудники – Escherichia coli та небезпечні патогенні – Salmonella
enterica. Більшість (80%) досліджених культур виявилась
резистентною до амоксициліну з групи пеніцилінів та
триметоприму з групи інгібіторів дигідрофолат-редуктази.
Частка ізолятів, резистентих до колістину, зменшилась більш
як на 10-15% у порівнянні з даними минулого року. Отримані
дані підтверджують необхідність проведення постійних
досліджень.
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# 220. Some Characteristics of Nosocomial Isolates of
Microorganisms and Methods of Their Control
Stepanskyi D.1, Kolesnikova I.2, Shtepa O.3, Daragan G.1
1SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University;
3SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The importance of the nosocomial infections is
determined by their wide-spread occurrence in healthcare settings
of various types and significant damage caused by these diseases
to public health. Considering that the properties of nosocomial
microorganisms may vary from the archival strains, it is important to
evaluate their biological properties and the influence of various
factors on them. In conditions when the antibiotic resistance of
nosocomial microorganisms is rampant, not only rational antibiotic
therapy methods, but also alternative methods of influencing
pathogens — probiotics and antiseptics — are increasingly relevant.
Methods. Bacteriological (cultivation of bacteria on nutrient media
with the subsequent identification, determination of their
antagonistic properties) and microscopic (morphological, tinctorial,
adhesive properties) methods were used.
Results. The spectrum of pathogens contaminating surgical
wounds comprised the following types of microorganisms:
Pseudomonas аeruginosa – 12 (46.1%), Staphylococcus aureus –
11 (42.3%), Candida albicans – 7 (26.9%), Escherichia coli – 3
(11.5%), Klebsiella pneumoniae – 2 (7.6%), Staphylococcus
epidermidis – 2 (7.6%), in 6 (23%) patients the growth of the
microorganisms was absent. The monocultures were isolated in 15
(75%) cases, and microbial associations – in 5 (25%): in 3 cases
(15%), it was the association of P. аeruginosa and C. albicans, in 2
cases (10%) – S. aureus and C. albicans. In most cases,
quantitative indices corresponded to 105-107 CFU/tampon, which
indicated the etiological role of these microorganisms in the
pathological process development. All obtained isolates had typical
cultural, biochemical, and morphological characteristics; however,
isolates with a slightly modified phenotype were found, such as
small colonial forms (for S. aureus).
The most antibiotic-resistant microorganisms were P. аeruginosa,
S. aureus and C. albicans. However, all bacterial pathogens
showed good sensitivity to colistin and tobramycin. The low
sensitivity of P. aeruginosa to cephalosporins, fluoroquinolones, and
carbapenems triggered concern.
All clinical isolates obtained were sensitive to probiotic cultures
(Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus and Bacillus
subtilis) – from a slight growth retardation (2 mm) to complete
culture growth inhibition. In addition, the clinical isolates had greater
adhesion indicators than their archival "relatives".
Conclusions. The most frequent causative agents of surgical
hospital infections in our study were P. аeruginosa, S. aureus and
C. albicans, which correlated with the literature data; it was detected
that P. аeruginosa had a low sensitivity to cephalosporins,
fluoroquinolones and carbapenems; clinical isolates had greater
adhesion rates than their archival "relatives" that certainly
characterizes them as more aggressive microorganisms; obtained
isolates showed high sensitivity to probiotic strains of
microorganisms.

# 220. Деякі характеристики нозокоміальних ізолятів
мікроорганізмів і методи боротьби з ними
Степанський Д.1, Колеснікова І.2,Штепа О.3, Дараган Г.1
1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
3ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Актуальність проблеми нозокоміальних інфекцій
визначається широким розповсюдженням їх в медичних
установах різного профілю та значним збитком, що наноситься
даними захворюваннями здоров'ю населення. Оскільки
властивості нозокоміальних мікроорганізмів можуть
відрізнятися від музейних штамів важливо було оцінити їх
біологічні властивості та вплив на них різних факторів. В
умовах коли антибіотикорезистентність нозокоміальних
мікроорганізмів набуває загрозливих масштабів, все більшої
актуальності набувають не тільки методи раціональної
антибиотикотерапії, але й альтернативні методи впливу на
патогени – пробіотики та антисептики.
Методи. Бактеріологічний (культивування бактерій на
поживних середовищах з подальшою ідентифікацією,
визначення їх антагоністичних властивостей), мікроскопічний
(морфологічні, тинкторіальні, адгезивні властивості).
Результати. Спектр збудників, що контамінували хірургічні
рани, містив наступні види мікроорганізмів: Pseudomonas
аeruginosa – 12 (46,1%), Staphylococcus aureus – 11 (42,3%),
Candida albicans – 7 (26,9%), Escherichia coli – 3 (11,5%),
Klebsiella pneumoniae –2 (7,6%), Staphylococcus epidermidis – 2
(7,6%), у 6 (23%) хворих посів росту мікрофлори не дав. В 15
(75%) дослідженнях було виявлено монокультури, в 5 (25%) –
асоціації мікроорганізмів: в 3 випадках (15%) це була асоціація
P. аeruginosa та C. albicans, в 2 випадках (10%) – S. aureus та
C. albicans. У більшості випадків кількісні показники
відповідали 105-107 КУО/тамп., що свідчить про етіологічну роль
даних мікроорганізмів в розвитку патологічного процесу. Всі
виділені ізоляти мали типові культуральні, біохімічні та
морфологічні характеристики, проте зустрічались ізоляти з
дещо зміненим фенотипом, такі як малі колоніальні форми (для
S. aureus).
Найбільш резистентними до антибіотиків мікроорганізмами
були P. аeruginosa, S. aureus та C. albicans. Проте, всі
бактерійні збудники показали добру чутливість до колістину та
тобраміцину. Викликає особливе занепокоєння низька
чутливість P. аeruginosa до цефалоспоринів, фторхінолонів та
карбапенемів.
Всі виділені клінічні ізоляти були чутливими до пробіотичних
культур (Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus та
Bacillus subtilis) – від незначної затримки росту (2 мм) до
повного пригнічення росту культури. Крім того, клінічні ізоляти
мали більші показники адгезії ніж їх музейні «родичі».
Висновки. Найбільш частими збудниками інфекцій хірургічного
стаціонару в нашому дослідженні виявились P. аeruginosa, S.
aureus та C. albicans, що корелює з даними літератури;
виявлена низька чутливість P. аeruginosa до цефалоспоринів,
фторхінолонів та карбапенемів; клінічні ізоляти мали більші
показники адгезії ніж їх музейні «родичі», що безумовно
характеризує їх як більш агресивні мікроорганізми; виділені
ізоляти показали високу чутливість до пробіотичних штамів
мікроорганізмів.
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# 234. The Necessity of Implementation the Electronic Tracking
System of Veterinary Products in Ukraine
Kosenko Yu., Prukh M., Ostapiv N., Zaruma L.
State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal
Products and Feed Additives

Introduction. Veterinary products are dispensed in Ukraine without
a prescription, which makes it difficult to track which animals, by
which route and in what doses were the drug administered. The
collection of accurate data on the use of veterinary medicinal
products is the important first step in the development of the policy
of antimicrobials prudent use monitoring, which is of great
importance, especially in the case of food-producing animals.
The goal of the electronic tracking (e-tracking) system is the
possibility of online data exchange about all veterinary products
(VP) between the stakeholders (manufacturer, distributor, veterinary
doctor, and farmer) and the competent authorities. The
development and functioning of such system should be defined in
national legislation, in accordance with the international practices.
Methods. Information research and system analysis of ESVAC,
OIE, WHO, GLASS electronic databases were performed. For this
research were used methods of structural analysis and data
collection for the electronic database formation.
Results. The purpose of our project is the development of the e-
tracking system, which will enable to track the product turnover
throughout the chain: from manufacturing authorization of the
product, distribution, prescription supply, and to the actual use. The
first stage in the development of this resource is the introduction of
the prescription supply of VP, including by the electronic receipt.
This is a necessary part of the VP circulation regulation and use.
Doctors of veterinary medicine and distributors should
systematically report about the prescription and supply of VP,
indicating the date of prescription, name and pharmaceutical
formulation, active ingredient, batch number, amount of the
prescribed or administered VP, name and address of animal owner,
animal data (species, breed, age, number of animals needed
treatment), indications for use to each of the target animal species,
code of the disease, doses and duration of treatment.
Conclusions. Development of an electronic database for the
circulation and use of veterinary medicinal products has been
initiated. The necessity of introduction of the e-tracking system of
the veterinary medicinal products at the legislative level is
substantiated.

# 234. Необхідність впровадження системи електронного
відстеження ветеринарних препаратів в Україні
Косенко Ю., Прих М., Остапів Н., Зарума Л.
Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветеринарних препаратів та кормових добавок

Вступ. В Україні ветеринарні препарати відпускаються без
рецепта, що ускладнює простеження, яким тваринам, яким
шляхом і в яких дозах був застосований препарат. Збір точних
даних про використання ветеринарних лікарських препаратів є
важливим першим кроком у розробці політики моніторингу
відповідального використання антибіотиків, що має велике
значення, особливо у випадку із продуктивними тваринами.
Метою системи електронного відстеження є можливість
онлайн-обміну всіма даними про ветеринарні препарати (ВП)
між зацікавленими сторонами (виробником, дистриб’ютором,
ветеринарним лікарем, фермером) та компетентними
органами. Розробка та функціонування такої системи повинна
бути визначена у національному законодавстві, відповідно з
міжнародною практикою.
Методи. Інформаційно-пошуковий та системний аналіз
електронних баз ESVAC, МЕБ, ВООЗ, GLASS. Застосовані
методи структурного аналізу та збору інформації для
формування електронної бази даних.
Результати. Завданням нашого проекту є розробка
електронної системи відстеження, що надасть можливість
відслідковувати обіг продукту впродовж усього ланцюга: від
дозволу на виробництво препарату, дистрибуції, виписування
за рецептами та до власне застосування. Першим етапом
розробки цього ресурсу є запровадження рецептурного
відпуску ветеринарних засобів, в т.ч. за електронним
рецептом. Це є необхідною складовою регулювання обігу ВП
та їх використання. Лікарі ветеринарної медицини та
дистриб’ютори повинні систематично звітувати про
виписування та відпуск ВП, зазначаючи дату виписування за
рецептами, назву та лікарську форму ВП, діючу речовину,
серію, кількість виписаного чи введеного ВП, ПІБ та адресу
власника, дані тварини (вид, порода, вік, кількість тварин, що
підлягають лікуванню), покази до застосування до кожного
цільового виду тварин, код захворювання, дози та тривалість
лікування.
Висновки. Розпочато роботу із розробки електронної бази
даних обігу та застосування ветеринарних препаратів.
Обґрунтована необхідність впровадження системи
електронного відстеження ветеринарних препаратів на
законодавчому рівні.
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# 287. Combined Effect of Disinfectant Aerodizin and
Ultraviolet Radiation on Hospital Strains of Microorganisms
Sus M., Rumynska T., Korniychuk O.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. The study of microbial contamination of working
surfaces and the study of a combined effect of ultraviolet radiation
and disinfectant solution on microorganisms is a very important
component in the system of preventive activities. The rate of
microbial pollution depends on the sanitary conditions of the room,
the frequency of ventilation and the way of cleaning. This problem is
especially relevant for hospitals as the working surface can be a
mediator for infection transmission. During systematic use of the
same disinfectants hospital microorganisms may become resistant,
and violation of radiation regime may facilitate the spread of
resistance among the hospital strains of microorganisms.
Methods. The study objects were the table surface in the procedure
rooms of hospitals. Sampling was carried out by a method of
washing from the working surface before and after treatment with
Aerodizin (alcohol-free, nonaldehyde remedy intended for rapid
disinfection of objects small, as well as hardly accessible for
treatment during current and final disinfection and general cleaning
in health care institutions as instructed and using 30 minute-
ultraviolet radiation. Inoculation was carried out at the end of the
day as instructed with an area of 100 cm2. The index of pollution
(total number of microbes - TNM) in colony-forming units (CFU cm2)
was determined along with the species composition of
microorganisms. There were 7 series of studies.
Results. Species composition of microbial contamination of working
surfaces was represented by the following groups of
microorganisms: Staphylococcus aureus –79.9%, Escherichia coli –
10.2%, Klebsiella spp – 2.7%, Staphylococcus epidermidis – 5.5%,
Enterococcus spp – 1.7%. After treatment with Aerodizin in two
cases, the object was sterile, in other cases there was a slight
increase in microorganisms. Basically, S. aureus kept viable in a
small amount, and in one case there was the growth of isolated
colonies of E. coli. The compliance with the use of ultraviolet
radiation in combination with a disinfectant makes it possible to
achieve the effect of antimicrobial treatment.
Conclusions. It is necessary to take into account the degree of
pollution and it requires a prolonged exposure of the treatment.
Efficiency increases if using a set of methods: mechanical cleaning,
chemical factor and ultraviolet radiation.

# 287. Поєднана дія дезінфектанта «Аеродизин» та
ультрафіолетового випромінення на госпітальні штами
мікроорганізмів
Сус М., Руминська Т., Корнійчук О.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Дослідження мікробного забруднення робочих
поверхонь та вивчення поєднаної дії ультрафіолетового
випромінювання і дезінфікуючого розчину на мікроорганізми є
дуже важливою складовою в системі профілактичних заходів.
Рівень мікробного забруднення залежить від санітарного стану
приміщення, частоти провітрювання і способу прибирання. Ця
проблема є особливо актуальною для лікарняних закладів,
оскільки робоча поверхня може бути посередником у передачі
інфекції. Госпітальні мікроорганізми в процесі систематичного
використання одних і тих самих дезінфікуючих засобів можуть
набути резистентності, а порушення режиму опромінення може
сприяти поширенню резистентності серед лікарняних штамів
мікроорганізмів.
Методи. Об’єктами дослідження були поверхні столів у
маніпуляційних кабінетах лікарняних закладів. Відбір проб
здійснювався методом змивів з робочої поверхні, який
виконували до і після обробки «Аеродезином» (спиртовмісний
безальдегідний засіб призначений для швидкої дезінфекції
невеликих за розмірами, а також важкодоступних для обробки
об’єктів при проведенні поточної та заключної дезінфекції і
генеральних прибирань в закладах охорони здоров’я) згідно з
інструкцією та використання ультрафіолетового
випромінювання протягом 30 хвилин. Посів проводили
наприкінці робочого дня відповідно до інструктивних
матеріалів з площі 100 см2. Визначали кількісний показник
забруднення (загальне мікробне число – ЗМЧ) у
колонієутворювальних одиницях (КУО см2) з визначенням
видового складу мікроорганізмів. Проведено 7 серій
досліджень.
Результати. Видовий спектр мікробного забруднення робочих
поверхонь був представлений такими групами мікроорганізмів:
Staphylococcus aureus –79,9%, Escherichia coli – 10,2%, Klebsiella
spp. – 2,7%, Staphylococcus epidermidis – 5,5%, Enterococcus
spp. – 1,7%. Після обробки «Аеродезином» у двох випадках
об’єкт виявився стерильним, в інших випадках - незначний ріст
мікроорганізмів. В основному в невеликій кількості зберегли
життєздатність S. аureus і в одному випадку виявлено ріст
поодиноких колоній E. coli. При збереженні режиму
застосування УФО в поєднанні його з дезінфектантом, дає
змогу досягти ефекту протимікробної обробки.
Висновки. Потрібно враховувати рівень забруднення і вимагає
більш тривалої експозиції обробки. Ефективність підвищується
при застосуванні комплексу методів: механічна очистка,
хімічний чинник та застосування ультрафіолетового
випромінювання.
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# 310. Implementing the PCR Method in the Laboratory Control
System of an Infectious Safety of Donor Blood at Zaporizhzhya
Oblast Blood Transfusion Station of the Oblast Council in
2017-2018
Basanska L., Bohomaz S., Lan S., Bezruchko Yu., Kuznietsova S.
Zaporizhzhya Oblast Blood Transfusion Station of the Oblast
Council

Introduction. Compulsory laboratory screening of donor blood for
serological markers of Transfusion Transmitted Infections
(hereinafter ‒ the TTIs) does not allow to provide health facilities
with viral-safe components of donor blood due to the presence of a
“seronegative window”. Molecular genetic study methods allow to
minimize the risk of transmission of TTI pathogens.
Methods. Screening was performed by serological methods -
immunochemiluminescent or enzyme-linked immunoassay ‒ on test
kits of a domestic manufacturer (PJSC SPC DIAPROPH-MED) and
foreign companies (Biorad, ABBOTT, USA). When performing a
reaction and recording the results, a set of open-type ELISA
equipment of Sanofi Diagnostics Pasteur, BioRad, Tekan, and a
closed-type analyzer ARCHITECT i2000SR of ABBOTT were used.
Seronegative donations were studied by Real-Time PCR method
(hereinafter ‒ the qPCR) using a multiplex kit Cobas TagScreen MX
Test, v.2.0, which detects all major viruses in one test, HIV-1 (M and
O group), HIV-2, HBV (genotypes A-H), HCV (genotypes/subtypes:
1a, 1b, 2, 2a, 2a/c, 2b, 3a, 3a/b, 4, 4a, 4b/4c, 5, 5a, 6, 6a) on the
Roche automated closed laboratory system Cobas s 201. For
research, some minipools were formed manually in a Biosafety
Cabinet Class II, Type A2. The size of some minipools was from 10
to 30 samples. All samples included in the positive minipools were
repeatedly tested by an individual test. Plasma samples of platelet
donors (apheresis) were studied only in an individual test.
Findings. During 2017-2018, 20,933 donations were studied by
serological methods. The total amount of donations rejected by
serological markers of viral infections was 0.6%, incl. for HIV-
infections ‒ 0.1%, for viral hepatitis B ‒ 0.21%, for viral hepatitis C ‒
0.32%. As the result of additional study of seronegative donations
(18,619 specimens) by qPCR, 3 positive samples were found on the
DNA of HBV and 4 positive samples on RNA of НСV. During that
period RNA of NIV-1/2 was not found. Thus, the frequency of
detection of genetic markers of TTI in total was 0.38%, including
DNA НВV ‒ 0.017%, RNA НСV ‒ 0.022%.
Conclusions. The study findings indicate that molecular genetic
study methods are an important part of a set of measures to ensure
viral safety of donor blood and its components. Their use should be
obligatory along with serological screening.

# 310. Впровадження методу ПЛР в систему лабораторного
контролю за інфекційною безпекою донорської крові на
КУ «Запорізька обласна станція переливання крові»
Запорізької обласної ради в 2017-2018 роках
Басанська Л., Богомаз С., Лань С., Безручко Ю., Кузнєцова С.
КУ «Запорізька обласна станція переливання крові»
Запорізької обласної ради

Вступ. Обов'язковий лабораторний скринінг донорської крові
на серологічні маркери трансмісивно-трансфузійних інфекцій
(далі ‒ ТТІ) не дозволяє забезпечувати заклади охорони
здоров'я вірус безпечними компонентами донорської крові з
причини наявності «серонегативного вікна». Мінімізувати
ризик передачі збудників ТТІ дозволяють молекулярно-
генетичні методи дослідження.
Методи. Скринінг проводили серологічними методами –
імунохемілюмінесцентний або імуноферментний аналіз – на
тест-системах вітчизняного виробника (ПрАТ «НВК
«ДІАПРОФ-МЕД») та закордонних фірм («БіоРад», «ABBOTТ»,
США). При постановці реакції та обліку результатів
використовували комплект ІФА-обладнання відкритого типу
фірм «Санофі Діагностикс Пастер», «БіоРад», «Текан» та
аналізатор закритого типу ARCHITECT i2000SR фірми
«ABBOTТ». Серонегативні донації досліджувались методом
ПЛР у реальному часі (далі ‒ ПЛР-РЧ) з використанням
мультиплексної тест-системи Cobas TagScreen MРX Test,
version 2.0, яка дозволяє виявляти всі основні віруси в одному
тесті ‒ HIV-1 (групи М і О), HIV-2, HBV (генотипи А-Н), HCV
(генотипи/підтипи: 1a, 1b, 2, 2a, 2a/c, 2b, 3a, 3a/b, 4, 4a, 4b/4c, 5,
5a, 6, 6a) на автоматизованій закритій лабораторній системі
Cobas s 201 фірми «Roche». Для дослідження формували
мініпули мануальним способом у шафі біобезпеки II класу типу
А2. Розмір мініпулів складав від 10 до 30 зразків. Всі зразки,
що входили в позитивний мініпул, тестувались повторно в
індивідуальному тесті. Зразки плазми донорів тромбоцитів
(аферез) досліджувались тільки в індивідуальному тесті.
Результати. Протягом 2017-2018 років серологічними
методами досліджено 20 933 донації. Загальна кількість
донацій, що забраковані по серологічним маркерам вірусних
інфекцій, склала 0,6%, у т.ч. по ВІЛ-інфекції – 0,1%, вірусному
гепатиту В – 0,21%, вірусному гепатиту С – 0,32%. В результаті
додаткового дослідження методом ПЛР-РЧ серонегативних
донацій (18 619 зразків) було виявлено 3 позитивних зразка на
ДНК НВV та 4 позитивних зразка на РНК НСV. РНК НІV- 1/2 за
вказаний період виявлена не була. Таким чином, частота
виявлення генетичних маркерів ТТІ сумарно склала 0,38%, у
тому числі ДНК НВV – 0,017%, РНК НСV – 0,022%.
Висновки. Результати досліджень свідчать, що молекулярно-
генетичні методи дослідження є важливою частиною
комплексу заходів для гарантування вірусної безпеки
донорської крові та її компонентів. Їх використання повинно
стати обов’язковим поряд з серологічним скринінгом.
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# 325. Infection (Un)Control in Prison Medical Facilities in
Ukraine
Grechukha Y., Vodianyk A., Soyak K., Aleksandrin A.
Non-Governmental Organization Infection Control in Ukraine

Introduction. According to the World Health Organization (WHO),
cases of tuberculosis (TB) in jails may account for up to 25% of a
country’s burden of TB. Factors that promote the spread of TB in
prisons also promote the development of multidrug-resistant
tuberculosis (MDR-TB). One of these factors is the lack of infection
control measures. The current situation in TB hospitals and medical
facilities that historically exist in the post-Soviet countries is event
more worrisome. Taking into account these circumstances, our
experts got an opportunity to estimate the level of infection control in
7 prison TB facilities (with the total number of patients – 1258).
Methods.We used two scorecards: for general and TB-specific
infection control (based on the WHO recommendation). According
to the scorecards, infection control level was evaluated as
insufficient (<200 points), basic (201-400), medium (401-600) and
high (>601) based on 8 core components (infection prevention and
control (IPC) plan, guidelines, education, surveillance, multimodal
strategies, feedback, bed occupancy and environment / equipment
supply).
Results. IPC action plans exist in all facilities, but only for TB.
Surveillance and microbiology testing is also performed only for TB.
Less than 75% of healthcare workers have been previously
specifically trained for TB IPC. Unfortunately, there is a lack of
connection and feedback between healthcare workers and
administration. Besides, behavioral features of inmates did not allow
effective distribution of the patients (based on bed occupancy and
different TB forms).
Conclusions. Insufficient level (<200 points) for both general and
TB-specific infection control was found in prison medical facilities.
Current conditions may lead to cross-contamination and
transmission of infection.

# 325. Інфекційний (без)контроль медичних закладів
в’язниць в Україні
Гречуха Є., Водяник А., Сояк К., Александрін А.
ГО «Інфекційний контроль в Україні»

Вступ. Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ), частка випадків туберкульозу (ТБ) у
в’язницях може становити до 25% тягаря ТБ в країні. Фактори,
що існують у в’язницях та сприяють розповсюдженню ТБ,
також дозволяють розвиватись мультирезистентному ТБ (МР-
ТБ). Одним з таких факторів є недостатність заходів з
інфекційного контролю. Поточна ситуація у фтизіатричних
лікарнях та медичних установах, які історично існують в
країнах пост-Радянського простору, є навіть більш тривожною.
Враховуючи ці обставини, наші фахівці отримали змогу оцінити
рівень інфекційного контролю у 7 фтизіатричних установах у
в'язницях (загальна кількість пацієнтів – 1258).
Методи. Ми використовували дві оціночні анкети: для
загальних та ТБ-специфічних заходів з інфекційного контролю
(відповідно до рекомендацій ВООЗ). Відповідно до градації
балів в анкетах рівень інфекційного контролю оцінюється як
недостатній (<200 балів), базовий (201-400), середній (401-600)
та високий (>601) за 8 основними компонентами (наявності
дієвого плану з інфекційного контролю, керівництв, навчання,
системи нагляду, мультимодальних стратегій, зворотного
зв’язку, навантаженості на ліжковий фонд та умов всередині
лікарні / забезпечення обладнанням).
Результати. В усіх закладах існують плани з інфекційного
контролю, проте вони розроблені лише для ТБ. Нагляд та
мікробіологічні дослідження виконуються лише для ТБ. Менш
ніж 75% медичних працівників в минулому проходили
специфічне навчання з інфекційного контролю за ТБ. На жаль,
відсутній зворотній зв’язок між медичними працівниками та
адміністрацією. Окрім цього, поведінкові особливості
ув’язнених не дозволяють ефективно розподіляти пацієнтів (на
підставі зайнятості ліжок та різних форм ТБ).
Висновки. Недостатній рівень (<200 балів) заходів загального
та специфічного для ТБ інфекційного контролю було виявлено
в медичних установах в’язниць. Існуючі умови можуть
призводити до перехресного зараження та розповсюдження
інфекції.
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# 327. Study of Microbiological Contamination with Sanitary
Indicator Microorganisms of Nosocomial Diseases in
Healthcare Facilities in Dnipro
Shevchenko-Makarenko O.1, Vitrenko Yu.2, Chemerys O.2, Sadova
L.3, Shostakovych-Koretska L.1
1SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
2Ye.G. Popkova Dnipropetrovsk City Clinical Hospital No. 21;
3Dnipropetrovsk City Polyclinic Hospital No. 4

Introduction. In accordance with the current legislation, in the
surgical and infectious healthcare facilities (HCF) with a view to
ensuring the infectious safety of patients and medical personnel, the
infection control system was implemented, the microbiological self-
control was provided to optimize preventive actions for the
emergence and spread of resistant strains of microorganisms in
HCF. The Commissions on Infection Control of HCF were created to
isolate, identify microorganisms, determine their sensitivity to
antimicrobial agents, introduce microbiological resistance
monitoring of the pathogens of postoperative inflammatory
infections, and prevent nosocomial infections. The aim of the study
was to analyze the results of the sanitary-bacteriological control of
the environmental objects of eight HCF in the city of Dnipro.
Methods. The retrospective analysis results of the sanitary-
microbiological research of epidemically significant premises of
hospitals and environmental objects in the units of healthcare
facilities of three outpatient clinics and five hospitals in the city of
Dnipro was carried out using the microbiological method during
2018. The studies were conducted based on the bacteriological
laboratory of City Clinical Hospital No. 21 for self-control and
prevention of detecting and spreading the nosocomial infections in
HCF. Data processing was carried out by statistical packages of
Excel and Statistica v.6.1.
Results. A total of 4,605 complex swabs were collected, including
for coliform bacteria, from the canteens for patients. The
contamination of disinfectants, antiseptics, soaps were studied, for
which in total 1,662 samples were collected. Moreover, 315
examinations of swabs and 24 tests on contamination were carried
out in the outpatient clinics. There were 936 and 237 tests
conducted in surgical and otorhinolaryngologic HCF, respectively.
No positive results were determined. From the infectious hospital,
1,200 of swabs and 672 samples on contamination were examined,
and from the children’s infectious hospital – 153 and 138 samples
were collected, respectively. From the neurological hospital – 72
and 57 samples and from the multifield children’s hospital – 1,929
and 534 samples were studied, respectively. No sanitary indicator
microorganisms were identified. So, in total 2,053 objects from eight
HCF were examined for sterility. A positive result was in one
(0.05%) case from a multifield children’s hospital (out of 663
samples) that made up 0.15%.
Conclusions. Microbiological self-control is an important element in
the infection control system of HCF, including the spread of
nosocomial infections. Of the 4,605 complex swabs examined and
1,662 samples on contamination of disinfectants, etc., there were no
sanitary indicator microorganisms of nosocomial infections
detected. Of 2,053 sterility tests, the positive result was in one case
(0.05%), which requires further in-depth infection control, as well as
external and extended monitoring, to properly prevent the spread of
nosocomial infections in HCF.

# 327. Вивчення мікробіологічної контамінації санітарно-
показовими мікроорганізмами внутрішньо-лікарняних
захворювань у медичних закладах м. Дніпро
Шевченко-Макаренко О.1, Вітренко Ю.2, Чемерис О.2, Садова
Л.3,Шостакович-Корецька Л.1
1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф.
Є.Г. Попкової» Дніпропетровської обласної ради;
3КЗ «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна
лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради

Вступ. Згідно чинного законодавства в закладах охорони
здоров’я (ЗОЗ) хірургічного та інфекційного профілю для
забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів та медичного
персоналу впровадженні системи інфекційного контролю,
здійснюється мікробіологічний самоконтроль для оптимізації
заходів щодо запобігання появи та поширенню в ЗОЗ
резистентних штамів мікроорганізмів. Створені Комісії з
інфекційного контролю ЗОЗ для виділення, ідентифікації
мікроорганізмів, визначення їх чутливості до дії антимікробних
препаратів, впровадження мікробіологічного моніторингу за
резистентністю збудників післяопераційних гнійно-запальних
інфекцій та профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій
(ВЛІ). Метою роботи було проаналізувати результати
санітарно-бактеріологічного контролю об’єктів зовнішнього
середовища восьми ЗОЗ м. Дніпро.
Методи. Було проведено ретроспективний аналіз результатів
санітарно-мікробіологічного досліджень мікробіологічним
методом епідемічно значущих приміщень лікарень та об’єктів
зовнішнього середовища у підрозділах лікарень у 3
амбулаторіях та 5 стаціонарів м. Дніпро у 2018 році, які
проводились на базі бактеріологічної лабораторії КЗ
«Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.
Попкової ДОР» з метою самоконтролю та профілактики
виявлення та розповсюдження ВЛІ у ЗОЗ. Обробка даних
проводилась статистичними пакетами програмних продуктів
Excel і Statistica v.6.1.
Результати. Було відібрано 4605 комплексних змивів, у тому
числі, на бактерії групи кишкової палички в місцях харчування
хворих. Вивчалась контамінація дезінфектантів, антисептиків,
мила – всього 1662 проби. Причому в амбулаторіях проведено
315 обстежень змивів та 24 дослідження на контамінацію. В
хірургічних та з патологією ЛОР-органів ЗОЗ проведено
відповідно 936 та 237 досліджень. Позитивних результатів
визначено не було. В інфекційній лікарні – 1200 досліджень
змивів та 672 проби на контамінацію, в дитячій інфекційній
лікарні – 153 та 138 проб відповідно. У неврологічному
стаціонарі – 72 та 57 проб та в багатопрофільній дитячій
лікарні досліджено 1 929 та 534 проби відповідно. Санітарно-
показових мікроорганізмів ВЛІ визначено не було. Також,
загалом з 8 ЗОЗ було обстежено 2 053 об’єкти на стерильність.
Та в 1 (0,05%) випадку в багатопрофільній дитячій лікарні (з
663 проб – 0,15%) був позитивний результат.
Висновки. Мікробіологічний самоконтроль є важливою
ланкою системи інфекційного контролю ЗОЗ, у тому числі в
розповсюдженні ВЛІ. З обстежених нами 4605 комплексних
змивів та 1 662 проби на контамінацію дезінфектантів, тощо –
санітарно-показових мікроорганізмів ВЛІ визначено не було. З
2 053 проб на стерильність в 1 (0,05%) був позитивний
результат що потребує подальшого поглибленого контролю за
дотриманням санітарно-епідемічного режиму та проведення
зовнішнього та розширеного контролю для належної
профілактики розповсюдження ВЛІ в ЗОЗ.
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# 330. Streptomyces sp. Lv 1-093 as a Producer of Antifungal
Antibiotics
Tistechok S.1, Konechnyi Yu.2, Panas M.2, Korniychuk O.2,
Luzhetskyy A.3, Fedorenko V.1, Gromyko O.1
1Ivan Franko Lviv National University;
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
3Pharmazeutische Biotechnologie, Universität des Saarlandes,
Helmholtz-Institute for Pharmaceutical Research Saarland,
Germany, Saarbrucken

Introduction. Antibiotics are among the most successful medicines
developed over the past century involved in preserving human life
and health. However, a constant use of antibiotics has led to the
emergence of multiple resistance of microorganisms, which, in its
turn, requires searching for producers of new bioactive substances
for infections control. Actinomycetales bacteria are an unlimited
natural source of new bioactive compounds. Therefore, this study
was aimed at screening the representatives of this class with
antifungal properties among the rhizosphere microbiome of
Juniperus excelsa Bieb.
Methods. The reference strains Candida albicans ATCC 885-653
and C. albicans strain no. 12, isolated from a patient with dysbiotic
digestive tract disorder and resistant to nystatin, amphotericin B,
clotrimazole, itraconazole, ketoconazole, and fluconazole, were
used as the testing cultures. The study was conducted based on the
disc diffusion method and agar block method. The genus affiliation
was established with the use of phylogenetic analysis based on the
nucleotide sequence of 16S rRNA gene. Strains of actinomycetes
for the purposes of extraction were grown in SG medium, and
secondary metabolites were extracted from a culture fluid with equal
ethyl acetate proportion. Active compounds were determined and
purified based on high performance liquid chromatography (HPLC)
combined with a high precise mass spectral analysis (HP-MS).
Findings. A strain of actinomycetes Lv 1-093 was identified in the
rhizosphere of J. excelsa Bieb. it demonstrated the ability to
suppress the growth of C. albicans ATCC 885-653 and C. albicans
no. 12. Based on the analysis of the nucleotide sequence of 16S
rRNA gene, this strain was affiliated with the Streptomyces genus. A
fraction was found with the help of HPLC in the raw extract; paper
disks formed diffusion zones of both testing cultures therewith. The
annotation of active fraction chromatogram based on exact mass,
absorption spectrum, source of isolation and other parameters in
the database of natural compounds enables the identification of
antibiotics, antimycins A1, A3, A10, A12, A14, A15, A16, with an
antifungal effect.
Conclusions. Streptomyces sp. strain Lv 1-093, capable of
suppressing the growth of a multidrug-resistant strain C. albicans
no. 12, was isolated from the rhizosphere of J. excelsa Bieb. It was
proven that antifungal properties of this strain were caused by the
synthesis of antimycins antibiotics, capable of being effective drugs
in fungal diseases control. Our studies demonstrate the potential of
studying actinomycetes from natural biotopes of Ukraine as a
source of biologically active compounds.

# 330. Streptomyces sp. Lv 1-093 – продуцент
антифунгальних антибіотиків
Тістечок С.1, Конечний Ю.2, Панас М.2, Корнійчук О.2,
Лужецький А.3, Федоренко В.1, Громико О.1
1Львівський національний університет імені Івана Франка;
2Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
3Гельмгольц-інститут фармацевтичних досліджень Саарланду,
Німеччина

Вступ. Антибіотики є одними з найуспішніших лікарських
засобів, розроблених за останнє століття, які задіяні у
збережені життя і здоров’я людини. Проте постійне
використання антибіотичних препаратів призвело до появи
множинної резистентності у мікроорганізмів, а це, в свою чергу,
вимагає пошуку продуцентів нових біоактивних речовин для
боротьби з інфекціями. Бактерії класу Actinomycetales є
безмежним природним джерелом нових біоактивних сполук. З
огляду на це, мета цієї роботи полягала у скринінгу
представників цього класу з антифунгальними властивостями
серед мікробіоти ризосфери Juniperus excelsa Bieb.
Методи. Як тест-культури використано референтний штам
Candida albicans ATCC 885-653 та штам C. albicans №12,
виділений від хворого з дисбіотичним порушенням травного
тракту та резистентний до ністатину, амфотерицину В,
клотримазолу, ітраконазолу, кетоконазолу та флуконазолу.
Дослідження проводили з використанням диско-дифузійного
методу та методу агарових блоків. Для встановлення родової
приналежності був використаний філогенетичний аналіз на
основі нуклеотидної послідовності гена 16S рРНК.
Вирощування штамів актиноміцетів для екстракції здійснювали
в середовищі SG, вторинні метаболіти екстрагували з
культуральної рідини рівним об’ємом етилацетату. Визначення
та очистку активних сполук здійснювали за допомогою
високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) в комбінації з
високоточним масспектральним аналізом (ВТ-МС).
Результати. У ризосфері J. excelsa Bieb. виявлено штам
актиноміцетів Lv 1-093, який продемонстрував здатність
пригнічувати ріст C. albicans ATCC 885-653 та C. albicans №12.
На підставі аналізу нуклеотидної послідовності гена 16S рРНК
цей штам був афілійований до роду Streptomyces.Шляхом
ВЕРХ в сирому екстракті виявлено фракцію, паперові диски з
якою утворювали зони пригнічення росту обох тест-культур.
Анотація хроматограми активної фракції на основі точної маси,
спектру поглинання, джерела виділення та інших параметрів в
базі даних природних сполук дала змогу ідентифікувати
антибіотики антиміцини A1, A3, A10, A12, A14, A15, A16, яким
властива антифунгальна дія.
Висновки. З ризосфери J. excelsa Bieb. виділено штам
Streptomyces sp. Lv 1-093, здатний пригнічувати ріст
полірезистентного штаму C. albicans №12. Доведено, що
антифунгальні властивості цього штаму зумовлені синтезом
антибіотиків антиміцинів, які можуть бути ефективними
препаратами у боротьбі з грибними ураженнями. Наші
дослідження демонструють потенціал у вивчені актиноміцетів з
природних біотопів України як джерела біологічно активних
речовин.
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# 332. Phenotypes of Resistance to Antibiotics of Major Gram-
negative Pathogens of Wound Infections
Voitovich O., Rebets O., Polishchuk N.
Zaporizhzhia State Medical University

Introduction. In medicine, the perspective of the danger of
pathogens of wound infections that have multiple antibiotic (AB)
resistance has already been shaped. Particularly problematic
pathogens in this case are Acinetobacter baumanii, Klebsiella
pneumonia and Pseudomonas aeruginosa. Relevant is the constant
monitoring of bacterial infectious pathogens resistance, because in
the world, the trend to increased resistance of A. baumanii, K.
pneumonia and P. aeruginosa to AB is observed, which is the
reason of failure in the treatment of wound infections.
The aim of the study was to establish the phenotypes of gram-
negative pathogens of wound infections to the main groups of AB.
Methods.We have studied the strains of gram-negative bacteria
isolated from purulent wound exudate of 31 patients. Isolation of
bacteria was carried out in the bacteriological laboratory of the
Zaporizhzhia Oblast Clinical Hospital. Determination of the
sensitivity of bacteria to AB was carried out by the method of paper
disks in a standard way. Discs were used with β-lactams
(carbapenems, cephalosporins of III and IV generations),
aminoglycosides of II and III generations, as well as
fluoroquinolones of ІІ and III generations.
Results. All strains of A. baumanii demonstrated to be resistant to
carbapenems and fluoroquinolones. Among A. baumanii strains,
50% of strains with resistance phenotype V to β-lactamase were
detected, which indicates its complicated mechanisms, and 50% of
strains with resistance phenotype III, which indicates the presence
of cephalosporinase. To aminoglycosides, 83% of A. baumanii
strains had a GNT phenotype, which indicates the presence of
aminoglycoside acetyltransferase AAC (3). All strains of K.
pneumonia were resistant to aminopenicillins and carbapenems. At
the same time, 25% of the strains of K. pneumonia had a HLC
phenotype – the presence of high-level cephalosporinase genes,
and 58% of strains – of the BLRC phenotype, which indicates the
presence of the extended spectrum of β-lactamases in these
bacteria. As for aminoglycosides, in 8% of K. pneumonia strains,
KTGANt phenotype was detected, indicating a combination of
several aminoglycoside-modifying enzymes, and in 33% of strains,
the phenotype G, which indicates the presence of aminoglycoside
acetyltransferase AAC (3)-I. All strains of P. aeuriginosa were
resistant to carbapenems and cephalosporin of IV generation. To β-
lactamases, 69% of strains of P. aeuriginosa had a phenotype of
carbapenemase, to aminoglycosides, 31% of strains – TNtA
phenotype of the presence of the enzyme AAC (6')-I, and 25% –
GTNtA phenotype of the presence of aminoglycoside-modifying
enzymes AAC (6')-I and ANT (2")-I. To fluoroquinolones, 38% of
strains had a phenotype IV of resistance to all these ABs.
Conclusions.We have established the phenotypes of resistance of
gram-negative pathogens of wound infections to different groups of
antibiotics. This data allow us to predict resistance to any AB from
these groups. In the long term – continuing to monitor the resistance
of gram-negative pathogens of wound infections to AB with
determination of phenotypes and genotypes of resistance.

# 332. Фенотипи стійкості до антибіотиків основних грам-
негативних збудників ранових інфекцій
Войтович О., Ребець О., Поліщук Н.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. В медицині вже сформувався погляд на небезпеку
збудників ранових інфекції, що мають множинну стійкість до
антибіотиків (АБ). Особливо проблемними патогенами при
цьому є Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumonia та
Pseudomonas aeruginosa. Актуальним є постійний моніторинг
стійкості збудників бактеріальних інфекцій, адже у світі
спостерігається тенденція до посилення стійкості A. baumanii,
K. pneumonia та P. aeruginosa до АБ, що є причиною невдач у
лікуванні ранових інфекції.
Метою роботи було встановлення фенотипів грам-негативних
збудників ранових інфекцій до основних груп АБ.
Методи. Нами досліджувались штами грам-негативних
бактерій виділені з гнійного ранового ексудату 31 хворого.
Виділення бактерій проводилося в бактеріологічній лабораторії
Запорізької обласної клінічної лікарні. Визначення чутливості
бактерій до АБ проводили методом паперових дисків
стандартним способом. Використовувались диски з β-
лактамами (карбапенемами, цефалоспоринами III та IV
поколінь), аміноглікозидами ІІ та ІІІ поколінь, а також
фторхінолонами ІІ та ІІІ поколінь.
Результати Всі штами A. baumanii виявилися стійкими до
карбапенемів та фторхінолонів. Серед штамів A. baumanii
були виявлені 50% штамів з фенотипом V стійкості до β-
лактамаз, що свідчить про складні її механізми та 50% штамів
з фенотипом III, що вказує на наявність цефалоспоринази. До
аміноглікозидів 83% штамів A. baumanii мали фенотип GNT, що
говорить про наявність аміноглікозид-ацетилтрансферази AAC
(3). Всі штами K. pneumonia виявилися стійкими до
амінопеніцилінів та карбапенемів. При цьому 25% штамів K.
pneumonia мали фенотип ЦВР – наявність генів
цефалоспориназ високого рівня і 58% штамів – фенотип БЛРС,
що говорить про наявність у цих бактерій розширеного спектру
β-лактамаз.Щодо аміноглікозидів, то у 8% штамів K.
pneumonia був виявлений фенотип KTGANt, вказуючи на
комбінацію кількох аміноглікозид-модифікуючих ферментів і у
33% штамів – фенотип G, що свідчить про наявність
аміноглікозид-ацетилтрансферази AAC (3)-I. Всі штами P.
aeuriginosa виявилися стійкими до карбапенемів та
цефалоспорину ІV покоління. До β-лактамів 69% штамів P.
aeuriginosa мали фенотип карбапанемаза, до аміноглікозидів
31% штамів – фенотип TNtA наявності ферменту AAC (6’)-I і
25% – фенотип GTNtA наявності аміноглікозид-модифікуючих
ферментів AAC (6’)-I та ANT (2")-I. До фторхінолонів 38%
штамів мали фенотип IV стійкості до всіх цих АБ.
Висновки. Нами встановлені фенотипи стійкості грам-
негативних збудників ранових інфекцій до різних груп
антибіотиків. Ці дані дозволяють прогнозувати стійкість до
будь-якого АБ з цих груп. В перспективі – продовження
моніторингу стійкості грам-негативних збудників ранових
інфекцій до АБ з визначенням фенотипів, так і генотипів
стійкості.

4
ANTIBIOTIC RESISTANCE AND INFECTION CONTROL

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ



Page 304 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

# 338. Antibiotic Resistance: State and Problems in Kryvyi Rih
Bobra D.1, Cherniaieva T.1, Belova I.1, Kolesnikova I.2, Daragan G.3,
Stepanskyi D.3
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University;
3SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. In Ukraine, 3.9 million studies were conducted during
the period of 2015-2017 to determine the sensitivity of
microorganisms to antibacterial drugs, the results of which revealed
8.63±0.01% of resistant strains. In March 2018, the draft Strategy of
antimicrobial resistance management for the period of 2018-2020
and the Action Plan for its implementation was declared by the
Ministry of Health of Ukraine. One of the items of the Action Plan
suggested the improvement and expansion of the sentinel
surveillance system for antibiotic resistance (ABR).
The study objective was to determine the prevalence of ABR
microbial strains circulating in the hospital environment and
biological material from people who were treated in the surgical
departments of medical facilities in Kryvyi Rih of Dnipropetrovsk
Oblast during 2015-2017.
Methods. A disc diffusion method, a method of recording using
Scan 500 inhibition zone analyzer, and an analytical method of the
WHONET program were used.
Results. According to the laboratory study outcomes for 2015-2017,
the number of strains with antimicrobial resistance in Kryvyi Rih and
Dnipropetrovsk Oblast significantly exceeded the figures for Ukraine
and made up 18.36±0.12% and 22.75±0.06%, respectively.
Most often, ABR strains were isolated from the surgical sites in the
patients of surgical departments. In 2015 and 2016, the proportion
of ABR strains was not significantly different and composed 16.89%
and 16.18%, respectively. The studies conducted in 2017 showed
that the proportion of ABR strains isolated from the patients of
surgical departments decreased to 10.89%.
From the objects of hospital environment, the ABR microbial strains
were isolated in insignificant amounts: their proportion was 2.81% in
2015, 2.19% in 2016, and decreased to 0.17% in 2017.
According to the monitoring outcomes provided in 2015, the third
part in the structure of ABR bacteria composed E. сoli strains
(32.18±1.3%), the proportion of Klebsiella pneumonia and
Staphylococcus spp. – 19.69±1.1% and 19.26±3.2%, respectively.
The proportion of ABR strains of Pseudomonas aeruginosa was
insignificant and amounted to 5.14±1.3%. But already in 2017, the
structure of ABR strains changed, primarily due to a 3-fold reduction
in the proportion of antibiotic-resistant E. coli (11.16±1.8%) and a
decrease to 11.69±2.1% in the proportion of ABR strains of
K. pneumoniae, while the proportion of antibiotic-resistant strains of
Staphylococcus spp. and P. aeruginosa did not change significantly
and made up 18.26±3.2% and 4.14±1.3%, respectively.
Conclusions. The tendency to reduce the number of ABR strains
isolated from the patients of surgical hospitals and hospital
environment in Kryvyi Rih during the period of 2015-2017 and the
decrease in the proportion of strains with potentially high antibiotic
resistance levels, such as E. сoli and K. pneumonia, is a positive
factor in the problem of the nosocomial infection risk minimization
solving.

# 338. Антибіотикорезистентність: стан і проблеми у м.
Кривий Ріг
Бобра Д.1, Черняєва Т.1, Белова І.1, Колеснікова І.2, Дараган Г.3,
Степанський Д.3
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
3ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. В Україні у 2015-2017 рр. проведено 3,9 млн.
досліджень на визначення чутливості мікроорганізмів до
антибактеріальних препаратів, за результатами яких виявлено
8,63±0,01% резистентних штамів. У березні 2018 р.
Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено проекти
Стратегії зі стримування розвитку стійкості до протимікробних
препаратів на 2018-2020 рр. та Плану заходів з її реалізації.
Одним з пунктів Плану зазначено удосконалення та
розширення системи дозорного нагляду за
антибіотикорезистентністю (АБР).
Метою дослідження було визначення поширеності АБР-штамів
мікроорганізмів, циркулюючих у лікарняному навколишньому
середовищі та біологічному матеріалі від людей, які
перебували на лікуванні у хірургічних відділеннях лікувально-
профілактичних закладів (ЛПЗ) м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області у 2015-2017 рр.
Методи. Диско-дифузійний метод дослідження, метод обліку
аналізатором зон інгібування Scan 500, аналітичний метод
програмиWHONET.
Результати. Згідно з результатами лабораторних досліджень
за 2015-2017 рр. кількість штамів з антимікробною
резистентністю у м. Кривий Ріг та Дніпропетровській області
значно перевищувала показники по Україні і становила
18,36±0,12% та 22,75±0,06% відповідно.
Найчастіше АБР-штами виділялися з області хірургічного
втручання у пацієнтів хірургічних відділень ЛПЗ. У 2015 та 2016
рр. частка АБР-штамів вірогідно не відрізнялася і складала
16,89 та 16,18% відповідно. Дослідження, проведені у 2017 р.
показали, що частка АБР-штамів, виділених від хворих, які
перебували у хірургічних відділеннях, знизилася до 10,89%.
З об’єктів лікарняного навколишнього середовища АБР-штами
мікроорганізмів виділялись у незначній кількості: у 2015 р. їх
питома вага становила 2,81%, у 2016 р. – 2,19%, а у 2017 р.
зменшилася до 0,17%.
За результатами моніторингу 2015 р. у структурі АБР-бактерій
третину складали штами E. сoli (32,18±1,3%), однаковою була
частка Klebsiella pneumonia та Staphylococcus spp. – 19,69±1,1%
та 19,26±3,2% відповідно. Частка АБР-штамів Pseudomonas
aeruginosa була незначною і дорівнювала 5,14±1,3%. Але вже у
2017 р. структура АБР-штамів зазнала змін, перш за все – за
рахунок зменшення у 3 рази частки резистентних до
протимікробних препаратів E. сoli (11,16±1,8%) та зниження до
11,69±2,1% питомої ваги АБР-штамів K. pneumoniae, тоді як
частка стійких до антибіотиків штамів Staphylococcus spp. та
P. aeruginosa достовірно не змінилася і становила 18,26±3,2%
та 4,14±1,3% відповідно.
Висновки. Тенденція до зменшення кількості АБР-штамів,
виділених від пацієнтів хірургічних стаціонарів та
навколишнього лікарняного середовища у м. Кривий Ріг у
2015-2017 рр., та зниження чаcтки штамів з потенційно
високим рівнем антибіотикорезитентності, таких як E. сoli та
K. pneumoniaе, є позитивним фактором у вирішенні проблеми
мінімізації ризику виникнення нозокоміальних інфекцій.
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# 373. Spectrum of Microorganisms Isolated during
Microbiological Examination of Vascular Catheters: Patients
with Kidney Diseases in the Center of Attention
Berezhna A., Gorlenko T., Chumachenko T.
Kharkiv National Medical University

Introduction. Ensuring the continuous vascular access is often an
integral part of the treatment of patients with kidney disease. In
clinical practice, such patients mainly undergo catheterization of
subclavian veins. However, the severity of the patient's condition,
immunosuppressive state, long hospital stay and a number of other
factors increase the risk of catheter-associated bloodstream
infections (CABSI); therefore the objective of the study is to
determine the spectrum of microorganisms isolated from subclavian
catheters (SC) removed from patients with kidney diseases.
Methods. The work was carried out in the bacteriological laboratory
of Prevention and Treatment Facility (PTF) of Kharkiv city in
2017-2018. The data of microbiological studies of sections of the
distal ends of the SCs removed from patients with kidney diseases
were retrospectively analyzed. In order to comply with the bioethical
principles, information on health facility, on basis of which the work
has been done, was left confidential.
Results. It is established that in 2017, a microbiological study of
104 SC samples was conducted. Of those, almost in half of the
cases (41.3%), the growth of microorganisms was detected. In
microbial spectrum of isolates, Staphylococcus epidermidis
dominated, with hemagglutinating activity (HA), specific share of
which was 67.5%. The second place was taken by S. epidermidis
without HA (23.3%). Single isolates of Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium and association
of S. epidermidis with fungi of Candida genus were also obtained. In
2018, 80 samples of SC were studied, among which the growth of
microorganisms was detected in 32.5% of cases. Just like in the
previous year,
S. epidermidis with HA (61.5%) prevailed in the microbial spectrum
of isolated isolates in 2018. The specific weight of S. epidermidis
strains without HA in the structure of isolated microorganisms was
19.2%. In addition, Streptococcus viridans, Klebsiella pneumoniae,
Enterococcus faecalis, Candida albicans, Proteus mirabilis isolates
were isolated for once only.
Conclusions. A wide range of microorganisms isolated during
microbiological examination of SC samples removed from patients
with kidney disease was found. Most strains of microorganisms
were gram-positive flora with predominance in microbial landscape
of
S. epidermidis strains with HA. Among gram-negative
microorganisms, the isolates of E. coli, P. aeruginosa,
K. pneumoniae and P. mirabilis were isolated. In view of the fact
that strains of these microorganisms often form resistance to
antibacterial drugs and under certain conditions can cause CABSI,
in health facilities, it is necessary to constantly conduct
microbiological monitoring of microorganisms with an assessment of
their antibiotic resistance and carefully follow the rules of infection
control. Isolation of fungi of the genus Candida dictates the need for
in-depth study of antibiotic therapy schemes used in the hospital,
and the rationalization of the use of antibiotics.

# 373. Спектр мікроорганізмів, виділених при
мікробіологічному дослідженні судинних катетерів: у
центрі уваги хворі з патологією нирок
Бережна А., Горленко Т., Чумаченко Т.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Забезпечення постійного судинного доступу часто є
невід’ємною складовою лікування пацієнтів з патологією
нирок. У клінічній практиці таким пацієнтам переважно
виконують катетеризацію підключичних вен. Однак тяжкість
стану хворого, імунодепресивний стан, тривале перебування в
стаціонарі та ряд інших факторів підвищують ризик
виникнення катетер-асоційованих інфекцій кровотоку (КАІК),
тому мета роботи – визначити спектр мікроорганізмів, які
виділені з підключичних катетерів (ПК), видалених у хворих з
патологією нирок.
Методи. Робота проведена в бактеріологічній лабораторії
лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) м. Харкова у
2017-2018 роках. Ретроспективно проаналізовано дані
мікробіологічних досліджень зрізів дистальних кінців ПК,
видалених у хворих з патологією нирок. З метою дотримання
біоетичних принципів інформацію про ЛПЗ, на базі якого
виконана робота, залишено конфіденційною.
Результати. Встановлено, що у 2017 році було проведено
мікробіологічне дослідження 104 зразків ПК. З них майже в
половині випадків (41,3 %) виявлено ріст мікроорганізмів. В
мікробному спектрі виділених ізолятів переважав
Staphylococcus epidermidis з гемаглютинуючою активністю (ГА),
питома вага якого склала 67,5 %. Друге місце посідав
S. epidermidis без ГА (23,3 %). Також отримані поодинокі
ізоляти Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus
faecium та асоціація S. epidermidis з грибами роду Candida. У
2018 році було досліджено 80 зразків ПК, з яких ріст
мікроорганізмів виявлено у 32,5 % випадків. Як і в
попередньому році, у 2018 році в мікробному спектрі виділених
ізолятів переважав S. epidermidis з ГА (61,5 %). Питома вага
штамів S. epidermidis без ГА в структурі виділених
мікроорганізмів склала 19,2 %. Крім того, одноразово були
виділені ізоляти Streptococcus viridans, Klebsiella pneumoniae,
Enterococcus faecalis, Candida albicans, Proteus mirabilis.
Висновки. Виявлено широкий спектр мікроорганізмів,
виділених при мікробіологічному дослідженні зразків ПК,
видалених у хворих з патологією нирок. Більшість штамів
мікроорганізмів склала грам-позитивна флора з переважанням
в мікробному пейзажі штамів S. epidermidis з ГА. Серед грам-
негативних мікроорганізмів виділені ізоляти E. coli,
P. aeruginosa, K. pneumoniae та P. mirabilis. З урахуванням того,
що штами саме цих мікроорганізмів часто формують
резистентність до антибактеріальних препаратів та при певних
умовах можуть спричиняти КАІК, в ЛПЗ слід постійно
проводити мікробіологічний моніторинг мікроорганізмів з
оцінкою їх антибіотикорезистентності та ретельно
дотримуватись правил інфекційного контролю. Виділення
грибів роду Candida диктує необхідність поглибленого
вивчення схем антибіотикотерапії, що застосовуються в
стаціонарі, та раціоналізації використання антибіотиків.
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# 380. Staphylococcus lentus as a New Pathogen in Clinical
Microbiology
Tymchuk I., Panas M., Konechnyi Yu.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Staphylococcus lentus most often affects animals and
there is small data on affecting humans with this type of
staphylococcus. Despite this, it is cultured more frequently than
other types of staphylococci in intensive care patients in Lviv.
The aim of the study is to determine the species and antibiotic
susceptibility profiles of staphylococci isolated from patients of
intensive care units, who were treated in the hospital for more than
72 hours.
Methods. The samples for the microbiological study was collected
from endotracheal tubes and tracheostomas and cultured on the
egg yolk high salt agar culture medium, CHROMID S. aureus Elite.
Biochemical identification was performed using STAFI test 24
(manufactured by Erba Lachema). The CHROMID-MRSA SMART
culture medium was used to establish methicillin-resistant strains.
Antibiotic susceptibility was determined by the disc diffusion
method.
Results. As a result of the examinations conducted, 13
staphylococcal strains were cultured from 50 patients of the
intensive care units (ICU) in Lviv, which, according to the
instructions for the CHROMID S. aureus Elite medium, were
previously identified as S. aureus. In a detailed biochemical
analysis, 8 strains were identified as S. lentus (61.5%), 2 –S. aureus
(15.4%), 1 – S. simulans (7.7%), 1 – S. lugdunensis (7.7%), 1 – S.
hyicus (7.7%).
Determining antibiotic susceptibility of the isolated strains, it was
found that all strains were resistant to oxacillin (1 mkg) and
benzylpenicillin. One strain of S. aureus turned out to be
multiresistant MRSA. All isolates of S. lentus were highly sensitive
to vancomycin and linezolid only, and resistant to β-lactam
antibiotics, fluoroquinolones, aminoglycosides, macrolides. There
were 50% of S. lentus isolates, which were susceptible to such
antibiotics as imipenem, novobiocin, tetracycline and furazidin.
Conclusions. In the swabs collected from the endotracheal tubes
and tracheostomas of intensive care patients, S. lentus was the
most commonly isolated that can be associated with both the in-
depth biochemical identification and the emergence of a new
pathogen. High resistance of the isolated strains is alarming to
clinicians and requires further investigations with a larger sample of
patients.

# 380. Staphylococcus lentus, як новий патоген у клінічній
мікробіології
Тимчук І., Панас М., Конечний Ю.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Staphylococcus lentus – найчастіше уражає тварин і є
мало відомостей про ураження цим видом стафілококів саме
людей. Незважаючи на це, у реанімаційних хворих м. Львова
він виділяється значно частіше, ніж інші види стафілококів.
Мета: визначити видову приналежність та профілі
антибіотикочутливості стафілококів, виділених від пацієнтів
реанімаційних відділень, які знаходилися у лікарні більше 72
год.
Методи. Матеріал для мікробіологічного дослідження
відбирався з ендотрахеальних трубок та трахеостом і засівався
на жовтково-сольовий агар (ЖСА), CHROMID S.aureus Elite.
Біохімічну ідентифікацію проводили за допомогою СТАФІ тест
24 (Ерба Лахема). Для встановлення метицилін резистентних
штамів використовували середовище CHROMID-MRSA SMART.
Чутливість до антибіотиків визначали диско-дифузійним
методом.
Результати. У результаті проведених досліджень, від 50
пацієнтів реанімаційних відділень м. Львова, нами виділено 13
штамів стафілококів, які, згідно інструкцій до середовищ
CHROMID S.aureus Elite, попередньо, були ідентифіковані, як
S. aureus. При детальному біохімічному аналізі, 8 штамів було
ідентифіковано, як S. lentus (61,5%), 2 –S. aureus (15,4%), 1 –
S. simulans (7,7%), 1 – S. lugdunensis (7,7%), 1 – S. hyicus (7,7%).
При визначенні чутливості виділених штамів до антибіотиків,
усі штами виявилися резистентними до оксациліну (1 мкг) та
бензилпеніциліну. 1 штам S. aureus виявився полірезистентним
MRSA. Усі ізоляти S. lentus були високочутливими лише до
ванкоміцину і лінезоліду, та резистентні до β-лактамних
антибіотиків, фторхінолонів, аміноглікозидів, макролідів. 50%
ізолятів S. lentus були чутливі до таких антибіотиків, як
іміпенем, новобіоцин, тетрациклін та фуразидин.
Висновки. У змивах з ендотрахеальних трубок та трахеостом
пацієнтів реанімаційних відділень найчастіше виділявся S.
lentus, що може бути пов’язано як із детальною біохімічною
ідентифікацією, так із появою нового патогена. Висока
резистентність виділених штамів насторожує клініцистів та
потребує подальших досліджень із більшою вибіркою пацієнтів.
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# 381. Use of Antimicrobial Agents in Aquaculture and Rising
of Antimicrobial Resistance in Ukraine
Rud Yu., Buchatskyi L.
Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine

Introduction. The world aquaculture production has increased at
an average annual rate of 6.2%. Aquaculture is one of the fastest
growing food-producing sectors, supplying approximately 40% of
the world’s fish food products. In light of the growing human
population, aquaculture is one of the most promising food industries
able to meet the demand for healthy animal protein without
compromising the wildlife fish stocks. However, while modern
aquaculture systems provide high yields, many still have a negative
impact on the environmental safety. Thus, it often implies use of
antimicrobial drugs in the form of antibiotics related to those used
against human diseases, to prevent losses due to bacterial
pathogens. There is no reliable official comprehensive statistics on
the use of antimicrobial agents in aquaculture in all countries, but
available reports indicate that antibiotics consumption per produced
meat weight is often higher than in warm-blooded animals. Taking
into account that a major fraction of the antibiotics applied in
aquaculture ends up directly in the environment, this implies a
considerable risk of related antimicrobial resistance (AMR)
development
Methods. The methods of polymerase chain reaction (PCR), 16S
rDNA gene sequencing and genotyping, dilution and disk-
diffusion method and E-test were used for the bacteria detection
and the screening of antimicrobial genes.
Results. AMR were identified for carp (Cyprinus carpio) and
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) aquaculture systems. It was
shown that few antibiotics from aminoglycoside and macrolide
groups that are critically important to human medicine are not able
to treat motile aeromonads (both Aeromonas hydrophila and A.
salmonicida strains), a causative agent of enteric redmouth disease
(ERM), bacteria Yersinia ruckeri, fish pseodomonosis
(Pseudomonas fluorescens) and flavobacteriosis (Flavobacterium
columnare). It was estimated that approximately 90% of bacteria
originating in aquacultural facilities are resistant to one or more
antibiotics and up to 20% of the bacteria are resistant to at least
five.
Conclusions. To decrease the risks associated with the use of
antimicrobials, various regulations have been developed in Ukraine.
In addition, it is necessary to prevent bacterial diseases in aquatic
animals by vaccination, to improve culture systems, and to monitor
the amount of antimicrobial drugs used and the prevalence of
antimicrobial-resistant bacteria. As a multidisciplinary approach,
scientists, veterinarians, fish producers, and policy makers should
promote the One Health in aquaculture.

# 381. Застосування антибактеріальних препаратів в
аквакультурі та збільшення антибіотикорезистентності в
Україні
Рудь Ю., Бучацький Л.
Інститут рибного господарства НААН України

Вступ. Світове виробництво продукції аквакультури щороку
збільшується в середньому на 6,2%. Аквакультура є однією з
галузей харчової промисловості, що мають найбільшу
швидкістю розвитку, і забезпечує постачання приблизно 40%
рибних продуктів у світі. У контексті збільшення населення
світу аквакультура є однією з найбільш перспективних
напрямів харчової промисловості, яка може задовольнити
потреби у корисному тваринному білку без ушкодження
природних рибних запасів. Утім, незважаючи на те, що сучасні
системи аквакультури забезпечують високий вихід продукції,
багато з них досі негативно впливають на екологічну безпеку.
Так, часто застосовують антибактеріальні препарати у формі
антибіотиків, на кшталт тих, які застосовують для лікування
захворювань у людей, задля уникнення втрат внаслідок
шкідливої дії патогенів. Наразі відсутні офіційні загальні
статистичні дані щодо застосування протимікробних засобів в
аквакультурі усіх країн, однак наявні звіти вказують на те, що
споживання антибіотиків на масу виробленого м'яса часто
перевищує відповідні показники для теплокровних тварин.
Враховуючи той факт, що основна частка протимікробних
засобів, які застосовують в аквакультурі, потрапляє
безпосередньо у навколишнє середовище, це спричиняє
значний ризик розвитку пов'язаної з цим
антибіотикорезистентності (АБР).
Методи. Для виявлення бактерій та скринінгу протимікробних
генів застосовують метод полімеразної ланцюгової реакції
(ПЛР), генетичне секвенування і генотипування 16S рДНК,
метод розведення та дискодифузійний метод, а також Е-тест.
Результати. АБР визначали для систем аквакультури коропа
(Cyprinus carpio) та райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss).
Було продемонстровано, що деякі антибіотики з груп
аміноглікозидів та макролідів, що є незамінними у медицині, не
діють на рухливі аеромонади (Aeromonas hydrophila та A.
salmonicida strains), збудник ієрсиніозу, бактерії Yersinia ruckeri,
синьогнійну паличку у риб (Pseudomonas fluorescens) та
флавобактерії (Flavobacterium columnare). За оцінками,
приблизно 90% бактерій, які виявляють на підприємствах
аквакультури, резистентні до одного або більше антибіотиків, і
до 20% бактерій резистентні щонайменше до 5 засобів.
Висновки. Для зменшення ризиків, пов'язаних із
застосуванням протимікробних засобів, в Україні було
розроблено низку норм. Крім того, необхідно вжити заходів
для запобігання розвитку бактеріальних захворювань у водних
тварин шляхом вакцинації, покращення систем культур,
контролю кількості протимікробних препаратів, які
застосовуються, та поширеності антибіотикорезистентних
бактерій. Науковці, ветеринари, виробники рибної продукції та
урядовці повинні реалізовувати в аквакультурі принципи
концепції «Єдине здоров’я», тобто мультидисциплінарний
підхід.
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# 396. Disinfectants for Prevention of Nosocomial Infections
Hrynkevych Kh., Ponyatovskiy V., Kolesnikova I.
Bogomolets National Medical University

Introduction. The problem of nosocomial infections (NI) is
becoming increasingly threatening today. This is primarily
associated with the so-called hospital (nosocomial) strains, which
have high genetic variability, and as a result, microorganisms with
high persistent potential appear. Mortality from nosocomial
infections in the hospitals is gradually moving up to the first place.
Methods. Isolation were carried out using conventional methods
which involve the use of special, elective and selective mediums.
Identification of bacteria was carried out by studying their
morphological, biochemical and antigenic specificity. Antibiotics
sensitivity of microorganisms was carried out using the disc-
diffusion method. Sensitivity to disinfectants of NI was carried out
using two methods.
Parallel to the main research, the sensitivity to disinfectants of
museum stains Staphylococcus aureus (АТСС 25923), S.
epidermidis (АТСС 12228), Pseudomonas aeruginosa (УКМ В-900)
was assessed. Universal neutralizer was usedto neutralize
disinfectants.
Results. To accomplish the set task, we have isolated
staphylococci (S. aureus and S. epidermidis). Based on this it can
be concluded that these microorganisms play one of the key roles in
emergence of nosocomial infections. In addition, the strains of P.
aeruginosa and Enterobacter cloacae were also isolated.
The next phase of the study was determining the factors of
pathogenicity in isolated bacteria. All representatives of the
Staphylococcus genus had a number of pathogenicity enzymes of
varying degree of manifestation.
We have studied sensitivity of the strains to 3 types of disinfectants
and one antiseptic:
1) chlorine disinfectant; 2) complex disinfectant #1; 3) complex
disinfectant #3; 4) antiseptic.
Among the studied microorganisms, the strains of P. aeruginosa
had the highest resistance to used disinfectants. To inactivate these
microorganisms, at least twice the concentration of disinfectant
preparations was used, compared with the amount needed to
destroy the museum strains. One strain of P. aeruginosa had the
resistance to all three disinfectants at all three standard modes of
their application.
Conclusions. The presence of a significant arsenal of aggressive
factors in the pathogens of nosocomial infections and their
insensitivity to antimicrobial agents consist the significant risk for
patients.
When choosing a disinfectant for use, it is necessary to determine
the sensitivity of circulating pathogens of NI to the agents that are
planned to be used.

# 396. Застосування дезінфікуючих засобів для боротьби із
збудниками внутрішньолікарняних інфекцій
Гринькевич Х., Понятовський В., Колеснікова І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Проблема внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ) на
сьогоднішній день набуває все більш загрозливого характеру. І
пов’язано це насамперед із появою так званих шпитальних
(госпітальних) штамів мікроорганізмів, що володіють
підвищеною генетичною мінливістю, і як наслідок, з’являються
мікроорганізми з високим персистентним потенціалом.
Смертність від внутрішньолікарняних інфекцій в медичних
стаціонарах поступово виходить на перше місце.
Методи. Виділення та культивування мікроорганізмів
проводили з використанням загальноприйнятих методів, що
передбачають застосування спеціальних, елективних та
селективних середовищ. Ідентифікацію ізольованих бактерій
здійснювали шляхом дослідження їх морфологічних,
біохімічних та антигенних властивостей. Визначення
чутливості мікроорганізмів до антибіотиків проводили з
використанням диско-дифузійного методу. Дослідження
чутливості збудників ВЛІ до дезінфікуючих засобів
здійснювали із застосуванням двох методів.
Паралельно основним дослідженням оцінювали чутливість до
деззасобів музейних тест-культур Staphylococcus aureus (АТСС
25923), S. epidermidis(АТСС 12228), Pseudomonas aeruginosa
(УКМ В-900). Для нейтралізації деззасобів застосовували
універсальний нейтралізатор.
Результати. Для реалізації поставленого завдання ми
ізолювали стафілококи (S. aureus та S. epidermidis). На основі
цього можна зробити висновок, що дані мікроорганізми
відіграють одну з основних ролей у виникненні
внутрішньолікарняних інфекцій. Окрім цього, були також
виділені штами P. aeruginosa та Enterobacter cloacae.
Наступним етапом дослідження стало визначення факторів
патогенності в ізольованих бактерій. Всі представники роду
Staphylococcus володіли рядом ферментів патогенності різного
ступеня прояву.
Вивчена чутливість штамів до 3 типів дезінфікуючих засобів та
одного антисептику:
1) хлорвмісний деззасіб; 2) комплексний деззасіб № 1; 3)
комплексний деззасіб № 3; 4) антисептик.
Серед досліджуваних мікроорганізмів найбільшою стійкістю по
відношенню до використаних деззасобів володіли штами
синьогнійної палички. Для інактивації даних мікроорганізмів
використано мінімум вдвічі більші концентрації дезінфекційних
препаратів в порівнянні із кількістю, що необхідна для
знищення музейних штамів. Один штам P. aeruginosa володів
стійкістю до всіх трьох деззасобів при стандартних режимах їх
застосування.
Висновки. Наявність значного арсеналу факторів агресії у
збудників внутрішньолікарняних інфекцій та нечутливість їх до
антимікробних засобів складає значну небезпеку для пацієнтів.
При виборі дезінфікуючого засобу для використання необхідно
проводити визначення чутливості циркулюючих збудників ВЛІ
до препаратів, які планується застосовувати.
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# 425. Microbiological Profile of Gram-Negative Bacteria
Causing Nosocomial Infections in Some Intensive Care Units in
Lviv, Ukraine
Konechnyi Yu., Tymchuk I., Panas M., Korniychuk O.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Nosocomial infections also known as health care-
associated infections (HAIs) are infections that appear in patients
under medical care in hospitals or other healthcare facilities and
were absent at the time of admission and appeared in patient later
than 48 hours after hospital admission. There are 5-7 thousand
cases of HAIs has registered in Ukraine every year, but according to
experts this number are 500 thousand cases per year. Data from
USA and Europe shows that HAIs incidence range from 13.0 to 20.3
episodes per thousand patient-days. Epidemic control in intensive
care unit (ICU) are the main epidemic indicator of HAIs control and
quality assurance in many developed countries, including USA.
Almost one-third of all HAIs and 60.0 % of HAIs in ICUs are caused
by gram-negative bacteria.
Methods. Diagnosis of urinary tract infections (UTI), blood stream
infection (BI), respiratory tract infection (RTI) and surgical site
infections (SSI) were made according to the criteria defined by the
US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and clinical
protocols. Causative bacterial strains of gram-negative bacteria
were isolated and identified using standard methods using MIKRO-
LA-TEST NEFERMtest 24 and ENTEROtest 24 test kits
(ErbaLacema, Czech Republic). Antibiotic sensitivity test was
performed according to Kirby-Bauer disc diffusion technique.
Results. During the study period (November-December 2018) 27
patients from 2 public hostitals in Lviv, Ukraine, were diagnosed
with HAIs caused by gram-negative species. HAIs structure was as
following: RTI – 37.0%, UTI – 33.3%, BI – 7.4 %, and SSI – 22.2%.
Predominant gram-negative isolates (33.3%) were Klebsiella
pneumoniae (KP), Escherichia coli (E. coli) (22.2%) and
Pseudomonas aeruginosa (PA) (22.2%). Also, other species such
as Citrobacter sedlakii (7.4%), Raoultella terrigena (3.7%),
Aeromonas ichthiosmia (3.7%), Burkholderia pseudomallei (3.7%),
Pragia fontium (3.7%). Anti-microbial sensitivity assessment
showed that 92.6% of isolates were multidrug-resistant (MDR),
according to ESCMID`criteria, and 7.4 % of isolates were
extensively drug-resistant (XDR); 83.3% of PA was highly sensitive
to colistin (polymyxin E) and resistant to most of the rest
antimicrobial agents.
Conclusions. In the era of antibiotics, HAIs are still uncontrollable.
More than 90.0% cases of HAIs in Ukraine are not recognized and
should be analyzed. It is important to remember this in order to
design proper prevention or control strategy to reduce HAIs either at
the World Health Organization (WHO) level, or at the level of local
healthcare unit.

# 425. Мікробіологічний профіль грамнегативних бактерій,
що спричиняють нозокоміальні інфекції в деяких
відділеннях інтенсивної терапії у Львові
Конечний Ю., Тимчук І., Панас М., Корнійчук О.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Нозокоміальні інфекції, також відомі як
внутрішньолікарняні інфекції (ВЛІ) – це інфекції, які
розвиваються в пацієнтів під час лікування в лікарнях або
інших медичних закладах та які були відсутні під час
надходження до лікарні, і з’являються у пацієнтів пізніше ні 48
годин після госпіталізації. В Україні щороку реєструється 5-7
тисяч ВЛІ, але на думку експертів число ВЛІ складає 500 тисяч
на рік. За даними США та Європи, частота ВЛІ становить від
13,0 до 20,3 епізодів на тисячу пацієнто-днів. Епідемічний
контроль у відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ) є основним
епідемічним показником контролю ВЛІ та забезпечення якості
в багатьох розвинених країнах, серед яких і США. Приблизно
третину всіх ВЛІ та 60,0% ВЛІ у ВІТ спричинено
грамнегативними бактеріями.
Методи. ВЛІ визначали як інфекцію, яка розвивалася в
пацієнта пізніше ніж через 48 годин після надходження до
стаціонару. Діагноз інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ),
інфекції кровотоку (ІК), інфекції дихальних шляхів (ІДШ) та
інфекції післяопераційної рани (ІПР) встановлювали на основі
критеріїв, визначених Центрами контролю та профілактики
захворювань США (CDC) та клінічними протоколами.Штами
збудників – грамнегативних бактерій – виділяли та
ідентифікували за допомогою стандартних методів із
використанням тестових комплектів MIKRO-LA-TEST NEFERM
24 та ENTEROtest 24 (ErbaLacema, Чеська Республіка). Тест на
чутливість до антибіотиків проводили за допомогою диско-
дифузійного методу.
Результати. У період дослідження (листопад-грудень 2018) у
27 пацієнтів з 2-х комунальних стаціонарів міста Львова,
Україна, діагностували ВЛІ, спричинені грамнегативними
видами. Структура ВЛІ була такою: ІДШ – 37,0%; ІСШ – 33,3%;
ІК – 7,4%; та ІПР – 22,2%. Основними грамнегативними
ізолятами (33,3%) були Klebsiella pneumoniae (KP), Escherichia
coli (E. coli) (22,2%) та Pseudomonas aeruginosa (PA) (22,2%).
Також ми ідентифікували інші види, як-от Citrobacter sedlakii
(7,4%); Raoultella terrigena (3,7%); Aeromonas ichthiosmia (3,7%);
Burkholderia pseudomallei (3,7%); Pragia fontium (3,7%). Оцінка
антибіотикочутливості продемонструвала, що 92,6% ізолятів
були мультирезистентними, а 7,4% ізолятів мали широку
антибіотикорезистентність; 83,3% PA були високочутливими
до колістину (поліміксин Е) та резистентними до більшості
інших протимікробних препаратів.
Висновки. В еру антибіотиків ВЛІ залишаються
неконтрольованими. Понад 90.0% випадків ВЛІ в Україні не
реєструються та повинні бути проаналізовані. Важливо
пам'ятати це для розробки належної стратегії профілактики
або контролю для зменшення частоти ВЛІ на рівні Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ) або на рівні локального
закладу охорони здоров'я.
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# 455. Antibiotic Resistance in Field Isolates Pathogen
Orekhova G., Bolotin V., Zavgorodniy A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The emergence of resistant microorganisms takes
place all over the world endangering the effectiveness of
antibacterial drugs that have transformed humane and veterinary
medicine. The crisis of antibiotic resistance is due to excessive use
and abuse of these drugs, as well as the lack of development of
new drugs by the pharmaceutical industry. Inappropriate antibiotic
therapy leads to poor treatment efficiency, higher costs, and
increased mortality. Increasing the resistance of microorganisms to
antibacterial drugs is one of the biggest threats to global health,
food security and development at present.
Purpose. The objective of the research is to study the spectrum of
antibiotic resistance in isolated pathogens.
Methods. The diagnostic research of 108 samples of clinical and
pathological material from calves and pigs were conducted in the
brucellosis lab research centre NSC IECVM in 2018. Twenty-five
field isolates were isolated. Antibiotic sensitivity was carried out in
accordance with the order of the Ministry of Health of Ukraine No.
167. A standard Kirby-Bauer disk diffusion method was used for
research on Mueller-Hinton agar. Standardization of the number of
bacteria in the suspension was carried out according to the
standard McFarland of 0.5 unit. Selected cultures were studied for
sensitivity to 7 pharmacological groups of antibacterial drugs:
penicillin, tetracyclines, macrolides, aminoglycosides,
sulphonamides, carbapenems, quinolones. Discs with a minimum
concentration of antibiotics were used. As control samples, the
following reference test strains were used: Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus
faecalis.
Results. According to the results of studies of the spectrum of
antibiotic resistance in field isolates, the cultures resistant to 14
antibiotics were obtained: P. aeruginosa (2), Escherichia vulneris
(1), Shigella dysenteriae (1). Proteus vulgaris (2) is sensitive to
tylosin only, Proteus vulgaris (1) and E. coli (1) are sensitive to
amikacin and meropenem only. Enterococus durans (1) and
Citrobacter freundi (1) are sensitive to amikacin only. According to
the results, it becomes necessary to control the use of antibiotics
and the use of effective therapy.
Conclusions. According to the results of the research of
pathological and clinical material of animals, cultures that are
resistant to most antibiotics, which can lead to low effectiveness of
treatment, have been identified. It is necessary to study antibiotic
resistance markers using molecular and genetic methods.

# 455. Вивчення антибіотикорезистентності польових
ізолятів збудників
Орехова Г., Болотін В., Завгородній А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ.Швидке виникнення резистентних мікроорганізмів
відбувається у всьому світі, ставлячи під загрозу ефективність
антибактеріальних препаратів, які трансформували гуманну та
ветеринарну медицину. Криза стійкості до антибіотиків
пояснюється надмірним використанням та зловживанням цими
препаратами, а також відсутністю розробки нових лікарських
засобів фармацевтичною промисловістю. Нераціональна
антибіотикотерапія призводить до низької ефективності
лікування, вищих витрат та збільшення смертності. Підвищення
резистентності мікроорганізмів до антибактеріальних
препаратів є однією з найбільших загроз для глобального
здоров'я, продовольчої безпеки та розвитку сьогодні.
Мета. Вивчення спектру антибіотикорезистентності виділених
збудників.
Методи. На базі лабораторії вивчення бруцельозу ННЦ
«ІЕКВМ» за 2018 рік проведено діагностичні дослідження 108
проб клінічного та патологічного матеріалу від телят та свиней.
Виділено 25 польових ізолятів. Визначення чутливості до
антибактеріальних препаратів проводилась відповідно до
наказу МОЗ України №167. Для проведення досліджень
застосовували стандартний метод дискової дифузії за Кірбі-
Баєром на агарі Мюллер-Хінтона. Стандартизацію кількості
бактерій в суспензії проводили за стандартом МакФарланда
0,5 одиниць. Виділені культури досліджено на чутливість до 7
фармакологічних груп антибактеріальних препаратів:
пеніцилінів, тетрациклінів, макролідів, аміноглікозидів,
сульфаніламідів, карбопенемів, хінолонів. Використовували
диски з мінімальним вмістом концентрації антибіотиків. Як
контрольні зразки використовували еталонні тест штами
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphyococcus aureus,
Enterococcus faecalis.
Результати. За результами досліджень вивчення спектру
антибіотикорезистентності польових ізолятів було отримано
культури, резистентні до 14 антибіотиків: P. aeruginosa (2),
Escherichia vulneris (1), Shigella dysenteriae (1). Proteus vulgaris
(2) чутливий лише до тілозину, Proteus vulgaris (1) та E. coli (1)
чутливі лише до амікацину та меропенему. Enterococus durans
(1) та Citrobacter freundi (1) чутливі лише до амікацину. За
отриманим результатами виникає необхідність контролю
застосування антибіотиків та застосування ефективної терапії.
Висновки. За результатами досліджень патологічного та
клінічного матеріалу від тварин виявлено культури, які
резистентні до більшості антибіотиків, щоможе призвести до
низької ефективності лікування. Необхідно дослідити маркери
антибіотикорезистентності за допомогою молекулярно-
генетичних методів.
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# 458. Determination of High Burden of Antimicrobial
Resistance via Implementation of the Central Asian and
Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance
Network in Ukraine, 2017
Ganzha I.1,2, Glushkevych T.3, Malakmadze N.1
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health
Center of the MoH of Ukraine;
2MoH of Ukraine;
3SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Antimicrobial resistance (AMR) is widespread
worldwide. To support implementation of AMR surveillance, the
Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) and
the Central Asian and Eastern European Surveillance of
Antimicrobial Resistance (CAESAR) network were introduced with
the aim to determine the burden of AMR. To identify burden of AMR
we analyzed CESAR data after implementation of the system in
Ukraine in 2017.
Methods. The CAESAR system was implemented in 4 multi profile
hospitals of three regions. Criteria for selection of medical facilities
included having laboratories and trained personnel. Laboratories
have to participate in the international quality control and use the
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
(EUCAST) methods. Blood and spinal fluid specimens from patients
with suspected on septicemia were cultured. Eight pathogens
including Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter spp., Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis and
Enterococcus faecium were targeted for the surveillance. Data
analysis was conducted using WHONET – the international
computer program on monitoring of antimicrobial resistance.
Results. 155 isolated pathogens were tested for resistance to 15
types of antibiotics. 80% of Р. aeruginosa and 62% of K. pneumonia
were resistant to 3rd generation of cephalosporins. 70% of Р.
aeruginosa were resistant to imipenem and 82% of K. pneumonia –
to tazobactam.
All strains of Р. aeruginosa, 50% of Acinetobacter spp., 40% of K.
pneumonia and 30% of E.coli were multidrug resistant.
After the assessment of adherence to the selection criteria, we
found that EUCAST methods were not followed by three out of four
hospitals under study. In addition, patients in outpatient clinics were
not included. Prior administration of antimicrobial agents to enrolled
patients was not assessed as indicated in the selection criteria for
CAESAR.
Conclusions. The burden of AMR in Ukraine is concerning
because of the high multidrug resistance of four pathogens, the high
resistance of two pathogens to 3rd generation of cephalosporins
and one – to imipenem.
However, due to not using by EUCAST methods in most of the
study hospitals and not selecting outpatient clinics, the burden might
be underestimated.
To estimate a true AMR burden, it is essential to include outpatient
clinics, assess prior administration of antimicrobial agents as
selection criteria and apply the EUCAST methods.

# 458. Визначення тягаря резистентності до антимікробних
препаратів шляхом впровадження мережі
центральноазіатського та східноєвропейського нагляду за
стійкістю до антимікробних препаратів в Україні, 2017 рік
Ганжа І.1,2, Глушкевич Т.3, Малакмадзе Н.1
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»;
2МОЗ України;
3ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Стійкість до антимікробних препаратів (AMR) поширена
у світі. Для підтримки впровадження епіднагляду за AMR існує
Глобальна система епіднагляду за стійкістю до антимікробних
препаратів (GLASS) та мережа центральноазіатського та
східноєвропейського нагляду за стійкістю до протимікробних
препаратів (CAESAR), які запроваджені з метою визначення
тягаря AMR. Для визначення тягаря AMR ми провели аналіз
даних CAESAR після впровадження в Україні в 2017 році.
Методи. Система CAESAR була впроваджена в 4
багатопрофільних лікарнях трьох регіонів. Критерії вибору
медичного закладу включали наявність лабораторії і навчений
персонал. Лабораторії повинні брати участь у міжнародному
контролі якості та використовувати методики Європейського
комітету з тестування антимікробної чутливості (EUCAST).
Культивовано було зразки крові і спинномозкової рідини
пацієнтів із підозрою на септичний стан. Наглядом охоплено
вісім патогенів, таких як Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Staphylococcus
aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis та
Enterococcus faecium. Аналіз даних проводився з
використанням міжнародної комп'ютерної програми з
моніторингу бази даних стійкості до протимікробних
препаратів – WHONET.
Результати. 155 виділених патогенів були протестовані на
стійкість до 15 видів антибіотиків. 80% Р. aeruginosa та 62% K.
pneumonia були стійкими до цефалоспоринів 3-го покоління.
70% Р. aeruginosa були стійкими до іміпенему та 82% K.
pneumonia – до тазабактаму.
Усі штами Р. aeruginosa, 50% Acinetobacter spp, 40% K.
pneumonia та 30% E. coli були мультирезистентними.
Після оцінки дотримання критеріїв відбору ми виявили, що
методики EUCAST не дотримувались трьома з чотирьох
лікарень. Крім того, пацієнти з амбулаторно-поліклінічних
закладів не були включені. Не враховувалось первинне
призначення антимікробних препаратів, як зазначено у
критеріях відбору для CAESAR.
Висновки. Тягар AMR в Україні викликає занепокоєння через
високу множинну стійкість чотирьох патогенів, високу стійкість
до цефалоспоринів 3-го покоління для двох патогенів та
одного – до іміпенему.
Однак, у випадку незастосування методів EUCAST у більшості
лікарень, де проводились дослідження, та через відсутність у
вибірці пацієнтів амбулаторно-поліклінічних закладів, цей
тягар може бути недооцінений.
Щоб оцінити справжній тягар AMR важливо включити у
вибірку пацієнтів амбулаторно-поліклінічних закладів, оцінити
попередній прийом антимікробних препаратів і застосувати
методики EUCAST.
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# 466. The Use of Modern Disinfectants in Equipping Veterinary
and Sanitary Barriers
Paliy A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Agricultural enterprises are in constant
communication with the environment. Thus, farms are supplied with
feed, veterinary drugs, young stock, breeding animals, and products
and waste products are taken out from the farms. Under such
intense contacts, there is a high risk of pathogenic microorganisms
entering to the farm with transport and personnel footwear.
Disinfectant barriers are the major barrier to preventing for
pathogens entering from outside. The aim of the work was to
determine the possibility of using modern disinfectants in the
arrangement of veterinary-sanitary inspection points in livestock
enterprises.
Methods. The research objects were two aldehyde disinfectants –
Bioclean and DZPT-2 – that were studied at different concentrations
and exposure patterns. The experiments were carried out in
accordance with the instruction "Veterinary disinfection,
deodorization, disinsection, disinfestation, deratization" (2005) and
the guidelines "Methods for determining and assessing safety and
quality indicators of disinfectants and detergents used during
manufacturing, storage, transportation and sale of products of
animal origin" (2010).
Results. It was found that when filling the disinfectant barrier (the
length according to the mirror of the disinfectant solution was 9 m,
the length at the bottom - 6 m, the width - 3 m, the depth - 0.2 m)
with Bioclean at a concentration of 0.1-0.3%, the sanitary-indicative
microorganisms were isolated from the surface of the objects after
sanitation there of (Staphylococcus spp., Escherichia coli) in
75-92% of cases. With the increase of the disinfectant concentration
up to 0.5% after cleaning the wheels of motor vehicles and the
footwear of the staff, no growth of microorganisms in culture
medium was observed for the samples taken, which suggested
bactericidal properties of this agent. The use of the DZPT-2 agent at
the concentration of 0.2-0.5% does not fully enable to disinfect
livestock facilities, and the sanitary-indicative microorganisms were
isolated in 63-86% of the cases. Along with this, it was established
that working solutions of the DZPT-2 at the concentration of ≥1.0%
allow for reliable disinfection of the wheels of motor vehicles and
other objects with 100% efficiency. Examination of the objects of
animal farming treated with disinfectants revealed no visible
changes in the structure and color.
Conclusions. Proper functioning of disinfectant barriers at livestock
enterprises is one of the main and effective elements to prevention
of infectious diseases in animals. Bioclean at a concentration of
0.5% and DZPT-2 at a concentration of 1.0% may be used as
antimicrobial agents in the disinfectant barriers in the production
facilities. Based on the results obtained, a method of filling the
disinfectant barriers and disinfectant pans in animal farming was
developed (Ukrainian patent for utility model No.103332).

# 466. Застосування сучасних дезінфектантів при
обладнанні ветеринарно-санітарних бар’єрів
Палій А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Сільськогосподарські підприємства знаходяться в
постійному контакті з навколишнім середовищем. Так, до
господарств постачають корми, ветеринарні препарати,
молодняк, племінних тварин, а вивозять продукцію і відходи
виробництва. При таких інтенсивних контактах існує високий
ризик потрапляння у господарство патогенних мікроорганізмів
через автотранспорт і взуття персоналу. Дезінфекційні
ветеринарно-санітарні бар’єри є основною перешкодою для
проникнення збудників інфекційних захворювань ззовні.
Метою роботи було визначити ефективність застосування
інноваційних сучасних дезінфікуючих засобів при організації
ветеринарно-санітарних пропускників на тваринницьких
підприємствах.
Методи. Об’єктами досліджень були два інноваційних
альдегідних дезінфікуючі засоби: «Біоклін» та «ДЗПТ-2».
Засоби досліджували за різних концентрацій та експозицій.
Досліди проводили згідно інструкції «Ветеринарна дезінфекція,
дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація» (2005) та
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).
Результати. Встановлено, що при заповненні дезбар’єру
(довжина за дзеркалом дезрозчину – 9 м, довжина за днищем
– 6 м, ширина – 3 м, глибина – 0,2 м) дезінфікуючим засобом
«Біоклін» у концентрації 0,1-0,3%, з поверхні об’єктів після їх
санобробки були виділені санітарно-показові мікроорганізми
(Staphylococcus spp., Escherichia coli) у 75-92% випадків. При
збільшенні концентрації дезінфікуючого засобу до 0,5% після
обробки коліс автотранспорту та взуття обслуговуючого
персоналу з відібраних проб росту мікроорганізмів на поживних
середовищах не спостерігали, що засвідчувало прояв
бактерицидних властивостей даного засобу. Застосування
засобу «ДЗПТ-2» у концентрації 0,2-0,5% не в повній мірі
дозволяє знезаразити об’єкти тваринництва, при цьому
виділення санітарно-показових мікроорганізмів спостерігали у
63-86%. Поряд з цим встановлено, що робочій розчин засобу
«ДЗПТ-2» у концентрації 1,0% і вище, дозволяє надійно
знезаразити колеса автотранспорту та інші об’єкти зі 100%
ефективністю. При огляді оброблених дезінфікуючими
засобами об’єктів тваринництва видимих змін в структурі та
кольорі виявлено не було.
Висновки. Належне використання дезбар’єрів на об’єктах
тваринництва є одним з основних і дієвих елементів
профілактики інфекційних захворювань тварин. Дезінфектант
«Біоклін» у концентрації 0,5% та засіб «ДЗПТ-2» у концентрації
1,0% можна застосовувати у якості протимікробних засобів при
заповненні дезбар’єрів на виробництві. На основі отриманих
результатів розроблено спосіб заповнення дезбар’єрів та
дезкилимків у тваринництві (патент України на корисну модель
№ 103332).
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# 036. Treatment of Mastitis in Cows Using Chlorhexidine-
Based Drug
Ivanova L.
Sumy Biological Factory

Introduction. Antimast, a new 2% chlorhexidine-based gel drug,
was studied for treatment of mastitis in cows. Antimast does not
contain antibiotics.
Methods. Clinical study of mastitis: history; temperature
measurement; pulse and respiration rates. Special: examination of
the mammary gland, palpation, trial milking with subsequent
organoleptic assessment of the secretion. When collecting history,
the following was taken into account: the physiological state of the
females, the milk yield, the method of milking, duration of the
disease, who and how provided assistance, what drugs were used
for the treatment earlier. During the mammary gland examination,
attention was drawn to its shape, symmetry of the udder parts and
nipples, the skin color and its integrity, the state of superficial blood
and lymphatic vessels. Subclinical mastitis was detected through
the Mastitest – a quick test for mastitis. During the study of 30
samples of secretions obtained from sick animals on the first day of
the treatment, the major mastitis pathogens were revealed:
Staphylococcus aureus in 10 samples; Streptococcus agalactiae in
10 samples; and S. aureus in controls. The cows aged 4-7 years
with signs of puerperal catarrhal purulent mastitis were included in 2
groups, 10 cows in each group, according to the principle of the
pairs of analogues. The cows of the group 1 received Antimast; the
cows of the group 2 received the antibiotic-based drug Mastisan.
Results. The drugs were administered to the sick animals
intracisternally in the dose of 10.0 ml with 12-hour intervals after
morning and evening milking until recovery. After the drug
administration, a gentle massage of the nipple of the affected parts
of the udder was performed from the bottom up. The animals were
observed daily until complete recovery. In all cows, blood samples
from the jugular vein were taken on the first and last days of
treatment for morphological examination. Recovery was detected by
the change in the general state of the animal and the mammary
gland, the nature of the secretion from the udder, and hematological
parameters.
As a result of the treatment, all animals in the experimental group
and 8 animals in the control group recovered. In the experimental
group, the treatment duration took two days less.
The temperature of animals in the experimental group on the day 1
of the treatment increased by 3 °C an average, and on the day 5 of
the treatment, it was within the normal physiological range.
The changes in the blood parameters were as follows. The
treatment of cows with mastitis using Antimast had positive
influence on erythropoiesis, the number of erythrocytes increased
on average by 2.68 million, compared to the increase by 0.37 million
in the control group. The number of lymphocytes in the experimental
group of animals after treatment did not exceed the physiological
norm.
Conclusions. The application of the new agent for the treatment of
clinical forms of mastitis provided recovery of all animals, with the
duration of the treatment course of 6 days. The drug had positive
effect on erythropoiesis, and, as a result of its use, the number of
erythrocytes increased on average by 2.68 million, compared to the
increase by 0.37 million in the control group, against the baseline
values.

# 036. Дослідження лікування маститів у корів препаратом
на основі хлоргексидину
Іванова Л.
ДП «Сумська біологічна фабрика»

Вступ. Проводилися дослідження нового гелевого препарату
«Антимаст» для лікування маститів у корів на основі 2%
хлоргексидину. «Антимаст» не містить антибіотиків.
Методи. Клінічне дослідження маститів: збір анамнезу;
визначення температури; частоти пульсу і дихання.
Спеціальне: огляд молочної залози, пальпація, пробне
здоювання з подальшою органолептичною оцінкою видоєного
секрету. При зборі анамнезу враховували фізіологічний стан
самки, величину удою, спосіб доїння, час захворювання, хто і
як надавав допомогу, які препарати застосовувалися для
лікування раніше. При огляді молочної залози звертали увагу
на її форму, симетричність частин виміні і сосків, колір і
цілісність шкіри, стан поверхневих кровоносних і лімфатичних
судин. Субклінічний мастит виявляли за допомогою швидкого
тесту для виявлення маститів «Маститест». При дослідженні
30 зразків секрету хворих тварин в перший день лікування
були виявлені основні збудники маститу, із них в 10 зразках –
Staphylococcus aureus, в 10 зразках – Streptococcus agalactiae, в
контрольній групі – S. aureus. З корів у віці 4-7 років, з
ознаками післяродового катарально-гнійного маститу
сформували 2 групи, по 10 голів у кожній, за принципом пар
аналогів. Коровам 1 групи вводили препарат «Антимаст», 2
групи – препарат на основі антибіотика «Мастисан».
Результати. Препарати вводили хворим тваринам
інтерцестернально в дозі 10,0 мл з інтервалом 12 годин після
ранкового і вечірнього доїння до одужання. Після введення
препарату проводили легкий масаж соска ураженої частки
виміні знизу вгору. За тваринами вели щоденні спостереження
до повного лікування. У всіх корів брали проби крові з яремної
вени в перший і останній день лікування для морфологічного
дослідження. Про настання одужання судили за зміною
загального стану тварини і молочної залози, характером
секрету виміні, гематологічними показниками.
В результаті лікування одужали всі тварини в дослідній та 8
тварин в контрольній групі. В дослідній групі курс лікування був
на два дні меншим. Температура у тварин дослідної групи в
перший день лікування була підвищена в середньому на 3 °C, а
на 5-ий день лікування була в межах фізіологічної норми.
Динаміка показників крові наступна. Лікування корів при
маститі з використанням «Антимаст» позитивно впливало на
еритропоез, кількість еритроцитів збільшилася в середньому
на 2,68 млн., в контрольній групі – на 0,37 млн. Число
лімфоцитів у тварин дослідної групи після лікування не
перевищувало фізіологічної норми.
Висновки. Застосування нового засобу для лікування
клінічних форм маститу забезпечило одужання всіх тварин,
при цьому тривалість терапевтичного курсу склала 6 діб.
Препарат позитивно впливав на еритропоез, так як в
результаті його застосування кількість еритроцитів
збільшилася в середньому на 2,68 млн., в контрольній групі –
на 0,37 млн. порівняно з показниками на початку дослідження.

5
CLINICAL VETERINARY MEDICINE

КЛІНІЧНА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА



Page 317Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019

# 037. Antikorn Paste to the Horn Growth Prevention in Calves
Reva Yu.
Sumy Biological Factory

Introduction. The principle of the Antikorn paste action is alkaline
horn keratin hydrolysis in young animals in the first 8 weeks of age;
the optimal period is between 3 and 6 days of age.
Mineral substances that used for the horn formation, now are
retargeted to other vital body functions, including productivity
increase (weight gain).
The absence of stressful situations is of paramount importance for the
animal productivity increase; dehorned animals have a calmer
temperament and fewer buttings between themselves or fightings.
Objective. To study theAntikorn paste on calves tomonitor the efficacy
of productivity increase in animals.
Methods. The method of Antikorn paste applying provides the
chemical treatment of the horn buds in calves, as a result of which the
tissues are not restored and the horn does not grow.
Result. For the experiment, 3 groups of heifer calves of different
ages were selected: the heifer calves of group 1 (10 livestock units)
were dehorned at the age of 2-7 days, the group 2 (10 livestock
units) were dehorned at the age of 41-46 days. The heifer calves of
group 3 were not dehorned (3 livestock units aged 5-7 days and 3
livestock units aged 39-42 days) and they served as a control.
Using a wooden applicator, the paste was applied in form of a fine
transparent film on the horn bud and the adjacent skin area with a
diameter of 20 mm. Animals aged more than 1 week, the area of
application of the paste should be about 25 mm.
Before the study, the weight of heifer calves and their physiological
status were documented. The experiment was conducted for 4
months. Housing conditions and feeding was the same for all
groups of heifer calves.
After 4 months of housing, the investigation and control groups of
animals were weighed for an estimation of body weight gain. After
the dehorning, an increased weight gain of calves was revealed
during fattening, which contributed to the fodder saving, since the
animals behaved calmer versus the control group. The study was
conducted in compliance with the veterinary-sanitary and bioethical
norms of animal welfare.
Conclusion. The Antikorn paste is efficient for dehorning of calves;
the horn growth in experimental animals was not observed; the
weight gain was by 18% greater as compared with the control
group. The average daily weight gain of animals of group 1 was 680
grams, group 2 – 735 grams, and group 3 – 597 grams.

# 037. Антикорн - паста для попередження росту рогів у
телят
Рева Ю.
ДП «Сумська Біологічна Фабрика»

Вступ. Принцип дії пасти Антикорн – лужний гідроліз
кератину ріг у молодих тварин в перші 8 тижнів життя,
оптимальний період між 3 і 6 днем життя.
Мінеральні речовини, які йдуть на формування ріг, тепер
йдуть на інші життєво важливі функції організму, в тому числі
на підвищення продуктивності (приросту ваги).
Велике значення для зростання продуктивності тварин має
відсутність стресових ситуацій, обезрожені тварини значно
спокійніші і у них менше відбувається зіткнень між собою, бійок.
Мета роботи.Провести дослідження пасти Антикорн на телятах
для відслідковування ефективності підвищення продуктивності
тварин.
Методи. Метод застосування пасти Антикорн передбачає
хімічну обробку зачатків кістяних відростків у телят, внаслідок
чого тканини не відновлюються, і ріг не росте.
Результат. Для досліду були відібрані 3 групи теличок різного
віку: теличок першої групи (10 голів) обезрожували у віці 2-7
днів; другої групи(10 голів) – обезрожували у 41-46 днів.
Теличок третьої групи не знерожували (3 голови віком 5-7 днів,
3 голови-віком 39-42 дні) і вони служили контролем. За
допомогою дерев'яного шпателя наносили пасту тонким
прозорим шаром на роговий зачаток тварин і прилеглу ділянку
шкіри діаметром 20 мм. Тваринам, яким більше 1 тижня, площа
нанесення пасти близько 25мм.
Перед проведенням дослідження була зафіксована вага
теличок та їх фізіологічний стан. Дослід проводили 4 місяці.
Умови утримання та раціон був однаковий для всіх груп
теличок.
Після 4-х місяців утримання провели зважування дослідних та
контрольних груп тварин на предмет збільшення маси тіла.
Після обезрожування визначено підвищений приріст ваги
телят при відкормі, що сприяло економії кормів, так як тварини
вели себе більш спокійніше по відношенню до контрольної
групи. Дослідження проводилося з дотримання ветеринарно-
санітарних норм та норм біоетики при поводженні з
тваринами.
Висновок. Паста Антикорн ефективна для обезроження
телят, ріст рогів у дослідних тварин відсутній, приріст ваги тіла
більший на 18% порівняно з контрольною групою.
Середньодобовий приріст тварин першої групи 680 грам, другої
групи 735 грам, третьої групи 597 грам.
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# 039. Clinical Studies of Broiler Chicken when Administering
Drug Based on Quaternary Ammonium Compounds
Ihnatieva T.1, Kovalenko V.2, Ponomarenko H.1, Garkavenko V.3
1Kharkiv State Zooveterinary Academy;
2State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms;
3SSUFSCP

Introduction. Improving the food product quality and safety is one
of the paramount and high-priority objectives of the policy of Ukraine
and EU Member States. A substantial problem in broiler poultry is
implementing treatment and prevention activities using drugs that
do not cause adverse effects on poultry, with maximum replacement
of antibiotics at all stages of poultry farming, and consequently,
increasing survival rate of poultry population, improving the immune
system and productivity.
Methods. The control and study groups of broiler chickens were
formed in the farms based on pair-analogue method, 38,200 birds
each (weight 36-38 g). During the experiment, chickens received a
similar ration; the study group was given a drug based on
quaternary ammonium compounds together with water at a daily
dose of 0.08 ml per bird from 2 to 5 day of age; then at a dose of
0.031 ml per bird from 6 to 7 day of age; and again on 8 and 10 day
(on 9 day vaccination was provided). The second stage: the drug
was given on 12 and 15 day, considering that the vaccination was
provided on 13 day; then the drug was administered on the 25 day,
as well as on the 26-27 days and 37 day.
The conditions of housing and feeding of broilers correspond to the
common technology of floor housing. Throughout the rearing, the
clinical status of chickens was evaluated, along with survival rate
and growth of poultry population.
Results. In the experimental group, the high prophylactic
effectiveness of the drug on gastrointestinal diseases was observed
in the first days of age; no cases of cloacitis were diagnosed
("cloaca closure"). The birds were active, mobile; the litter was dry;
the intensity of feeding increased; the clinical status of broilers was
better than in the control group. In the experimental group, the
decreased mortality of chickens at the main stages of their rearing
and a decrease in the number of compulsorily slaughtered poultry
population were recorded. The daily live weight growth in the study
group was recorded by 3.4-3.6% more than in the control group.
The percentage of survival in the study group was higher by
0.27-0.32% comparing to the control group.
Conclusions. A developed scheme for feeding of broiler chickens
with drug based on the quaternary ammonium compounds
(octyldecyldimethylammonium chloride, dioctyldimethylammonium
chloride, didecyldimethylammonium chloride,
alkyldimethylbenzylammonium chloride) from the first days of age in
the farms ensured the best protection against various pathogenic
factors without administration of antibiotics, improved immunity and
farm performance for organic products obtaining.

# 039. Клінічні дослідження курчат-бройлерів при
застосуванні препарату на основі четвертинно-амонійних
сполук
Ігнатьєва Т.1, Коваленко В.2, Пономаренко Г.1, Гаркавенко В.3
1Харківська державна зооветеринарна академія;
2Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів;
3Держпродспоживслужба

Вступ. Підвищення якості та безпеки харчових продуктів є
одним з найважливіших і пріоритетних завдань політики
України та країн ЄС. Суттєвою проблемою у бройлерному
птахівництві є забезпечення лікувально-профілактичних
заходів препаратами, які не спричиняють шкідливого впливу
на організм птиці, з максимальною заміною антибіотиків на усіх
етапах їх вирощування, і, як наслідок, підвищення
збереженості поголів’я, покращення імунної системи,
підвищення продуктивності.
Методи. У виробничих умовах було сформовано за методом
пар аналогів контрольна і дослідна групи курчат-бройлерів, по
38 200 голів у кожній (вага 36-38 г). У ході досліду курчата
отримували аналогічний раціон, дослідній групі випоювали
разом з водою препарат на основі четвертинних амонійних
сполук у добовій дозі 0,08 мл/гол. з 2 до 5-добового віку, потім
у добовій дозі 0,031 мл/гол. з 6 до 7-добового віку, та повторно
на 8, 10 добу (на 9 добу відбувалась вакцинація). Другий етап:
на 12 та 15 добу – випоювали препарат, враховуючи, що 13
доба – вакцинація; 25 доба – застосовували препарат; 26-27
доба та 37 доба – випоювали препарат.
Умови утримання та годівлі бройлерів відповідали
загальноприйнятій технології напільного утримання. Протягом
усього періоду вирощування визначали клініко-фізіологічний
стан курчат, одночасно оцінювали збереженість поголів’я,
прирости.
Результати. У дослідній групі спостерігали високу
профілактичну ефективність препарату щодо захворювань
шлунково-кишкового тракту в перші дні життя птиці, не було
випадків появи клоациту («заклеювання клоаки»). Птиця була
активна, рухлива, підстилка суха, підвищувалася інтенсивність
поїдання корму, кращий клінічний стан бройлерів ніж в
контрольній групі. У дослідній групі зафіксовано зменшення
гибелі курчат на основних етапах їх вирощування та зниження
кількості вимушено забитого поголів’я. У дослідній групі
зафіксовано середньодобовий приріст живої маси на 3,4-3,6%
більше, ніж з контрольною групою. Відсоток збереження у
дослідній групі був вищим на 0,27-0,32% в порівнянні з
контрольною групою.
Висновки. Розроблена схема випоювання препаратом на
основі четвертинних амонійних сполук
(октилдецилдиметиламоній хлорид, діоктилдиметиламоній
хлорид, дидецилдиметиламоній хлорид,
алкілдиметилбензиламоній хлорид) курчатам-бройлерам з
перших днів життя в промислових умовах забезпечила
оптимальний захист організму від різних патогенних факторів
без застосування антибіотиків, підвищила імунітет і покращила
виробничі показники для отримання екологічно чистої
продукції.
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# 051. Studying of Morphometric Features of the Hair Structure
of Spotted Deer (Cervus hortulorum)
Pikhtirova A.
Sumy National Agrarian University

Introduction. Microscopic and morphometric indices of the hair of
different animal species have specific characteristics important for
the identification of a particular animal species. Despite the fact that
at present, the latest scientific methods for determining the animal
species at the molecular and genetic levels are used, morphological
methods for determining the species of animals by the
characteristics of anatomical structures, namely, the microstructure
of the hair, is a topical issue of the present. The differentiation of
biological objects at the microscopic level by using a scanning
electron microscope is one of the most up-to-date and most
accurate laboratory research methods.
Therefore, the purpose of the work was to investigate the
microstructure of the surface (cuticle) of the specimens of the hair of
the spotted deer (Cervus hortulorum).
Methods. The object of the study were samples of spotted deer hair
(C. hortulorum) received from 3 adults animals.
The research was carried out in the laboratory of electronic
microscopy of the faculty of Veterinary Medicine of the Sumy
National Agrarian University using a raster electron microscope
REM-106I (SELMI, Ukraine).Preparation of samples was carried out
in accordance with generally accepted requirements.
Results. According to the results of the research, it was found that
deer hair (C. hortulorum) consists of guard hair and undercoat that
differ in shape but have the same surface cuticle pattern. Guard hair
of deer has a cylindrical shape and specific structure. It extends
from the bulb to the end of the hair – from 76.05 to 157.00 mkm.
The scales on the surface of the guard hair are identical in shape,
longitudinal direction, different in sizes, tightly adhere to the surface
of the hair. Cuticle's surface pattern of the guard hair has the
regular wave form, collected from wide rectangular form. The width
of the scales varies from 95.56 to 38.23 mkm, the height is 5.44 to
10.49 mkm. The angle of the scales edge varies from 84.71 to
121.59 degrees.
Undercoat hair of deer has cylindrical shape, the same thickness
from the bulb to the end (about 54 mkm). The scales on the hair
surface have various shapes, longitudinal direction, different in
sizes, adhere not tightly to the hair surface. Cuticle's surface pattern
looks like a wide petal and a regular wave. The width of the scales
varies from 11.89 to 39.41 mkm, the height is 4.58 to 8.39 mkm.
The angle of the scales edge varies from 114.29 to 137.73 degrees.
Conclusions. The morphometric features of the structure of the
deer's (C. hortulorum) hair have been studied. As a result of the
carried out researches it was revealed that the deer's guard and
undercoat hair differ not only in thickness but also in shape.
In this case, the cuticle surface pattern (placement, shape and size
of the scales) is similar.

# 051. Вивчення особливостей морфометричної будови
шерстного покриву оленя плямистого (Cervus hortulorum)
Піхтірьова А.
Сумський національний аграрний університет

Вступ. Мікроскопічні та морфометричні показники шерсті
різних видів тварин мають специфічні особливості, важливі
для ідентифікації конкретного виду тварини. Не дивлячись на
те, що у теперішній час використовуються новітні наукові
методи визначення виду тварин на молекулярному та
генетичному рівнях, морфологічні методи визначення виду
тварин за особливостями анатомічних структур, а саме за
мікроструктурою волосяного покриву, є актуальним питанням
сьогодення. Диференціювання біологічних об’єктів на
мікроскопічному рівні за допомогою скануючого електронного
мікроскопу є одним з найсучасніших та найточніших
лабораторних методів досліджень.
Тому, метою проведеної роботи було дослідити мікроструктуру
поверхні (кутикулу) зразків шерстного покриву оленю
плямистого (Cervus hortulorum).
Методи. Об'єктом дослідження були зразки шерстного
покриву оленя плямистого (C. hortulorum) отриманого від 3
дорослих особин. Дослідження виконані в лабораторії
електронної мікроскопії факультету ветеринарної медицини
Сумського національного аграрного університету з
використанням растрового електронного мікроскопа
РЭМ-106И (SELMI, Україна). Підготовка зразків проходила
згідно загальноприйнятих вимог.
Результати. За результатами проведених досліджень
встановлено, що шерсть оленя (C. hortulorum) складається з
остьового волосу та підшерстку, які значно різняться за
формою, але мають однаковий поверхневий малюнок
кутикули.
Остьовий волос оленя циліндричної форми та має специфічну
будову. Він розширюється від цибулини до кінця волосу – від
76,05 до157,00 мкм. Лусочки на поверхні остьового волосу
однакові за формою, повздовжнього напрямку, різного
розміру, щільно прилягають до поверхні волосу. Поверхневий
малюнок кутикули остьового волосу має вигляд регулярної
хвилі, зібраної з широких пелюсток прямокутної форми.
Ширина лусочок коливається від 95,56 до 38,23 мкм, висота –
5,44-10,49 мкм. Кут краю лусочок коливається від 84,71 до
121,59 градусів.
Волос підшерстку оленя циліндричної форми, однакової
товщини від цибулини до кінця (близько 54 мкм). Лусочки на
поверхні волосу різної форми, повздовжнього напрямку,
різного розміру, нещільно прилягають до поверхні волосу.
Поверхневий малюнок кутикули має вигляд широкої пелюстки
та регулярної хвилі.Ширина лусочок коливається від 11,89 до
39,41 мкм, висота – 4,58-8,39 мкм. Кут краю лусочок
коливається від 114,29 до 137,73 градусів.
Висновки.Вивчені морфометричні особливості будови
волосяного покриву оленя плямистого (C. hortulorum). У
результаті проведених досліджень виявлено, що остьовий та
підшерстковий волос оленя відрізняються не лише за
товщиною, а й за формою. При цьому поверхневий малюнок
кутикули (розміщення, форма та розмір лусочок) подібний.

5
CLINICAL VETERINARY MEDICINE

КЛІНІЧНА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА



Page 320 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

# 149. Effect of Low-Intensity Laser Radiation on
Contamination of Boar Semen by Micromycetes
Miroshnikova O., Yemets Z.
Kharkiv State Zooveterinary Academy

Introduction. The seminal collection does not occur under sterile
conditions. Consequently, semen can present contamination from
the very moment of ejaculation. Despite the practical advantages of
artificial insemination of animals, the risk of the spread of diseases
exists as a result of microbial sperm contamination of sires, which
leads to the emergence of mass diseases of the female genital
organs, abortions, diseases of the newborn and sometimes fetal
mortality.
The aim of our research was to establish the fungicidal action of
low-intensity laser irradiation by choosing the required exposure
time and intensity of radiation.
Methods. The study was conducted in the swine complex. The boar
studs follow the rules for swine breeding farms and are according to
the established norms of technological design of the Ministry of
Agriculture of Ukraine. Native boar semen was collected in sterile
test-tubes. Sperm samples were cultured immediately upon
termination of their production according to the method of
mycological examination and evaluation of the sperm used for
artificial insemination of farm animals. For cultivation were used the
following nutrient medium: Czapek, Saburo (agar) and wort-agar
with pH 6.0-6.8. The isolation of pure cultures was carried out on
the fifth day of cultivation. The pure mucoromycetes were diluted to
a concentration of 39-61 colony forming units (CFU) per sm3 of
sterile saline solution. The pure cultures (in vitro) were exposed to
semiconductor laser radiation with a wavelength λ = 0.89 nm and a
power P=18 mWt.
Results. In previous research, at least 25 different fungal strains
were detected in native seminal samples of boar, such as
Aspergillus flavipes, A. flavus, A. fumigatus, Penicillium citrinum, P.
flavum, P. diversum var. diversum, P. diversum var. aureum, P.
lanosum var. lanosum, Histoplasma capsulatum, Candida albicans,
Рaecilomyces farinosus, Mucor stolonifer, Fusarium sp., Absidia sp.
To study the effects of laser irradiation, the most frequently
encountered cultures were selected; namely С. albicans, Mucor
racemosus, P. citrinum. The irradiation time was 7, 30, 90 and 300
sec. A saline solution that was not exposed to irradiation served as
a control. The data obtained after counting the colonies showed an
unreliable difference in experimental and control results. In addition,
there was no unreliable difference in the efficiency of using different
durations of laser exposure on test samples.
Conclusion. The selected radiation exposures, the radiation
wavelength, and the power of low energy laser did not affect the
biological properties of the microscopic fungi selected for the
experiment and did not cause fungicidal action on them. Research
is advisable to continue in the direction of changes in instrument
power or exposure time.

# 149. Вплив низькоінтенсивного лазерного
випромінювання на забруднення сперми кнурів
мікроміцетами
Мірошникова О., Ємець З.
Харківська державна зооветеринарна академія

Вступ. Забір сперми у тварин відбувається не у стерильних
умовах. Отже, сперма може забруднюватися з самого моменту
еякуляції. Незважаючи на практичні переваги штучного
запліднення тварин, існує ризик поширення захворювань через
мікробне забруднення сперми кнурів, що призводить до
виникнення масових захворювань статевих органів самок,
абортів, захворювань новонароджених та іноді смерті плода.
Крім того, велику роль відіграють змішані інфекції
(бактеріальні, вірусні, грибкові та протозойні). Мета нашого
дослідження – встановити фунгіцидну дію низькоінтенсивного
лазерного випромінювання, вибравши необхідний час
експозиції та інтенсивність випромінювання.
Методи. Дослідження здійснювалося на свинофермі. Загони
для кнурів відповідають правилам свиноферм і встановленим
нормам технологічного проектування Міністерства сільського
господарства України. Зразки нативної сперми від кнурів
відбирали в стерильні пробірки. Бактеріологічне дослідження
зразків сперми проводили відразу ж після її забору. Для
культивування використовували поживні середовища: агар
Чапека, агар Сабуро і солодовий агар з рН 6,0-6,8. Виділення
чистих культур проводили на п'ятий день культивування. Чисті
мікроміцети розводили у стерильному фізіологічному розчині
до концентрації 39-61 КУО/см3. Чисті культури (in vitro)
піддавалися впливу напівпровідникового лазерного
випромінювання з довжиною хвилі λ=0,89 нм і потужністю Р=18
мВт.
Результати. У нативних зразках сперми кнурів було виявлено
щонайменше 25 різних штамів грибів, таких як Aspergillus
flavipes, A. flavus, A. fumigatus, Penicillium citrinum, P. flavum, P.
diversum var. diversum, P. diversum var. aureum, P. lanosum var.
lanosum, Histoplasma capsulatum, Candida albicans, Рaecilomyces
farinosus, Mucor stolonifer, Fusarium sp., Absidia sp. Для
вивчення впливу лазерного випромінювання були відібрані
найбільш поширені культури; а саме С. albicans, Mucor
racemosus, P.citrinum. Час опромінення становив 7, 30, 90 і 300
с. Сольовий розчин, який не піддавався опроміненню
використовувався як контроль. Дані, отримані після підрахунку
колоній, показали ненадійну різницю в експериментальних і
контрольних результатах. Крім того, не було знайдено
ненадійної різниці ефективності використання лазерного
впливу різної тривалості на дослідні зразки.
Висновок. Обрані дози опромінення, довжина хвилі
випромінювання та потужність низькоенергетичного лазера не
впливали на біологічні властивості мікроскопічних грибів,
відібраних для експерименту, а також не спричиняли
фунгіцидної дії на них. Доцільно продовжувати дослідження в
напрямку зміни потужності приладу або часу експозиції.
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# 154. Age-Related Indicates of Lymphoid Tissue of Domestic
Geese’s Pancreas
Kushch M., Fesenko I., Miroshnikova O.
Kharkiv State Zooveterinary Academy

Introduction.While characterizing the microscopic structure of the
pancreas of poultry, researchers usually describe acini, ducts, and
endocrine islets and do not pay attention to its permanent structure,
such as aggregates of lymphoid tissue. The aim of the work was to
determine the characteristics of the microscopic structure and
morphometric parameters of the structures of the lymphoid tissue of
the geese pancreas in the age-related aspect.
Methods. The material for the histological studies was chosen from
the geese of Large Grey Goose breed, 13 age groups: of 1, 3, 7, 14,
21 days, of 1, 2, 6, 8 months and of 1, 2 and 3 years (n=3), which
were kept in poultry houses of the Kharkiv State Zoo Veterinary
Academy. Pieces of pancreas were fixed in 10% neutral formalin
solution and were embedded in paraffin blocks. Paraffin histological
sections were tinctured with hematoxylin and eosin, as well as azur
II-eosin. Relative area of parenchyma, an area of aggregates of
lymphoid tissue of the pancreas were determined by the method of
counting with pointing test using ocular morphometric mesh. The
number of lymphoid formations was counted on 1 mm2 of body
area. The manipulation of geese was carried out in accordance with
the provision of General Ethical Principles of Animal Experiments
adopted by the First National Congress on Bioethics (Kyiv, 2001).
Results. The aggregates of lymphoid tissue was detected in the
pancreas of geese among the acinus. The small and medium
lymphocytes prevailed. Lymphoid formations were predominantly
rounded; most of them were close to light endocrine islets and large
blood vessels. The general regularity was a reduction of their
number from 1-day to 2-month old and roughly the same in poultry
older than 6 months. The average area of one such aggregates
fluctuated within the range of 5.0-27.2 thousand mkm2, with the
maximum values at 21-day and 2-month age. The relative area of
the lymphoid tissue in the parenchyma fluctuated within 0.09-0.33%.
The general regularity of its age dynamics was a significant
decrease (p≤0.05) from 1 to 14 days of age and about the same
higher content in the geese of the elderly (р>0.05).
Conclusions. Only a few publications concerning a microscopic
structure the pancreas of the poultry contain few information about
its lymphoid formations. According to results of our research, the
aggregates of lymphoid tissue in the form of diffuse fields and
nodules is a constant structure of the pancreas of geese. Its number
and relative area decrease from birth to 2-month and 14-day age
respectively, and then increase and fluctuate at approximately the
same level. We consider as prospect of further research the
definition of the features of lymphoid tissue in other species of
poultry, as well as the effects of factors of the environment.

# 154. Вікові показники лімфоїдної тканини підшлункової
залози свійських гусей
Кущ М., Фесенко І., Мірошникова О.
Харківська державна зооветеринарна академія

Вступ. Під час характеристики мікроскопічної будови
підшлункової залози птахів дослідники звичайно дають опис
ацинусам, протокам, ендокринним острівцям і не звертають
увагу на таку її постійну структуру як скупчення лімфоїдної
тканини. Метою роботи було визначення особливостей
мікроскопічної будови і морфометричних показників структур
лімфоїдної тканини підшлункової залози гусей у віковому
аспекті.
Методи. Матеріал для гістологічних досліджень було відібрано
від гусей породи велика сіра 13 вікових груп: 1, 3, 7, 14, 21 діб,
1, 2, 6, 8 місяців і 1, 2 і 3 роки (n=3), яких утримували у
пташнику Харківської державної зооветеринарної академії.
Шматочки підшлункової залози фіксували у 10% розчині
нейтрального формаліну, заливали в парафінові блоки.
Парафінові гістологічні зрізи забарвлювали гематоксиліном і
еозином, а також азур II-еозином. Відносну площу паренхіми,
площу скупчень лімфоїдної тканини залози гусей визначали
методом тестового точкового підрахунку за допомогою
окулярної морфометричної сітки (N=256). Кількість лімфоїдних
утворень перераховували на 1 мм2 площі органу. Утримання
гусей та маніпуляції з ними виконували відповідно до
положення «Загальні етичні принципи експериментів на
тваринах», ухваленого Першим Національним конгресом з
біоетики (Київ, 2001 р.).
Результати. У підшлунковій залозі гусей скупчення лімфоїдної
тканини постійно виявляли поміж ацинусами
зовнішньосекреторного частини. У їх складі переважали малі і
середні лімфоцити. Лімфоїдні утворення мали переважно
округлу форму, в більшості своїй знаходилися поряд зі
світлими ендокринними острівцями і великими кровоносними
судинами. Загальною закономірністю було зменшення їх
кількості з 1-добового віку до 2-місячного і приблизно
однаково більша кількість у птиці старшої 6 місяців. Середня
площа одного такого скупчення коливалась в межах 5,0-27,2
тис. мкм2, з максимальними значеннями у 21-добовому і 2-
місячному віці. Відносна площа лімфоїдної тканини у складі
паренхіми коливалась у межах 0,09-0,33%. Загальною
закономірністю її вікової динаміки було достовірне (р≤0,05)
зменшення з 1- до 14-добового віку і приблизно однаковий
більший вміст у гусей старшого віку (р>0,05).
Висновки. Лише поодинокі публікації стосовно мікроскопічної
будови підшлункової залози птахів містять скупу інформацію
про її лімфоїдні утворення. За результатами наших досліджень
скупчення лімфоїдної тканини у вигляді дифузних полів і
вузликів є постійною структурою підшлункової залози гусей. Їх
кількість і відносна площа зменшується від народження до 2-
місячного і 14-добового віку відповідно, і надалі збільшується і
коливається на приблизно однаковому рівні. Перспективою
подальших досліджень вважаємо визначення особливостей
лімфоїдної тканини у інших видів птахів, а також за дії
чинників зовнішнього середовища.
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# 158. Rhythmic Changes in the Body Weight of Adult Hens
Kushch L.
Kharkiv State Zooveterinary Academy

Introduction. It is stated in the special literature concerning the
growth of agricultural mammals and birds about the absolute mass
of their bodies in newborns, young animals and adults, as well as
the values of average daily increments during intensive growth. It is
found that an increase of the body weight of young animals occurs
rhythmically and of the animals of one age – synchronously. The
duration of growth periods is about two weeks and develops through
the interchange of several days with large daily body weight growth
rates with such small or even negative growth. There is no
information concerning the body weight dynamics of adult animals.
The purpose of the work was to investigate the state of the body
weight of the adult hens.
Methods. The subject of the investigation was the data of daily
determination of the body mass of adult domestic hens (Gallus
gallus domesticus), the parent herd of the Arbor Acres meat cross
which age is from 182 to 399 days in the capacity of a poultry farm.
According the results of the daily determination of body weight, the
daily rates of growth of the hens and cocks were obtained. Their
time series were twice calculated with a variation statistical method
of moving average. The correlation analysis of the data was carried
out using the Data Analysis Package of the Microsoft Excel.
Results. The average body weight of the 182-day age hens and
cocks was 3094 and 3969 g. During the keeping of adult poultry, the
body weight of hens increased by 18.4%, cocks – by 21.2%. The
average max of daily growth of hens was 18 g, of cocks was 52 g,
min was equal to -15 and -24 g, respectively.
Having done the mathematical calculations of time series of hens’
and cocks’ daily growth, was obtained their graphs through the
sliding average rate. These graphs demonstrated the rhythmic
nature of their changes. We highlighted the higher points of both
maximal and minimum increments, as well as individual growth
periods by analyzing the wavy curves of the graph. During the
investigation the curve of daily growth of the hens equaled 9.5 of
period with an average length 21.0 days; cocks had 13.5 periods
with an average length 17.5 days. During some age intervals, the
growth curves of cocks and hens coincided completely, while others
did not coincide. The coefficient of correlation of the time series of
growth of hens and cocks equaled 0.46.
Conclusions. Against the background of a trend of increase with
age of adult body mass chickens and cocks, their daily gains are
wavelike changing. The synchronous nature of such changes
indicates the endogenous cause of their rhythm, different
physiological state of the organism in within the limits of one period.
It is likely that at such moments the animal's body react differently to
the action of factors, it is necessary to take into account the content
of the veterinary treatments in the technology. In our opinion, it is
promising to study the state of resistance of animals, the possibility
of its rhythmic nature.

# 158. Ритмічність зміни маси тіла дорослих курей
Кущ Л.
Харківська державна зооветеринарна академія

Вступ. У спеціальній літературі стосовно росту
сільськогосподарських ссавців і птахів наведено відомості
щодо абсолютної маси їх тіла у новонароджених, молодняку і
дорослих, а також величини середньодобових приростів під
час інтенсивного росту. Відомо, що збільшення маси тіла
молодняку відбувається ритмічно, у тварин одного віку –
синхронно. Тривалість періодів росту становить близько двох
тижнів і відбувається шляхом чергування кількох діб із
високими показниками добового приросту маси тіла з малим,
або навіть від’ємним ростом. Інформація стосовно динаміки
маси тіла дорослих тварин відсутня. Метою роботи було
дослідити стан маси тіла дорослих курей впродовж усього
терміну їх утримання.
Методи. Матеріалом для досліджень були дані щодобового
визначення маси тіла дорослих свійських курей (Gallus gallus
domesticus) батьківського стада м’ясного кросу Arbor Acres
віком від 182 до 399 діб в умовах пташника птахофабрики. За
результатами щодобового визначення маси тіла були отримані
показники добових приростів курей і півнів. З метою усунення
випадкової складової їх часові ряди були двічі оброблено
варіаційно-статистичним методом ковзної середньої з
шириною вікна n=5. Кореляційний аналіз даних виконували за
допомогою пакету Аналіз даних програми Microsoft Excel.
Результати. Середня маса тіла курей і півнів 182-добового віку
становила 3094 і 3969 г, 399-добового – 3662 і 4810 г
відповідно. За 217 діб утримання дорослої птиці маса тіла
курей збільшилась на 18,4%, півнів – на 21,2%. Середній max
добових приростів становив у курей 18 г, півнів – 52 г, min – -15
і -24 г відповідно.
Після математичної обробки часових рядів добових приростів
курей і півнів ковзною середньою було отримано графіки, які
чітко засвідчили ритмічний характер змін. Аналізуючи
хвилеподібні криві графіка, ми виділили піки як максимальних,
так і мінімальних приростів, а також окремі періоди росту. За
досліджуваний проміжок часу крива добових приростів курей
мала 9,5 періоду з середньою довжиною 21,0 доби, півнів –
13,5 періоду з середньою довжиною 17,5 доби. У деякі вікові
проміжки часу криві приростів півнів і курей співпадали
повністю, в інші – не співпадали. Коефіцієнт кореляції (r)
показників часових рядів добових приростів курей і півнів
становив 0,46.
Висновки. На тлі загального тренду поступового збільшення з
віком маси тіла дорослих курей і півнів, їх добові прирости
хвилеподібно змінюються. Синхронний характер таких змін
вказує на ендогенну причину їх ритмічності, різний
фізіологічний стан організму в межах одного періоду коливань.
Ймовірно, у такі моменти організм тварин по різному буде
реагувати на дію біотичних і абіотичних чинників, що необхідно
враховувати у технології утримання і під час ветеринарних
обробок. На нашу думку, перспективним є дослідження стану
неспецифічної резистентності і продуктивності
сільськогосподарських тварин на можливість його ритмічного
характеру.
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# 167. Resource Saving Technology in Poultry Feeding
Yurchenko V.1, Fesenko A.2
1Kharkiv State Zooveterinary Academy;
2Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of
Agriculture

Introduction. Environmental friendliness in the field of animal
feeding has the following elements: prevention of contamination of
feed with toxins and other dangerous components; minimizing
negative impact of feed components production, production of
mixed fodder and feeding technology on the environment; resource
saving, etc. Resource saving is becoming increasingly relevant due
to limitation of global feed reserves and ever-increasing need in it.
However, providing animals with nutrients and obtaining high
productivity is possible under the conditions of cost-efficient
consumption of forage, for example, using by-products of industrial
production.
In Ukraine, sunflower oil, which has a high economic value as a
food product, is the most commonly used to eliminate energy
shortages in mixed fodders of modern crossbreds of agricultural
poultry. Therefore, the purpose of this work is to determine the
expediency of resource saving by replacing sunflower oil with
sunflower oil sediment (fuse) in feed for breeding hens.
Methods. The research was conducted on the experimental farm
Borky (Kharkiv Oblast) on the laying hens of Rod-Island 38 lines.
For the experiment lasting for 154 days, three groups of 40 hens
were formed from 36 weeks-age laying hens on the principle of
analogues. The poultry were held in the three-tier cage battery for
two hens in the cage in compliance with the standards of bioethics.
The technological parameters and lighting regime met the standards
of technological designing Poultry enterprises, Kiev, 2005. Laying
hens were artificially fertilized once a week with undiluted poly-
sperm. They were fed with full-fodder mixed fodder balanced
according to National Standard 4120-2002. To the feed of the
second and third experimental groups respectively 0.6% sunflower
oil and 0.71% fuse (with similar oil content) were added. The
organoleptic and chemical indicators of the additives were suitable
for feeding farm animals; they had the quality of the first grade
(National Standards 4492:2005, 4535:2006).
Results. The replacement of sunflower oil with fuse in mixed fodder
of laying hens did not negatively affect productivity, incubation
qualities, physical and morphological properties of the eggs. During
the experiment, more incubation eggs (by 4.8%, P˂0.05) were
recieved in the third group comparing with the group where 0.6%
sunflower oil was added; although its cost was 3.4 times as many
as in the case of adding fuse. It should also be taken into account
that the formation of fuse as a by-product does not result in
additional greenhouse gas emissions; its use provides non-waste
technology; unlike plenty of feed additives, fuse are natural products
that promotes organic production.
Conclusions. Thus, in order to save oil, reduce environmental
pollution and increase the economic efficiency of egg production,
the replacement of sunflower oil (0.6%) with fuse (0.71%) in feed
for breeding hens is reasonable.

# 167. Ресурсозаощадження у годівлі птиці
Юрченко В.1, Фесенко А.2
1Харківська державна зооветеринарна академія;
2Харківський національний технічний університет сільського
господарства ім. Петра Василенка

Вступ. Екологізація у сфері годівлі тварин включає такі
елементи: запобігання забрудненню кормів токсинами та
іншими небезпечними складовими; мінімізацію негативного
впливу на довкілля при виробництві кормових компонентів,
виготовленні комбікормів та забезпеченні технології годівлі;
ресурсозаощадження тощо. Останнє набуває все більшої
актуальності у зв’язку з обмеженістю світових резервів
кормової бази та постійно зростаючою потребою в ній. Але
забезпечити тварин поживними речовинами та одержати
високу продуктивність можливо і за умови економних витрат
кормів, наприклад, використовуючи побічні продукти
промислового виробництва.
В Україні найчастіше для ліквідації енергетичного дефіциту у
комбікормах сучасних кросів сільськогосподарської птиці
застосовують соняшникову олію, що має велике господарське
значення як харчовий продукт. Тому метою даної роботи стало
визначення доцільності ресурсозаощадження шляхом заміни
соняшникової олії фузою (фузом соняшниковим) у комбікормі
для племінних курей-несучок.
Методи. Дослідження проводили на базі дослідного
господарства «Борки» (Зміївський р-н, Харківська обл.) на
курях породи род-айланд 38 лінії. Для досліду тривалістю 154
доби із 36-тижневих курей за принципом аналогів було
сформовано три групи по 40 голів. Утримували птицю в
триярусній клітковій батареї по дві голови в клітці, не
порушуючи норм біоетики. Технологічні параметри та
освітлювальний режим відповідали ВНТП-АПК-04.05. Курей
штучно запліднювали раз на тиждень нерозбавленою
поліспермою, годували без обмежень повнораціонним
комбікормом, збалансованим за ДСТУ 4120-2002. У комбікорм
другої і третьої дослідних груп додавали відповідно 0,6%
соняшникової олії та 0,71% фузи (з аналогічним вмістом олії).
Добавки за органолептичними та хімічними показниками
характеризувалася як придатні для годівлі
сільськогосподарських тварин, мали якість першого ґатунку
(ДСТУ 4492:2005, 4535:2006).
Результати. Заміна соняшникової олії фузою у комбікормі
курей-несучок негативно не вплинула на показники
продуктивності, інкубаційні якості та фізико-морфологічні
властивості яєць. За період досліду у третій групі одержано на
4,8% інкубаційних яєць більше (Р˂0,05), ніж при додаванні 0,6%
соняшникової олії, вартість якої була в 3,4 раза вищою за
вартість витраченої фузи. Слід також враховувати, що
утворення фузи як побічного продукту не призводить до
додаткового надходження в атмосферу парникових газів; її
використання забезпечує безвідходну технологію; на відміну
від багатьох кормових добавок, фуза належить до
натуральних продуктів, які сприяють виробництву органічної
продукції.
Висновки. Таким чином, з метою економії олії, зменшення
забруднення середовища та підвищення економічної
ефективності виробництва яєць рекомендується заміна
соняшникової олії (0,6%) фузою (0,71%) у комбікормі для
племінних курей-несучок.
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# 169. Morphological Features of White Pulp of a Spleen of
Geese
Byrka O., Kushch M.
Kharkiv State Zooveterinary Academy

Introduction. As it is known, the spleen of animals in the postnatal
period of ontogenesis serves as a peripheral organ of the immune
system. Antigen-dependent proliferation of lymphocytes and the
differentiation of immunocompetent T- and B-lymphocytes in
effector cells and memory cells are involved. The literature data
related to the morphological characteristics of the spleen in birds
are scarce and incomplete. The aim of the research was to identify
the microstructure of white pulp of the spleen of geese, as one of
the most important components of the immune defense system of
the organism.
Methods. The work was completed in 2018 at the Department of
Anatomy and Histology of Kharkiv State Zooveterinary Academy.
The material for histological studies was the spleen of apparently
healthy 6-month-old geese of a large gray breed (n=5). Experiments
were carried out in accordance with the general principles of
humane treatment of animals. The material was fixed in a 10%
aqueous solution of neutral formalin and poured into paraffin. Serial
histological sections 7-10 mkm thick were stained with hematoxylin
and eosin, aniline-blau orange by Malori and AZUR II-eosin.
Results.We found out that white pulp (WP) of a geese spleen is
formed by lymphoid tissue, which includes reticular tissue, various
types of lymphocytes, macrophages, monocytes, and granular
leukocytes. Each structural unit of the WP is closely connected with
the blood vessels of a certain caliber – pulp, central and small
arterial vessels. The main structures of the spleen WP are
periarterial lymphoid muffs or sheath (PALS), lymphoid nodules
(LN), and ellipsoids. PALS is predominantly elongated accumulation
of lymphocytes around the pulpal arteries. LN is a denser cluster of
round-shaped lymphoid tissue in the adventitia of central arteries.
PALS and LN are unevenly distributed due to the branching of blood
vessels. On longitudinal sections of the blood vessels, LN are found
on the twigs of the branches of central arteries. On the periphery of
the LN there is one, sometimes two central arteries; sometimes in
the form of a ring it covers the lymphoid tissue of the nodule. The
transition zone between the white and red pulp is a light marginal
zone, which is surrounded from the periphery by the branching of
the brush-like arterioles formed by marginal sinusoidal capillaries.
Around them there are ellipsoids that create a kind of capillary
sphincter.
Conclusions. The white pulp of the spleen of geese is represented
by periarterial lymphoid sheaths, lymphoid nodules and ellipsoids.
The direction of future research is to determine the morphological
correlation between the elements of the white and red pulp of the
spleen of geese, depending on their age and the action of biotic and
abiotic factors.

# 169. Морфологічні особливості білої пульпи селезінки
гусей
Бирка О., Кущ М.
Харківська державна зооветеринарна академія

Вступ. Як відомо, селезінка тварин у постнатальний період
онтогенезу виконує роль периферичного органу імунної
системи. У ній відбувається антигензалежна проліферація
лімфоцитів та диференціація імунокомпетентних Т- і В-
лімфоцитів у ефекторні клітини і клітини пам’яті. Дані
літератури стосовно морфологічної характеристики селезінки у
птахів є нечисленними і неповними. Метою дослідження було
встановлення мікроструктури білої пульпи селезінки гусей як
однієї з важливих складових системи імунного захисту
організму.
Методи. Роботу виконано у 2018 році на кафедрі анатомії і
гістології Харківської державної зооветеринарної академії.
Матеріалом для гістологічних досліджень була селезінка
клінічно здорових гусей 6-місячного віку великої сірої породи
(n=5). Експерименти виконано згідно загальних принципів
гуманного поводження з тваринами. Матеріал фіксували в 10%
водному розчині нейтрального формаліну і заливали у парафін.
Серійні гістологічні зрізи товщиною 7-10 мкм забарвлювали
гематоксиліном і еозином, анілін-блау-оранжем за Малорі, а
також азур II-еозином.
Результати. Нами встановлено, що біла пульпа (БП) селезінки
гусей утворена лімфоїдною тканиною, до складу якої входить
ретикулярна тканина, різні види лімфоцитів, макрофаги,
моноцити, а також гранулярні лейкоцити. Кожна структурна
одиниця БП тісно пов’язана з кровоносними судинами певного
калібру – пульпарними, центральними і дрібними
артеріальними судинами. Основними структурами БП
селезінки є періартеріальні лімфоїдні муфти або піхви (ПАЛП),
лімфоїдні вузлики (ЛВ) і еліпсоїди. ПАЛП являють собою
переважно видовженої форми скупчення лімфоцитів навколо
пульпарних артерій. ЛВ є більш щільними скупченнями
лімфоїдної тканини округлої форми в адвентиції центральних
артерій. ПАЛП і ЛВ розміщені нерівномірно, що пов’язано з
характером розгалуження кровоносних судин. На поздовжніх
зрізах кровоносних судин ЛВ знаходяться на гілочках
розгалужень центральних артерій. На периферії ЛВ
розміщується одна, інколи дві центральні артерії; іноді у вигляді
кільця вона охоплює лімфоїдну тканину вузлика. Перехідною
зоною між білою і червоною пульпою є світла маргінальна зона,
яка з периферії оточена розгалуженнями кісточкових артеріол,
що формують маргінальні синусоїдні капілярні сфінктери.
Навколо них розміщені ретикулотканинні піхви – еліпсоїди.
Висновки. Біла пульпа селезінки гусей представлена
періартеріальними лімфоїдними піхвами, лімфоїдними
вузликами і еліпсоїдами. Напрямком майбутніх досліджень є
визначення морфологічного співвідношення між елементами
білої і червоної пульпи селезінки гусей, в залежності від їх віку
та за дії біотичних і абіотичних факторів.
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# 170. Genetic and Environmental Factors Effects on the
Reproductive Capacity of Aberdeen-Angus Cows
Fedota O.1, Puzik N.2, Ponko L.3, Ruban S.4
1V.N. Karazin Kharkiv National University;
2Kharkiv National Medical University;
3Podillia State Agrarian and Technical University;
4National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. The reproductive ability of cows is determined by a
combination of genetic and environmental factors. Genomic
selection is complicated by the pleiotropic effect of genes, so alleles
and genotypes favorable for productive purposes may have a
negative effect on the reproductive function of animals. In the meat
cows, selection is made in favor of certain genotypes for the genes
of calpain and calpastatin for improving the quality of meat.
Objective: to evaluate the effects of SNPs of CAPN316 and
CAST282 on the CAPN1 calpain genes and CAST calpastatin
genes and other factors on cow reproductive capacity through the
growth rates of Aberdeen-Angus breed.
Methods. The analysis included 588 calves of 74 genotyped
Aberdeen-Angus cows (308 bull-calves and 280 calves) in the
Kharkiv Oblast. Genotyping of cows according to SNPs CAPN316
and CAST282 was carried out using the method polymerase chain
reaction with the restriction of the corresponding product. Growth
parameters of calves included live weight at birth, weaning (210
days), at the age of 8, 12, 15 and 18 months, and average daily
gain. The following indicators were studied in cows: the age and
number of pregnancy, the month/season of calving and calving
interval. The statistical analysis included variance analysis and
multiple regression analysis.
Results. A significant negative effect of maternal age (-0.22±0.05,
p<0.01) and calving number (-0.25±0.05, p<0.01) on the weight of
newborn calf was determined. It is known that birth weight is a
predictor of body weight in adulthood, but we determined a
significant influence of mother's age / calving number on growth
dynamics of calves and bulls, in particular. The body weight at birth
and the average daily gain was a significantly impacted by the
calving season – the weight of the newborn calf depended on the
duration of pregnancy when the cow was able to receive fresh feed.
Therefore, the heaviest calves were born in autumn, and calves
born in summer had the highest daily average gain. The season
effect at any age up to 18 months was observed in heifers (from
+12% to +20% of weight, p<0.01). The calving interval had a
positive association with the mass of calf at birth and was more
pronounced in the heifers (0.12±0.6, p<0.05). The mentioned trends
were also observed in bulls. The allele C rate for CAPN316 was
0.404 and CAST282 was 0.788. CC genetic type according to
CAPN316 and CG according to CAST282 have a positive effect on
the growth rate and body weight of cows, that is, they contribute to
rapid maturation (+46% and +43%, p<0.05).
Conclusions. Determined effects of genetic and environmental
factors can improve reproduction rates by synchronizing the
lactation period with the summer period.

# 170. Ефекти генетичних та середовищних факторів на
відтворну здатність корів абердин-ангуської породи
Федота О.1, Пузік Н.2, Понько Л.3, Рубан С.4
1Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
2Харківський національний медичний університет;
3Подільський державний аграрно-технічний університет;
4Національний університет біоресурсів і природокористування
України

Вступ. Відтворна здатність корів визначається сукупністю
генетичних та середовищних факторів. Геномна селекція
ускладнюється плейотропним ефектом генів, через це
сприятливі для продуктивних цілей алелі та генотипи можуть
мати негативний ефект на репродукційну функцію тварин. У
корів м’ясного напряму для покращення якості м’яса
проводиться відбір на користь окремих генотипів за генами
кальпаїну та кальпастатину. Мета: оцінити ефекти SNPs
CAPN316 та CAST282 за генами кальпаїну CAPN1 та
кальпастатину CAST та інших факторів на відтворну здатність
корів через показники росту телят абердин-ангуської породи.
Методи. Аналіз включав 588 телят 74 генотипованих корів
абердин-ангуської породи (308 бичків та 280 телиць) у
Харківській області. Генотипування корів за SNPs CAPN316 та
CAST282 проводили методом полімеразної ланцюгової реакції
з рестрикцією відповідного продукту. Параметри росту телят
включали живу вагу при народженні, відйомі (210 днів), у віці
8, 12, 15 та 18 місяців, та середньодобовий приріст. У корів
було досліджено показники: вік та номер вагітності, місяць/
сезон отелення та міжотільний інтервал. Статистичний аналіз
включав дисперсійний аналіз та множинну регресію.
Результати. Встановлено значущий негативний ефект віку
матері (-0,22±0,05, р < 0,01) та номеру отелення (-0,25±0,05, р <
0,01) на вагу новонародженого теляти. Відомо, що маса при
народженні є предиктором маси тіла у зрілому віці, але нами
встановлено значущий вплив віку матері/номеру отелення на
динаміку росту, зокрема бичків. На масу тіла при народжені та
середньодобовий приріст мав значущий вплив сезон отелення
– вага новонародженого теляти залежала від тривалості
вагітності, коли корова мала можливість отримувати свіжі
корми. Тому найважчі телята народжувалися восени, а
народжені улітку телята мали найвищі показники
середньодобового приросту. Ефект сезону у кожному віці до
18 міс. спостерігався у телиць (від +12% до +20% маси, р <
0,01). Міжотільний інтервал мав позитивну асоціацію з масою
теля при народжені та був більш виражений у телиць (0,12±0,6,
р < 0,05). Означені тенденції також спостерігалися у бичків.
Частота алелю С за CAPN316 склала 0,404, а за CAST282 –
0,788. Гентип CC за CAPN316 та CG за CAST282 мають
позитивний ефект на темпи росту та масу тіла корови, тобто
сприяють швидшому статєвому дозріванню (+46% та +43%, р <
0,05).
Висновки. Встановлені ефекти генетичних та середовищних
факторів дозволяють покращити показники відтворення
шляхом синхронізації періоду лактації з літнім періодом.
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# 173. Features of the Course of Piglet Ear Necrosis under
Different Growing Technologies
Iesina E., Tishkina N., Oliyar A.
Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics

Introduction. Necrosis of ear auricles in pigs during growing-
fattening process is quite common in Ukrainian farms. Scientific
information on the etiology and pathogenesis of this pathology is
highly controversial and this prompts researchers to return to this
issue again and again.
The objective of our research was to study the factors influencing
the course and development of necrosis of the ear auricles in pigs.
Methods. During 5-year observations at 15 hog farms in the south-
eastern and central regions of Ukraine with various technologies of
management, necrosis of animal ear auricles was periodically
observed, anamnestic data were analyzed, and pathological and
histological studies of the affected areas were performed.
Findings. The set of etiological factors contributing to the
development of ear necrosis in piglets varied considerably with
different ways of management. It can also fluctuate in various
livestock facilities of the same farm and even pens of the same
section. In addition, the non-normative increase in stocking density,
the neglect of microclimate norms (especially ventilation), low
energy value of feed at high levels of protein and mycotoxins are
the main factors influencing the development of this pathology.
In our opinion, the pathogenesis of necrosis of the ears (peripheral
parts of the body) in pigs was associated with the development of
exogenous and endogenous intoxication that led to violations of the
microcirculation of blood in vessels of small caliber. This causes
disorganization of the connective tissue and, as a result, the
nutrition of the epidermis deteriorates. The pathology anatomical
picture is characterized by the presence of productive inflammatory
processes of small vessels and capillaries in the deep layers of the
dermis, gradually leading to the development of dystrophic events in
the surrounding connective and epithelial tissues. The damaged
surface layers of the epidermis become vulnerable to
microorganisms.
It was clinically proved in our studies that antibiotic therapy only
reduces the intensity of inflammatory necrotic processes and did not
solve the issue in general. This indicates the secondary nature of
the pathogenic microflora (streptococci and staphylococci, etc.).
Conclusions. The most frequent cause of the disease in the
Ukrainian farms is an increase in the density of piglets per unit area
for insufficient or poor ventilation of livestock facilities against the
background of low energy value of feed and their destruction by
mycotoxins.
The leading pathogenic factors of necrosis is the complication of
microcirculation in the small vessels of the ear auricles that occurs
and develops as a result of exogenous and endogenous intoxication
in the peripheral parts of the animal bodies. The effect of infectious
agents on the affected skin area is of secondary importance.
It is planned to conduct hematological examinations of pig blood
and additional autopsies of affected piglets in the future.

# 173. Особливості перебігу некрозів вух поросят за різних
технологій вирощування
Єсіна Е., Тішкіна Н., Оліяр А.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вступ. Некрози вушних раковин у свиней на дорощуванні і
відгодівлі в українських господарствах є досить поширеними.
Наукова інформація щодо етіології та патогенезу цього
захворювання досить суперечлива, що спонукає дослідників
знов і знов повертатися до цієї проблеми.
Метою наших досліджень було вивчення факторів впливу на
перебіг і розвиток некрозів вушних раковин у свиней.
Методи. Протягом 5-річних спостережень у 15 свинарських
господарствах південного сходу та центру України з різними
технологіями утримання періодично спостерігали некрози
вушних раковин тварин, аналізували анамнестичні дані, а
також проводили патогістологічні дослідження уражених
ділянок.
Результати. Набір етіологічних чинників, що сприяли розвитку
некрозів вух у поросят, значно варіює за різних технологій
утримання. Він також може коливатися у різних тваринницьких
приміщеннях однієї ферми і навіть станках однієї секції. До
того ж ненормативне підвищення щільності поголів’я,
ігнорування норм мікроклімату (особливо вентиляції), низька
енергетична цінність кормів за високого рівня протеїну та
мікотоксини – основні фактори, що впливають на розвиток цієї
патології.
На нашу думку, патогенез некрозів вух (периферійних частин
тіла) у свиней пов’язаний з розвитком екзо- і ендогенної
інтоксикації, що призводить до порушень мікроциркуляції крові
в судинах дрібного калібру. Це спричинює дезорганізацію
сполучної тканини і, як наслідок, погіршується живлення
епідермісу. Патологоанатомічна картина характеризується
наявністю продуктивних запальних процесів дрібних судин і
капілярів в глибоких шарах дерми, що поступово призводить
до розвитку дистрофічних явищ в оточуючих сполучній та
епітеліальній тканинах. Ушкоджені поверхневі шари епідермісу
стають уразливими для мікроорганізмів.
В наших дослідженнях було клінічно підтверджено, що
антибіотикотерапія тільки зменшує інтенсивність запально-
некротичних процесів і не вирішує проблему в цілому. Це
свідчить про вторинний характер патогенної мікрофлори
(стрепто- і стафілококів та ін.).
Висновки. В умовах українських господарств найчастіше з-
поміж причин захворювання спостерігається збільшення
щільності поросят на одиницю площі за недостатньої або
незадовільної вентиляції тваринницьких приміщень на тлі
низької енергетичної цінності кормів та їх ураження
мікотоксинами.
До провідних патогенетичних факторів некрозів належить
ускладнення мікроциркуляції крові в дрібних судинах вушних
раковин, що виникає і розвивається внаслідок екзо- та
ендогенної інтоксикації у периферійних відділах тіла тварин.
Вплив інфекційних агентів на уражені ділянки шкіри має
вторинний характер.
У подальшому планується проведення гематологічних
досліджень крові свиней і проведення додаткових автопсій
уражених поросят.
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# 177. Hepatoprotective Effect of Karsylin in the Presence of
Infectious Toxic Hepatitis
Vashchyk Ye.1, Fotina T.1, Fotina H.1, Berezovskyi A.1, Shcherbyna
R.2
1Sumy National Agrarian University;
2Zaporizhzhia State Medical University

Introduction. Liver is an organ of the digestive system, which
carries out a number of vitally important functions. The liver is
constantly affected by adverse factors both of contagious and non-
contagious nature. The deterioration in the functional condition of
the liver causes metabolic disorders in the body as a whole.
Despite significant scientific achievements in the pharmaceutical
industry regarding hepatoprotectors, the problem of hepatocyte
protection and regeneration is very topical.
The aim of the investigation: biochemical and histological study of
the hepatoprotective effect of the solution for еру oral application of
Karsylin on the basis of carnitine hydrochloride, methionine, sorbitol,
silymarin and betaine in comparison with thiotriazoline under
conditions of development of infectious-toxic hepatitis in chickens.
Methods. For 10 days, chickens (cross Cobb-500), aged 14 days,
were given the Karsylin and the control hepatoprotector
thiotriazoline at a dose of 0.2 ml/kg and 50 mg/kg of live weight,
respectively. To simulate infectious and toxic hepatitis, on the 7th
day of the experiment, chickens were intraperitoneally infected with
a suspension of a daily agar culture Pseudomonas aeruginosa in
the dilution of 300,000 CFU/ml at a dose of 0.2 ml. 3 days after
infection, poultry was slaughtered, blood was collected, liver
samples were taken. In the research, they were guided by the
principles of humane attitude to animals pursuant to Ch. 26 of the
Law of Ukraine “On the Protection of Animals from
Cruelty” (Regulations for the treatment of animals used in scientific
experiments, testing, education or the production of biological
preparations).
Results.When using Karsylin for prevention and treatment
purposes there was a decrease in the activity of aspartate
aminotransferase (AST) and the content of thiobarbituric acid
reactive substances (TBARS) against the backdrop of catalase
being active, indicating a decrease in the activity of cytolytic
processes in the liver of chickens. The preservation of the balance
in the lipid peroxidation system/antioxidant system (LPS/AOS) also
shows a tendency to increase the TBARS content to the level of
intact chickens and to accumulate the reduced glutathione (RG)
content.
Histologically, it was confirmed that the use of Karsylin for infectious
hepatitis ensured limited progression of dystrophic, necrotic,
infiltrative and proliferative effects in the structure of chicken liver.
Conclusions. The oral solution Karsylin at experimental infectious
and toxic hepatitis chickens showed a marked hepatoprotective
effect. For most indicators Karsylin is not inferior to the reference
comparator thiotriazoline for the normalizing effect on the
restoration of histostructure of the organ, expressiveness of
antidystrophic action, and for some indicators is significantly ahead
of thiotriazoline. The perspective of further research is the study of
hepatoprotective effect of Karsylin on various models of hepatitis.

# 177. Гепатопротекторна дія «Карсиліну» в умовах
інфекційно-токсичного гепатиту
Ващик Є.1, Фотіна Т.1, Фотіна Г.1, Березовський А.1,Щербина
Р.2
1Сумський національний аграрний університет;
2Запорізький державний медичний університет

Вступ. Печінка – орган травної системи, який виконує ряд
життєво необхідних функцій. На печінку постійно впливають
несприятливі фактори як контагіозної, так і неконтагіозної
природи. Погіршення функціонального стану печінки
спричинює метаболічні порушення в організмі в цілому.
Незважаючи на суттєві наукові досягнення в фармацевтичній
галузі щодо гепатопротекторів, проблема захисту та
відновлення гепатоцитів є досить актуальною.
Мета дослідження: біохімічне та гістологічне дослідження
гепатопротекторної дії розчину для перорального
застосування «Карсилін» на основі карнітину гідрохлориду,
метіоніну, сорбітолу, силімарину та бетаїну у порівнянні з
тіотриазоліном в умовах розвитку інфекційно-токсичного
гепатиту у курчат.
Методи. Курчатам (крос Cobb 500) віком 14 діб задавали
протягом 10 діб засіб «Карсилін» та контрольний
гепатопротектор тіотриазолін у дозі 0,2 мл/кг і 50 мг/кг живої
ваги відповідно. Для моделювання інфекційно-токсичного
гепатиту на 7 добу експерименту внутрішньоочеревинно
інфікували курчат змивом з добової агарової культури
Pseudomonas aeruginosa в розведенні 300 тис. КУО/мл в дозі
0,2 мл. Через 3 доби після зараження проводили забій птиці,
відбирали кров, зразки печінки. Під час проведення
досліджень керувалися принципами гуманного ставлення до
тварин відповідно до вимог ст. 26 Закону України Про захист
тварин від жорстокого поводження (Правила поводження з
тваринами, що використовуються в наукових експериментах,
тестуванні, навчальному процесі та виробництві
біопрепаратів).
Результати. За профілактично-лікувального застосування
«Карсиліну» відбувалося зниження активності як
аспартатамінотрансферази (АсАТ), так і вмісту тіобарбітурової
кислоти реактантів (ТБК-Р) на тлі збереженої активності
каталази, що вказує на зменшення активності цитолітичних
процесів у печінці курчат. Про збереження балансу у системі
перекисне окиснення ліпідів/антиоксидантна система (ПОЛ/
АОС) також свідчать тенденційне підвищення вмісту ТБК-Р до
рівня інтактних курчат та накопичення вмісту відновленого
глутатіону (ВГ).
Гістологічно підтверджено, що застосування «Карсиліну» за
інфекційного гепатиту забезпечувало обмеження розвитку
дистрофічних, некротичних, інфільтративних та
проліферативних явищ в структурі печінки курчат.
Висновки. Розчин для перорального застосування «Карсилін»
за експериментального інфекційно-токсичного гепатиту курчат
проявляв виражену гепатопротекторну дію. «Карсилін» за
більшістю показників не поступається контрольному препарату
порівняння тіотриазолін за нормалізуючим впливом на
відновлення гістоструктури органу, виразністю
протидистрофічної дії, а за деякими показниками –
випереджає тіотриазолін. Перспективою подальших
досліджень є вивчення гепатопротекторної дії «Карсиліну» на
різних моделях гепатиту.
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# 204. Study of the Biological Properties of Lactobacilli and
Bifidobacteria
Gujvinska S.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. In recent years, basic and applied researches have
shown a pivotal role of beneficial microflora – lactic acid bacteria –
for animal health. These groups of microorganisms are included into
probiotic formula, dietary supplements and functional food. At
present, the scope of probiotics production based on lactobacilli and
bifidobacteria strains has expanded. The development and
improvement of a new product based on living cultures of
microorganisms are the priority tasks of biotechnology. The search
for microbial strains with properties of the synthesis of vitamins,
amino acids, enzymes, and antibiotics is crucial in the probiotic
preparation development and requires methodically correct
research using modern methods. Therefore, it is necessary to study
systematically the biological properties of lactic acid bacteria used
to create new probiotic agents. The work objective was to study the
antagonistic and adhesive properties of new lactobacilli and
bifidobacteria strains, select high-potential microorganisms for the
probiotic production for animals and fowl.
Methods. The study objects included 8 lactobacillus strains and 7
bifidobacterium strains, stored in the collection of microorganisms of
the National Scientific Centre Institute of Experimental and Clinical
Veterinary Medicine (Kharkiv). Antagonistic activity of lactobacilli
and bifidobacteria was determined by using the method of delayed
antagonism. The adhesive properties of microorganisms were
determined in vitro using sheep (buck) red blood cells. The activity
of acid formation was investigated in skimmed milk after 14 hours of
cultivation.
Results. Experiments performed showed that from 15 tested
strains, the most promising for biotechnology were the following
cultures of lactobacilli: Lactbacillus plantarum 7, L. plantarum 22, L.
casei 27, L. plantarum 7-317, and bifidobacteria: Bifidobacterium
adolescentis 17-316, B. adolescentis 3, which showed the greatest
antagonistic activity against the following opportunistic
microorganisms: Escherichia coli K 99, Staphylococcus epidermidis
М, S. aureus 209, Salmonella dublin 12, Pseudomonas аeruginosa
34/2. The adhesiveness indices of the tested cultures ranged from
1.8±0.5 to 6.7±1.6. The lactobacillus strains had the properties to
sour milk during 12-56 hours and were able to produce lactic acid
(from 60° to 160° Thörner degrees (Тh)), and in the bifidobacterium
cultures, the acid production was observed from 64° to 140°Th and
the milk souring ranged from 24 to 56 hours.
Conclusions. As a result of sequential selection according to the
antagonistic and adhesive properties for the purpose of
manufacturing a domestic probiotic for animals and fowl, the
following innovative highly active strains of microorganisms were
selected: L. plantarum 7, L. casei 27, L. plantarum 7-317, B.
adolescentis 17, B. adolescentis 17-316.

# 204. Вивчення біологічних властивостей лактобактерій та
біфідобактерій
Гужвинська С.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Фундаментальними та прикладними дослідженнями в
останні роки продемонстрована визначна роль для здоров’я
тварин представників корисної мікрофлори – молочнокислих
бактерій. Ці групи мікроорганізмів вводять до складу
пробіотиків, біологічно активних добавок і продуктів
функціонального харчування. На сьогодні розширилась сфера
виробництва пробіотиків на основі штамів лактобацил і
біфідобактерій. Удосконалення та розробка нових препаратів
на основі живих культур мікроорганізмів є одним з актуальних
завдань біотехнології. Пошук штамів мікроорганізмів, що мають
властивості щодо синтезу вітамінів, амінокислот, ферментів,
антибіотичних речовин є визначальним при розробці
пробіотичних препаратів і потребує методично коректного
проведення досліджень з використанням сучасних методів. У
зв’язку з цим необхідним є систематичне вивчення біологічних
властивостей молочнокислих бактерій, що застосовуються при
створенні нових пробіотичних засобів. Метою роботи було
вивчити антагоністичні та адгезивні властивості нових штамів
лактобактерій і біфідобактерій, відібрати перспективні
мікроорганізми для виготовлення пробіотика для тварин та
птиці.
Методи. Об’єктом досліджень були 8 штамів лактобацил та 7
штамів біфідобактерій, які зберігаються у колекції
мікроорганізмів Національного наукового центру «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м.
Харків). Антагоністичну активність лактобактерій та
біфідобактерій визначали за методом відстроченого
антагонізму. Адгезивні властивості мікроорганізмів визначали
in vitro з використанням еритроцитів барана. Активність
кислотоутворення досліджували в знежиреному молоці через
14 годин культивування.
Результати. Проведеними експериментами встановлено, що з
15 досліджених штамів найбільш перспективними для
біотехнології є культури лактобактерій: Lactbacillus plantarum 7,
L. plantarum 22, L. casei 27, L. plantarum 7-317, та
біфідобактерій: Bifidobacterium adolescentis 17-316, B.
adolescentis 3, які проявили найбільшу антагоністичну
активність щодо умовно-патогенних мікроорганізмів:
Escherichia coli K 99, Staphylococcus epidermidis М, S. aureus
209, Salmonella dublin 12, Pseudomonas аeruginosa 34/2. Індекси
адгезивності досліджених культур коливались від 1,8±0,5 до
6,7±1,6.Штами лактобактерій мали властивість сквашувати
молоко за 12–56 годин і були здатні утворювати молочну
кислоту (від 60° до 160° градусів Тернера (Т)), а у культур
біфідобактерій кислотоутворення спостерігали від 64° до 140°
Т і швидкість сквашування молока від 24 до 56 годин.
Висновки. В результаті послідовного відбору за
антагоністичними і адгезивними властивостями з метою
виготовлення вітчизняного пробіотика для тварин та птиці
відібрані інноваційні високоактивні штами мікроорганізмів: L.
plantarum 7, L. casei 27, L. plantarum 7-317, B. adolescentis 17, B.
adolescentis 17-316.
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# 211. Anatomical features of the digestive apparatus of the
budgerigar (Melopsittacus undulatus)
Lavrova I., Fesenko I., Kushch M.
Kharkiv State Zooveterinary Academy

Introduction. Keeping parrots is a common amateur hobby in many
countries. General biological information on different types of
parrots is described in detail in the scientific and popular science
literature. Data concerning the anatomical structure of parrots, as
objects of veterinary supervision, requires clarification and
refinement. The purpose of the work was to determine the features
of the anatomical structure of the digestive apparatus of the most
common type of parrot – budgerigar (Melopsittacus undulatus).
Methods.The study was performed on material from 3 adult birds
12 months old. The establishment of the peculiarities of the organs’
structure was carried out with the help of general anatomical
methods and determination of their absolute and relative mass and
linear indicators.
Results. The digestive apparatus of the budgerigar includes four
divisions – the headgut, the foregut, the midgut and the hindgut.
The headgut is represented by tongue and oropharynx. The
entrance to the oropharynx is limited to a beak covered with cere,
the upper part of which (overhead) has a pronounced conical
shape. The tongue is large, fleshy, short and dull; its shape
corresponds to such beak. The relative weight of the tongue was
5.3%. The mucous membrane of the dorsal surface of the tongue
and the hill, forming the slit-like entrance to the larynx, contains
short papillae that are directed caudally.
The foregut of parrot consists of the esophagus and stomach.
Almost immediately after the throat, the esophagus forms a thin-
walled volume crop. The length of the esophagus was about 50
mm. The stomach in the parrot consist two divisions. The glandular
and muscular stomach had a characteristic oval and oval-flattened
form. The weight of the glandular stomach was 1.5 g, muscle – 2.1
g.
According to classical representations, the midgut consists a small
intestine, which divided of duodenum, jejunum and ilium, as well as
the liver and pancreas, and the hindgut is its large intestine. Due to
the absence of the cecum, approximately the same width of the gut
did not visually make it possible to divide it into separate intestines,
with the exception of the duodenum. Last in its loop contained
pancreas of light pink color in the length of 19 mm. The total length
of the intestine was 230 mm, the duodenum was 44 mm. The liver is
quite large, dark brown, consisting of two lobes. Gallbladder is
absent.
Conclusions. Along with the general regularity, the digestive
apparatus of the budgerigar has essential features of the structure,
which are determined by the trophic specialization. The most
pronounced differences in the structure of the organs of the
headgut, in particular the tongue and the beak. A promising
direction for further work is a microscopic study of the structure of
the organs of the digestive apparatus of the budgerigar.

# 211. Анатомічні особливості травного апарату хвилястого
папуги (Melopsittacus undulatus)
Лаврова І., Фесенко І., Кущ М.
Харківська державна зооветеринарна академія

Вступ. Утримання папуг – поширене аматорське хобі людей
багатьох країн. Загальні біологічні відомості щодо різних видів
папуг досить детально викладено в науковій і науково-
популярній літературі. Дані стосовно анатомічної будови папуг,
що є об’єктами ветеринарного нагляду, потребують з’ясування
і уточнення. Метою роботи було визначення особливостей
анатомічної будови апарату травлення найбільш поширеного
виду папуг – хвилястого папуги (Melopsittacus undulatus).
Методи.Дослідження було виконано на матеріалі від 3 голів
дорослої птиці віком 12 міс. Встановлення особливостей
будови органів виконували за допомогою загальних
анатомічних методів та визначення їх абсолютних і відносних
масових і лінійних показників.
Результати. Травний апарат хвилястого папуги включає
чотири відділи – головну, передню, середню та задню кишки.
Головна кишка представлена язиком та ротоглоткою. Вхід до
ротоглотки обмежений вкритим восковицею дзьобом, верхня
частина якого (наддзьобок) має виражену конусоподібну
форму. Язик великий, м’ясистий, короткий і тупий, його форма
відповідає такому дзьобу. Відносна маса язика становила
5,3%. Слизова оболонка дорсальної поверхні язика і пагорбка,
що формує щілиноподібний вхід в гортань, містить короткі
сосочки, що направлені каудально.
Передня кишка папуги складається зі стравоходу та шлунка.
Майже відразу за гортанню стравохід утворює мішкоподібної
форми тонкостінне воло. Довжина стравоходу становила
близько 50 мм.Шлунок у папуги складається з двох відділів.
Залозистий і м’язистий шлунок мали характерну овальну і
овально-сплощену форму. Маса залозистого шлунка
становила 1,5 г, м’язового – 2,1 г.
Згідно класичних уявлень, середня кишка містить тонкий
відділ кишечнику, а також печінку і підшлункову залозу, а
задня кишка – його товстий відділ. Через відсутність сліпих
кишок, приблизно однакову ширину кишечнику візуально не
було можливим поділити його на окремі кишки, за винятком
дванадцятипалої. Остання в своїй петлі містила підшлункову
залозу світло-рожевого кольору довжиною 19 мм. Загальна
довжина кишечнику становила 230 мм, дванадцятипалої
кишки – 44 мм. Печінка досить велика, темно-бурого кольору,
складається з двох часток.Жовчний міхур відсутній.
Висновки. Поряд із загальними закономірностями, травний
апарат хвилястого папуги має суттєві особливості будови, що
визначаються трофічною спеціалізацією. Найбільш виражені
відмінності у будові органів головної кишки, зокрема язика та
дзьоба. Перспективним напрямком подальшої роботи є
мікроскопічне дослідження будови органів травного апарату
хвилястого папуги.
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# 217. Bacteria Causing Complications in Dogs and Cats with
Neoplasms
Pass S.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Oncological diseases remain a major challenge in
human and veterinary medicine. Diseases are characterized by
severe course and unfavorable prognosis. In addition, in more than
30% of cases, the cause of death of animals and people is not
neoplasm itself, but the complications caused by pathogenic
microorganisms. The data from scientific literature on the causative
agents of septic complications are very different. A number of
scientists point out that the main causative factor in the
complications is Staphylococcus aureus; others state that it is
Enterobacteriaceae.
The aim of the study is to determine the species composition and
biological properties of bacterial pathogens causing complications in
dogs and cats with neoplasms.
Methods. The study was conducted in October-November 2018,
the biological material (exudate from wounds, ears, skin and
abscesses) were collected from 16 dogs and 8 cats having
neoplasms and under treatment at veterinary clinic Optim-Vet.
Bacteriological study was conducted at the NSC Institute of
Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of
Ukraine.
Results. During the study period, 20 dogs and 9 cats with
neoplasms were on treatment in the veterinary clinic, of which 16
(80%) and 8 (89%) had infectious complications, including 9
(37.5%) – wound infections; 6 (25%) – otitis; 5 (20.8%) – dermatitis;
4 (16.7%) – other pathology. In animals, infectious complications
were caused by staphylococci (87.5%), streptococci (4.1%) and
associated microflora (8.4%). Staphylococcus pseudintermedius
(16.7%), S. xylosus (8.1%), S. aureus (16.6%), S. saprophyticus
(16.6%), S. sciuri (8.1% ), S. haemolyticus (4.1%) and S. agalactiae
(4.1%) were identified. Associated infection was caused by yeast-
like fungi of the genus Candida and S. saprophyticus (4.1%);
Enterobacter aerogenes and S. saprophyticus (4.1%). The most
virulent and aggressive pathogens were S. pseudintermedius, S.
aureus and S. xylosus, which had сoagulase plasma (80% of
cases), lecithinase (60%), hemolysins (100%), phosphatase (60%)
and fibrinolysin (80%), they were multiresistant to antibacterial
drugs, in particular beta-lactams (60%), tetracyclines (60%),
macrolides (60%), lincomycin (50%), and vancomycin (40%).
Conclusions. The major etiological agents causing complications in
dogs and cats with neoplasms were staphylococci with distinct
pathogenicity factors and antibacterial drug resistance; particularly,
in 40% of cases, they were resistant to vancomycin. Vancomycin is
not used in veterinary practice, and therefore the circulation of
vancomycin-resistant microorganisms among domestic animals is
very dangerous, especially for human health. Bacteriological studies
are planned to be carried out. The received information will make it
possible to plan and treat septic complications in animals with
neoplasms and develop effective treatment taking into account the
pathogens and their biological properties.

# 217. Етіологія бактерійних ускладнень при
новоутвореннях у собак і котів
Пасс С.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН

Вступ. Онкологічні захворювання залишаються актуальною
проблемою медицини та ветеринарії. Захворювання
характеризуються тяжким перебігом та несприятливим
прогнозом. Крім того, більше ніж у 30% випадків причиною
загибелі тварин і людей є не новоутворення, а ускладнення, що
спричиняють патогенні мікроорганізми. Дані наукової
літератури щодо етіології септичних ускладнень дуже
різняться. Ряд науковців вказують, що головним етіологічним
чинником ускладнень є Staphylococcus aureus, інші
стверджують, що бактерії з родини Enterobacteriaceae.
Мета роботи – визначити видовий склад та біологічні
властивості бактерійних патогенів, що спричиняють
ускладнення у собак та котів із новоутворенням.
Методи. Дослідження проводили у жовтні-листопаді 2018 р.,
біологічний матеріал (ексудат з ран, вух, шкіри та абсцесів)
відбирали від 16 собак та 8 котів, які мали новоутворення та
знаходились на лікуванні у ветеринарній клініці «Optim-Vet».
Бактеріологічне дослідження проводили у ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН.
Результати. За період дослідження до ветеринарній клініки
для лікування поступило 20 собак та 9 котів із
новоутвореннями, з них 16 (80%) та 8 (89%) мали інфекційні
ускладнення, зокрема 9 (37,5%) – ранову інфекцію, 6 (25%) –
отити, 5 (20,8%) – дерматити, 4 (16,7%) – іншу патологію. У
тварин інфекційні ускладнення спричиняли стафілококи
(87,5%), стрептококи (4,1%) та асоційована мікрофлора (8,4%).
Було ідентифіковано Staphylococcus pseudintermedius (16,7%),
S. xylosus (8,1%), S. aureus (16,6%), S. saprophyticus (16,6%),
S. sciuri (8,1%), S. haemolyticus (4,1%) та S. agalactiae (4,1%).
Асоційована інфекція була спричинена дріжджеподібними
грибами роду Candida та S. saprophyticus (4,1%); Enterobacter
aerogenes та S. saprophyticus (4,1%). Найбільш вірулентними та
агресивними збудниками були S. pseudintermedius, S. aureus і
S. xylosus, які мали плазмокоагулазу (80% випадках),
лецитиназу (60%), гемолізини (100%), фосфатазу (60%) та
фібринолізин (80%), були полірезистентними до
антибактеріальних препаратів, зокрема до бета-лактамів
(60%), тетрациклінів (60%), макролідів (60%), лінкоміцину (50%)
та ванкоміцину (40%).
Висновки. Провідними етіологічними чинниками, що
спричиняли ускладнення у собак та котів із новоутворенням
були стафілококи, які мали виражені фактори патогенності та
полірезистентність до антибактеріальних препаратів, зокрема
в 40% випадків були резистентними до ванкоміцину.
Ванкоміцин не застосовують у ветеринарній практиці, і тому
циркуляція ванкоміцинрезистентних мікроорганізмів серед
домашніх тварин є дуже небезпечною, зокрема для здоров’я
людей. Плануємо продовжувати проведення бактеріологічних
досліджень. Отримана інформація дозволить раціонально
планувати та проводити лікування септичних ускладнень у
тварин із новоутворенням та розробити ефективну терапію з
врахуванням збудників та їх біологічних властивостей.
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# 248. Concentrated Yolk Diluent for Stud Bull Semen
Cryopreservation
Pavlenko B., Bolotin V.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Requirements for the sanitary quality of stud bull
semen are aimed at preventing female endometrium contamination
with viral bacterial agents in the artificial insemination with frozen
stud bull semen. This issue is of particular importance due to an
intensive implementation in the production of the latest animal
reproduction biotechnologies and the wide international exchange of
genetic resources.
Many studies have proven that semen processed without applying
special means of aseptics and antiseptics can be contaminated with
infections getting to it through a diluent.
The use of infected semen leads to the emergence of mixed virus
and bacterial infections in females, which occur in the form of
embryonic mortality, abortion and postpartum complications leading
to cow infertility. In this regard, the operation technology of a
cattle breeding farm should ensure an appropriate sanitary
standards and high bio indicators of frozen semen.
Methods. The studies were based on the hypothesis of creating a
sterile, concentrated yolk medium to avoid infectious contamination,
where sucrose concentration in yolk was 32% and glycerin
concentration – 20%, which possess a bacteriostatic effect, and
after the subsequent heat treatment in a water bath at 70 °C – a
bactericidal effect.
Stud bull semen production, dilution and freezing were conducted
following Kharkiv technology. Lactose-yolk-glycerin medium was
used as the control.
The production pattern of a long-term medium has been developed
and a comparative study of bioindicators of stud bull semen with its
use has been carried out.
The studies were conducted on separated ejaculates. Experimental
media samples were examined for bacterial contamination
according to the National Standard of Ukraine (DSTU) 3535-97.
The medium sterility was analyzed shortly after its production and
throughout the year.
Results. After dilution the semen motility was 7.3±0.01, after
freezing and thawing 4.7±0.01, and the absolute survival rate –
23.8±1.1 relative units, survival in hours at T 38 °C (t) – 9.3±0.05.
The indicators in the control were: 7.3±0.02; 4.5±0.02; 15.3±1.2;
7.5±0.05, respectively.
The concentrate of sterile cryoprotective yolk diluent of extended
storage period semen used after its extra hydration was formed.
Conclusions. The developed method of concentration and
sterilization of a yolk diluent allows to avoid pathogenic semen
contamination during its preparation for freezing. It was established
that there was a synergistic bactericidal effect from concentration of
components and sterilization by heating the medium.

# 248. Концентрований жовтковий розріджувач для
кріоконсервації сперми бугаїв-плідників
Павленко Б., Болотін В.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Вимоги до санітарної якості сперми плідників ставлять
за мету профілактику контамінації ендометрію самиць
вірусбактерійними агентами при штучному осіменінні
замороженою спермою бугаїв. Ця проблема набуває
особливого значення у зв’язку з інтенсивним впровадженням у
виробництві новітніх біотехнологій відтворення тварин та
широким міжнародним обміном генетичними ресурсами.
Багатьма дослідженнями доведено, що сперма, оброблена без
застосування спеціальних засобів асептики і антисептики
може бути контамінована інфекціями, які попадають до неї
через розріджувач.
Застосування інфікованої сперми приводить до виникнення
змішаних вірус-бактерійних інфекцій у самиць, які
проявляються у вигляді ембріональної смертності, абортів та
післяродових ускладнень, що призводить до безпліддя корів. У
зв’язку з цим, технологія роботи племпідприємства повинна
забезпечувати відповідний санітарний рівень та високі
біологічні показники замороженої сперми.
Методи. Дослідження засновані на гіпотезі щодо можливості
створення стерильного концентрованого жовткового
середовища для уникнення інфекційного забруднення, в якому
концентрація сахарози у жовтку становила 32%, а гліцерину –
20%, що діє бактеріостатично, а після наступної термообробки
в водяній бані при температурі 70 °С – бактерицидно.
Отримання, розбавлення і заморожування сперми бугая
проводили за Харківською технологією. Контролем було
лактозо-жовтково-гліцеринове середовище.
Розроблена схема виготовлення довгозбереженого
середовища і проведено порівняльне вивчення біологічних
показників сперми бугаїв з його використанням.
Дослідження проводили на розділених еякулятах.
Експериментальні зразки середовищ досліджувались на
бактеріальну забрудненість згідно Державного Стандарту
України (ДСТУ) 3535-97.
Стерильність середовища перевіряли безпосередньо після
його виготовлення та на протязі року.
Результати. Рухливість сперми після розбавлення складала
7,3±0,01 бали, рухливість після заморожування-відтаювання
становила 4,7±0,01 бали, а показник абсолютної виживаності –
23,8±1,1 умовних одиниць, виживаність в годинах при
температурі 38 °C (t) – 9,3±0,05. У контролі відповідно:
7,3±0,02; 4,5±0,02; 15,3±1,2; 7,5±0,05.
Створено концентрат стерильного кріопротективного
жовткового розріджувача сперми тривалого строку зберігання,
який використовується після додаткової його гідратації.
Висновки. Розроблений спосіб концентрування та стерилізації
жовткового розріджувача дає змогу уникнути патогенної
контамінації сперми в період її підготовки до заморожування.
Встановлено факт синергічного бактерицидного ефекту от
концентрування компонентів і стерилізації прогріванням
середовища.
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# 257. Sorbent Use in Manufacturing Alternative Phyto-Diluents
for Cryopreservation of Bull Semen
Pavlenko L., Didyk T., Pavlenko B.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The use of diluents based on leguminous hydrolyzate
for cryopreservation of bull sperm, as an alternative to yolk diluent,
ensures the avoidance of infectious gynecological diseases. It also
creates conditions for the development of new bio-safe
cryoprotective diluents with their subsequent optimization. It is
known that soybeans and other legumes contain toxic substances
for spermium. We are the first who conduct sorbent purification of
previously developed phyto-diluents, obtained from soy flour and
red lentil by a water extraction method according to Ukrainian
Patent No. 366667 "A method of making preservative sperm" for
cryopreservation of bull semen with the aim of increasing the
biological indicators of frozen sperm and ensuring a high level of
biological and sanitary indicators of sperm products.
Methods. The manufactured polycomponent plant diluent, which
contains 70% of soybean hydrolyzate extract and 30% of lentil seed
hydrolyzate extract, was enriched with the following sorbents: silicon
dioxide and activated carbon with concentration of 30%, which after
exposure was removed using centrifugation. As control No. 1, a
vegetable diluent that was not purified by a sorbent was used, and
as control No. 2, a standard solvent (yolk) was used. Osmotic
pressure, pH was determined according to National Standard
(DSTU) 3535-97. Biological indicators of sperm (mobility, absolute
survival rate, survival rate in hours) after depreservation were
evaluated using the Kharkiv technology for aseptic production,
cryopreservation and storage of bull semen (AS No. 523693. – in
1974, Bulletin of the NTI NIIZh of forest-steppe and Polissia, 1976,
No. 16).
Results. According to the results of the research, the best
indicators were found in semen frozen in a vegetative diluent using
a sorbent of silicon dioxide. Moreover, in the experiment, the
mobility of (a) sperm after depreservation was 5.57±1.0 with the
sorbent, 4.5±1.3 – in control No. 1, and 4.0±1.3 – in control No. 2;
absolute survival rate (Sa) with a sorbent – 19.2±1.1, in control No.
1 – 16.8±1.2, in control No. 2 – 15.8±0.2; survival in hours (t): with a
sorbent – 8.7±0.5; in the control No. 1 – 7,8±0,4; in control No. 2 –
7.5±0.3. Osmotic pressure in all media was 8.2 atmospheres and
pH – 6.2 units.
Conclusions. The best biological parameters of sperm were
obtained using a polypropylene diluent of vegetable origin,
consisting of 70% soya hydrolyzate extract and 30% hydrolyzate
extract of red lentil seed with additional purification with silicon
dioxide sorbent.
The diluent purified by the sorbent was better than the biological
parameters of depreserved sperm as compared to controls. By
reducing the toxic effects of legume hydrolysates on spermatozoa,
we obtained increased biological indicators of sperm products,
which makes it possible to increase its fertilizing ability.

# 257. Використання сорбенту при виготовленні
альтернативного фіторозріджувача для кріоконсервації
сперми бугаїв
Павленко Л., Дідик Т., Павленко Б.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Використання розріджувачів на основі гідролізату
бобових для кріоконсервації сперміїв бугаїв, як альтернативи
жовтковим розріджувачам, забезпечує уникнення інфекційних
гінекологічних захворювань, а також створює умови для
розробки нових біобезпечних кріопротективних розріджувачів
з подальшою їх оптимізацією. Відомо, що зерно сої та інших
бобових містить токсичні речовини для сперміїв. Нами вперше
було проведено очищення сорбентами раніше розробленого
фіторозріджувача, отриманого з соєвої муки і сочевиці
червоної методом водяної екстракції згідно патенту України №
366667 «Спосіб виготовлення консерванту сперми» для
кріоконсервації сперміїв бугаїв з метою підвищення біологічних
показників сперми замороженої та забезпечення високого
рівня біологічних і санітарних показників спермопродукції.
Методи. У виготовлений полікомпонентний рослинний
розріджувач, у складі якого міститься 70% екстракту
гідролізату сої та 30% екстракту гідролізату насіння сочевиці
червоної, вносили сорбенти: діоксид кремнію та вугілля
активоване з концентрацією 30 %, які після експозиції
видаляли шляхом центрифугування. У якості контролю №1
використовували не очищений сорбентом рослинний
розріджувач, а у якості контролю №2 – стандартний
розріджувач (жовтковий). Осмотичний тиск, рН визначали за
ДСТУ3535-97. Біологічні показники сперми (рухливість,
показник абсолютної виживаності, виживаність в годинах)
після деконсервації оцінювали за Харківською технологією
асептичного одержання, кріоконсервації і зберігання сперми
бугаїв (А.С. №523693. – 1974 р., «Бюллетень НТИ НИИЖ
Лесостепи и Полесья», 1976, №16).
Результати. За результатами досліджень кращі показники
виявились у сперми замороженої у рослинному розріджувачі з
використанням сорбенту діоксиду кремнію. При цьому в досліді
рухливість (а) сперми після деконсервації склала з сорбентом –
5,57±1,0, в контролі №1 – 4,5±1,3, в контролі №2 – 4,0±1,3;
показник абсолютної виживаності (Sa) з сорбентом – 19,2±1,1,
в контролі №1 – 16,8±1,2, в контролі №2 – 15,8±0,2; виживаність
в годинах (t): з сорбентом – 8,7±0,5; в контролі №1 – 7,8±0,4; в
контролі №2 – 7,5±0,3. Осмотичний тиск в усіх середовищах
становив 8,2 атмосфери а pH – 6,2 одиниці.
Висновки. Найкращі біологічні показники сперми були
отримані при використанні полікомпонентного розріджувача
рослинного походження, до складу якого входить 70%
екстракт гідролізату сої та 30% екстракт гідролізату насіння
сочевиці червоної з додатковим очищенням сорбентом
діоксидом кремнію.
Очищений сорбентом розріджувач був кращим за біологічними
показниками деконсервованої сперми у порівнянні з
контролями. За рахунок зменшення токсичної дії гідролізатів
бобових на спермії ми отримали підвищені біологічні показники
спермопродукції, що дає можливість підвищити її запліднюючу
здатність.
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# 289. Microscopic Fungi as Cattle Feed Contaminants in
South-Eastern Regions of Ukraine in 2016-2018
Gerilovych I., Yaroshenko M., Orobchenko O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Control of microscopic fungi contamination of feed
and feed raw materials, the main contaminants of biological origin,
is a pressing issue of feed and livestock product safety throughout
the world.
The goal of the study was determination of contamination degree of
microscopic fungi and their species composition in cattle feed in
Ukraine.
Methods. During the mycological examination in 2016-2018, 144
samples of feed and feed raw materials for cattle were studied (in
2016 – 49 samples, in 2017 – 50 and in 2018 – 45) provided by
producers and consumers from different regions of Ukraine. The
degree of feed microscopic fungi contamination was determined by
counting the colonies of primary excretion in the conditions of
sowing into a nutrient medium wort-agar and Čapek agar the total
number of fungi spores in 1 g of feed. The species of the
micromycete isolates was determined by comparing the cultural and
morphological features of the isolated microbiota with the
descriptions given in the determinants and with the museum strains
of test cultures.
Results. An increase in the percentage of feed was determined, the
degree of contamination of which with micromycete spores
exceeded the maximum permissible levels (more than 5.0×104
spores per 1 g of feed). If in 2016 the share of poor-quality feed was
39.0%, then in 2017 and 2018 it reached 79.0% and 73.3%,
respectively. In this case, the main feed contaminants were
representatives of mold fungi of the Aspergillus Mich. – 53.0%,
Penicillium Linc. – 17.8%, Fusarium Linc. – 4.7%, Mucoraceae
family – 7.7%, representatives of another genus were 16.8%. It
should also be noted that the number of isolates taken from
Aspergillus Mich. increased from year to year, which could be
explained by optimal weather conditions (dry, hot summer) for their
development. Toxogen taxa of micromycetes were represented by
the following species: Asp. flavus, Asp. аmstelodami, Asp. niger,
Asp. sydowi, Asp. fumigatus, Asp. candidus, Asp. oryzae,
Asp. ochraceus, Pen. lanosum, Pen. commune, Pen. stoloniferum,
Fusarium moniliforme, Fusarium oxysporum.
Conclusions. More than a third of the cattle feed in the South-
Eastern region of Ukraine in 2017 and 2018 were affected by
microscopic fungi whose content exceeded the maximum residue
level (MRL). Thus, mycological monitoring of feed and feed raw
materials is a prerequisite for preventing animal mycotoxicosis,
reducing economic costs, obtaining safe livestock products and
minimizing risks to human health.

# 289. Мікроскопічні гриби як контамінанти кормів для
великої рогатої худоби південно-східних регіонів України у
2016-2018 рр.
Герілович І., Ярошенко М., Оробченко О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Контроль забрудненості кормів і кормової сировини
мікроскопічними грибами – основними контамінантами
біологічного походження, є актуальним питанням безпечності
кормів та продукції тваринництва в усьому світі.
Метою даних досліджень було визначити ступінь
забрудненості мікроскопічними грибами та їх видовий склад у
кормах для великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні.
Методи. За мікологічного моніторингу у 2016-2018 рр. було
досліджено 144 проби кормів та кормової сировини для ВРХ (у
2016 році – 49 проб, у 2017 році – 50 та у 2018 році – 45 проб),
наданих виробниками і споживачами із різних регіонів України.
Ступінь контамінації кормів мікроскопічними грибами
визначали шляхом підрахунку колоній первинного виділення
за умов висіву у поживні середовища – сусло-агар та Чапека
загальної кількості спор грибів у 1 г корму. Видову
приналежність ізолятів мікроміцетів встановлювали шляхом
порівняння культурально-морфологічних ознак виділеної
мікобіоти з описами, наведеними у визначниках та з
музейними штамами тест-культур.
Результати. Встановлено підвищення відсотку кормів, ступінь
контамінації яких спорами мікроміцетів перевищував
максимально допустимі рівні (більше 5,0×104 спор у 1 г корму).
Зокрема, якщо в 2016 р. частка недоброякісних кормів
дорівнювала 39,0%, то у 2017 і 2018 рр. вона сягала 79,0% і
73,3% відповідно. При цьому основними контамінантами кормів
були представники плісеневих грибів родів Aspergillus Mich. –
53,0%, Penicillium Linc. – 17,8%, Fusarium Linc. – 4,7%, родини
Mucoraceaе – 7,7%, представники інших родів склали 16,8%.
Слід відмітити також, що кількість виділених ізолятів
представників роду Aspergillus Mich. збільшувалась з року в
рік, що пояснюється оптимальними погодними умовами (сухе,
спекотне літо) для їх розвитку. Токсиноутворюючі таксони
мікроміцетів були представлені наступними видами:
Asp. flavus, Asp. аmstelodami, Asp. niger, Asp. sydowi,
Asp. fumigatus, Asp. candidus, Asp. oryzae, Asp. ochraceus,
Pen. lanosum, Pen. commune, Pen. stoloniferum,
Fusarium moniliforme, Fusarium oxysporum.
Висновки. Більше третини кормів для ВРХ у південно-
східному регіоні України в 2017 і 2018 рр. були уражені
мікроскопічними грибами, вміст яких перевищував
максимально допустимі рівні (МДР). Отже мікологічний
моніторинг кормів і кормової сировини є необхідною умовою
запобігання мікотоксикозам тварин, зниження економічних
витрат, отримання безпечної продукції тваринництва і
мінімізації ризиків для здоров’я людини.
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# 318. Development of Effective Drug Nanopreparations for
Treatment of The Animal’s Reproductive Tract Infections
without Antibiotics
Syrvatka V.1, Slyvchuk Yu.2, Shtapenko O.2, Gromyko O.1, Gevkan
I.2
1Ivan Franko Lviv National University;
2Institute of Animal Biology of the NAAS of Ukraine

Introduction. Infection diseases of animal’s reproductive system
especially endometritis are one of the most important causes of
infertility. Using antibiotics as antimicrobial agents in veterinary
practice are debated due to emergence of multidrug resistant
pathogenic microorganisms. Therefore, development of effective
nanopreparations for treatment of reproductive tract infections
without using of antibiotics has considerable value for veterinary
and human medicine. The main aim of the study was development
and investigation of complex preparation Nanoargoton for treatment
of different infectious diseases related to animal’s reproductive
system endometritis. The main hypothesis was using nanoproducts
with antibacterial properties instead of antibiotics.
Methods. The study consisted of few interrelated stages:
development and characteristic of nanopreparation; in vitro toxicity
investigation on animal’s gametes and embryos; in vivo toxicity
studies on mouse, rats and rabbits; assessment of the efficacy of
new preparation Nanoargoton for cow endometritis treatment.
Transmission electron microscopy, light microscopy and
spectroscopy were used for characterization of preparations at all
stages of the study. All experimental procedures with animals
(mouse, rat, rabbits and cows) in vitro and in vivo were approved by
the Ethics Commission of the Institute of Animal Biology NAAS of
Ukraine in accordance with the current Ukrainian legislation.
General and reproductive toxicity of nanopreparation and its
components were established using rabbit’s gametes and embryos
in vitro. In vivo experiments on mouse, rats and rabbits were
performed for determination of effective doses and schemes of
treatment. Investigation of the therapeutic effectiveness of new
nanoproduct was performed using 117 cows with endometritis.
Results. As the result, we developed a new complex of liposomal
preparation with silver nanoparticles spherical in shape with size
10-12 nm. During the nanopreparation development, type of
nanoparticles (silver nanoparticles), chemical synthesis conditions,
stabilization (polyvinylpyrrolidone) and purification by dialysis, form
of nanopreparation (liposomal emulsion), its quality composition
(support agents, oxitocin and vitamins), size of liposomes 200 nm,
effective antibacterial concentrations ‒ 120 µg/ml were established.
In vitro experiments allowed establishing critical concentration (10
µg/ml) of silver nanoparticles for its application. The results showed
that the new nanopreparations have great efficiency (more than
98%) for treatment of cow endometritis.
Conclusions. Therefore, new nanopreparation is effective for
treatment of the animal’s reproductive tract infections without
antibiotics. Future studies will be directed to the investigation of
nanopreparation for treatment of other infection diseases.

# 318. Розробка ефективних нанопрепаратів для лікування
інфекцій репродуктивного тракту тварин без антибіотиків
Сирватка В.1, Сливчук Ю.2,Штапенко О.2, Громико О.1, Гевкан
І.2
1Львівський національний університет імені Івана Франка;
2Інститут біології тварин НААН України

Вступ. Інфекційні захворювання репродуктивної системи
тварин, зокрема ендометрити, є однією із найчастіших причин
безпліддя. Використання антибіотиків, як антимікробних
препаратів у ветеринарній практиці є предметом дискусії через
появу мультирезистентних патогенних мікроорганізмів. Тому
розробка ефективних нанопрепаратів для лікування
інфекційних захворювань репродуктивних органів без
застосування антибіотиків має важливе значення для
ветеринарії та медицини. Основною метою роботи була
розробка та дослідження комплексного препарату
«Наноарґотон» для лікування різних інфекційних захворювань,
пов’язаних з репродуктивною системою тварин, зокрема
ендометриту. Основною гіпотезою було використання
нанопродуктів з антибактеріальними властивостями замість
класичних антибіотиків.
Методи. Робота складалася з декількох взаємопов’язаних
етапів: створення і характеристика нанопрепаратів;
дослідження токсичності in vitro на гаметах і ембріонах тварин;
дослідження токсичності in vivo на мишах, щурах і кролях;
оцінка ефективності нового препарату «Наноарґотон» для
лікування ендометриту корів. Для характеристики препаратів
використовували трансмісійну електронну мікроскопію,
світлову мікроскопію та спектроскопію. Всі експериментальні
процедури з тваринами in vitro та in vivo були схвалені Комісією
з біоетики Інституту біології тварин НААН України у
відповідності до чинного законодавства України. Загальну та
репродуктивну токсичність нанопрепарату та його
компонентів, зокрема, встановили за допомогою гамет і
ембріонів кролів in vitro. Експерименти in vivo на мишах, щурах і
кролях проводили для визначення ефективних доз і схем
лікування. Дослідження терапевтичної ефективності нового
нанопрепарату проводили впродовж 2013-2016 рр. на 117
коровах з клінічними проявами ендометриту, які піддавались
лікуванню дослідним препаратом.
Результати. В результаті було розроблено новий комплексний
ліпосомальний препарат з наночастинками срібла сферичної
форми розміром 10-12 нм. Під час розробки нанопрепарату
було визначено тип наночастинок (наночастинки арґентуму),
параметри хімічного синтезу, стабілізації полівінілпіролідоном
та очищення діалізом, встановлено форму нанопрепарату
ліпосомальна емульсія, його якісний склад: допоміжні
речовини, окситоцин та вітаміни, розмір ліпосом 200 нм та
ефективну антибактеріальну концентрацію 120 мкг/мл.
Експерименти in vitro дозволили встановити критичну
концентрацію (10 мкг/мл) наночастинок арґентуму. Результати
показали, що нові ліпосомні нанопрепарати є ефективними
(ефективність більше 98%) для лікування ендометритів у корів.
Висновки. Отже, новий нанопрепарат ефективний для
лікування інфекцій репродуктивних органів тварин без
антибіотиків. Подальші дослідження будуть скеровані на
вивчення можливості застосування нанопрепарата для
лікування інших інфекційних захворювань.
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# 331. Histochemical Characteristics of Spinal Motoneurons of
Mature Dogs
Sokulskii I., Horalskyi L.
Zhytomyr National Agroecological University

Introduction. The development and functioning of the nervous
system depend on the formation of its chemical composition and is
determined by the specific character of metabolism. There are high
concentrations of chemical compounds there – proteins, nucleic
acids, etc. Therefore, it is extremely important to study the
localization and content of chemical compounds in the organs of the
central nervous system of animals at the cellular and tissue levels.
Method. The studies were conducted at the Department of
Anatomy and Histology of the Faculty of Veterinary Medicine of
Zhytomyr National Agroecological University. The material for
research was the thoracic spinal cord of mature dogs (n=8).
Anatomical, histochemical research methods were used. The
histochemical studies for DNA, RNA and protein compounds
identification and localization in the histo- and cytostructural of the
spinal cord were performed according to the recommendations as
suggested in the manual of L. P. Horalskyi, V. T. Khomych,
O. I. Kononskyi.
Results. The neuroplasm of motoneuron of the spinal ventral horns
contains pronounced basophilic stippling’s, which indicates the
intensive development of protein synthesis apparatus in the form of
fine or coarse grain, regularly filled most of the neuroplasm. In some
neurons, such stippling is revealed at the periphery of the
neuroplasm.
The greatest quantity of nucleic acids and protein compounds are
found in the neurons of the ventral horns of the spinal grey matter
and the nucleus of glial cells, where nucleic acids and basic proteins
are evenly distributed in form of masses of various sizes. The
concentration of the latter depends on the size of the nerve cells.
Thus, RNA in small cells compactly fills the entire neuroplasm with a
regular accumulation of the masses of small size. In large cells,
such masses are of larger size.
The places of location of basic proteins in the spinal cord are
neurocytes and glial cells. In the nerve cell, “total proteins” are
found in the neuroplasm and the nucleus. The highest concentration
of proteins (+++) is observed in the nucleoli, slightly low (++) – in
karyolemma, and very low (+) (almost absent) – in karyoplasm.
Conclusions. In the study of histological slides for the detection
and distribution of nucleic acids and proteins, we established the
consistent pattern of their distribution in the structures of the spinal
cord of vertebrate animals. The motoneurons of the spinal ventral
horns of dogs are characterized by intense histochemical reactions
to the nucleic acids and proteins. These substances are mainly
concentrated to a greater degree around the nucleus, karyolemma
and neuroplasm of motoneurons. Further studies will focus on the
morphology of the spinal cord of other representatives of domestic
animal species.

# 331. Гістохімічна характеристика мотонейронів спинного
мозку статевозрілих собак
Сокульський І., Горальський Л.
Житомирський національний агроекологічний університет

Вступ. Розвиток та функціонування нервової системи
залежить від формування її особливого хімічного складу і
визначається специфікою метаболізму. Тут виявляються
високі концентрації хімічних сполук – білків, нуклеїнових
кислот тощо. Тому надзвичайно актуальним питанням є
вивчення локалізації та вмісту хімічних сполук в органах
центральної нервової системи тварин на клітинному та
тканинному рівнях.
Методи. Дослідження проводили на кафедрі анатомії і
гістології факультету ветеринарної медицини Житомирського
національного агроекологічного університету. Матеріалом для
досліджень був грудний відділ спинного мозку статевозрілих
собак (n=8). В роботі використовувались анатомічні, гістохімічні
методи досліджень. Гістохімічні дослідження для виявлення та
локалізації ДНК та РНК і білкових сполук в гісто- та
цитоструктурах спинного мозку проводили згідно
рекомендацій запропонованих у посібнику Л. П. Горальського,
В. Т. Хомича, О. І. Кононського.
Результати. Нейроплазма мотонейронів вентральних рогів
спинного мозку містить виражені глибки базофільної
зернистості, що свідчить про інтенсивний розвиток у них
білоксинтезуючого апарату, який знаходиться у вигляді дрібної
або крупнішої зернистості, рівномірно заповнюючи майже всю
нейроплазму. У деяких нейронах така зернистість міститься на
периферії нейроплазми.
Найбільшим вмістом нуклеїнових кислот та білкових сполук є
нервові клітини вентральних рогів сірої речовини спинного
мозку та ядра гліальних клітин, де нуклеїнові кислоти та
загальні білки рівномірно розподіляються у вигляді глибок
різної величини. Концентрація останніх залежить від величини
нервових клітин. Так, РНК у малих клітинах заповнює щільно
всю нейроплазму рівномірним скупченням глибок невеликих
розмірів. У великих клітинах такі глибки більших розмірів.
Місцями локалізації загальних білків у спинному мозку є
нейроцити та гліальні клітини. У нервовій клітині «сумарні
білки» виявляються в нейроплазмі і ядрі. Найбільша
концентрація білків (+++) спостерігається в ядерцях, дещо
менша (++) – в каріолемі, і дуже мало (+) (майже відсутня) – у
каріоплазмі.
Висновки. При вивченні гістопрепаратів на виявлення та
розподіл нуклеїнових кислот і білків нами встановлена
закономірність їх розподілу в структурах спинного мозку
хребетних тварин. Мотонейрони вентральних рогів спинного
мозку собак характеризуються інтенсивними гістохімічними
реакціями на вміст нуклеїнових кислот та білків. Ці речовини в
основному сконцентровані у більшій мірі навколо ядра,
каріолеми та нейроплазми мотонейронів. Подальші
дослідження плануються з вивчення морфології спинного
мозку інших представників видів свійських тварин.
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# 364. Monitoring of Genetically Modified Soybean in Dry Dog
Feeds
Shynkarenko L.1, Kalakailo L.1, Plotnitska A.1, Ishchenko V.2,
Ishchenko L.2
1Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products
of the National University of Life and Environmental Sciences of
Ukraine;
2National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. Genetically modified soybean is often used to
produce feed for both productive animals and for pets (dogs, cats).
According to the Law of Ukraine “On the State System of Biosafety
at the Time of Creating, Testing, Transporting, and Using
Genetically Modified Organisms” No. 1103, the information on the
content of genetically modified (GM) plants or ingredients derived
from them should be properly indicated on the label of the feed.
The purpose was to study dry dog feeds of import and domestic
production on their compliance with the implementation of the Law
of Ukraine on GMO circulation.
Methods. For research, dry dog feeds (32 samples) produced by
different countries of the world (Canada, Italy, Spain, France, Czech
Republic, England, Germany, USA, Lithuania, Spain, Ukraine) was
used and of different class of quality (holistic, super-premium,
premium, economy) purchased in the trade network. The samples
were tested by the real-time polymerase chain reaction (qPCR). In
none of the feeds, the content of GM soybean or ingredients derived
from it was not found.
Results. In the first stage of the study, transgene insertion
expression regulators were screened (35S promoter, Nos terminator
and CMV promoter (pFMV) were screened), and in the case of
positive samples, GM-line soybean line GTS 40-3-2 was identified.
Of 32 tested feeds, GMOs was detected in 10 samples (31.25%).
Moreover, the 35S promoter and Nos terminator were detected in
10 feeds (31.25%), and the 35S promoter, Nos terminator and CMV
promoter (pFMV) were detected in 8 feeds (25.0%). In all positive
samples there identification GM-line soybean line GTS 40-3-2.
An analysis of the country of origin of the feed containing GM
soybean showed that 50.0% of the feeds are produced in Canada
and the USA, 30.0% ‒ in Ukraine, and 20.0% ‒ in the countries of
the European Union (Lithuania, Germany).
In the analysis of positive samples regarding the feed class, it has
been established that GM soybean was in all classes of feed
quality, except for holistic class.
Conclusions. The study results indicate that GM soybean is used
to produce dry dog feeds, both of import and Ukraine production.
Given that information on the use of GM soybean or ingredients
derived from it was not mentioned on the label of the feed, one can
say that feed producers and importers do not comply with the Law
of Ukraine on the GMOs in terms of labeling products that include
the GMOs.

# 364. Моніторинг генетично-модифікованої сої в сухих
кормах для собак
Шинкаренко Л.1, Калакайло Л.1, Плотніцька А.1, Іщенко В.2,
Іщенко Л.2
1Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБіП
України;
2Національний університет біоресурсів і природокористування
України

Вступ. Генетично модифіковану сою часто використовують
для виробництва кормів як для продуктивних тварин, так і для
домашніх (собак, котів). Згідно Закону України «Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів» № 1103, інформація про вміст генетично
модифікованих (ГМ) рослин або інгредієнтів, отриманих з них,
повинна відповідним чином бути зазначена на етикетці корму.
Метою робити було дослідити сухі корми для собак імпортного
та вітчизняного виробництва щодо відповідності виконання
Закону України про обіг ГМО.
Методи. Для дослідження використовували сухі корми (32
зразки) для собак виробництва різних країн світу (Канада,
Італія, Іспанія, Франція, Чехія, Англія, Німеччина, США, Литва,
Іспанія, Україна) та різного класу якості (холістик, супер-
преміум, преміум, економ), придбаних в торгівельній мережі.
Зразки досліджували методом полімеразної ланцюгової реакції
(ПЛР) в реальному часі. На жодному з досліджуваних кормів
факт вмісту ГМ-сої, або інгредієнтів, отриманих з неї, не було
зазначено.
Результати. На першому етапі дослідження проводили
скринінг регуляторів експресії трансгенних вставок (35 S
промотор, Nos термінатор та промотор вірусу мозаїки ранника
(pFMV)), і у випадку виявлення позитивних зразків проводили
ідентифікацію ГМ-лінії сої GTS 40-3-2. Із 32 досліджуваних
кормів ГМО було виявлено у 10 зразках (31,25%). Причому 35 S
промотор та Nos термінатор виявлено у 10 кормах (31,25%), а
35 S промотор, Nos термінатор та промотор вірусу мозаїки
ранника (pFMV) виявлено у 8 кормах (25,0%). У всіх
позитивних зразках ідентифіковано ГМ-лінію сої GTS 40-3-2.
Аналіз країни-виробника кормів, у яких виявлено ГМ-сою,
показав, що 50,0% таких кормів є виробництва Канади та
США, 30,0% є українськими та 20,0% – виготовленими у
країнах Європейського союзу (Литва, Німеччина).
При аналізі позитивних зразків щодо класу корму встановлено,
що ГМ-соя була представлено у всіх класах якості кормів, окрім
холістик класу.
Висновки. Отримані результати дослідження свідчать про те,
що ГМ-соя використовується для виробництва сухих кормів
для собак як імпортного, так і вітчизняного виробництва.
Зважаючи на те, що інформація про використання ГМ-сої або
інгредієнтів, отриманих з неї, не була зазначена на етикетці
корму, можна говорити про те, що виробниками та
імпортерами кормів не виконується Закон України про обіг
ГМО в частині маркування продукції, до складу якої входить
ГМО.
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# 394. The Lymph Node Ratio is an Important Morphometric
Indicator of the Development of White Pulp of Spleen of
Vertebrates
Dunaievska O.1, Vasylchenko V.2, Kuchmenko O.2
1Zhytomyr National Agroecological University;
2National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

Introduction. The spleen is an important organ of immunogenesis
that carries out numerous functions in the body. To study the
immunomorphology of the spleen, it is necessary to consider the
formation and functioning of the B- and T-dependent zones of the
white pulp of the spleen, which include lymphoid nodes (LNs) and
periarterial lymphoid sheaths (PALS).
Methods. The study was conducted during 2012-2018 at the
Department of Anatomy and Histology of the Zhytomyr National
Agroecological University. The samples were collected from
clinically healthy reproductive farm animals of the Zhytomyr oblast
in the phase of morphologic and functional maturity of the organ:
Siluris glanis Linnaeus 1758 – wels catfish, Rana ridibunda Pallas
1771 – marsh frog, Lacerta viridis Laurenti 1768 – European green
lizard, Gallus gallus, Form domestica Linneo, 1758 – domestic
chicken, Columbia livia Gmelin 1789 - rock dove, Oryctolagus
cuniculus Linnaeus, 1758 – European rabbit, Sus scrofa, forma,
domestica Linnaeus 1758 – domestic swine, Ovis aries Linnaeus
1758 – domestic sheep, Bos taurustaurus Linnaeus 1758 –
domestic bull, Equus ferus caballus Linnaeus 1758 – domestic
horse. The number of specimens of each animal species was 26.
Samples were fixed in formalin, washed, dehydrated, poured into
paraffin. Histologic sections were made on a microtubule MS-2,
thickness 4-6 microns, stained with Ehrlich's hemotoxylin and eosin.
The lymph node ratio (LNR) was calculated as the ratio of the
diameter of the LNs to the width of the PALS.
The digital data were processed using Excel software and
STATISTICA 6.0 (Stat-soft, USA) with the calculation of the mean
(M) and error (±m).
The research protocol has been approved by the Bioethical
Examination Commission and permitted at the Zhytomyr National
Agroecological University.
Results. The diameter of LNs also includes information on the
amount of lymphoid tissue grouped in LNs, which may indicate the
degree of a tissue structure hypertrophy/hypotrophy. An analysis of
the PALS width dynamics is important for quantifying the T-cell
lymphoid component of the white pulp, since T-lymphocytes are
mostly located within the PALS. The values of the LC are:
2.63±0.11 – a catfish, 2.96±0.12 – a frog, 1.84±0.09 – a lizard,
1.56±0.08 – a dove, 2.0±0.2 – a chicken, 5.10±0.32 – a rabbit,
4.12±0.26 – a sheep, 3.72±0.29 – a swine, 8.06±0.43 – a horse and
5.11±0.46 – a bull. The LC shows the ratio of the localization of B-
and T-lymphocytes. It characterizes the intensity and correlation of
immune responses of humoral and cell mediated immunity types,
respectively.
Conclusions. The LC is the largest in mammals compared to birds
and poikilothermic animals. This may indicate evolutionary
development and improvement of humoral immune response in
vertebrates.
Further research will be focused on immunohistochemical study of
lymphocyte subpopulations.

# 394. Лімфоїдний коефіцієнт – важливий морфометричний
показник розвитку білої пульпи селезінки хребетних
тварин
Дунаєвська О.1, Васильченко В.2, Кучменко О.2
1Житомирський національний агроекологічний університет;
2Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Вступ. Селезінка – важливий орган імуногенезу, який виконує
в організмі чисельні функції. Для вивчення імуноморфології
селезінки необхідно розглянути формування та
функціонування В- і Т-залежних зон білої пульпи селезінки, до
якої належать лімфоїдні вузлики (ЛВ) та періартеріальні
лімфоїдні піхви (ПАЛП).
Методи. Роботу виконували впродовж 2012–2018 рр. на
кафедрі анатомії і гістології Житомирського національного
агроекологічного університету. Матеріал для дослідження
відбирали у клінічно здорових статевозрілих тварин
господарств Житомирської області у фазі морфо-
функціональної зрілості органу: Siluris glanis Linnaeus 1758 –
сом звичайний, Rana ridibunda Pallas 1771 – жаба озерна,
Lacerta viridis Laurenti 1768 – ящірка зелена,
Gallus gallus, forma domestica Linneo, 1758 – домашня курка,
Columbia livia Gmelin 1789 – голуб сизий, Oryctolagus cuniculus
Linnaeus, 1758 – кріль європейський,
Sus scrofa, forma domestica Linnaeus 1758 – домашня свиня,
Ovis aries Linnaeus 1758 – баран свійський,
Bos taurustaurus Linnaeus 1758 – бик свійський,
Equus ferus caballus Linnaeus 1758 – кінь свійський. Кількість
зразків становила 26 кожного виду тварин. Матеріал
фіксували в формаліні, промивали, зневоднювали, заливали в
парафін. Гістологічні зрізи виготовляли на санному мікротомі
МС-2 товщиною 4-6 мкм, фарбували гематоксиліном Ерліха та
еозином. Лімфоїдний коефіцієнт (ЛК) обраховували як
відношення діаметру ЛВ до ширини ПАЛП.
Цифрові дані обробляли за допомогою програмного
забезпечення Excel і STATISTICA 6.0 («Stat-soft», США) із
визначенням середнього (M) та його похибки (±m).
Протокол досліджень схвалено комісією з біоетичної
експертизи і дозволено у Житомирському національному
агроекологічному університеті.
Результати. Діаметр ЛВ також інформацію про кількість
згрупованої у них лімфоїдної тканини, що може свідчити про
ступінь гіпер- або гіпотрофії цієї тканинної структури. Для
кількісної характеристики Т-клітинного лімфоїдного
компонента БП важливим є аналіз динаміки ширини ПАЛП,
оскільки Т-лімфоцити локалізуються переважно в межах
ПАЛП. Значення ЛК становлять: 2,63±0,11 – у сома, у жаби –
2,96±0,12, ящірки – 1,84±0,09, 1,56±0,08 – у голуба, 2,0±0,2 – у
курки, 5,10±0,32 ‒ у кроля, 4,12±0,26 – у барана, 3,72±0,29 – у
свині, 8,06±0,43 – у коня та 5,11±0,46 – у бика. ЛК показує
співвідношення зон локалізації В- і Т-лімфоцитів. Це
характеризує вираженість і співвідношення імунних відповідей
гуморального і клітинного типів імунітету відповідно.
Висновки. ЛК найбільший у ссавців порівняно з птахами та
пойкілотермними тваринами. Це може свідчити про
еволюційний розвиток та вдосконалення гуморальної імунної
відповіді у хребетних тварин.
Напрями подальших досліджень вбачаємо у
імуногістохімічному вивченні субпопуляцій лімфоцитів.
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# 419. New Approaches to Quality Evaluation of Stud Bull
Genetic Material
Savelieva M., Suchko O.
Institute of Animal Science of the NAAS of Ukraine

Introduction. For the cattle sperm processing before storing and
after thawing, it is important to use technologies that allow selecting
normal, active sperm from the total mass in the ejaculate. There are
several methods of the active fraction of sperm separation, among
which the two-layer gradient centrifugation of biomaterial is
technological and modern one. The key evaluation method for the
biological quality of the fresh-received diluted and thawed bull
sperm is to create spermograms, including the sperm motility,
viability, absolute viability, and concentration assessment. We
propose a method for evaluating the biological quality of sperm,
which additionally consider the determination of viability and
biological indicators of its active part.
Methods. The work was carried out on the basis of the breeding
enterprise of the Institute of Animal Science of the NAAS of Ukraine;
27 ejaculates of dairy and beef stud bulls were investigated.
The indicators of fresh-received and diluted with the protective
medium sperm were compared after cellular debris removal, as well
as the main physiological indicators of the potentially fertile fraction
(PFF) obtained from the frozen-thawed sperm without a cleaning
procedure.
For obtaining PFF, the freshly diluted and defrosted sperm was
subjected to a double density gradient centrifugation using
SpermGradient (COOK Medical Ukrainian Representative) with
addition of dilution and cryopreservation media. Thawing after
cryopreservation was carried out at a temperature of 38 °C with
recentrifuging for removal non-cryoresistant sperm cells.
Results. After the native sperm processing, the viability was 21.62
h, which is 1.75 times greater than in the unprocessed sperm. The
absolute viability was 123.2 conventional units (c.u.), and in the
control – 41.7 c.u. (p<0.001). The starting mobility in the
experimental group was higher and made up 9.02 points, or 90%,
which is 16.6% higher than the control.
The viability of PFF of the thawed sperm was 8.75 h, i.e., by 3 h
(32.8%) greater than in the control samples. The decreased motility
in PFF differed from the unprocessed thawed sperm, in which the
absolute viability was by 8.19 c.u. greater than in the control.
The difference in the viability and absolute viability between
experimental and control samples is statistically significant
(p<0.001) for both fresh-received and thawed sperm.
Conclusions. Compared with the traditional method of sperm
processing, the number of inactive and defective sperm cells is
reduced. PFF, both fresh-received and thawed, differs in a number
of biological parameters, which makes it necessary to introduce
auxiliary characteristics into spermograms. The proposed sperm
evaluation system will contribute to more efficient use of the thawed
biomaterial. The obtained characteristics require substantiation
through the definition of correlative relationship with the semen
fertilizing capacity.

# 419. Нові підходи до оцінки якості генетичного матеріалу
бугаїв-плідників
Савельєва М., Сушко О.
Інститут тваринництва НААН України

Вступ. Для обробки сперми великої рогатої худоби перед
заготівлею та після деконсервації важливо використовувати
технології, які б дозволяли відбирати нормальні, активні
спермії із загальної маси в еякуляті. Існує кілька методик
виділення активної фракції сперми, серед яких
центрифугування біоматеріалу у двошаровому градієнті є
технологічним та сучасним. Основним методом оцінки
біологічної якості свіжорозбавленої та деконсервованої сперми
бугаїв є створення спермограм, що включають оцінку
рухливості, виживаності, показника абсолютної виживаності,
концентрації сперміїв. Ми пропонуємо метод оцінки біологічної
якості сперми, що додатково передбачає визначення
виживаності та біологічні показники для її активної частини.
Методи. Роботи проводили на базі племпідприємства Інституту
тваринництва НААН України, досліджували 27 еякулятів
бугаїв-плідників молочного та м'ясного напрямку.
Порівнювали показники свіжоотриманої і розбавленої сперми
захисним середовищем після видалення «дебріса» (cellular
debris), а також основні фізіологічні показники потенційно-
фертильної фракції (ПФФ), отриманої з замороженно-відталої
сперми без очищувальної процедури.
Для отримання ПФФ свіжорозбавлену та деконсервовану
сперму піддавали дворазовій центрифугації у градієнтах
щільності SpermGradient (COOK Medical Ukrainian
Representative) з додаванням середовищ для розрідження і
кріоконсервування. Деконсервація після кріозберігання
проводилась за температури 38 °С з
повторним центрифугуванням для видалення
некріорезистентних статевих клітин.
Результати. Після обробки нативної сперми виживаність
складала 21,62 год, що у 1,75 раза більше, ніж у необробленої
сперми. Показник абсолютної виживаності склав
123,2 ум. од., в контролі – 41,7 ум. од. (р<0,001). Вищим був і
показник стартової рухливості в дослідній групі – 9,02 балів,
або 90%, що перевищує контроль на 16,6%.
Показник виживаності ППФ деконсервованої сперми склав
8,75 год, тобто на 3,00 год (32,8%) більше, ніж у контрольних
зразках. Зниження рухливості у ПФФ відрізнялось від
необробленої деконсервованої сперми, де показник
абсолютної виживаності на 8,19 ум. од. більше від контролю.
Різниця між дослідом та контролем щодо виживаності та
абсолютною виживаністю є статистично значущим (р<0,001) як
для свіжоотриманої так і для деконсервованої сперми.
Висновки. Порівняно з традиційним методом обробки сперми
зменшена кількість неактивних та пошкоджених сперміїв.
ПФФ, як свіжоотримана так і деконсервована, відрізняється за
рядом біологічних показників, що робить необхідним введення
до спермограми додаткових характеристик. Запропонована
система оцінки сперми сприятиме підвищенню ефективності
використання деконсервованого біоматеріалу. Отримані
характеристики потребують обґрунтування через визначення
корелятивного зв’язку з запліднюючою здатністю сперми.
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# 484. Effect of multi-enzyme product Natuzyme on
microscopic structure of chicken immune organs
Matsenko O., Kushch L.
Kharkiv State Veterinary Academy

Introduction. One of the directions of improving the productive
potential of poultry is to increase the effective absorption of nutrients
in feed. The modern agent, possessing a wide spectrum of enzyme
activity in the gastrointestinal tract of bird, is a multi-enzyme product
Natyzyme. Its application promotes the increase of live weight of
poultry, improves the digestibility of dry and organic matter of the
diet, increases the rate of digestion and conversion of feed, reduces
the withdrawal of unpolluted phosphorus from the body, normalizes
the mineral metabolism. The aim of the study was to assess the
histological effect of product Natyzyme on the state of the
immunocompetent organs of broiler chickens.
Methods. Experimental studies were conducted at the Department
of Animal Internal Diseases of the Kharkiv State Veterinary
Academy on 60 Ross 308 chicks. Birds of the first group (30 heads)
received Natyzyme at the dose recommended by manufacturer – 35
g per 100 kg of feed within 30 days from the 6th day of cultivation.
Birds of the control group (30 heads) did not receive the product.
Fabricius bursa, thymus and spleen were extracted from 5 birds of
45 days of age in each group for histological studies. Obtained
digital data of organs morphometric indicators were processed by
variation statistics method.
Results. Histological studies of chicken immunocompetent organs
in experimental group revealed a positive effect on their structure. In
the Fabricius bursa of the experimental group, large polygonal
forms of the follicle had a greater width of the cortical substance,
more densely saturated with lymphocytes of the cortical substance
(8-13 rows versus 7-10 in the control).
The chicken spleen in the experimental group contained more
germinal follicles rich in plasmocytes, which characterized the more
active state of the organ.
Pieces of the bird thymus in the experimental group had cortical
substance richer in lymphocytes. The ratio of the cerebellum
thickness to the sum of the cortical layer thickness o in their pieces
was smaller and was 0.5-1.3 versus 0.8-1.7 in the control. In
addition, there were light cavities detected in the medulla.
Conclusions. Consuming of the multi-enzyme complex product
Natyzyme demonstrated a positive effect on the microscopic state
of the immune system organs of broiler chickens.

# 484. Вплив мультиферментного препарату «Natuzyme» на
мікроскопічну будову органів імунітету курчат
Маценко О., Кущ Л.
Харківська Державна Зооветеринарна Академія

Вступ. Одним з напрямків покращення продуктивного
потенціалу сільськогосподарської птиці є підвищення
ефективного засвоювання поживних речовин корму. Сучасним
засобом, що володіє широким спектром ферментної активності
у шлунково-кишковому тракті птиці є мультиферментний
препарат «Natyzyme». Його застосування сприяє підвищенню
живої маси птиці, покращує перетравність сухої і органічної
речовини раціону, підвищує швидкість травлення і конверсію
корму, знижує виведення з організму незасвоєного фосфору,
нормалізує мінеральний обмін. Метою досліджень була
гістологічна оцінка впливу препарату «Natyzyme» на стан
імунокомпетентних органів курчат-бройлерів.
Методи. Експериментальні дослідження проводили в умовах
кафедри внутрішніх хвороб тварин Харківської державної
зооветеринарної академії на 60 курчатах кросу Ross 308. Птиці
першої групи (30 гол.) з кормом вводили препарат «Natyzyme»
у дозі, що рекомендовано у настанові виробника – 35 г на 100
кг корму впродовж 30 діб, починаючи з 6-ї доби вирощування.
Птиці контрольної групи (30 гол.), препарат не застосовували.
Для гістологічних досліджень від 5-ти гол. курчат кожної групи
45-добового віку відбирали бурсу Фабриціуса, тимус та
селезінку. Одержані цифрові дані морфометричних показників
органів обробляли методом варіаційної статистики.
Результати. На підставі гістологічних досліджень
імунокомпетентних органів курчат дослідної групи було
констатовано позитивний вплив на їх структуру. У Фабрицієвій
сумці птиці дослідної групи великі полігональної форми
фолікули порівняно з контролем мали більшу ширину кіркової
речовини, більш щільно насичену лімфоцитами кіркову
речовину (8-13 рядів проти 7-10 у контролі).
Порівняно з контролем, селезінка курчат дослідної групи у полі
зору мікроскопу містила більшу кількість гермінативних
фолікулів, що були щільно заповнені клітинами
плазмоцитарного ряду, що характеризувало більш активний
стан органу.
Часточки тимусу птиці дослідної групи мали більш насичену
лімфоцитами кіркову речовину. Відношення товщини мозкової
речовини до суми товщини кіркової у їх часточках було
меншим і становило 0,5-1,3 проти 0,8-1,7 у контролі. Крім того,
у мозковій речовині відзначали наявність дрібних світлих
порожнин.
Висновки. Використання курчатам-бройлерам
мультиферментного комплексного препарату «Natyzyme» мало
позитивний вплив на мікроскопічний стан органів імунної
системи курчат-бройлерів.
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# 024. Is it Communicable or Non-communicable Diseases that
Lead to Extinction of Ukrainians?
Grybinenko G., Tulushev Ye.
SI Zaporizhzhia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The urgency of the issue lies in the fact that over the
years of independence, the population of Ukraine has decreased by
10 million. The reason for this is chronic non-communicable
diseases (NCD). Globally, 41 million people die from NCD, which
makes up 71% of all deaths annually.
Methods. Statistical methods of correlation, risk assessment, as
well as demographic and sanitary statistical indicators were used.
The data of current reports of the State Statistics Service of
Ukraine, the Centre of Medical Statistics in Zaporizhzhia Oblast
were used as well.
Results. In Ukraine, NCD accounts for more than 73% of all
diseases, in Zaporizhzhia Oblast – more than 90%. NCD have the
greatest proportion among causes of death among the population –
63%. The structure of mortality according to causes has been stable
for many years: diseases of cardiovascular system – 64.5%; tumors
– 15.9%; external causes – 5.5%; gastrointestinal diseases – 3.2%;
respiratory diseases – 2.2%.
In 2017 alone in Ukraine, the prevalence of cardiovascular diseases
made up 22,447,510 cases. This means that every alternative
Ukrainian suffers from these diseases. The individual risk of death
from cardiovascular diseases in the oblast is 9.4-3, particularly from
ischemic heart disease – 6.1-3; from myocardial infarction – 3.9-4,
which is considered an unacceptable level of risk.
Among the causes of death, communicable diseases rank sixth.
Fortune is spent on the control of communicable diseases (more
than 200 million hryvnas per year); however, even vaccine-
preventable infections reappear. Example: outbreaks of measles (by
the end of 2018 367 cases), diphtheria, poliomyelitis, etc. The state
does not spend money on the prevention of NCD.
In Ukraine, 280 million hryvnias from the national budget were spent
in 2017 on the healthcare, i.e. on treatment of diseases; and in 2018
– 390 million hryvnia, with 55 million in Zaporizhzhia Oblast. At the
same time, 50 million hryvnias were allocated for the development
of physical culture and sports in the oblast in 2018. The government
even endorsed the program “A sports ground in every yard”; but
sports grounds did not appear. At the same time, for the
“prevention” of diseases, 2.4 billion liters of beer were produced,
and only 1.1 billion liters of milk. The authorities are proud to
prevent NCD by a smoking ban in public places.
The high morbidity and mortality of the population of our country is
preconditioned by socio-economic perturbations and depreciation of
health, both from the state, and the citizens themselves.
Conclusions. Despite the fact that the preventive medicine requires
the least costs, it is virtually ignored. The data obtained indicate the
need for an active demographic policy at the state level. The
experience of Finland can be used as an example. Due to the large-
scale implementation of extensive predominantly preventive
measures at the individual and population levels, including the law
about the ban on tobacco and alcohol advertising, Finland now
belongs to the countries with a low mortality rate from NCD.

# 024. Інфекційні чи неінфекційні хвороби призводять до
вимирання українців?
Грибіненко Г., Тулушев Є.
ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Актуальність проблеми полягає в тому, що за роки
незалежності населення України зменшилось на 10 мільйонів.
Причина тому – хронічні неінфекційні захворювання (ХНІЗ). У
світі кожного року від ХНІЗ помирає 41 млн. людей, що складає
71% всіх випадків смерті.
Методи. Були використані статистичні методи кореляції,
визначення ризиків, а також демографічні та санітарно-
статистичні показники. Використані дані поточних звітів
Державної служби статистики України, Центру медичної
статистики в Запорізькій області.
Результати. В Україні ХНІЗ становлять більше 73% всіх
захворювань, у Запорізькій області – більше 90%. ХНІЗ мають
найбільшу долю серед причин смертності населення – 63%.
Структура смертності за причинами на протязі багатьох років
стабільна: захворювання системи кровообігу – 64,5%,
новоутворення – 15,9%, зовнішні причини смерті – 5,5%,
хвороби органів травлення – 3,2%, хвороби органів дихання –
2,2%.
Тільки у 2017 р. в Україні поширеність хвороб системи
кровообігу склала 22 447 510 випадків. Це значить, що кожен
другий українець хворіє на дану патологію. Індивідуальний
ризик смерті від захворювань системи кровообігу в області
складає 9,4-3, зокрема від ішемічної хвороби – 6,1-3, від
інфаркту міокарда – 3,9-4, що вважається неприйнятним.
Серед причин смертності інфекційні хвороби займають шосте
місце. На боротьбу з інфекціями закладають величезні кошти
(більше 200 млн. грн. на рік). Але навіть вакцинокеровані
інфекції з’являються знову. Приклад – спалахи кору (на кінець
2018 р. – 367 випадків), дифтерії, поліомієліту та інших
захворювань. На профілактику ХНІЗ, держава кошти не
витрачає.
На охорону здоров’я, тобто лікування захворювань, в Україні
витрачалось з бюджету країни: у 2017 р. – 280 млн. грн.; у 2018
р. – 390 млн. грн., в Запорізькій області – 55 млн. грн. А на
розвиток фізкультури та спорту, тобто на профілактику
захворювань, в області у 2018 р. було виділено 50 млн.
гривень. Навіть прийняли програму «У кожен двір спортивний
майданчик». Але майданчики не з’явились. Зате для
«профілактики» захворювань було вироблено 2,4 млрд. літрів
пива, а молока – 1,1 млрд. літрів. «Гордість» влади з
профілактики ХНІЗ – це заборона на паління в громадських
місцях.
Високі захворюваність та смертність населення нашої країни
зумовлена соціально-економічними потрясіннями, знеціненням
здоров`я як з боку держави, так і з боку самих громадян.
Висновки. Незважаючи на те, що попереджувальна медицина
потребує найменших грошових затрат, вона практично
ігнорується. Отримані дані свідчать про необхідність
проведення на державному рівні активної демографічної
політики. Приклад тому є досвід Фінляндії. Завдяки
широкомасштабній реалізації комплексних заходів переважно
профілактичної направленості на індивідуальному та
популяційному рівнях, включаючи прийняття закону про
заборону реклами тютюнових та алкогольних виробів,
Фінляндія відноситься до групи країн з низьким рівнем
смертності від ХНІЗ.
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# 031. Amino Acids for Mitigation of Carbon Tetrachloride-
Induced Oxidative Stress
Salyha N.
Institute of Animal Biology of the NAAS of Ukraine

Introduction. The problem of studying the influence of xenobiotics
on the human body and the search for effective substances that
would mitigate or alleviate harmful effects of these compounds
remains one of the current topical issues. The study of mechanisms
of hepatotoxic action of xenobiotics and the search for
hepatoprotectors are of particular interest, since the main organ
where xenobiotics are detoxified is the liver. Since the xenobiotics
cause oxidative stress, the search for substances that exhibit
antioxidant effects on the cells and the body as a whole remains a
topical issue. Glutathione (GSH) plays the key role in protecting
cells from oxidative stress. The system of neutralization of
xenobiotics with the participation of glutathione is the most
important cell protection mechanism.
Methods. Studies were conducted on Wistar rats weighing 200-220
g. The animals were divided into groups (study and control) and
placed in cages under standard laboratory conditions with 12-hour
light / 12-hour dark cycle. All rats had free access to the standard
diet of rodents and water ad libitum. In our work, we studied the
effects of glutamic acid (L-Glu), N-acetylcysteine (NAC), both
separately and in complex on biochemical, hematological and
immunological parameters of rats under the influence of carbon
tetrachloride (CCl4). Control consisted of animals, which instead of
the above substances were administered a corresponding solution
of 0.9% NaCl. Test substances were administered intraperitoneally.
After the experiment, animals from all groups were decapitated.
Animal studies have followed the principles of bioethics, legislative
norms and requirements in accordance with the provisions of the
“European Convention for the Protection of Vertebrate Animals
used for Experimental and other Scientific Purposes” (Strasbourg,
1986) and "General Ethical Principles of Animal Experiments"
adopted at the First National Congress on Bioethics (Kyiv, 2001).
Results. Our results have shown that the activity of antioxidant
enzymes decreased and the content of peroxide lipid peroxidation
products increased in animals exposed to toxicity without the use of
L-Glu and NAC. Changes were observed in the values of a number
of biochemical parameters (in particular, activity of antioxidant
defense enzymes and the content of lipid peroxidation products), as
well as hematological and immunological parameters. Changes in
the studied parameters in animal groups that received L-Glu and
NAC after the toxicant were less pronounced and closer to the
control.
Conclusions. The results obtained showed that the studied
substances manifested antioxidant properties and could be used to
protect against oxidative stress.

# 031. Пом'якшення окислювального стресу, викликаного
тетрахлоридом вуглецю за допомогою амінокислот
Салига Н.
Інститут біології тварин НААН України

Вступ. Проблема вивчення впливу на організм людини
ксенобіотиків та пошук ефективних речовин, які б
пом’якшували або нівелювали шкідливу дію цих сполук
залишається однією з актуальних проблем сьогодення.
Особливий інтерес викликають дослідження механізмів
гепатотоксичної дії ксенобіотиків та пошуку гепатопротекторів,
оскільки головним органом, де відбувається детоксикація
ксенобіотиків, є печінка. Оскільки ксенобіотики викликають
оксидаційний стрес, пошук речовин, які проявляли б
антиоксидантну дію на клітини та організм в цілому,
залишається актуальною проблемою. Ключова роль у захисті
клітин від окислювального стресу належить глутатіону (GSH).
Система знешкодження ксенобіотиків за участю глутатіону є
найбільш важливим механізмом захисту клітини.
Методи. Дослідження проводилися на щурах лініїWistar вагою
200-220 г. Тварини були розділені на групи (дослідні та
контрольну) та розміщені в клітках у стандартних
лабораторних умовах з 12-годинним освітленням / 12-годинним
темним циклом. Усім щурам було надано вільний доступ до
стандартної дієти гризунів і води ad libitum. У нашій роботі ми
вивчали вплив глутамінової кислоти (L-Glu), N-ацетилцистеїну
(NAC), як окремо так і у комплексі, на біохімічні, гематологічні
та імунологічні показники щурів за дії тетрахлористого вуглецю
(CCl4). Контролем служили тварини, яким, замість
вищевказаних речовин, вводили відповідний розчин 0,9%
NaCl. Досліджувані речовини вводились
внутрішньоочеревинно. Після закінчення експерименту тварин
всіх груп 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. Наші результати показали, що у тварин, які
зазнавали дії токсиканту без застосування L-Glu та NAC,
знижувалася активність антиоксидантних ензимів та зростав
вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів. Спостерігали
зміни значень ряду біохімічних показників (зокрема, активності
ензимів антиоксидантного захисту та вмісту продуктів
пероксидного окиснення ліпідів), гематологічних та
імунологічних показників Зміни досліджуваних показників у
групах тварин, які після токсиканту отримували L-Glu та NAC
були менш вираженими та більш близькими до контрольної
групи тварин.
Висновки. Отримані нами результати показали, що
досліджувані речовини проявили антиоксидантні властивості і
можуть використовуватися для захисту від окисного стресу.
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# 043. TGF-b1 and VCAM-1 Levels in Diabetic Kidney Disease:
A Potential Markers of Disease Progression
Pertseva N., Chub D.
SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Aim of study is to evaluate the diagnostic value of
transforming growth factor – beta 1 (TGF-β1) and vascular
adhesion molecule 1 (VCAM-1) as prognostic markers of diabetic
kidney disease (DKD) progression in patients with diabetes mellitus
of type 1 or 2.
Methods. The study included 20 healthy volunteers, 66 patients
with T1DM and 58 with T2DM from the Endocrinology Department
of the "Clinic of the Medical Academy", Dnipro, 2017. Diabetic
patients were divided into three groups depending on the estimated
glomerular filtration rate (eGFR). The endothelial function was
determined by TGF-β1 and VCAM-1 levels. Recognitive Operating
Characteristic (ROC-analyse) – was used to assess the
discrimination ability (diagnostic test value) of both factors to serve
as a predictors of DKD progression. 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. Diabetic patients had significantly higher (p˂0.05) levels of
TGF- β 1 and VCAM-1 in comparison with the control group. It
demonstrates that patients with DM have endothelial dysfunction.
Levels of TGF-β1 and VCAM-1 were 1.3 and 1.2 fold higher in
T2DM in all study groups. Albuminuria (AU) is a one of the main
diagnostic criteria for DKD. Due to this fact, the diagnostic value of
TGF-β1 and VCAM-1 was compared with diagnostic value of AU.
The area under the ROC curve of all investigated tests is more than
0.7 (p<0.001), so they all have a predictive value for detection of
DKD progression.
The best operating characteristics (the highest sensitivity and
specificity, AUC) had TGF-β1, its predictive ability concerning DKD
progression can be assessed as “excellent” for both types of
diabetes (Se = 100; Sr = 100; AUC = 1.0; p<0.001). VCAM-1 has
“excellent” operating characteristics for predicting DKD progression
in patients with T2DM (Se = 100; SP = 89.0; AUC = 0.92; p <0.001)
and “very good” in patients with T1DM (Se = 86.4; Sp = 90.5; AUC
= 0.87; p <0.001). AU has “good” operating characteristics
concerning DKD progression: Se = 57.5; Sd = 97.4; AUC = 0.79;
p<0.001 for type 1 and 2 DM, respectively. However, the evaluation
of AU in diabetic patients has a high specificity, but low sensitivity of
the prognosis of DKD progression. We traced this pattern for both
types of diabetes. In our study we determine that diagnostic
capabilities of VCAM-1 and TGF-b1 for predicting DKD progression
significantly exceed the diagnostic capabilities of AU.
Conclusions.We provide evidence that TGF-b1 and VCAM-1 can
be used for prediction of diabetic kidney disease progression in
patients with type 1 and type 2 diabetes.

# 043. TGF-b1 та VCAM-1 у пацієнтів з діабетичною
хворобою нирок: потенційні маркери прогресування
захворювання
Перцева Н., Чуб Д.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Метою роботи було оцінити діагностичну значимість
білків ендотеліальної функції – трансформуючого фактору
росту-бета-1 (TGF-β1) та васкулярної молекули клітинної
адгезії-1 (VCAM-1) в якості маркерів прогнозу розвитку
діабетичної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет (ЦД) 1
та 2 типу.
Методи. Дослідження проводили в ендокринологічному
відділення ВСП «Клініка медичної академії», м. Дніпро в
2016-2017 рр. Групу дослідження склали 66 пацієнтів з ЦД
1типу та 58 з ЦД 2 типу та 20 практично здорових осіб.
Ендотеліальну функцію визначали за рівнями TGF-β1 і
VCAM-1. Для оцінки дискримінаційної здатності (діагностичної
цінності тесту) TGF-b1 та VCAM-1 щодо розвитку ДХН,
використовували ROC аналіз (ROC – Receiver Operating
Characteristic). Дослідження проводилося відповідно до
етичних принципів Гельсінської декларації з дозволу Біоетичної
комісії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
Результати. Хворі усіх груп дослідження порівняно з групою
контролю мали вірогідно (р˂0,05) вищі показники рівнів білків
TGF-β1 та VCAM-1, що свідчить про наявність у них дисфункції
ендотелію. У всіх групах дослідження TGF-β1 та VCAM-1 були
вищими у середньому в 1,3 раза та 1,2 раза відповідно в
підгрупах ЦД 2 типу, що свідчить про більш виражену
дисфункцію ендотелію у цих хворих. На сьогодні, альбімінурія
(АУ) є «золотим стандартом» діагностики ДХН. Враховуючи
даний факт, визначення діагностичної цінності TGF-β1 та
VCAM-1 порівнювалися із показниками АУ. Площі під ROC-
кривою усіх досліджених лабораторних обстежень більші за 0,7
(р<0,001), отже вони усі мають прогностичну цінність щодо
прогнозу прогресування ДХН. Найкращі операційні
характеристики (найбільшу чутливість та специфічність, AUC)
має TGF-β1, його прогностичну здатність щодо прогнозу
прогресування ДХН можна оцінити як «відмінну» для ЦД обох
типів (Se=100,0; Sр=100,0; AUC=1,000; р<0,001). VCAM-1 має
«відмінні» операційні характеристики для прогнозу
прогресування ДХН при ЦД 2 типу (Se=100,0; Sр=88,89;
AUC=0,923; р<0,001) та «дуже добрі» при ЦД 1 типу (Se=86,36;
Sр=90,48; AUC=0,866; р<0,001). Визначення АУ у сечі за
даними нашого дослідження має «добру» діагностичну точність
при прогнозі ДХН: Se=57,50; Sр=97,44; AUC=0,785; р<0,001 при
ЦД 1 та 2 типу. Однак, оцінка альбумінурії при ЦД має при
достатньо високій специфічності, низьку чутливість прогнозу
діабетичної нефропатії. Ця закономірність визначається при
ЦД обох типів. Важливо підкреслити, що в нашому дослідженні
ми визначили, що TGF-β1 та VCAM-1 за діагностичними
можливостями прогнозування ДХН перевищують діагностичні
можливості визначення АУ.
Висновок. В нашому дослідженні доведено, що білки
ендотеліальної функції TGF-β1 та VCAM-1 можуть бути
використані для прогнозу розвитку діабетичної хвороби нирок
у хворих, як при цукровому діабеті 1, так і 2 типу.
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# 063. Myalgia in Children
Pokrovska T., Hnatiuk V.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Myalgia syndrome is characteristic for a number of
neurological, infectious, endocrine and systemic rheumatic
diseases, therefore its interpretation with the definition of
nosological identity is complicated.
Objective: to analyze clinical cases of myalgia syndrome in children
to find out its genesis.
Methods. Clinical course of the disease with myalgia syndrome in
42 children aged 4-12 was analyzed. In order to verify the
underlying diagnosis, polymerase chain reaction (PCR),
luminescent microscopy (LM), immunochromatographic assay (ICA)
were used. The creatine phosphokinase (CPK) level was evaluated,
and electromyography was performed.
Results. The children suffered from intense pain in the
gastrocnemius muscles, which made the walking burdensome or
impossible. Tenderness and swelling of the muscles was revealed
during palpation, as well as painful tendon attachment sites, there
were no typical Valleix's points, characteristic of neuritis and/or
neuralgia. The muscle strength, tone, tendon reflexes, all types of
sensitivity were uniformly preserved, symmetrical. The common
feature in the patients was that they all fell ill with acute respiratory
viral infection (clinically flu) 3-5 days before myalgia. At the moment
of examination, no manifestations of intoxication syndrome were
found. The number of boys was probably greater than that of the
girls, 75% and 25%, respectively (p<0.05).
The CPK level was 8-14 times higher than the reference rates,
depending on the myalgia syndrome intensity (1273.0 IU/L - 2332.4
IU/L) (p<0.05). The incidence, intensity of myalgia syndrome and
the CPK level were higher in boys, which is due to a greater muscle
mass than that in girls. Myalgia lasted for 2.87±1.17 days,
regardless of intensity.
In 23 (54.8%) patients with the above described symptoms, an
influenza B virus RNA was detected in nasopharyngeal specimens
using PCR. Through the method of LM of imprints from the nasal
mucosa, the diagnosis of influenza B was confirmed in 10 (23.8%)
cases. The involvement of the influenza B virus in 40 (95.2%)
children has been proved by the ICA.
Myographic study showed no decrease in the conduction velocity of
decrease in the nerves action potential amplitude in any of the
patients.
Treatment of the patients involved the use of syndrome-based
therapy with non-steroidal anti-inflammatory drugs in age-related
doses for 2 days. The use of antiviral therapy was considered
inappropriate due to the late terms of the disease. Within 2-4 days
of inpatient treatment there was reduction of myalgia syndrome.
Conclusions. Myalgia in the gastrocnemius muscles, as a
manifestation of myositis, may be considered a feature of the
influenza B course in children. The most informative correlation
laboratory criterion in determining the myalgia syndrome genesis is
the increase in the level of the CPK enzyme by 8-14 times. The
process stops within 2-4 days, leaving no functional consequences.
The recognition of influenza as an etiological factor of myalgia is
important as it may prevent unnecessary diagnostic and therapeutic
invasive interventions, avoiding the worrying of the patient and his/
her family.

# 063. Міалгії у дітей
Покровська Т., Гнатюк В.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Міалгічний синдром характерний для ряду
неврологічних, інфекційних, ендокринних і системних
ревматичних захворювань, тому його трактування з
визначенням нозологічної приналежності складне.
Мета: аналіз клінічних випадків міалгічного синдрому у дітей
для з'ясування його генезу.
Методи. Проаналізовано клінічний перебіг захворювання з
міалгічним синдромом у 42 дітей віком 4-12 років. Для
верифікації основного діагнозу використовували методи
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), люмінесцентної
мікроскопії (ЛМ), імунохроматографічного аналізу (ІХА).
Проводили визначення креатинфосфокінази (КФК), а також –
електроміографію.
Результати. Дітей турбував інтенсивний біль у литкових
м’язах, що обтяжував чи унеможливлював ходу. Відмічена
болючість і набряк м’язів при пальпації, болючі місця
прикріплення сухожилків, відсутні типові точки Валлє,
характерні для невриту і/або невралгії. М'язова сила, тонус,
сухожилкові рефлекси, усі види чутливості були рівномірно
збережені, симетричні. Хворих об'єднувало те, що всі вони
захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції (клінічно грип)
за 3-5 днів до появи міалгії. На момент звертання проявів
інтоксикаційного синдрому не було. Хлопців було вірогідно
більше, ніж дівчат, відповідно 75% і 25% (р<0,05).
Рівень КФК перевищував референтні показники у 8-14 разів,
залежно від інтенсивності міалгічного синдрому (1273,0 МО/л -
2332,4 МО/л) (р<0,05). Частота розвитку, інтенсивність
міалгічного синдрому та рівень КФК вищі у хлопців, що
зумовлено більшою м’язовою масою, ніж у дівчат. Міалгії
тривали 2,87±1,17 днів, незалежно від інтенсивності.
У 23 (54,8%) пацієнтів з описаною вище симптоматикою із
назофарингеальних зразків шляхом ПЛР виявлено РНК вірусу
грипу В. Методом ЛМ відбитків зі слизової оболонки носа
діагноз грипу В було підтверджено в 10 (23,8%) випадках.
Шляхом проведення ІХА доведено причетність вірусу грипу В у
40 (95,2%) дітей.
При проведенні міографічного дослідження в жодного хворого
не виявляли зниження швидкості проведення імпульсів і
зменшення амплітуди потенціала дії нервів.
Лікування хворих передбачало застосування синдромальної
терапії нестероїдними протизапальними препаратами у вікових
дозах протягом 2 діб. Використання противірусної терапії
вважали недоцільним у зв’язку з пізніми термінами хвороби.
Через 2-4 доби стаціонарного лікування відбувалася редукція
міалгічного синдрому.
Висновки. Міалгії у литкових м'язах як прояв міозиту можна
вважати особливістю перебігу грипу В у дітей. Найбільш
інформативним кореляційним лабораторним критерієм у
визначенні ґенезу міалгічного синдрому є підвищення рівня
ферменту КФК у 8-14 разів. Процес припиняється через 2-4
доби, не залишаючи функціональних наслідків. Розпізнавання
грипу як етіологічного чинника міалгії є важливим, бо це може
запобігти непотрібним діагностичним та терапевтичним
інвазивним втручанням, уникаючи переживань пацієнта та
його сім'ї.
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# 065. The Effect of Cerebrolysin® on SWS/NTE-Dependent
Neurodegeneration Model in Drosophila melanogaster
Matiytsiv N., Dronska Kh.
Ivan Franko Lviv National University

Introduction. The search for therapeutic agents for
neurodegenerative disorders remains an urgent problem due to the
incurability of this group of diseases. Neuroprotective agents of
peptide nature, such as Cerebrolysin®, are among the potential
neuroprotectors. Carrying out the research on the model object D.
melanogaster allows to relatively quickly obtain reliable data and
further study the mechanism of the protective action. The objective
of this study was to establish the effect of Cerebrolysin® on the
lifespan and motor activity of D. melanogaster individuals with
hereditary neurodegeneration.
Methods. Studies were conducted on mutants on the sws gene,
and control wild-type individuals Oregon R. Feeding the
Cerebrolysin® drug was performed in two ways: larvae and imago.
The therapeutic effect was evaluated by the effect on the life
expectancy and motor activity of old individuals. To assess life
expectancy, survival curves were constructed for at least 100 males
of each genotype and group under study. The statistically significant
difference was estimated using the Log-rank test (GraphPad Prism
7, Graphpad Software Inc., La Jolla, CA, USA). The locomotor
activity was assessed by clamping test with a modified geotaxis
unit. We analyzed 20 adult males (11–13 days old) of each
genotype and research group in five repetitions. The reliability of the
data was evaluated in a two-factor t-test in Microsoft Office Excel.
Results. Cerebrolysin® did not affect the viability of wild-type control
individuals at larval feeding, and increased the average lifespan of
the sws mutants by 1 day (p <0.0001). When feeding imago, the
average lifespan of both the control and mutant males increased by
3 days (p <0.0001), the mutants also increased the maximum
lifespan. The larval use of Cerebrolysin® did not affect the locomotor
activity of wild-type individuals, but reduced the locomotor activity of
mutants even more compared to the wild-type (p <0.001). On the
other hand, the impact on motor behavior due to the use of imago
turned out to be the opposite – the activity index of wild-type
individuals somewhat decreased (p <0.05), and there was no effect
on the mutants.
Conclusions. Cerebrolysin® has increased the life span of both wild
type individuals and sws mutants. This effect was more pronounced
in mutants, especially when feeding imago. At the same time, the
drug reduced the motor activity of both control and mutant
individuals.

# 065. Вплив Церебролізину® на SWS/NTE-залежну модель
нейродегенерації у Drosophila melanogaster
Матійців Н., Дронська Х.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Вступ. Пошук терапевтичних засобів для
нейродегенеративних розладів залишається актуальною
проблемою через невиліковність цієї групи захворювань.
Нейропротекторні засоби пептидної природи, такі як
Церебролізин®, є серед потенційних нейропротекторів.
Здійснення досліджень на модельному об’єкті D. melanogaster
дозволяє порівняно швидко одержати достовірні дані та в
подальшому вивчити механізм протекторної дії. Метою цієї
роботи було встановити вплив препарату Церебролізин® на
тривалість життя та рухову активність особин D. melanogaster
з спадковою нейродегенерацією.
Методи. Дослідження проводили на мутантах за геном sws, та
контрольних особинах дикого типу Oregon R. Згодовування
препарату Церебролізин® проводили двома способами:
личинкам та імаго. Терапевтичний ефект оцінювали за
впливом на тривалість життя та рухову активність старих
особин. Для оцінки тривалості життя будували криві
виживання як мінімум 100 самців кожного генотипу та
дослідної групи. Статистично достовірну відмінність оцінювали
з допомогою Log-rank test (GraphPad Prism 7, Graphpad Software
Inc., Ла Джолла, штат Каліфорнія, США). Рухову активність
оцінювали кламбінг тестом з допомогою модифікованої
установки для вивчення геотаксису. Аналізували 20 дорослих
самців (11-13-денного віку) кожного генотипу та дослідної
групи у п’яти повторах. Достовірність даних оцінювали за
двофакторним t-тестом у програмному забезпеченні Microsoft
Office Excel.
Результати. За личинкового згодовування Церебролізин® не
впливав на життєздатність контрольних особин дикого типу, та
збільшував середню тривалість життя мутантів sws на 1 день
(р <0,0001). За згодовування імаго, середня тривалість життя і
контрольних, і мутантних самців збільшувалась на 3 дні (р
<0,0001); у мутантів також збільшувалась максимальна
тривалість життя. Личинкове вживання Церебролізин®не
впливало на рухову активність особин дикого типу, але ще
більше знижувало рухову активність мутантів порівняно з
диким типом (р <0,001). Натомість вплив на рухову поведінку
за вживання імаго виявився протилежним – індекс активності
особин дикого типу дещо знизився (р <0,05), а впливу на
мутантів не було.
Висновки. Церебролізин® збільшував тривалість життя і
особин дикого типу, і мутантів sws. Цей вплив яскравіше
виявлявся у мутантів, особливо за згодовування імаго. В той
же час препарат знижував рухову активність і контрольних, і
мутантних особин.
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# 111. Influence of V-Carotene Vitamin Complex on Immune
System Indicators of Assumed Healthy Population of Donetsk
Oblast
Raksha-Slyusareva O.1, Slyusarev O.1, Boeva S.1, Strizhak N.1,
Sierykh N.1, Taller O.1, Tarsova I.2, Kotovskiy I.1
1Donetsk National Medical University;
2SI L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine

Introduction. Ukrainian scientists have developed a new V-
carotene vitamin complex containing water-soluble vitamin E and
provitamin A, and vitamin C. The objective of this work was to study
the influence of the V-carotene vitamin complex on the immunity
indicators of the assumed healthy population of Donetsk Oblast
during the Joint Force Operation (JSO) due to the aggression of the
Russian Federation.
Methods.We examined 39 people of assumed healthy contingent
(AHC) at the age of 18-40. The main group (MG) in the amount of
21 people had received a course of the V-carotene vitamin
treatment for 3 weeks, and the other group of CHC in the amount of
18 people was the control group (CG) and did not receive the drug.
Before the start of taking the drug and after it, the state of immune
system indices was examined in both groups using level I
immunological methods.
Results. Before the study, the average content of leukocytes (L),
stab cells (SC) and segmented neutrophils (SN) in the CG was
slightly higher than in the MG, but these differences were not
significant. In 23.8% of MG and 33.3% of CG representatives, prior
to the study, an elevated SN content was recorded. In 47.6% of the
MG persons, before the start of the study, there were registered
multidirectional changes in the content of the lymphocyte (Ly) pool
in comparison with the normal values. Before starting the study, the
monocyte (M) content on average did not exceed the norm in both
groups, but in those of MG, the content of M was almost twice lower
than in CG. At the same time, an increase in the M content above
the upper limit of the norm was recorded in 27.7% of CG
participants.
After taking V-carotene, the average content of L in both research
groups did not differ much and had a significant tendency to
normalize. Moreover, 38% of MG and 39% of CG revealed a slight
increase in L content. The content of SN in MG and CG on average
tended to normalize. Unlike MG, in 27.80% of CG persons there
was a decrease in SN content. After the course of treatment, the E
content decreased in MG, and in 27.8% of CG individuals an
increase in the E content above the norm was recorded. At the
same time, the content of M in the MG had a tendency to increase
within the normal range, while in the CG, on the contrary, there was
a significant and meaningful decrease in the M content at the end of
the study. After the course of treatment, recovery of the Ly content
to the normal level was registered in the entire MG. On the contrary,
there was a significant decrease in Ly content within the norm in
CG.
Conclusions. The positive effect of the V-carotene on the
indicators of immunity and non-specific resistance of AHC living in
the conditions of ecological crisis situation in Donetsk Oblast during
JFO was established.

# 111. Вплив вітамінного комплексу «V-каротин» на
показники системи імунітету умовно здорового населення
Донецького регіону
Ракша-Слюсарева О.1, Слюсарев О.1, Боєва С.1, Стрижак Н.1,
Сєрих Н.1, Таллер О.1, Тарсова І.2, Котовський І.1
1Донецький національний медичний університет;
2ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського» НАМН України

Вступ. Вітчизняними вченими розроблено новий вітамінний
комплекс «V-каротин», який містить водорозчинні вітамін Е і
провітамін А та вітамін С. Метою даної роботи було
дослідження впливу вітамінного комплексу «V-каротин» на
показники імунітету умовно здорового населення Донецького
регіону під час дії Операції Об’єднаних сил (ООС) в зв’язку з
агресією Російської Федерації.
Методи. Було обстежено 39 осіб з умовно здорового
контингенту (УЗК) у віці 18-40 років. Із них основна група (ОГ) у
кількості 21 особи отримувала курс препарату «V-каротин»
протягом 3 тижнів, а інша група УЗК у кількості 18 осіб – була
контрольною (КГ) й не отримувала препарат. У осіб обох груп
перед початком курсу препарату та після нього з допомогою
імунологічних методів І рівня встановлювали стан показників
системи імунітету.
Результати. Перед дослідженнями середній вміст лейкоцитів
(Л), паличкоядерних (ПН) та сегментоядерних нейтрофілів
(СН) у КГ був трохи вищим за показники ОГ, але ці відмінності
не були вірогідними. У 23,8% осіб ОГ й 33,3% осіб КГ перед
проведенням дослідження реєструвався підвищений вміст ПН.
У 47,6% осіб ОГ перед початком дослідження зареєстровані
різноспрямовані зміни вмісту пулу лімфоцитів (Лі), порівняно з
показниками норми. Перед початком дослідження вміст
моноцитів (М), в середньому, не перевищував показників
норми у осіб обох груп, але у осіб ОГ вміст М був майже вдвічі
меншим, ніж у осіб КГ. При цьому у 27,7% осіб КГ
зареєстровано збільшення вмісту М вище верхньої межі норми.
Після курсу препарату «V-каротин», середній вміст Л в обох
дослідних груп практично не відрізнявся й мав значну
тенденцію до нормалізації. При цьому у 38% осіб ОГ і 39% осіб
КГ виявлено незначне підвищення вмісту Л. Вміст СН у осіб ОГ
й КГ в середньому мав тенденцію до нормалізації. На відміну
від ОГ, у 27,80% осіб КГ реєструвалось зниження вмісту СН. У
осіб ОГ після курсу препарату вміст Е знижувався, а у 27,8%
осіб КГ реєструвалося збільшення вмісту Е вище норми. Вміст
М у осіб ОГ після курсу препарату мав тенденцію до
підвищення в межах норми, а у осіб КГ, навпаки,
спостерігалось вірогідне й значне зниження вмісту М
наприкінці дослідження. Після курсу препарату у всіх осіб ОГ
реєструвалось відновлення вмісту Лі до рівня норми. У осіб КГ
навпаки реєструвалося вірогідне зниження вмісту Лі в межах
показників норми.
Висновки. Встановлено позитивний вплив препарату «V-
каротин» на показники системи імунітету і неспецифічної
резистентності в УЗК, що мешкає в умовах екокризової
ситуації в Донецькому регіоні під час дії ООС.
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# 112. Assessment of Efficiency of the Pectin Prevention to
Reduce the Toxic Effect of Environment Heavy Metals on
Pregnant Women Organism
Holovkova T., Biletska E.
SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. The deterioration of the population health in industrial
regions is connected, among other things, with the anthropogenic
load of the environment by priority xenobiotics – heavy metals (HM).
There is an increased attention of specialists from different
directions to prevent the negative outcomes of the HM influence,
which is of particular importance for critical groups of population.
The intensity of the pathological effect of HM increases with a
decrease in the adaptive reserves of the human body, including
during pregnancy. Therefore, to preserve the health of the
population of the industrial region, the use of pectin-containing
enterosorbents, natural substances with a mild detoxification effect,
has been offered. The objective of the study is to evaluate the
effectiveness of pectin prevention for pregnant women, residents of
the industrial city of Dnipro.
Methods. 66 healthy women, permanent residents of Dnipro, 20-25
years of old, in the second trimester of pregnancy, which proceeded
without complications, were selected for the research. The
assessment of pectin-containing medications (pectin pills produced
by Suma Tekhnologiy Association, Kyiv) impact was performed
using metal biomonitoring and a lead toxic effect marker: enzyme
strength of porphyrin metabolism – aminolevulinic acid (ALA) in the
urine.
Results.When analyzing the results of HM content in indicator
biosubstrates of pregnant women in Dnipro, there was an increase
of lead concentration in blood in 6.7-24% of examined women
comparing with standards, and 40-44.8% – in urine, cadmium in
urine – 36-50% of examined women. The ALA level was higher the
norm in 50-60.6% of pregnant women. 40 women whose blood test
showed a significant amount of toxic metals – lead and cadmium –
were selected to participate in pectin prevention. The results of the
next stage of the research indicate that after a three-week use of
pectin pills, the average concentration of lead and cadmium in the
blood of women statistically significantly decreased by 25-30% and
it was observed in 50-80% of the examined women with a
significant increase in the real elimination of toxic metals and
reduced activity of ALA (p <0.01). At the same time, the average
concentration of Fe, Cu and Zn in the blood of women showed
statistically significant increase by 10-50%, with decrease of these
essential metals in the urine to 49%.
Conclusions. The data obtained after a course of pectin prevention
for pregnant women indicate the efficacy of the proposed drug use,
which reduces the absorption of abiotic HM and enhances their
renal elimination from the body against the background of the biotic
element exchange normalization.

# 112. Оцінка ефективності застосування
пектинопрофілактики для зниження токсичної дії важких
металів навколишнього середовища на організм вагітних
жінок
Головкова Т., Білецька Е.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Погіршення стану здоров'я населення індустріальних
регіонів пов’язано, у тому числі, з антропогенним
навантаженням довкілля пріоритетними ксенобіотиками –
важкими металами (ВМ). Зрозумілим є зростання уваги
спеціалістів різних напрямків до профілактики негативних
наслідків впливу ВМ, що має особливе значення для критичних
груп населення. Інтенсивність патологічного впливу ВМ
підвищується при зниженні адаптаційних резервів організму
людини, у тому числі у період вагітності. Тому, для збереження
здоров’я населення промислового регіону, запропоновано
використання пектиновмісних ентеросорбентів – природних
речовин з м’якою дезінтоксикаційною дією. Метою роботи є
оцінка ефективності застосування пектинопрофілактики у
вагітних жінок, що є мешканками промислового міста Дніпро.
Методи. Для досліджень відібрали 66 практично здорових,
постійних мешканок м. Дніпро, віком 20-25 років, другого
триместру вагітності, яка перебігала без ускладнень. Оцінка дії
пектиновмісних препаратів («драже пектинового»,
виробленого Асоціацією «Сума технологій» м. Київ) виконано
за допомогою біомоніторингу металів і маркеру токсичної дії
свинцю: активності ферменту порфиринового обміну -
амінолевулінової кислоти (АЛК) у сечі.
Результати. При аналізі результатів вмісту ВМ в індикаторних
біосубстратах вагітних жінок м. Дніпро відзначалось
підвищення, відносно нормативів, концентрацій свинцю в крові
у 6,7-24% обстежених жінок, а у сечі – у 40-44,8%, кадмію в
сечі – у 36-50%. Рівень АЛК був підвищений відносно норми у
50-60,6% вагітних. Для проведення пектинопрофілактики з усіх
обстежених було відібрано 40 жінок, у крові яких було
визначено значний вміст токсичних металів – свинцю і кадмію.
Результати наступного етапу досліджень свідчать, що після
тритижневого вживання драже пектинового, середня
концентрація свинцю та кадмію в крові жінок статистично
достовірно зменшилась на 25-30%, що спостерігалося у 50-80%
обстежених жінок при достовірному посиленні реальної
елімінації металів-токсикантів та на фоні зниження активності
АЛК (р<0,01). Поряд з цим середні концентрації Fe, Cu та Zn у
крові жінок статистично достовірно збільшились на 10-50%,
при зниженні рівня цих ессенціальних металів у сечі до 49%.
Висновки. Дані, отримані після проведення курсу
петинопрофілактики у вагітних жінок, свідчать про
ефективність використання запропонованого засобу,
застосування якого зменшує всмоктування абіотичних ВМ та
посилює їх виведення нирками із організму на тлі нормалізації
обміну біотичних елементів.
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# 128. An Experimental Study of Effects of 12-month Day-and-
Night Illumination on Structural and Functional Condition of
the Rabbit Spleen
Bocharova T., Sorokina I.
Kharkiv National Medical University

Introduction. It is known that all organisms have circadian rhythms,
which help them to adapt to the day-night cycle. The circadian clock
controls cellular and metabolic processes, the immune and the
endocrine system. Animal studies have shown that chronic
exposure to artificial light at night suppresses immune responses
due to reduce circulating melatonin (Durrant et al., 2015). The aim
of this study was to investigate the morphological parameters of the
spleen under the influence of prolonged all-day illumination in the
experiment.
Methods. The study was performed on 6-month-old mature rabbits
(n=15). We exposed experimental animals to continuous light for 12
months (a natural lightening in the day period and an electric light at
night). During the experiment, laboratory animals were kept in
accordance with regulations adopted by the European Convention
for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experiments and
Other Scientific Purposes (Strasbourg, 1986). Histological
preparations of spleens were examined by morphometry using
Olympus DP-Soft software (version 3:1). The areas of stromal-
vascular component, white and red pulp were calculated as a
percent of the total area examined. The width of fibrous capsule of
the spleen and the size of the lymphatic follicles were
measured. The results of morphometric measurements were
processed by standard MS Office tools.
Results.We observed that the compartment occupied by the
stromal-vascular component was greater in the rabbit spleen after
12 month of the all-day illumination (9.19±0.4%; t-test; р<0.001)
compared with the control group (3.66±0.2%). The width of the
fibrous capsule of the spleen of experimental and control animals
was 55.03±0.78 and 22.06±0.44 mkm, respectively. It was
significantly different (t-test; p<0.001). The big and small size of
lymphoid follicles in the spleen of the experimental animals was
254.9±1.84 and 190.06±1.71 mkm. The similar size in the spleen of
control animals was 346.5±4.54 and 277.45±4.44 mkm,
respectively. These parameters were significantly different
between the experimental and control rabbit spleen (t-test;
p<0.001). The compartment occupied by the white pulp was smaller
in the rabbit spleen after 12 month of the all-day illumination
(23.92±0.4%; t-test; р<0.001) than in the control animals
(38.01±0.2%).
Conclusions. This study shown that continuous illumination leads
to hypoplasia of the white pulp, reduction in the size of the lymphoid
follicles and increasing sclerotic processes in the spleen and that it
has a negative impact on immune system. Some researchers have
found that dim light at night impairs cell-mediated immunity in
hamsters (Bedrosian et al., 2011; Aubrecht et al., 2014). Therefore,
future research is warranted to characterize the mechanism for the
relationship between light stress and immune response.

# 128. Експериментальне дослідження впливу 12-місячного
цілодобового освітлення на структурно-функціональний
стан селезінки кролів
Бочарова Т., Сорокіна І.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Відомо, що всі організми мають циркадні ритми, що
дозволяє їм пристосовуватися до циклу «день-ніч». Циркадний
годинник контролює клітинні та метаболічні процеси, імунну й
ендокринну системи. Дослідження на тваринах показали, що
тривале використання штучного світла вночі пригнічує імунні
реакції внаслідок зниження рівня циркулюючого мелатоніну
(Durrant et al., 2015). Метою даного дослідження було
визначення морфологічних показників селезінки під впливом
тривалого цілодобового освітлення в експерименті.
Методи. Дослідження проводили на 6-ти місячних
статевозрілих кролях (n=15). Експериментальні тварини
утримувалися під дією безперервного освітлення протягом 12
місяців (природне освітлення вдень й електричне освітлення
вночі). Під час експерименту лабораторні тварини
утримувалися відповідно до правил, прийнятих Європейською
конвенцією про захист хребетних тварин, що
використовуються для експериментів та інших наукових цілей
(Страсбург, 1986). Морфометричне дослідження гістологічних
препаратів селезінки проводили за допомогою програми
«Olympus DP-Soft (версія 3:1)». Відносну кількість стромально-
судинного компоненту, білої та червоної пульпи обчислювали у
відсотках від загальної досліджуваної площі. Вимірювали
ширину фіброзної капсули селезінки і розмір лімфоїдних
фолікулів. Результати морфометричних вимірювань
оброблялися стандартними інструментами MS Office.
Результати. Ми спостерігали, що відносний об’єм стромально-
судинного компонента був більшим у селезінці кроликів після
12-місячного тривалого освітлення (9,19±0,2%; t-test; р<0,001)
порівняно з контрольною групою (3,66±0,4%).Ширина
волокнистої капсули селезінки піддослідних і контрольних
тварин становила 55,03±0,78 і 22,06±0,44 мкм відповідно. Ця
різниця була статистично достовірною (t-test; p<0,001).
Великий та малий розмір лімфоїдних фолікулів селезінки
експериментальних тварин становив 254,9±1,84 та 190,06±1,71
мкм. Аналогічні розміри фолікулів у селезінці тварин
контрольної групи склали відповідно 346,5±4,54 та 277,45±4,44
мкм. Різниця між вищезазначеними параметрами в селезінці
кролів експериментальної та контрольної групи була
статистично достовірною (t-test; p<0,001). Відносний об’єм білої
пульпи був меншим у селезінці кролів після 12 місяців
цілодобового освітлення (23,92±0,2%; t-test; р<0,001), ніж у
контрольних тварин (38,01±0,4%).
Висновки. Дослідження показало, що тривале освітлення
приводить до гіпоплазії білої пульпи, зменшення розмірів
лімфоїдних фолікулів та підвищення склеротичних процесів у
селезінці, що негативно впливає на імунну систему. Окремі
дослідники виявили, що тьмяне нічне світло пригнічує
клітинний імунітет у хом’яків (Bedrosian et al., 2011; Aubrecht et
al., 2014). Тому необхідно провести подальші дослідження для
визначення механізму взаємозв’язку між світловим стресом й
імунною реакцією.
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# 131. С-reactive Protein as an Indicator of Systemic
Inflammation in Patients with Bronchiectasis in Stable Phase
Gashynova K., Dmytrychenko V., Suska K.
SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Bronchiectasis is a chronic respiratory disease
characterized by a clinical syndrome of cough, sputum production
and bronchial infection, and radiologically by abnormal and
permanent dilatation of bronchi. Exacerbations of bronchiectasis are
key targets for treatment as they are associated with increased local
and systemic inflammation and progressive lung damage.
The aim of the study was to identify signs of systemic inflammation
in patients with stable bronchiectasis.
Methods. The study was conducted at the premises of the SE
Dnipropetrovsk Medical Academy of the MOH of Ukraine in
2011-2019. Thirty-six patients with stable bronchiectasis were
examined; the presence of bronchiectasis was confirmed by high-
resolution computed tomography. Isolation and identification of
pathogens were conducted by classical bacteriological methods by
inoculation into a cultural medium. The level of C-reactive protein
(CRP) was determined in sera with the latex-turbidimetric method.
The methods of descriptive statistics and non-parametric statistics
were used to process the results.
Results. The average age of patients was 47.83±15.19 years, 10 of
them were men (27.78%). Pathogens were detected in 24 (92.3%)
samples. Pseudomonas aeruginosa was identified in 22
(61.11%) samples; Haemophilus influenza – in 7 (19.44%);
Klebsiella pneumonia – in 2 (5.56%); Streptococcus pneumonia – in
one (2.78%). Then we compared the level of CRP in the groups of
patients with (G1) and without (G2) P. aeruginosa colonization. G1:
serum CRP elevation was detected in 15 (68.18%) patients (median
13.31 [4.35; 23.6] mg/l); G2: serum CRP elevation was detected in
9 (64.29%) patients, mean 5.89 (2.59) mg/l. The difference between
the medians is 7.29 (95% CI 0.03-14.11) points and is statistically
significant (p=0.044 by the Mann-Whitney test). The difference
between the proportions of patients with elevated level of CRP in
both groups was not statistically significant (p=0.058 by the Chi-
square test).
Conclusions: P. aeruginosa is the most often identified pathogen in
patients with bronchiectasis in stable phase in Dnipro. More than
half patients with stable bronchiectasis have an increased CRP
level, which indicates the presence of systemic inflammation even in
the stable phase of bronchiectasis. Proportion of patients with
elevated CRP was not significantly different, but the level of
indicator of acute phase inflammation is significantly higher in the
group of patients with colonization by P. aeruginosa.

# 131. С-реактивний білок як показник системного
запалення у хворих на бронхоектазію в стабільній фазі
Гашинова К., Дмитриченко В., Суська К.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Бронхоектазія – хронічне респіраторне захворювання,
що характеризується клінічним синдромом кашлю,
продукуванням мокротиння і інфекцією дихальних шляхів, а
також рентгенологічно аномальним і постійним розширенням
бронхів. Загострення бронхоектазії є основними мішенями для
лікування, оскільки вони пов'язані з розвитком місцевого та
загального запалення і прогресуючим пошкодженням легенів.
Статистичні дані щодо стану проблеми в Україні відсутні,
оскільки дослідження раніше не проводилися. Тому наразі
існує потреба у вивчені даного питання.
Метою дослідження було виявлення ознак системного
запалення у хворих зі стабільною бронхоектазією.
Методи. Дослідження проводилося на базі ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» у
2011-2019 роках. Обстежено 36 хворих зі стабільною
бронхоектазією, наявність бронхоектазії підтверджено
комп'ютерною томографією високої роздільної здатності.
Виділення та ідентифікацію патогенів проводили за допомогою
класичних бактеріологічних методів інокуляції на поживних
середовищах. Рівень C-реактивного білка (СРБ) визначали в
сироватці крові латекс-турбідиметричним методом. Для
обробки результатів використовували методи описової та
непараметричної статистики.
Результати. Середній вік хворих становив 47,83±15,19 років, з
них 10 чоловіків (27,78%). Збудники виявлені у 24 (92,3%)
зразках. Pseudomonas aeruginosa був виявлений у 22 (61,11%)
зразках, Haemophilus influenzae – у 7 (19,44%) зразках,
Klebsiella pneumoniae – у 2 (5,56%) зразках, Streptococcus
pneumoniae – в одному (2,78%) зразку. Потім порівняли рівень
СРБ в групах хворих з (Г1) і без колонізації (Г2) P. aeruginosa.
Г1: підвищення рівня сироваткового CРБ було виявлено у 15
(68,18%) хворих (Ме 13,31 [4,35; 23,6] мг/л); Г2: підвищення
рівня сироваткового CPБ було виявлено у 9 (64,29%) хворих,
середнє значення 5,89±2,59 мг/л. Різниця між медіанами
становить 7,29 (95% ДІ 0,03-14,11) і є статистично значущою
(р=0,044 за тестом Манна-Уітні). Різниця між частками хворих з
підвищеним рівнем CPБ в обох групах не була статистично
значущою (p=0,058 за допомогою тесту хі-квадрат).
Висновки: P. aeruginosa є найбільш часто ідентифікованим
патогеном у пацієнтів з бронхоектазією у стабільній фазі у м.
Дніпро. Більше половини обстежених пацієнтів мають
підвищений рівень СРБ, що свідчить про наявність системного
запалення навіть у стабільній фазі бронхоектазії. Частка
хворих з підвищеним рівнем СРБ достовірно не відрізнялася,
але рівень показника гострої фази запалення значно вищий у
групі хворих із колонізацією P. aeruginosa. Отримані результати
дослідження свідчать про необхідність ерадикаційної
антибактеріальної терапії у хворих на бронхоектазію у
стабільній фазі при колонізації P. aeruginosa.
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# 132. Improvement of Ovarian Tissue Cryopreservation
Protocol for the Endocrine Function Restore
Trutaieva I., Kiroshka V., Bondarenko Т.
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS
of Ukraine

Introduction. Nowadays, transplantation of cryopreserved ovarian
tissue is a promising technology for the restoration of reproductive
and endocrine functions in patients with premature ovarian
insufficiency, due to pathology of ovaries of different genesis, as
well as chemo and radiotherapy. The effectiveness of the known
methods of low temperature storage is significantly different from
each other, so aim of this investigation was improving the protocol
of ovarian tissue cryopreservation.
Methods. The research objects were the fragments of rat ovarian
tissue. Cryoprotective agent (CPA) 1,2-propanediol (PROH) was
used at a concentration of 3 M. The tissue was gradually saturated
with CPA in DMEM medium containing 200 mM of sucrose at 22 °C.
Ovarian tissue was frozen at the following modes: 1 – with initiation
of crystallization (IC); 2 – without initiation of crystallization (without
IC). Thawing was carried out in a water bath at 42 °C. The CPA was
removed stepwise replacing the cryopreservation medium to DMEM
containing mannitol. The function of cryopreserved ovarian tissue
grafts was studied by heterotopic transplantation under the capsule
of a left kidney (after 30 days) with further morphological and
biochemical analysis. Intact animals (group C1) and recipient
animals with fresh ovarian tissue grafts (group C3) were as controls.
The data were represented as M±m (p<0,05).
Results. After ovarian tissue cryopreservation under protection of 3
M PROH (freezing with IC and without IC) and its subsequent
transplantation, we observed recovery of folliculogenesis and
endocrine function in ovariectomized recipient animal. Numerous
primordial, preantral and antral follicles, as well as corpus luteum
were noted on histological sections. Herewith, the area of the
functional tissue covered 83-90%. The follicular density (the number
of follicles per 1 mm3) was 3.6±0.3 (mode with IC) and 3.7±0.3
(mode without IC), which was comparable with the control (intact)
4.2±0.4. Concentration of estradiol reached the physiological normal
level: 24.6±2.9; 26.7±3.5 pg/ml (mode with IC and without IC,
respectively) versus C1 30.0±5.9 pg/ml, and progesterone:
15.5±1.8; 17.4±2.9 ng/ml (mode with IC and without IC) versus C3
19±3.8 ng/ml.
Conclusions. Ovarian tissue cryopreservation when 3 M PrOH was
used allowed to restore the folliculogenesis and endocrine function
of ovariectomized recipient animals to the physiologically normal
level regardless of cooling mode (with IC and without IC). Further
research will be aimed at studying morphofunctional rate after
transplantation for a longer term (60-100 days) using an advanced
protocol.

# 132. Удосконалення протоколу кріоконсервування
оваріальної тканини з метою відновлення ендокринної
функції
Трутаєва І., Кірошка В., Бондаренко Т.
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Вступ. В теперішній час трансплантація кріоконсервованої
оваріальної тканини є перспективною технологією відновлення
репродуктивної та ендокринної функцій у хворих з
передчасною недостатністю яєчників, внаслідок патології
яєчників різного генезу, а також хіміо- та радіотерапії.
Ефективність відомих методів низькотемпературного
зберігання суттєво відрізняється, тому дана робота була
направлена на удосконалення протоколу кріоконсервування
оваріальної тканини.
Методи. Об’єктом дослідження служили фрагменти
оваріальної тканини щурів. У якості кріопротектора (КП)
використовували 1,2-пропандіол (1,2-ПД) в концентрації 3 М.
Тканину насичували КП поетапно в середовищі ДМЕМ, що
містило 200 мМ сахарози за 22 ºС. Заморожування тканини
яєчника здійснювали за наступними режимами: 1 – з ініціацією
кристалоутворення (ІК); 2 – без ініціації кристалоутворення
(без ІК). Відтавання проводили на водяній бані за 42 °С.
Відмивання КП здійснювали поетапно із заміною середовища
кріоконсервування на ДМЕМ, що містило маніт. Функцію
трансплантатів кріоконсервованої оваріальної тканини
вивчали методом гетеротопічної алотрансплантації під капсулу
лівої нирки (через 30 діб) з подальшим морфологічним та
біохімічним аналізом. Контролем служили інтактні тварини
(група К1) і тварини-реципієнти з трансплантатами
свіжовиділеної оваріальної тканини (група К3). Дані
представляли у вигляді M±m (р<0,05).
Результати. Після кріоконсервування оваріальної тканини під
захистом 3,0 М 1,2-ПД (режим заморожування з ІК і без ІК) та її
подальшої трансплантації, спостерігалося відновлення
фолікулогенезу та ендокринної функції у оваріоектомованих
тварин-реципієнтів. На гістологічних зрізах спостерігалися
численні примордіальні, преантральні і антральні фолікули, а
також жовті тіла. При цьому площа функціонуючої тканини
сягала 83-90%.Щільність фолікулів на 1 мм3 становила 3,6±0,3
(режим з ІК) і 3,7±0,3 (режим без ІК), що значуще не
відрізнялося від контролю (К1) 4,2±0,4. Концентрація
естрадіолу досягала рівня фізіологічної норми 24,6±2,9;
26,7±3,5 пг/мл (з ІК і без ІК відповідно) проти К1 30,0±5,9 пг/мл,
а прогестерону – 15,5±1,8, 17,4±2,9 нг/мл (з ІК і без ІК
відповідно) проти К3 19±3,8 нг/мл.
Висновки. Кріоконсервування оваріальної тканини під
захистом 3,0 М 1,2-ПД дозволило відновити флоікулогенез і
ендокринну функцію y оваріоектомованих тварин-реципієнтів
до фізіологічної норми незалежно від режимів охолодження
(режими з ІК і без ІК). Подальші дослідження будуть
направлені на вивчення морфофункціональних показників
після трансплантаціїї на більш тривалий термін (60-100 діб) з
використанням удосконаленого протоколу.
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# 136. Risk Assessment for Type II Diabetes Mellitus among the
Population of Luhansk Oblast
Kulikov D., Radchenko A., Vinogradov O.
Luhansk Taras Shevchenko National University

Introduction.World Health Organization (WHO) estimated that the
global prevalence of diabetes mellitus among people over 18 years
of age since 1980 had almost doubled to 422 million people or 8.5%
in 2014. Most patients have type II diabetes. Among the causes of
death, diabetes takes the seventh place — more than 2.2 million
deaths are either directly related to diabetes or due to a high
content of glucose in the blood. According to previous studies, 1.2
million patients were registered in Ukraine, or about 2.9% of the
total population. However, according to researchers, the actual
number of patients was two to three times higher, which was due to
a significant number of undiagnosed cases of diabetes. To ensure
early initiation of treatment and prevention of complications, namely,
diabetic autonomic neuropathy, the American Diabetes Association
recommended that all adults who are at high risk of developing
diabetes be diagnosed.
The objective of the study was the evaluation of the risk of type II
diabetes occurrence among the Luhansk Oblast population.
Methods. The study involved 200 residents of the towns of
Shchastia and Kreminna, Luhansk Oblast (100 women, 100 men);
the average age of the study patients was 47.5±16.38 (from 22 to
78). The risk of type II diabetes occurrence during 10 years was
evaluated by the presence of risk factors: increased body weight,
abdominal obesity, use of antihypertensive drugs, hereditary issues,
elevated glucose levels. All participants signed informed consent to
participate in the study.
Results. The study found that 20% of the residents of Luhansk
Oblast had a low risk of developing type II diabetes during 10 years,
32% – slight risk, 18% – medium risk, 17% – high risk, 13% – very
high risk. Among those who had a high and very high risk of
developing the disease, only 4 people (6.7%) were examined to
identify elevated glucose levels.
Conclusions. Thus, the study showed a fairly high risk of
developing type II diabetes among the population of Luhansk Oblast
and the low awareness of respondents regarding the main risk
factors, necessitates continuous screening to identify people at risk,
and informing about the need to regularly determine and control
glucose.

# 136. Оцінка ризику виникнення цукрового діабету 2 типу
серед населення Луганської області
Куліков Д., Радченко А., Виноградов О.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Вступ. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ) глобальна поширеність цукрового діабету (ЦД) серед
осіб старше 18 років починаючи з 1980 р. зросла майже у двічі
до 422 млн. осіб, або 8,5% у 2014 р. Більшість хворих мають ЦД
2 типу. Серед причин смерті ЦД займає сьоме місто – понад
2,2 млн. випадків смерті або напряму пов’язані з ЦД, або
обумовлені високим вмістом глюкози в крові. В Україні
зареєстровано 1,2 млн. хворих, що становить близько 2,9% від
усього населення. Проте, на думку дослідників, реальна
кількість хворих у два-три рази вища, що пов’язано зі значною
кількістю недіагностованих випадків ЦД. Для забезпечення
раннього початку лікування та профілактики ускладнень, а
саме діабетичної автономної нейропатії, Американська
діабетична асоціація рекомендує проводити діагностику усім
дорослим, хто має високий ризик виникнення ЦД.
Метою дослідження була оцінка ризику виникнення ЦД 2 типу
серед населення Луганської області.
Методи. У дослідженні взяло участь 200 мешканців м.Щастя і
м. Кремінна Луганської області (100 жінок, 100 чоловіків);
середній вік обстежених склав 47,5±16,38 (від 22 до 78) років.
Ризик виникнення ЦД 2 типу впродовж 10 років оцінювали за
наявністю у обстежених факторів ризику: підвищена маса тіла,
наявність абдомінального ожиріння, приймання
антигіпертензивних препаратів, обтяжена спадковість,
підвищений рівень глюкози. Усі учасники дали інформовану
згоду на участь у дослідженні.
Результати. В процесі дослідження встановлено, що 20%
мешканців Луганської області мали низький ризик виникнення
ЦД 2 типу впродовж 10 років, 32% – незначний ризик, 18% –
середній ризик, 17% – високий ризик, 13% – дуже високий
ризик. Серед осіб, які мали високий і дуже високий ризик
розвитку захворювання, лише 4 особи (6,7%) проходили
обстеження на виявлення підвищеного рівня глюкози.
Висновки. Таким чином, дослідження показало достатньо
високий ризик розвитку цукрового діабету 2 типу серед
населення Луганської області та низьку поінформованість
опитаних щодо головних факторів ризику, що обумовлює
необхідність постійного проведення скринінгових досліджень
для виявлення осіб, які знаходяться у групи ризику, та
інформування про необхідність регулярного визначення і
контролю рівня глюкози.
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# 162. The Evaluation of the Influence of Non-Steroidal Anti-
Inflammatory Drugs on Clinical Strains of Staphylococcus
aureus and Escherichia coli
Panas M., Tymchuk I.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. The most used in modern clinical practice are
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), which are
prescribed for inflammatory processes of different etiologies, fever
or pain. They possess a unique combination of anti-inflammatory,
analgesic, antipyretic, as well as anti-aggregate mechanisms of
action, which potentially allow control of the main symptoms of
many diseases. However, these drugs can exhibit antimicrobial
action, using to prevent any inflammatory process, inhibiting the
synthesis of prostaglandins, by blocking cyclooxygenase-1 and
cyclooxygenase-2. Staphylococcus aureus and Escherichia coli
plays an important role in the development of inflammatory skin
diseases, development of septic conditions that are widespread as
in general and in hospital environment. There is a high frequency of
associated resistance to different groups of antibiotics. The aim was
to determine the antimicrobial influence of non-steroidal anti-
inflammatory drugs on clinical strains of S. aureus and E. coli.
Methods. The studies involved material from a patient who had
inflammatory bowel disease. Pure cultures of S. aureus and E. coli
isolated from patients were used for further studies on effects of
antimicrobial action of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Then
bacterial suspension of 1 McFarland (300×106 CFU/ml) was made
from the pure culture. Each microorganism was inoculated into
nutrient media in a Petri dish where six wells were made. Five
NSAIDs were then placed into each well. NSAIDs used included:
Diclofenac sodium 75 mg/ml, Ibuprofen 20 mg/ml, Idometacine 50
mg/ml, Mefenamic acid and Acetyl Salicylic acid 250 mg/ml. The
bacteria were incubated for 24 h at 37°C.
Results. The data are reported as the mean of a triplicate
measurement. The analysis of the obtained data established that in
Group 1 by inhibition of S. aureus with NSAID’s were: Diclophenac
(38.3±1.0 mm), Ibuprofen (20.5±0.5 mm), Indomethacin (19.9±1.6
mm), Acetylsalicylic acid (17.6±1.9 mm) and Mefenamic acid
(2.6±0.9 mm), (р>0.05). In the Group 2 of E. coli with NSAID’s the
inhibition of grows for Ibuprofen E. coli is (2.0±1.4 mm) and
Acetylsalicylic acid (7.3±2.5 mm) was observed.
Conclusions. So as the results propose, E. coli is inhibited
effectively by Acetylsalicylic acid and to some extent by Ibuprofen
but S. aureus is inhibited by all NSAIDs to a greater and lesser
extent. Thus further studies can prove the antimicrobial activities of
Diclofenac and Acetyl Salicylic Acid can add them to the list of
antibiotics. NSAID’s have a good potency to stop the growth of
bacteria and can be used in bacterial intoxication as comparatively
less adverse effects than antibiotics.

# 162. Оцінка впливу нестероїдних протизапальних
препаратів на клінічні штами Staphylococcus aureus та
Escherichia coli
Панас М., Тимчук І.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Найбільш вживані у сучасній клінічній практиці
нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), дія яких
призначена при запальних процесах різної етіології, гарячці чи
болю. Поєднання протизапального, аналгетичного,
жарознижувального, а також антиагрегантного механізмів дії
дозволяє контролювати основні симптоми багатьох
захворювань. Однак ці препарати можуть виявляти
антимікробну дію, використовуючи для запобігання будь-якого
запального процесу, інгібуючи синтез простагландинів,
блокуючи Циклооксигеназа-1 і Циклооксигеназа-2.
Staphylococcus aureus та Escherichia coli відіграють важливу
роль у розвитку гнійно-запальних захворювань шкіри, розвитку
септичних станів, які широко розповсюдженні як у загальному,
так і в лікарняному середовищі. У зв’язку з цим виникає
висока частота асоційованої стійкості до різних груп
антибактерійних препаратів. Метою дослідження було
визначити антимікробну дію нестероїдних протизапальних
препаратів на клінічні штами S. aureus та E. coli.
Методи. Досліджувався клінічний матеріал, який забирався у
пацієнтів із запальними захворюваннями кишечнику. Чисті
культури S. aureus і E. coli, виділені із досліджуваного
матеріалу, використовували для подальших досліджень
антимікробної дії нестероїдних протизапальних препаратів.
Бактерійну суспензію 1 McFarland (300×106 КУО/мл)
виготовляли з чистої культури. Виділені мікроорганізми
пересівали на поживні середовища в чашках Петрі, де було
зроблено шість лунок. Потім у кожну лунку вносили п'ять
НПЗП та один контроль – без додавання препаратів.
Використовувані НПЗП включали диклофенак натрію 75 мг/
мл, ібупрофен 20 мг/мл, ідометацин 50 мг/мл, мефенамінову
кислоту і ацетилсаліцилову кислоту по 250 мг/мл. Досліджувані
мікроорганізми інкубували упродовж 24 год при 37°С.
Результати. Дані дослідження проводились тричі. Аналіз
отриманих даних показав, що у 1-ій групі із S. aureus затримка
росту при НПЗП були: диклофенак (38,3±1,0 мм), ібупрофен
(20,5±0,5 мм), індометацин (19,9±1,6 мм), ацетилсаліцилової
кислоти (17,6±1,9 мм) і мефенамінова кислота (2,6±0,9 мм),
(р>0,05). У 2-ій досліджуваній групі із Е. coli з НПЗП
спостерігалося незначне пригнічення росту при дії ібупрофену
(2,0±1,4 мм) та (7,3±2,5 мм) ацетилсаліцилової кислоти.
Висновки. Встановлено, що ріст Е. coli ефективно
пригнічується ацетилсаліциловою кислотою і, певною мірою,
ібупрофеном, але ріст S. aureus пригнічується всіма
досліджуваними препаратами, більшою чи меншою мірою.
Таким чином, подальші дослідження можуть довести
антимікробну активність диклофенаку і ацетилсаліцилової
кислоти, які володіють достатньою активністю, щоб зупинити
ріст патогенних мікроорганізмів і можуть використовуватися у
терапії.
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# 176. Application of Erdosteine (Mucitus) in Treatment of
Occupational Lung Disease
Boiko O., Rodionova V., Glinyana L.
SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Ukrainian industrial workers suffer from chronic
bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in
26.6% of cases. The greatest number of cases of diseases of the
broncho-pulmonary system is in the coal and metallurgical
industries. According to the recommendations of the European
Respiratory Society (2019), prescribing of erdostein contributes to
the dilution of sputum, increase of its antibiotic concentration,
activating mucociliary, besides erdostein can antagonistically act on
oxygen free radicals and prevent the inhibition of alpha-1-antitrypsin
locally in the bronchial tree.
The aim is to study therapeutic efficacy and safety of erdosteine in
the complex treatment of acute and chronic bronchitis among
workers in hazardous industries.
Methods. The study included 37 patients (group I) with acute
bronchitis (n=10) or exacerbation of chronic bronchitis (n=23) and
COPD (n=4), employees of the metallurgical enterprise – 22 men
and 15 women, with an average age of 54.3±1.3 years. In the group
II, there were 12 people (9 men and 3 women, average age
53.9±1.4 years) with acute bronchitis (n=5) or exacerbation of
chronic bronchitis (n=7). Erdostyne (Mucitus, Macleods, India), 300
mg in capsules, 1 capsule 2 times a day, was prescribed for the
group I patients. The course of treatment was 8 days. Mucolytic
agents were not prescribed to the patients of the group II. The
patients underwent physical examination, cough severity
assessment, sputum analysis, spirography. Erdosteine
effectiveness was evaluated by assessment of changing in the
frequency of cough attacks, which was calculated as the ratio of the
average number of cough attacks on the eighth day of treatment to
the increasing number of attacks on the first day. The result was
considered effective if lowering the frequency of coughing attacks
on the eighth day of treatment was 70% or more comparing to the
initial value.
Results. After the 8th day of general treatment, sputum production
practically ceased, patients felt a significant improvement in their
condition. Patients of group II continued to complain about the
difficulty of expectoration of sputum that was withdrawn in small
portions with most coughing episodes, the cessation of sputum
production was observed on the 10th day. In patients of the group I,
the effectiveness of cough ranged from 15 to 30 points; in the group
II – from 12 to 26 points. In patients of the group I, a reduction in
microbial contamination in sputum was established (p<0.05).
Conclusions. Erdostein (Mutsitus) is an effective tool in the
treatment of patients with acute bronchitis and the exacerbation of
chronic bronchitis of workers in hazardous industries to increase the
effectiveness of cough, reduce its frequency, improve overall
condition. A reduction in sputum microbial contamination was found,
indicating a reduction in the risk of bacterial superinfection.

# 176. Застосування ердостеїну («Муцитус») у лікуванні
пилових захворювань легень
Бойко О., Родіонова В., Глиняна Л.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Робочі промислових підприємств України страждають
на хронічний бронхіт і хронічне обструктивне захворювання
легень (ХОЗЛ) у 26,6% випадків. Найбільша кількість випадків
захворювань бронхо-легеневого апарату виявляється у
вугільній та металургійній промисловості. Згідно до
рекомендації Європейського респіраторного товариства (2019),
призначення ердостеіну сприяє розрідженню мокротиння,
підвищенню в ньому концентрації антибіотика, активізації
мукоциліарного кліренсу, до того ж саме ердостеїну здатен
антагоністично діяти на вільні радикали кисню і перешкоджати
пригніченню альфа-1-антитрипсіну місцево у бронхіальному
дереві.
Метою є вивчення ефективності ердостеіну в комплексному
лікуванні гострого та хронічного бронхіту у робітників, які
підлягають впливу шкідливих виробничих факторів.
Методи. В дослідження було включено 37 пацієнтів (група І) із
гострим бронхітом (n=10) чи загостренням хронічного бронхіту
(n=23) та ХОЗЛ (n=4), робітники металургійного підприємства –
22 чоловіки та 15 жінок, середній вік 54,3±1,3 роки. До групи ІІ
увійшли 12 осіб (9 чоловіків та 3 жінки, середній вік 53,9±1,4
роки) із гострим бронхітом (n=5) чи загостренням хронічного
бронхіту (n=7). Пацієнтам І групи призначали препарат
ердостеін («Муцитус», виробництва Macleods, Індія), капсули
300 мг, які приймали по 1 капсулі 2 рази на день. Курс
лікування – 8 днів. Пацієнтам ІІ групи муколітичні засоби не
призначалися. Пацієнтам виконувалось об’єктивне клінічне
обстеження, оцінка враженості кашля, аналіз мокротиння,
спірографія. Ефективність застосування ердостеїну оцінювали
за зміною частоти приступів кашля, яке обчислювали як
відношення середньої кількості приступів кашлю на 8-у добу
терапії до висхідної кількості приступів на 1 добу. Результат
вважали ефективним, якщо пониження частоти приступів
кашлю на 8 добу терапії складало 70% і більш від початкового
значення.
Результати. Після 8 дня загального лікування виділення
мокротиння практично припинилося, хворі відчували значне
покращання стану. Хворі ІІ групи продовжували скаржитися на
утруднення відкашлювання мокротиння, яке відходило малими
порціями при більшості приступів кашлю, припинення
виділення мокротиння відмічено на 10-й день. У хворих І групи
ефективність кашлю складала від 15 до 30 балів, ІІ групи – від
12 до 26 балів. У хворих І групи встановлено зниження
мікробної контамінації у мокротинні (p<0.05).
Висновки Ердостеін («Муцитус») є ефективним засобом в
лікуванні пацієнтів із гострим бронхітом і хронічним бронхітом у
фазі загострення у робітників шкідливих виробництв для
збільшення ефективності кашлю, зменшення його частоти,
покращення загального стану. Було виявлено зниження
мікробної контамінації у мокротинні, що свідчить про зниження
ризику бактеріальної суперінфекції.
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# 210. Social Significance of Pharmacogenetic Testing in
Ukraine, Using the IL-6 174C/G Gene Involved in the
Metabolism of Most Prescribed Medicines
Kobets M., Kobets Yu., Filiptsova O.
National Pharmaceutical University

Introduction. It is known from the literature review that a high IL-6
level is predominantly found in patients with malignant tumors,
metabolic diseases, obesity, type 2 diabetes mellitus, etc. The
correlation of the IL-6 gene polymorphism and corresponding
proinflammatory cytokine level with the clinically significant signs in
humans is not definitive until now.
There are specific links between the C-allele and the active form of
toxoplasmosis with progressive toxoplasmicretinochoroiditis,
endometrial adenocarcinoma, and breast cancer. However, no
association is found between the polymorphism of this gene and the
risk of multiple myeloma; late-onset Alzheimer's disease; head and
neck cancer.
On the contrary, the G-allele is associated with coronary artery
disease and hypertensive disease. There is contradictory
information about the protective CC genotype in Greeks with type 2
diabetes mellitus and, conversely, the CC genotype of the same
disease among the Ukrainian population (Kharkiv). The authors
themselves (Pocherniaiev A., 2014) indicated that it was a pilot
study due to the small number of patients examined and required
representation. In another domestic study conducted in Poltava, it
was shown that in the event of non-lacunar strokes in patients with
abdominal obesity of grade II, the frequency of CG heterozygotes
and CC homozygotes was significantly increased as compared with
patients with normal body weight. At the same time, in patients with
normal body weight, the GG genotype was associated with a more
severe clinical course of the acute period of disease, as well as an
increased risk of poststroke complications.
The objective was to study the social significance of
pharmacogenetic testing in Ukraine using the example of the IL-6
174C/G gene, which is involved in the commonly prescribed drugs
metabolism.
Methods. A sample of 102 residents of Ukraine (48 males and 54
females) that did not have a family relationship with each other. As
a biological material, a buccal epithelium was used. Human
genotyping for the 174C/G IL-6 polymorphism was performed using
a polymerase chain reaction.
Results. During study, the distribution of genotypes among the
population of Ukraine according to polymorphism according to the
174C/G IL-6 gene has been established: CC – in 46%, CG – in 49%
and GG – in 5% of the study participants. The population
frequencies of the IL-61 174C/G gene polymorphism composed pС
– 0.71 and qG–0.29. The population structure does not deviate from
the Hardy-Weinberg equilibrium.
Conclusions. The established interpopulation differences in the
polymorphism of IL-6 174C/G gene indicate the social significance
of pharmacogenetic testing of this gene.

# 210. Соціальна значущість проведення
фармакогенетичного тестування в Україні на прикладі
174C/G гена IL-6, що приймає участь у метаболізмі найбільш
призначуваних лікарських засобів
Кобець М., Кобець Ю., Філіпцова О.
Національний фармацевтичний університет

Вступ. Як відомо з літературних джерел, високий рівень IL-6
найчастіше зустрічається серед пацієнтів, які мають
захворювання, пов'язані зі злоякісними пухлинами,
порушенням метаболізму, ожирінням, цукровим діабетом 2
типу тощо. До теперішнього часу зв'язок поліморфізму гена
IL-6 і рівня відповідного прозапального цитокіну з клінічно
значущими ознаками людини не є однозначним.
Виявлені конкретні зв'язки між алелем C і активною формою
токсоплазмозу з прогресуючим токсоплазматичним
ретінохороідітом; з аденокарциномою ендометрію; з перебігом
раку грудей. Так, не виявлено зв'язку між поліморфізмом
даного гена і ризиком множинної мієломи; з пізнім початком
хвороби Альцгеймера; раком голови і шиї.
З іншого боку алель G був асоційований із захворюваннями
коронарної артерії і гіпертонічною хворобою серця.
Суперечлива інформація є про захисний генотип СС у греків,
які страждають на цукровий діабет 2 типу і, навпаки,
генотипом СС цього ж захворювання серед українського
населення (м. Харків). Самі автори (Почерняєв А., 2014)
вказали, що дослідження є пілотним в зв'язку з невеликим
числом обстежених і потребує відтворення. В іншому
вітчизняному дослідженні, проведеному в Полтаві, було
показано, що при нелакунарних інсультах у пацієнтів з
абдомінальним ожирінням ІІ ступеня була значимо підвищена
частота гетерозигот СG і гомозигот CC в порівнянні з
пацієнтами з нормальною масою тіла. У той же час у пацієнтів
з нормальною масою тіла генотип GG асоціювався з більш
тяжким клінічним перебігом гострого періоду захворювання, а
також з підвищеним ризиком розвитку постінсультних
ускладнень.
Метою дослідження є вивчення соціальної значущості
проведення фармакогенетичного тестування в Україні на
прикладі 174C/G гена IL-6, що приймає участь у метаболізмі
найбільш призначуваних лікарських засобів.
Методи. Сформовано вибірку із 102 жителів України (48
чоловіків, 54 жінки), які не перебували у родинних стосунках
між собою. Як біологічний матеріал використовували
букальний епітелій. Генотипування осіб на поліморфізм 174C/G
IL-6 здійснювали з використанням полімеразної ланцюгової
реакції.
Результати. В ході досліджень становлено розподіл генотипів
серед мешканців населення України за поліморфізмом 174C/G
гена IL-6: CC – у 46%, CG – у 49% і GG – у 5% учасників
дослідження. Популяційні частоти алелей поліморфізму 174C/
G гена IL-6 склали pС – 0,71 і qG – 0,29. Популяційна структура
населення не відхиляється від рівноваги Харді-Вайнберга.
Висновки. Встановлені міжпопуляційні відмінності за
поліморфізмом 174C/G гена IL-6, що свідчить про соціальну
значущість проведення фармакогенетичного тестування
даного гена.
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# 228. The Effect of the Iridoid – Loganic Acid from the Cornus
mas L. fruits on Plasma Markers of Oxidation Stress in
Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Dzydzan O.1, Bila I.1, Kucharska A.2, Brodyak I.1, Sybirna N.1
1Ivan Franko Lviv National University;
2Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland

Introduction. Diabetes mellitus (DM) is one of the most common
endocrine diseases that has been identified as a priority for national
health systems around the world. The social significance of this
problem is due to that DM is the basis for the development of
numerous concomitant diseases, early disability and human death.
Despite the large number of synthetic drugs, scientists have been
searching for new natural remedy, in particular phytopreparations.
Phytotherapy can demonstrate significant support for the standard
treatment at all stages of the disease. In our previous research, we
showed the antidiabetic effect of extract from cornelian cherry fruits
in rats with experimental diabetes. Loganic acid (LA), one of the
major iridoid glycoside component isolated from Corni Fructus.
Therefore, our present study has been performed to investigate the
effect of LA on plasma markers of oxidation stress in streptozotocin-
induced diabetic rats.
Methods. The studies were performed on Wistar male rats with
body weight 120-140 g. 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). DM was induced by the intra-abdominal injection of
Streptozotocin (STZ, 60 mg/kg body weight). Aqueous solutions of
LA were orally administered at a dose of 20 mg/kg body weight
during 14 days to animals with DM. The plasma level of reduced
glutathione (GSH), TBA-reactive substances (TBARS), protein
carbonyl groups, advanced oxidation protein products (AOPPs) and
advanced glycosylation end-products (AGEs) in control, diabetic
and loganic acid-treated rats with diabetes were determined.
Results. In STZ-induced diabetic rats, the plasma GSH level
decreased significantly by 28%. The administration of LA to animals
with DM caused to increase this indicator by 20% compared to the
non-treated diabetic group. The level of protein carbonyl groups and
TBARS increased in plasma under diabetes compared to the control
group. After administration of LA no significant changes of these
indicators were shown compared to the diabetic group. We
observed an increase in plasma AGEs and AOPPs level under DM
by about 1.5- and 1.6-fold respectively compared to the control
group. Instead, the administration of LA to animals with DM caused
to decrease these indicators compared to the non-treated group.
Conclusions. The administration of LA from fruits of Cornus mas L.
causes an increase in the plasma GSH level with decreased the
plasma AGEs and AOPPs level. Such results can be explained by
the antidiabetic and antioxidant effects of LA under DM.

# 228. Вплив іридоїду з плодів Cornus mas L. – логанової
кислоти на маркери оксидативного стресу у плазмі крові
щурів за умов стрептозотоцин-індукованого цукрового
діабету
Дзидзан О.1, Біла І.1, Кухарська А.2, Бродяк І.1, Сибірна Н.1
1Львівський національний університет імені Івана Франка;
2Вроцлавський університет природничих наук, Польща

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) – це одне з найпоширеніших
ендокринних захворювань, що визначене пріоритетом для
національних систем охорони здоров’я в усьому світі.
Соціальна значимість цієї проблеми зумовлена тим, що ЦД є
основою для розвитку численних супутніх захворювань,
ранньої інвалідності та смерті людини. Не зважаючи на велику
кількість синтетичних ліків, вчені шукають нові природні
препарати, зокрема на основі рослинної сировини. Фітотерапія
здатна здійснити значну підтримку стандартному способу
лікування на всіх етапах захворювання. У наших попередніх
дослідженнях виявлено антидіабетичну дію екстрактів з плодів
дерену справжнього за умов експериментального ЦД. Одним з
основних іридоїдних глікозидних компонентів, виділених з
Corni Fructus, є логанова кислота (ЛК). Тому метою нашої
роботи було дослідити вплив ЛК на маркери оксидативного
стресу у плазмі крові щурів зі стрептозотоцин-індукованим ЦД.
Методи. Дослідження проводилися на щурах-самцях лінії
Wistar масою тіла 120-140 г. 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). ЦД індукували
внутрішньоочеревинним введенням стрептозотоцину (60 мг/кг
маси тіла). Тваринам з діабетом перорально вводили водний
розчин ЛК у дозі 20 мг/кг маси тіла упродовж 14 днів. У плазмі
крові визначали рівень відновленого глутатіону (GSH), TБК-
активних продуктів (ТБК-АП), карбонільних груп білків,
кінцевих продуктів оксидації (AOPPs) і глікації (AGEs) білків у
контролі, за умов ЦД та на фоні введення ЛК діабетичним
тваринам.
Результати. Встановлено зниження рівня GSH на 28% у плазмі
крові щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом порівняно
з контрольними показниками. Введення ЛК тваринам з ЦД
призвело до зростання цього показника на 20% порівняно з
діабетичною групою. Рівень TБК-АП та карбонільних груп білків
у плазмі крові щурів з діабетом збільшувався порівняно з
контрольними тваринами. За введення ЛК не виявлено
достовірних змін цих показників. Також, ми спостерігали
збільшення рівня AGEs і AOPPs у плазмі крові щурів за умов
діабету приблизно у 1,5 та 1,6 раза, відповідно, порівняно з
контрольною групою. Натомість, за введення ЛК тваринам з
ЦД встановлено тенденцію до зменшення цих показників.
Висновки. Введення іридоїдного глікозиду з плодів Cornus
mas L. – ЛК, призводить до підвищення рівня GSH в плазмі
крові щурів та зниження рівня AGEs і AOPPs. Такі результати
можна пояснити антидіабетичним і антиоксидантним ефектом
ЛК за умов діабету.
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# 241. Features of the Respiratory Microbiome in Children with
Cystic Fibrosis
Ishchenko O.1, Stepanskyi D.1, Koshova I.1, Shtepa O.2, Kolesnikova
I.3
1SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Chronic Staphylococcus aureus and Pseudomonas
aeruginosa infections are the leading causes of morbidity and
mortality in patients with cystic fibrosis (CF). Small colony variants
of S. aureus and biofilms of mucoid strains of P. aeruginosa
contribute to chronic broncho-pulmonary inflammation. The
objective of the work is to identify the features of the CF respiratory
microbiome in children.
Methods. Isolation of pure culture from 76 samples of sputum and/
or mucus from the posterior pharyngeal wall collected from 24
children was performed in DMA. Eight samples were collected from
children under 1 year of age, 18 – 1-4 years old, 22 – 5-7 and 28 –
over 8. Phase-contrast and light microscopy were used. Adhesive
properties have been determined by the method of V.I. Brilis,
antibiotics sensitivity – the Kirby-Bauer test.
Results. Opportunistic microorganisms (OM) were isolated from
88.2% samples (95% CI 81.0-95.4). OM were revealed in 62.5% of
samples from children up to 1-year-old, 90.9% – 5-7 years old, and
100% – from patients over 8. Streptococcus spp.,
Peptostreptococcus spp., Haemophilus spp., Stenotrophomonas
spp., Acinetobacter spp. and others were revealed predominantly.
But with age clinically significant pathogens gradually colonize the
lower respiratory tract and the species diversity of occasionally
pathogenic and normal microbiota suffers.
S. aureus was found to be in 42.1% of samples (95% CI 31.0-53.2),
P. aeruginosa – in 34.2% (95% CI 23.4-44.9). S. aureus was
identified in 25.0% of samples from children up to 1 year old,
P. aeruginosa – in 12.5%, and at the age of 5-7 – in 40.9% and
27.3%, respectively.
The chronic infections of S. aureus or P. aeruginosa or mixed were
observed in 4.2% of children up to 4 years old, 12.5% – 5-7, and
33% after 8 years old.
Five percent of S. aureus isolates were methicillin-resistant. Small
colony variants of S. aureus grow slowly, are less pigmented, have
less hemolytic and coagulase-producing properties compared to
wild isolates. Non-mucoid morphotypes of P. aeruginosa were
isolated more frequently.
The adhesiveness indexes of the isolates was high – 4.51 and 4.87,
respectively.
Colistin, carbapenems, piperacillin/tazobactam, ceftazidime,
ciprofloxacin were active against both morphotypes of P.
aeruginosa in vitro. Small colony variants of S. aureus were less
sensitive to cephalosporins.
Conclusions. Microbial colonization by pathogens of the lower
respiratory tract starts during the first year of life and progresses
with age in children with CF. Occasionally pathogenic microbiota is
determined in 100% of children since the age of 8. The main
pathogens are resistant to mechanical clearance, have altered
chemotherapeutic sensitivity, and are difficult for laboratory
identification. Taking into consideration their properties, they are a
biological threat not only for children with CF, but also for other
categories of people.

# 241. Особливості респіраторного мікробіому при
муковісцидозі у дітей
Іщенко О.1, Степанський Д.1, Кошова І.1,Штепа О.2,
Колеснікова І.3
1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Провідною причиною захворюваності та смертності при
муковісцидозі (МВ) є хронічна інфекція Staphylococcus aureus
та Pseudomonas aeruginosa. Малі варіанти колоній S. aureus та
біоплівки «мукоїдних» штамів P. aeruginosa сприяють
хронічному бронхолегеневому запаленню. Мета роботи –
виявити особливості респіраторного мікробіому при МВ у дітей.
Методи. На базі кафедри мікробіології ДМА проведено
бактеріологічне дослідження
76 зразків мокротиння та/або слизу з задньої стінки глотки від
24 дітей з виділенням чистої культури. Вісім зразків отримано
від дітей віком до 1 року, 18 – 1-4 роки, 22 – 5-7 років і 28 –
старше 8 років. Використані світлова та фазово-контрастна
мікроскопія. Адгезивні властивості визначали за методикою
Бриліса, чутливість до антибіотиків – методом Кірбі-Бауера.
Результати. Умовно-патогенні мікроорганізми (УПМ) виділили
з 88,2% зразків (95% ДІ 81,0-95,4). Від дітей до 1 року УПМ
виділено з 62,5% зразків, 5-7 років – з 90,9%, і зі 100% –
старше 8 років. Найчастіше висівали Streptococcus spp.,
Peptostreptococcus spp., Haemophilus spp., Stenotrophomonas
spp., Acinetobacter spp. та ін.. З віком клінічно значущі
патогени поступово заселяють нижні дихальні шляхи та
видове різноманіття умовно-патогенної та нормальної
мікробіоти страждає.
S. aureus висівали з 42,1% зразків (95% ДІ 31,0-53,2), P.
aeruginosa – з 34,2% (95%
ДІ 23,4-44,9). Від дітей 1 року S. aureus виділено з 25,0%
зразків, P. aeruginosa ‒ з 12,5%, 5-7 років – з 40,9% і 27,3%
відповідно.
Хронічну інфекцію S. aureus, P. aeruginosa або змішану у віці до
4 років мають 4,2% дітей, в 5-7 років – 12,5%, і старше 8 років
– 33%.
Метицилін-резистентними були близько 5% ізолятів S. aureus.
Малі варіанти колоній S. aureus ростуть повільно, менш
пігментовані, мають менші гемолітичні та коагулазо-
продукуючі властивості порівняно зі звичайними ізолятами.
Немукоїдні морфотипи P. aeruginosa виділяли частіше.
Індекс адгезивності ізолятів високий – 4,51 і 4,87 відповідно.
Іn vitro колістин, карбапенеми, піперацилін/тазобактам,
цефтазідим, ципрофлоксацин були активними проти обох
морфотипів P. aeruginosa. Малі варіанти колоній S. аureus
виявилися мало чутливими до цефалоспоринів.
Висновки. При МВ мікробна колонізація патогенами нижніх
дихальних шляхів починається вже на першому році життя і
прогресує з віком. Умовно-патогенна мікрофлора виділяється
від 100% дітей вже у 8 річному віці. Основні патогени
резистентні до механічного кліренсу, мають змінену
хіміотерапевтичну чутливість, є складними для лабораторної
діагностики. З огляду на свої властивості вони є біологічною
загрозою не тільки для дітей з МВ, але й для інших категорій
людей.
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# 259. Antimicrobial Effect of Nitroxoline during the Long-Term
Inhalation Route of Entry in Experimental Conditions.
Yaskiv H., Platonova I., Kuzminova B.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. The development and implementation of hygiene
standards at chemical and pharmaceutical enterprises are the main
preventive measures aimed at preventing the harmful effects of
chemical agents, drugs (D), based on a complex of toxicological
and specific studies, among which – the study of antimicrobial effect
for antimicrobials that includes uroseptic nitroxoline (Nx).
Justification of the hygienic norms of the drug in the air of the
working zone is based on the parameters of toxicometry, including
the threshold indicators of acute, chronic, specific effect. The
objective is to introduce the threshold level of Nx antimicrobial effect
during the long-term inhalation route of entry for vaginal
microcenosis in rats.
Methods. Four groups of non-linear females of rats, control and 3
experimental groups formed according to the active concentration of
the drug: I group – 5 mg/m3, II – 15 mg/m3, ІІІ – 45 mg/m3, were
used. Animal studies were conducted in compliance with the
principles of bioethics (Strasbourg, 1986). To simulate the inhalation
route, 0.2 ml of Nx suspension solution was administered to animals
of experimental groups intranasally for 30 days. The collection of
biomaterial from the vagina for microscopic and cultural studies was
conducted at 1, 15, 30 days of the experiment and 1 month after the
cessation of the drug (recovery period). Cultivation of
microorganisms (m.o.) was carried out on appropriate selective
media with further study of their enzymatic properties.
Results. The dominant species of the biotope of the vagina of rats
are lactic acid bacteria (LAB), which make up 67.3-70.7% of the
total microbiota. The proportion of potentially pathogenic m.o. –
29.3-32.7%, among which cocci – 14.3-15.0%, coliform bacteria –
11.9-15.0%, Candida yeasts – 2.4-2.7%, mold fungi – 0-0.03%.
After 15 days of drug exposure to animals of group I in the LAB
conglomerate, there was a clear tendency to decrease by 1.7 times
(p>0.05), relative to the background, specific gravity of
Bifidobacterium spp., a growth in the Lactobacillus spp. population
by 1,5 times (p<0,05) of cocobacillus with a similar decrease in rod
forms (p<0,05) and an increase of cocci by 1,5 times (p<0,05).
Microcenosis distuption was eliminated during the recovery period.
In animals of the 2nd and 3rd groups, there was the decrease of the
index of LAB dominance by 1.13 and 1.14 times, the growth of the
colonization activity of cocci by 1.6 and 2.1 times, the Candida
yeasts by 1.3 and 1.2 times, the mold fungi by 3.6 and 7,2 times,
respectively.
The increase in the concentration and duration of the drug causes
the increase in the total community of cocci having strains with
hemolytic properties.
Conclusions. The Nx 5 mg/m3 concentration was set by
antimicrobial threshold level with a moderate dysbiotic effect, and
15 mg/m3 is active by this effect.

# 259. Встановлення порогу антимікробної дії нітроксоліну
при тривалому інгаляційному шляху надходження в умовах
експерименту
Яськів Г., Платонова І., Кузьмінов Б.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Розробка та впровадження гігієнічних нормативів на
хіміко-фармацевтичних підприємствах є основними
профілактичними заходами направленими на попередження
шкідливої дії хімічних агентів, лікарських засобів (ЛЗ), що
базуються на комплексі токсикологічних та специфічних
досліджень, серед яких – вивчення антимікробної дії для групи
антимікробних препаратів, до якої входить уросептик
нітроксолін (Nx). Обгрунтування гігієнічних нормативів ЛЗ у
повітрі робочої зони відбувається на основі отриманих
параметрів токсикометрії, в тому числі порогових показників
гострої, хронічної, специфічної дії. Мета – встановити поріг
антимікробної дії Nx при тривалому інгаляційному шляху
поступлення на мікроценоз піхви у щурів.
Методи. Використано 4 групи нелінійних самок щурів,
контрольна та 3 дослідні, сформовані відповідно до діючої
концентрації ЛЗ: І група – 5 мг/м3, ІІ – 15 мг/м3, ІІІ – 45 мг/м3.
Дослідження на тваринах проводили при дотриманні принципів
біоетики (Страсбург, 1986 р.). Для моделювання інгаляційного
шляху надходження 0,2 мл суспензійного розчину Nx вводили
тваринам дослідних груп інтраназально упродовж 30 днів.
Забір біоматеріалу з піхви на мікроскопічні та культуральні
дослідження проводили у 1, на 15, 30 день експерименту та
через 1 місяць після відміни ЛЗ (відновний період).
Культивування мікроорганізмів (м.о.) проводили на відповідних
селективних середовищах з подальшим дослідженням їх
ферментативних властивостей.
Результати. Домінуючими видами біотопу піхви щурів є
молочнокислі бактерії (МКБ), які складають 67,3-70,7% від
сумарного складу мікробіоти. Частка умовно-патогененних м.о.
– 29,3-32,7%, серед яких коки займали 14,3-15,0%, бактерії
групи кишкової палички – 11,9-15,0%, гриби роду Candida –
2,4-2,7%, плісеневі гриби – 0-0,03%.
Після 15 днів експозиції ЛЗ у тварин І групи у конгломераті
МКБ виявлено чітку тенденцію до зменшення у 1,7 раза
(р>0,05), відносно фону, питомої ваги Bifidobacterium spp.,
зростання у популяції Lactobacillus spp. у 1,5 раза (р<0,05)
кокобацил з аналогічним зменшенням паличковидних форм
(р<0,05) та зростання у 1,5 раза коків (р<0,05). Порушення
мікроценозу усувалися упродовж відновного періоду. У тварин
ІІ і ІІІ групи констатовано зменшення індексу домінування МКБ
в 1,13 та 1,14 раза, зростання колонізаційної активності коків у
1,6 та 2,1 раза, грибів роду Candida в 1,3 та 1,2 раза,
плісеневих грибів в 3,6 та 7,2 раза, відповідно.
Зростання концентрації та тривалості дії ЛЗ обумовлює
зростання у сукупній спільноті коків кількості штамів з
гемолітичними властивостями.
Висновки. Концентрація Nx 5 мг/м3 встановлена порогом
антимікробної дії, з помірним дисбіотичним ефектом, а 15 мг/м3
є діючою за цим ефектом.
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# 265. The Prevalence of the Main Risk Factors for
Cardiovascular Diseases According To the Survey of the
Working Age Population of Dnipropetrovsk Oblast
Rynhach N.1, Sarioglo V.1, Kanyuka H.2, Andrieieva I.2
1Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the NAS of
Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. According to the Global Burden of Disease 2017
conducted by the Institute for Measuring and Assessing Health
(USA), the effect of all risk factors in general led to a mortality rate
of about 11.7 per 1000 population in Ukraine in 2017. Most deaths
are caused by main risk factors (high blood pressure, smoking,
hypodynamia, obesity and overweight, excessive alcohol
consumption). Awareness of their real prevalence among the
population is a necessary basis for timely interventions aimed at
health improvement. The goal is to identify the main risk factors for
cardiovascular diseases according to the survey of the working age
population of Dnipropetrovsk Oblast.
Methods. Research according to a specially developed
methodology of qualitative and quantitative research stages and
data collection tools was conducted in 2017 at the request of the
Dnipropetrovsk Oblast State Administration with the financial
support of the World Bank within the framework of the
"Improvement of health at the service of people" project. The
method of personal formalized interviews (N2000) was used. The
representative sample was dominated by women (67.1%) and
urban residents (78%), which corresponded to the real distribution
of the population from 18 to 60 years old.
Results. Of those 973 persons who reported having measured
blood pressure over the past 30 days (47.6% of all), only 63.3% had
140/90 or lower, while 29.3% reported smoking tobacco at the time
of the survey, and another 16.9% smoked earlier. Almost everyone
(93.4%) smoke daily. Only a third (35.1%) of the people reported
that they did physical exercises regularly (most do it daily (71.2%),
12.2% do it on weekends). 31.2% of respondents believed that they
should lose weight (only two thirds of them attempted to do so).
19% said they knew their body mass index, 42.1% knew the waist
circumference. More than a half of the people reported that they
were drink alcohol now, 15% – had used earlier (men were
significantly prevalent among those who consumed alcohol almost
daily or several times a week).
Conclusions. The survey showed that with a relatively good
knowledge of the working age population about the risk factors for
cardiovascular disease, their high prevalence is observed.
Elimination of identified gaps in knowledge of risk factors should be
the basis for the programs aimed at minimizing their harmful effects.
It is recommended to use both strategies for reaching the population
as a whole and aimed at people with high blood pressure (ensuring
timely detection and adequate control). The prevalence of diseases
in the region, determined by common risk factors predetermines the
planning of multifactorial prevention. A study with a similar
methodology over time would allow to assess the effectiveness of
preventive measures. It would be useful to have a similar survey in
another region or in Ukraine in general.

# 265. Поширеність основних факторів ризику серцево-
судинних захворювань за даними опитування населення
працездатного віку Дніпропетровської області
Рингач Н.1, Саріогло В.1, Канюка Г.2, Андрєєва І.2
1Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.
Птухи НАН України;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. За оцінкою дослідження Глобального тягаря хвороб
Global Burden of Disease 2017, виконаного фахівцями Інституту
вимірювання і оцінки здоров’я (США), дія всіх факторів ризику
загалом зумовила у 2017 р. в Україні рівень смертності близько
11,7 на 1000 населення. Більшість смертей пов’язано з
основними факторами ризику (підвищений артеріальний тиск,
тютюнопаління, гіподинамія, ожиріння та надмірна вага,
надмірне вживання алкоголю). Обізнаність щодо реальної
розповсюдженості їх серед населення є необхідною базою для
своєчасних втручань, спрямованих на покращення здоров’я.
Мета – виявити поширеність основних факторів ризику
серцево-судинних захворювань за результатами опитування
населення працездатного віку Дніпропетровської області.
Методи. Дослідження за спеціально розробленими
методологією якісного і кількісного етапів дослідження та
інструментарієм збору даних проведено у 2017 р. на
замовлення Дніпропетровської обласної державної
адміністрації за фінансової підтримки Світового Банку в
рамках проекту «Поліпшення здоров’я на службі у людей».
Використано метод особистих формалізованих інтерв’ю
(N2000). У репрезентативній вибірці переважали жінки (67,1%)
і міські жителі (78%), що відповідало реальному розподілу
населення від 18 до 60 років.
Результати. З тих 973 осіб, хто повідомив про вимірювання
артеріального тиску за попередні 30 днів (47,6% від всіх), лише
63,3% мали його на рівні 140/90 і нижче. 29,3% повідомили про
тютюнопаління на момент опитування, ще 16,9% палили
раніше. Майже всі (93,4%) палять щодня. Лише третина
(35,1%) повідомила, що займається фізичними вправами
регулярно (більшість з них робить це щоденно (71,2%), 12,2% –
у вихідні). 31,2% респондентів вважали, що їм слід схуднути
(лише дві третини з них робили спроби це здійснити). 19%
сказали, що знають свій індекс маси тіла, 42,1% – окружність
талії. Більше половини повідомили, що вживають алкоголь
зараз, 15% – вживали раніше (чоловіки істотно переважали
серед тих, хто вживав спиртне майже щоденно або кілька
разів на тиждень).
Висновки. Опитування показало, що при відносно добрій
поінформованості населення працездатного віку про фактори
ризику серцево-судинних захворювань спостерігається висока
їх поширеність. Ліквідація виявлених прогалин у знаннях про
фактори ризику має лягти в основу програм з мінімізації їх
шкідливої дії. Доцільно використовувати як стратегії з
охопленням всього населення, так і націлені на осіб з
підвищеним артеріальним тиском (із забезпеченням його
вчасного виявлення і адекватного контролю). Поширеність у
регіоні захворювань, детермінованих спільними чинниками
ризику, зумовлює потребу у плануванні багатофакторної
профілактики. Дослідження через певний час за аналогічною
методологією дозволило б оцінити ефективність превентивних
заходів. Корисним було б опитування за аналогічним дизайном
у іншому регіоні або Україні загалом.
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# 267. Gram-Negative Pathogens as a Factor of Fatal Prognosis
of Patients with Pneumonia on the Background of
Oncohematological Pathology
Borysova I., Stepanskyi D.
SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Pneumonia in patients with oncohematologic
diseases is a common and life-threatening infectious complications.
The study conducted in 1447 hospitals in Europe showed that the
prevalence of nosocomial pneumonia was 46.7%, while urinary
system infections – 17.6%, sepsis – 12.0%, and wound infection –
6.9%. Nosocomial pneumonia (NP) in oncohematologic patients has
certain features regarding pathogens and their sensitivity to
antibacterial drugs. Aim: to identify the main bacterial pathogens of
pneumonia (BPP) in patients with oncohematological diseases.
Methods. The study was conducted in the ME "Dnipropetrovsk City
Multidisciplinary Clinical Hospital № 4 of the Dnipropetrovsk Oblast
Council", 2011-2017. The fluid of the bronchoalveolar lavage was
taken to determining of BPP. According to probable BPP we used
bacterioscopy (Gram stain) and cultural methods with nutrient
media.
Results. The leading BPP in our patients were Gram-negative
pathogens (57.45% of cases), among which the following were
more often identified: Pseudomonas aeruginosa (26.40%),
Escherichia coli (16.55%), Кlebsiela рneumoniae (6.20%),
Enterobacter spp. (5.70%), Proteus spp. (5.25%.). We determined
the leading gram-negative non-fermenting bacteria (GNNFB),
atypical, that typical for patients with oncohematological diseases:
Acinetobacter baumanii (5.16%), Serratia marcescens (5.72%),
Shewanella putrefaciens (3.47%), Stenotrophomonas maltophilia
(4.73%) and unknown GNNFB (6.07%). It is important that the total
number of GNNFB increased by 2.7 times during the study period.
GNNFB in the high and average degree of insemination in patients
with NP, according to the reduced immunity, even in associations,
they acquired etiological significance. GNNFB in low and average
degree of insemination were determined in patients with community-
acquired pneumonia. The part of unknown GNNFB was significantly
higher in patients with pneumonia, which ended fatal (28.6%) vs
12.1% at patients with recovery.
Conclusions. The results of our study have shown the growing
etiological role of Gram-negative, including GNNFB, in patients with
pneumonia on the background of oncohematological diseases.
The presence of Gram-negative non-fermenting bacteria in patients
with pneumonia on the background of oncohematological diseases
is defined as a factor of unfavorable prognosis of the pneumonia
course.

# 267. Негативні за Грамом збудники – як фактор
фатального прогнозу хворих на пневмонії на фоні
онкогематологічної патології
Борисова І., Степанський Д.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Пневмонії у хворих на фоні онкогематологічних
захворювань є частим і загрожуючим життю інфекційним
ускладненням. Дослідження проведено у 1447 стаціонарах
Європи засвідчило, що розповсюдженість нозокоміальних
пневмоній (НП) склала 46,7%, тоді як інфекції сечової системи
– 17,6%, сепсис – 12,0%, раньова інфекція – 6,9% .
Нозокоміальні пневмонії (НП) в онкогематологічних хворих
мають певні особливості, щодо збудників та їх чутливості до
антибактеріальних препаратів.
Мета роботи: Визначити основні бактеріальні збудники
пневмоній (БЗП) у хворих на фоні онкогематологічних
захворювань.
Методи. Дослідження проводили на базі комунального закладу
«Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4
Дніпропетровської обласної ради», 2011-2017 рр. Матеріал для
визначення БЗП – рідина бронхоальвеолярного лаважу.
Використовували бактеріоскопічний (забарвлення за Грамом)
та культуральний методи з використанням живильних
середовищ відповідно до ймовірних БЗП .
Результати. У досліджуваних хворих провідними БЗП були
негативні за Грамом збудники (57,45% випадків), серед яких
частіше визначали: Pseudomonas aeruginosa (26,40%),
Escherichia coli (16,55%), Кlebsiela рneumoniae (6,20%),
Enterobacter spp. (5,70%), Proteus spp. (5,25%.) Провідними
серед грамнегативних неферментуючих бактерій (ГННФБ),
атипових, притаманних для хворих з онкогематологічними
захворюваннями визначено: Acinetobacter baumanii (5,16%),
Serratia marcescens (5,72%), Shewanella putrefaciens (3,47%),
Stenotrophomonas maltophilia (4,73%) та невизначені ГННФБ
(6,07%). Важливо, що загальна кількість ГННФБ за період
спостереження збільшилася в 2,7 рази. У хворих на ГП ГННФБ
визначено у високому та середньому ступеню обсіменіння, які
на фоні зниженого імунітету, навіть в асоціаціях, набували
етіологічного значення. У хворих з негоспітальними
пневмоніями ГННФБ визначали тільки в асоціаціях при
низькому та середньому ступенях обсіменіння. Частка
асоціацій з невизначеними ГННБ була істотно вищою у хворих,
пневмонія у яких закінчилася фатально (28,6%) проти 12,1%
при сприятливому завершенні захворювання.
Висновки. Результатами дослідження доведено зростаючу
етіологічну роль негативних за Грамом, в тому числі ГННФБ, у
хворих на пневмонії на фоні онкогематологічних захворювань.
Наявність грамнегативних неферментуючих бактерій у хворих
на пневмонії на фоні онкогематологічних захворювань
визначено як фактор несприятливого прогнозу перебігу
захворювання.
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# 299. Effect of Low-Level Light Therapy on Changes in the
Levels of Oxidative Stress Markers in Streptozotocin-Induced
Diabetes
Karmash O.1, Yefimenko N.1, Liuta M.1, Korobov A.2, Sybirna N.1
1Ivan Franko Lviv National University;
2V.N. Karazin Kharkiv National University

Introduction. Low-level light therapy (LLLT) using various light
sources is used in the comprehensive treatment of diabetic foot
syndrome, and there are data available on its use for the treatment
of diabetic neuropathy and retinopathy in rats with diabetes mellitus
(DM). In addition, it was found that LLLT reduces the blood glucose
and malondialdehyde concentrations in acute surgical wounds of
rats with DM. Since DM is always accompanied by the development
of oxidative stress, the work objective was to investigate the
changes in level of such stress markers in the blood plasma of rats
in case of streptozotocin-induced DM against the background of
LLLT.
Methods. The experiments were carried out on male rats weighing
120-180 g, which were provided free access to food and water.
During the studies, we adhered to the “Common Ethical Principles
of Animal Experimentation” adopted by the First National Congress
on Bioethics (Kyiv, 2001) that compliant with provisions of the
“European Convention for the Protection of Vertebrate Animals
used for Experimental and Other Scientific Purposes” (Strasbourg,
1985). DM was induced by intraperitoneal administration of
streptozotocin at a dose of 60 mg/kg. Animals were illuminated daily
for 5 min during 10 days. The light source was a matrix with LEDs
with a total power of 150 mW and a wavelength of 630 nm.
Radiation was performed starting from day 14 after the DM
induction. The rats were decapitated under the aether anaesthesia.
Blood sampling was performed with the addition of heparin (end-
point dilution of heparin: whole blood = 1:100). Animals were
divided into four groups: group 1 included intact animals; group 2 –
healthy animals, which subjected to irradiation; group 3 included
animals with DM; group 4 – animals with DM, which were irradiated.
The oxidatively modified neutral (OMP370) and basic (OMP430)
proteins, end products of oxidation (AOPPs) and glycation (AEGs)
of proteins were determined in blood plasma.
Results. It was found that no significant changes in the content of
OMP370, OMP430, AOPPs and AEGs in the blood plasma of rats
occurred under the actions of LILT in healthy animals. Conversely,
in animals with DM, illumination caused a decrease in OMP370 in
blood plasma more than 2 times, OMP430 – 1.5 times, AOPPs – by
37%, AEGs – near 2 times as compared to the same indicators in
non-illuminated diabetic animals.
Conclusions. LLLT with LED usage reduces the level of the
studied oxidative stress markers in the blood plasma of rats with
DM. LLLT has a substantial potential to become portable, minimally
invasive, easy-to-use, and cost-effective option for DM treatment
and other diseases accompanied by a pro-oxidant-antioxidant
imbalance.

# 299. Ефект низькоінтенсивної світлової терапії на зміну
рівня маркерів оксидативного стресу за стрептозотоцин-
індукованого цукрового діабету
Кармаш О.1, Єфіменко Н.1, Люта М.1, Коробов А.2, Сибірна Н.1
1Львівський національний університет імені Івана Франка;
2Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Вступ. Низькоінтенсивна світлова терапія (НІСТ) з
використанням різних джерел світла застосовується у
комплексному лікуванні синдрому діабетичної стопи, є дані
щодо її використання для лікування діабетичної нейропатії та
ретинопатії у щурів з цукровим діабетом (ЦД). Крім того,
встановлено, що НІСТ знижує концентрацію глюкози крові та
малонового діальдегіду в гострих хірургічних ранах щурів з ЦД.
Оскільки ЦД завжди супроводжується розвитком
оксидативного стресу, метою роботи було дослідити зміни
рівня маркерів цього стресу у плазмі крові щурів за
стрептозотоцин-індукованого ЦД на фоні НІСТ.
Методи. Експерименти проводили на щурах-самцях масою
120-180 г, яким забезпечували вільний доступ до їжі та води. У
дослідженнях дотримувались «Загальних етичних принципів
проведення експериментів на тваринах», ухвалених Першим
Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001), що
узгоджуються з положеннями «Європейської конвенції про
захист хребетних тварин, які використовуються для
експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург,
1985). ЦД індукували внутрішньоочеревинним введенням
стрептозотоцину у розрахунку 60 мг/кг. Тварин опромінювали
щоденно по 5 хв упродовж 10 днів. Джерелом світла слугувала
матриця з світлодіодами із загальною потужністю 150 мВт з
довжиною хвилі 630 нм. Опромінення проводили, починаючи з
14-ї доби після індукції ЦД.Щурів декапітували під ефірним
наркозом. Забір крові здійснювали з додаванням гепарину
(кінцеве розведення гепарин: цільна кров = 1:100). Тварини
були поділені на 4 групи: до 1-ї ввійшли інтактні тварини; до 2-ї
– здорові тварини, які підлягали опроміненню; до 3-ї тварини з
ЦД; до 4-ї – тварини з ЦД, які підлягали опроміненню. У плазмі
крові визначали вміст окисно-модифікованих білків
нейтрального (ОМБ370) та основного характеру (ОМБ430),
кінцевих продуктів оксидації (AOPPs) та глікації (AEGs) білків.
Результати. Встановлено, що за дії НІСТ у здорових тварин не
відбувалося достовірних змін у вмісті ОМБ370, ОМБ430, AOPPs та
AEGs у плазмі крові. Натомість, у тварин з ЦД опромінення
зумовлювало зниження у плазмі крові ОМБ370 більш ніж у 2
рази, ОМБ430 – у 1,5 раза, AOPPs – на 37%, AEGs – практично у
2 рази порівняно з такими ж показниками у неопромінених
діабетичних тварин.
Висновки. НІСТ з використанням світлодіодів знижує рівень
досліджуваних маркерів оксидативного стресу у плазмі крові
щурів з ЦД. НІСТ має значний потенціал, щоб стати
портативним, мінімально інвазивним, простим у використанні
та економічно ефективним способом лікування ЦД та інших
захворювань, що супроводжуються порушенням
прооксидантно-антиоксидантної рівноваги.

6
NON-COMMUNICABLE DISEASES AND CLINICAL MEDICINE
НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА



Page 364 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

# 312. Sanitary and Entomological Monitoring of
Dermatophagoides Farinae at Objects at Increased Epidemic
Risk in Dnipropetrovsk Oblast for 2008-2017
Deha L.1, Ugodina L.1, Shtepa L.1, Boiko A.1, Lashina A.1, Kolesnyk
L.1, Serikova T.1, Lavrova O.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Sagach O.1,
Daragan G.2, Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. It is widely known that domestic dust is the biological
environment for Dermatophagoides farinae. Entomological
monitoring of Dermatophagoides farinae in Dnipropetrovsk Oblast
has been carried out for 20 years. Annual surveys of objects at high
epidemiological risk (medical and preventive, children's educational
institutions, orphanages, boarding schools, homes for the elderly)
make it possible to study the spread and species composition of
Dermatophagoides farinae. The objective of the work was to
determine the environmental characteristics of carriers of allergic
diseases caused by various allergens.
Methods. Epidemiological, entomological, microscopic, statistical
methods.
Results. During 2008-2017, in Dnipropetrovsk Oblast, over 140
thousand entomological tests on the detection of Dermatophagoides
farinae were performed. Laboratory entomological methods used:
flotation method, sample incubation, quick test with adhesive tape.
The most effective method is the sampling of dust samples with
brushes followed by microscopy. For 2008-2017, the proportion of
positive results of test on Dermatophagoides mites ranged from 3.0
to 3.2%. In the study of samples taken by direct microscopy, 9
species of Dermatophagoides farinae of 15 registered in Ukraine
were found. Their species was confirmed by experts of the
parasitological reference laboratory of SI Public Health Center of the
MoH of Ukraine. The dominant species among the mites was
Dermatophagoides pteronyssinus, which accounted for
28.0±0.27%. The proportion of D. farinae and Glycyphagus
domesticus did not differ much and was 13.0±0.31% and 15±0.36%,
respectively. During 2008-2017, due to improved sampling and
quality of laboratory studies, the rates of the detected colonization
with Dermatophagoides farinae increased: in treatment and
prevention institutions ‒ 13 times (p<0.01), in educational
institutions for children ‒ in 6.5 times (p<0.05), in closed institutions
for adults ‒ 13.6 times (p<0.01), in homes for the elderly ‒ 12.8
times (p<0.01), in orphanages and boarding schools ‒ by 25%
(p<0.05).
The largest proportion of Dermatophagoides farinae was tested in
samples collected from bedding, mattresses, pillows, blankets,
carpets, heating radiators, upholstered furniture, and toys. One of
the causes of infestation with Dermatophagoides farinae is non-use
of mattresses, the expensive cost of chemical cleaning, the lack of
cheap modern remedies to combat Dermatophagoides farinae.
Conclusions. According to findings of multi-year entomological
monitoring of objects at increased epidemic risk in Dnipropetrovsk
Oblast, 9 types of Dermatophagoides farinae were detected. It
allowed to highlight priorities for reducing their number and a more
detailed definition of species composition, which served as a basis
for the development of recommendations for implementing
preventive health activities.

# 312. Санітарно-ентомологічний моніторинг за
алергенними кліщами на об'єктах підвищеного
епідемічного ризику у Дніпропетровській області за
2008-2017 рр.
Деха Л.1, Угодіна Л.1,Штепа Л.1, Бойко А.1, Лашина А.1,
Колесник Л.1, Серікова Т.1, Лаврова О.1, Резвих В.1,Штепа О.1,
Сагач 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 імені О.О. Богомольця

Вступ. Загальновідомо, що домовий пил є біологічним
середовищем алергенних кліщів. Ентомологічний моніторинг за
алергенними кліщами у Дніпропетровській області
здійснюється впродовж 20 років.Щорічні обстеження об’єктів
підвищеного епідризику (лікувально-профілактичних, дитячих
навчальних закладів, дитячих будинків, шкіл-інтернатів,
будинків для людей похилого віку) дозволяють вивчити
розповсюдження та видовий склад кліщів домового пилу.
Метою роботи було визначення екологічних характеристик
переносників алергічних захворювань, спричинених різними
алергенами.
Методи. Епідеміологічний, ентомологічний, мікроскопічний,
статистичний методи дослідження.
Результати. Впродовж 2008-2017 рр. у Дніпропетровській
області виконано понад 140 тис. ентомологічних досліджень по
виявленню алергенних кліщів. З лабораторних ентомологічних
методів використовувалися: метод флотації, інкубації проби,
експрес-метод з липкою стрічкою. Найрезультативнішим є
метод відбору проб пилу щітками з подальшою мікроскопією.
За 2008-2017 рр. питома вага позитивних результатів
досліджень на наявність дерматофагоїдних кліщів коливалася
в межах 3,0-3.2%. При дослідженнях відібраних проб методом
прямої мікроскопії було визначено 9 видів алергенних кліщів з
15 зареєстрованих в Україні. Їх видова приналежність
підтверджена фахівцями паразитологічної референс-
лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Домінуючим видом серед визначених кліщів були
Dermatophagoides pteronyssinus, частка яких становила
28,0±0,27%. Питома вага D. arinae та Glycyphagus domesticus
вірогідно не відрізнялася і складала 13,0±0.31% та 15±0,36%
відповідно. За період 2008-2017 рр., завдяки поліпшенню
відбору проб та якості лабораторних досліджень, зросли
показники виявленої заселеності алергенними кліщами: у
лікувально-профілактичних закладах – у 13 разів (р<0,01), у
дитячих навчальних закладах – у 6,5 рази (р<0,05), у закладах
закритого типу для дорослих – у 13,6 рази (р<0,01), у будинках
для людей похилого віку – у 12,8 рази (р<0,01), у дитячих
будинках та школах-інтернатах – на 25% (р<0,05).
Найбільша питома вага кліщів побутового пилу виявлена у
пробах, відібраних з постільної білизни, матраців, подушок,
ковдр, килимів, радіаторів опалення, м’яких меблів та іграшок.
Однією з причин ураженості алергенними кліщами є відсутність
використання наматрацників, дорога вартість хімічної чистки,
брак дешевих сучасних засобів для боротьби з алергенними
кліщами.
Висновки. За результатами багаторічного ентомологічного
моніторингу на об’єктах підвищеного епідризику у
Дніпропетровській області виявлено 9 видів алергенних кліщів.
Це дозволило виділити пріоритетні напрямки щодо скорочення
їх чисельності та більш детального визначення видового
складу, що слугувало підґрунтям для розробки рекомендації
щодо здійснення профілактичних оздоровчих заходів.
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# 315. Etiological Features of Community-Acquired Pneumonia
Among Conscripts Soldiers
Popenko N., Sobkova Z.
Ukrainian Military Medical Academy

Introduction. Among all infectious diseases, pneumonia composes,
on average, 25%. According to world statistics, infections of the
lower respiratory tract are considered one of the main causes of
death. The aim of the study was to investigate the spectrum of
pathogens of Community-Acquired Pneumonia (CAP) in the
Conscripts Soldiers (CS) for the period from 1989 to 2012 and to
detect the sensitivity of isolated etiopathogens to antibacterial
drugs.
Methods. There was conducted a retrospective clinical and
microbiological analysis of the course of CAP in 251 CS, who were
treated in the pulmonary department of the Main Kyiv Military
Clinical Hospital from 1989 to 2012. To detect the etiological
structure of CAP, data from bacteriological studies of sputum were
used, which included the quantitative determination of the pathogen
and its sensitivity to antibacterial drugs.
Results.We performed the analysis of the clinical history of 251 CS
(aged 17-24), who had CAP, and were divided into three groups.
The first group included 84 (33.5%) CS that were treated from 1989
to 1996, the second – 83 (33.1%) CS (the period of observation
from 1997 to 2004), to the third – 84 (33.5%) CS (observation
period from 2005 to 2012).
From 1989 to 2012, from CAP patients’ sputum the Streptococcus –
197 (58.6±2.7%) were identified, in particular S. pneumonia and S.
mitis. From 1997 to 2012, the detection of Haemophilus influenza
increased from 3.5±1.7% to 8.0±2.4%, (p<0.05). From 1997 to
2004, the leading role in the emergence of CAP played gram-
negative bacteria Neisseria spp. – 13 (11.2±2.9%). There was a
significant increase in the number of specimens of pathogens
causing mixed infection over the years: Streptococcus – 60
(37.3±3.8%), Staphylococcus – 59 (36.7±3.8%), Neisseria spp – 18
(11.2±2.5%) and H. nfluenza – 8 (4.9±1.7%).
The sensitivity of S. pneumonia to penicillin has decreased from
85.2% to 76.2% in the second group, compared with the first one.
The increase of S. pneumonia resistance to modern macrolides
(including azithromycin), β-lactam antibiotics and respiratory
fluoroquinolones has not been noticed.
Conclusions. The most common pathogens of CAP in CS are
S. pneumonia, S. mitis, H. influenza, which are sensitive to
penicillin-protected clavulanic acid, macrolides and respiratory
fluoroquinolones. This allows us to recommend these antibiotics for
the treatment of CAP in the CS.

# 315. Етіологічні особливості негоспітальної пневмонії у
військовослужбовців строкової служби
Попенко Н., Собкова Ж.
Українська військово-медична академія

Вступ. Серед усіх інфекційних захворювань пневмонія, у
середньому, становить 25%. Згідно даних всесвітньої
статистики, інфекції нижніх дихальних шляхів вважаються
однією з основних причин смерті. Метою дослідження було
вивчити спектр збудників негоспітальної пневмонії (НП) у
військовослужбовців строкової служби (ВСС) за період з 1989
по 2012 роки та виявити чутливість виділених етіопатогенів до
антибактерійних препаратів.
Методи. Проведено ретроспективний клініко-мікробіологічний
аналіз перебігу НП у 251 ВСС, які знаходились на лікуванні в
пульмонологічному відділенні Головного військового клінічного
госпіталю м. Київ з 1989 по 2012 роки. Для виявлення
етіологічної структури НП використовували дані
бактеріологічного дослідження мокротиння, яке включало
кількісне визначення збудника та його чутливості до
антибактерійних препаратів.
Результати. Проаналізовано історії хвороби 251 ВСС, віком від
17 до 24 років, які хворіли на НП, і були розподілені на три
групи. До першої групи включено 84 (33,5%) ВСС, які
лікувались з 1989 по 1996 рр., до другої – 83 (33,1%) ВСС
(період спостереження з 1997 по 2004 рр.), до третьої - 84
(33,5%) ВСС (період спостереження з 2005 по 2012 рр.).
З 1989 по 2012 роки при НП з мокротиння хворих найчастіше
виділялись представники роду Streptococcus – 197 зразків
(58,6±2,7%), зокрема S. pneumoniae і S. mitis. Починаючи з
1997 р. до 2012 р. збільшилось виявлення Haemophilus
influenzae з 3,5±1,7% до 8,0±2,4%, (р<0,05). З 1997 по 2004 рр.
провідну роль у виникненні НП відігравали грамнегативні
бактерії Neisseria spp. – 13 (11,2±2,9%). Відмічається
достовірне збільшення, з роками, кількості зразків збудників,
що викликають мікст-інфекцію: Streptococcus – 60 (37,3±3,8%),
Staphylococcus – 59 (36,7±3,8%), Neisseria spp. – 18 (11,2±2,5%)
і H. іnfluenza – 8 (4,9±1,7%).Чутливість S. pneumoniae до
пеніциліну зменшилась з 85,2% до 76,2% в другій групі,
порівняно з першою. Росту резистентності S. pneumoniae до
сучасних макролідів (включаючи азитроміцин), β-лактамних
антибіотиків та респіраторних фторхінолонів не відзначено.
Висновки. Найчастішими збудниками НП у ВСС є
S. pneumoniae, S. mitis, H. influenzae, які є чутливими до
захищених клавулоновою кислотою пеніцилінів, макролідів та
респіраторних фторхінолонів. Це дозволяє рекомендувати дані
антибіотики для лікування НП у ВСС.
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# 316. State of the Antioxidant System of Blood Leukocytes
under Conditions of Experimental Diabetes Mellitus on the
Background of Agmatine Injection
Bila I., Brodyak I., Sybirna N.
Ivan Franko Lviv National University

Introduction. Hyperglycemia under diabetes mellitus (DM) leads to
an imbalance between the formation of active forms of oxygen and
the ability of biological systems to detoxify them that causes the
development of oxidative stress (OS). Intensification of OS
processes causes pathological changes in the structure of blood
cells, in particular leukocytes, and affects their functional state.
Searching for drugs that can level the effect of glucose toxicity and
prevent the development of diabetic complications is relevant.
Agmatine, which by chemical nature is polyamine, the
decarboxylation product of L-arginine is one of the possible
remedies that can correct OS effects on leukocytes. The objective
of this work was to study the effect of agmatine on the functioning of
the enzymes of antioxidant protection system in blood leucocytes of
rats under conditions of experimental diabetes mellitus (EDM).
Methods. The experiments were carried out on non-breeding white
male rats, weighing 150-180 g, which were under standard vivarium
conditions. The study was carried out under the General Ethical
Principles for Animal Experiments (Kyiv, Ukraine, 2001), in line with
the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals
Used for Experimental and Other Scientific Purposes (Strasbourg,
France, 1985). Diabetes mellitus was induced by intraperitoneal
administration of streptozotocin (60 mg/kg). Animals of experimental
groups were intramuscularly injected with agmatine (20 mg/kg) for
14 days. Antioxidant enzymes (superoxide dismutase), catalase,
glutathione peroxidase (GP), glutathione reductase (GR), and the
content of reduced glutathione (GSH) under EDM on the
background of Agmatine injection were found in the isolated
peripheral blood leukocytes of rats.
Results. As a result of the experimental studies, it was found that
the activity of enzymes of the antioxidant protection system is
significantly reduced in white blood cells of the rat under the
conditions of DM, namely superoxide dismutase in 1.4 times,
catalase ‒ 1.8 times, glutathione peroxidase and glutathione
reductase ‒ in 1.3 times, respectively, compared to control. In the
control group of animals, Agmatine injection did not cause a
significant change in the activity of these enzymes. The
administration of polyamine into DM animals resulted in an increase
in the activity of superoxide dismutase, catalase, glutathione
peroxidase and glutathione reductase ‒ in 2.7 times and 1.4 times,
43% and 72%, respectively, in comparison with the diabetic group.
Also, the content of GSH, which declined by 27% under the
conditions of this pathology, returned almost to the control values on
the background of Agmatine injection.
Conclusions. Consequently, the experimental data obtained
confirm the inability of the antioxidant system of leukocytes to fully
implement protective and adaptive mechanisms under oxidative and
nitrative stress that occurs in conditions of DM. Agmatine as a
substance that has a hypoglycemic effect, prevents the
development of oxidative and nitrative stress, has a positive
corrective effect on the structural and functional conditions of blood
leukocytes under EDM.

# 316. Стан антиоксидантної системи лейкоцитів крові за
умов експериментального цукрового діабету на фоні
введення агматину
Біла І., Бродяк І., Сибірна Н.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Вступ. Гіперглікемія за умов цукрового діабету (ЦД)
призводить до дисбалансу між утворенням активних форм
оксигену та здатністю біологічних систем детоксикувати їх, що
викликає розвиток оксидативного стресу (ОС). Інтенсифікація
процесів ОС спричиняє патологічні зміни у структурі клітин
крові, зокрема лейкоцитів, і впливає на їх функціональний
стан. Актуальним є пошук препаратів, які здатні нівелювати
ефект глюкозотоксичності й запобігати розвитку діабетичних
ускладнень. Агматин, що за хімічною природою є поліаміном,
продуктом декарбоксилювання L-аргініну, є одним із можливих
засобів, здатних корегувати наслідки впливу ОС на лейкоцити.
Тому метою нашої роботи було дослідити вплив агматину на
функціонування ферментів системи антиоксидантного захисту
у лейкоцитах крові щурів за умов експериментального
цукрового діабету (ЕЦД).
Методи. Експерименти проводили на безпородних білих
щурах-самцях масою 150-180 г, які перебували у стандартних
умовах віварію. Дослідження виконували 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). ЦД індукували
внутрішньочеревним введенням стрептозотоцину (60 мг/кг).
Тваринам дослідних груп внутрішньом’язово вводили агматин
(20 мг/кг) упродовж 14 днів. У виділених лейкоцитах
периферичної крові щурів визначали активність ферментів
антиоксидантного захисту: супероксиддисмутази (СОД),
каталази, глутатіонпероксидази (ГПО), глутатіонредуктази (ГР)
та вмісту відновленого глутатіону (GSH) за умов ЕЦД на фоні
введення агматину.
Результати. У результаті проведених експериментальних
досліджень було встановлено, що активність ензимів системи
антиоксидантного захисту достовірно знижується у
лейкоцитах крові щурів за умов ЦД, а саме СОД в 1,4 раза,
каталази – 1,8 раза, ГПО та ГР – в 1,3 раза,
відповідно, порівняно з контролем. У контрольній групі тварин
введення агматину не викликало достовірних змін активності
даних ензимів. Введення досліджуваного поліаміну тваринам з
ЦД спричиняло зростання активності СОД, каталази, ГПО та
ГР у 2,7 раза, 1,4 раза, 43% та 72%, відповідно, порівняно з
діабетичною групою. Також вміст GSH, рівень якого
знижувався на 27% за умов даної патології, знижувався майже
до контрольних значень на фоні введення агматину.
Висновки. Отже, отримані експериментальні дані
підтверджують неспроможність антиоксидантної системи
лейкоцитів реалізовувати у повному обсязі захисні й адаптивні
механізми у разі оксидативно-нітративного стресу, який
виникає за умов ЦД. Саме агматин як речовина, якій
притаманна гіпоглікемічна дія, попереджаючи розвиток
оксидативно-нітративного стресу, проявляє позитивний
коригуючий вплив на структурно-функціональний стан
лейкоцитів крові у разі ЕЦД.
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# 326. Using Molybdenum Nanoparticles for Diabetes
Treatment
Zayachkivska A.1, Strutynska T.1, Tymiv V.1, Mykhailovych V.2,
Khalavka Y.2
1Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;
2Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Introduction. Diabetes mellitus which is the underlying cause of
death, is a common chronic metabolic disorder, accompanying by
glucose intolerance and hyperglycemia. There are a few different
types of diabetes. Type 1 diabetes characterizes by inability of
pancreas to produce enough insulin. Type 2 diabetes (T2D) begins
with insulin resistance resulting to fail of cells to respond to insulin
properly. Diabetes mellitus causes metabolic disorders leading to an
increased risk of heart attacks, strokes, poor blood circulation to the
legs and damage to the eyes, feet and kidneys. Traditional insulin
replacement therapy can be painful and time-consuming for patients
with diabetes mellitus. Nowadays, nanomedicine is very perspective
and has great potential for safely treatment. Many types of
nanoparticles (NPs) have been starting to be used for drug delivery,
inactivating of bacterial and cancer cells, as well as for many other
medical issues.
Methods. We were the first who investigated biological activities of
two types of nanoparticles (NPs). NP1 – Mo5 (length 270-350 nm,
width 50-70 nm), NP2 – Mo7 (length 30-40 microns, width 90-120
nm). We used Canton-S Drosophila melanogaster as a model
object. To test NPs toxicity, we added NPs to the experimental
medium (composed of 5% sucrose, 5% dry yeast, 1.2% agar,
0.18% nipagin) at different concentration (ranged from 0.01 to 1%).
We observed larvae developmental rate and measured pupation
height. After analyzing the data, the safest concentrations were
choosing. Next step included the measurement of the glucose
concentration in larvae hemolymph, which were developed on
medium with NPs supplementation.
Results. Two types of investigated NPs were toxic at the
concentration of 0.25 and 1%. However, NP1 significantly reduced
hemolymph glucose concentration in larvae at concentrations 0.03
and 0.06%. NP2 significantly reduced hemolymph glucose levels at
all experimental concentrations of NP2 as compared to the control.
Conclusions. Taken together our study showed the possibility of
Mo5 and Mo7 NPs to decrease concentration of glucose at larval
stage. However, high concentrations of NPs showed a toxic effect.
These properties of NP may be used in case of diabetes treatment
and prevention.

# 326. Використання наночастинок молібдену для
лікування діабету
Заячківська А.1, Струтинська Т.1, Тимів В.1, Михайлович В.2,
Халавка Ю.2
1Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника;
2Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича

Вступ. Цукровий діабет, який є основною причиною смерті, є
поширеним хронічним порушенням метаболізму, що
супроводжується непереносимістю глюкози та гіперглікемію. Є
кілька різних типів діабету. Діабет 1 типу характеризується не
здатністю підшлункової залози виробляти достатню кількість
інсуліну. Діабет 2 типу починається з резистентності до
інсуліну, при цьому клітини не реагують на інсулін належним
чином. Цукровий діабет викликає порушення обміну речовин,
яке сприяє підвищенню ризику серцевих нападів, інсультів,
погіршення кровообігу в нижніх кінцівках та пошкодження
зору, нижніх кінцівок і нирок. Традиційна інсулін замінна
терапія може бути болючою і трудомісткою для хворих на
цукровий діабет. В даний час наномедицина є дуже
перспективною і має великий потенціал для безпечного
лікування. Багато типів наночастинок (НЧ) починають
використовувати для доставки ліків, інактивації бактеріальних
і ракових клітин, а також для багатьох інших медичних потреб.
Методи. Ми першими дослідили біологічну активність двох
вибраних типів наночастинок (НЧ). НЧ1 ‒ Mo5 (довжина 270-350
нм, ширина 50-70 нм), НЧ2 ‒ Mo7 (довжина 30-40 мкм, ширина
90-120 нм). Як модельний об'єкт ми використовували
Drosophila melanogaster лінії Canton-S.Щоб дослідити
токсичний вплив НЧ їх додавали до експериментального
середовища (склад: 5% сахарози, 5% сухих дріжджів, 1,2%
агару, 0,18% ніпагіну) у різних концентраціях (від 0,01 до 1%).
Ми визначали швидкість заляльковування і вимірювали висоту
на якій утворювалися лялечки. Після аналізу даних були
вибрані найбільш безпечні концентрації. Наступним кроком був
вимір концентрації глюкози в гемолімфі личинок, які
розвивались на середовищі з додаванням НЧ.
Результати. Два типи досліджуваних НЧ були токсичними при
концентраціях 0,25 і 1%. НЧ1 достовірно знизила концентрацію
глюкози в гемолімфі личинок при концентраціях 0,03 і 0,06%.
НЧ2 достовірно знизила рівень глюкози в гемолімфі личинок
при всіх вибраних концентраціях у порівнянні з контролем.
Висновки. У сукупності наше дослідження показало
можливість НЧ Mo5 і Mo7 знижувати концентрацію глюкози на
стадії личинки. Однак високі концентрації НЧ показали
токсичний вплив. Ці властивості НЧ можуть застосовуватися
при лікуванні та профілактиці діабету.
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# 336. Study of Microorganisms Strains Isolated From Patients
with Chronic Tonsillitis
Kravets N., Zastavna N., Romanyuk L., Borak V.
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

Introduction. According to recent studies, it has been established
that some are capable of forming a biofilm in chronic forms of
microbial etiology. Many scientific articles describe that gram-
positive bacteria (90.6%), including Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., dominate in the etiological structure of
infectious and inflammatory complications of adenoiditis. The
objective of our work was to study the ability of strains
Staphylococcus aureus to biofilm formation and virulence factors,
namely, the coagulase and lecithinase activity of bacteria isolated
from adenoid tissue of patients with chronic tonsillitis.
Methods. The strains of S. aureus were obtained from adult
volunteers with chronic inflammatory manifestations of the
adenoiditis. The pathogen was identified under the indications given
in the Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Virulence
factors were studied using tests, namely rabbit citrate coagulation
and lecithinase fermentation, the ability to form biofilms – when
growing cultures on 96-well plastic plates for three days. The activity
grade was determined by coagulation and positive lecithinase test.
The degree of manifestation of biofilm formation of staphylococci
was determined by optical density index (ODI) at Multiscan FC at a
wavelength of 450 nm.
Results. It has been found that of 27 strains identified as S. aureus,
11 (40.74%) are capable of biofilm formation. The studies showed
an increase in the ODI, which was 0.58<ODI>0.103 in all tested
strains during the first day of cultivation and averaged 0.78±0.42.
Further cultivation of these strains led to an increase in the optical
density index, which during the second day was 0.63<ODI>0.119
and during the third day – 0.86<ODI>0.123. Studies were
conducted for all isolated strains to determine the virulence factors,
which resulted in 27 strains (100%) having coagulase activity, and
17 strains (63%) having lecithinase activity.
Conclusions. S. aureus isolates have dangerous virulence factors:
coagulase activity – 100%, lecithinase enzyme – 63%. 40.74% of
isolated strains have the ability to film formation, the ODI ranged
from 0.58<ODI>0,123 for three days. The persistence is one of the
factors of the virulence of S. aureus and may lead to slow treatment
of damaged adenoid tissue and increased intoxication. The
prospect for further research is to study the sensitivity to various
types of antibiotics in biofilm-forming strains.

# 336. Дослідження штамів мікроорганізмів, виділених від
хворих з хронічним тонзилітом
Кравець Н., Заставна Н., Романюк Л., Борак В.
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського

Вступ. За даними сучасних досліджень встановлено, що, при
хронічних формах захворювань мікробної етіології в організмі,
окремі штами здатні до формування біоплівки. В багатьох
наукових працях описано, що в етіологічній структурі
інфекційно-запальних ускладнень аденоїдиту домінують
грампозитивні мікроорганізми (90,6%), серед яких
Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Метою нашої роботи
було вивчення здатності штамів Staphylococcus aureus до
плівкоутворення та факторів вірулентності, а саме
коагуалазної та лецитиназної активності бактерій, виділених з
аденоїдної тканини хворих на хронічний тонзиліт.
Методи. Досліджувані штами золотистого стафілокока
отримали від дорослих осіб-добровольців з хронічними
проявами запальних ускладнень аденоїдиту. Ідентифікацію
збудника проводили відповідно до ознак, наведених у
визначнику бактерій Берджі. Фактори вірулентності
досліджували за допомогою тестів, а саме коагуляції цитрату
кролячої плазми та ферментації лецитинази, здатність до
утворення біоплівок – при вирощувані культури на 96-лункових
пластикових планшетах протягом трьох діб. Оцінку активності
визначали за результатами коагуляції та позитивного тесту на
лецитовітелазу. Ступінь вираженості плівкоутворення
стафілококів визначали за показником оптичної щільності
(ОЩ) на Мультискан FC при довжині хвилі 450 нм.
Результати. Встановлено, що з 27 штамів, ідентифікованих як
S. аureus, 11 (40,74%) здатні до плівкоутворення. Проведені
дослідження показали зростання показника ОЩ, що склав
0,58<ОЩ>0,103 в усіх досліджуваних штамів протягом першої
доби культивування та становив в середньому 0,78±0,42.
Подальше культивування даних штамів призвело до
збільшення показника оптичної щільності, що, протягом другої
доби, складав 0,63<ОЩ>0,119 та третьої – 0,86<ОЩ>0,123. Для
всіх виділених штамів проводили дослідження на визначення
факторів вірулентності, в результаті якого коагуалазною
активністю володіли 27 штамів (100%), 17 штамів (63%) мали
здатність до лецитиназної активності.
Висновки. Виявлені ізоляти стафілокока золотистого
володіють небезпечними факторами вірулентності:
коагулазною активністю – 100%, ферментом лецитиназою -
63%. Здатністю до плівкоутворення володіють 40,74% з
виділених штамів, показник оптичної щільності для яких
складав від 0,58<ОЩ>0,123 протягом трьох діб. Виявлені
персистенції є одним з факторів вірулентності золотистого
стафілокока та можуть призводити до повільного лікування
ураженої аденоїдної тканини та підвищеної інтоксикації
організму. Перспективою подальшого дослідження є вивчення
чутливості до різних видів антибіотиків у плівкоутворюючих
штамів.
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# 354. Features of Physical Activity of Adolescents with
Chronic Diseases
Yelizarova O., Stankevych T., Parats A., Hozak S.
SI O.M. Marzіeiev Institute for Public Health of the NAMS of Ukraine

Introduction.WHO defines the control of chronic non-
communicable diseases (CHNCDs) as a priority orientation for its
activities in the 21st century. According to our previous
epidemiological studies, it was found that the proportion of children
with CHNCDs among senior high school students is 2.3 times
higher (p<0.001) than among students in the younger age group,
and among adolescents aged 12-15 years it makes up 20.1-27.7%.
It was also found that the occurrence probability of diseases in
schoolchildren increased by 20% with a low-level physical activity
(PA) as compared with moderate and vigorous level (p<0.01), and
vice versa, the presence of diseases increased the probability of
low-level PA almost twice (p<0.05). This indicates an unfavorable
vicious circle.
It is known that children with CHNCDs require other physical load
pattern than their healthy peers. Therefore, to develop
recommendations for PA of this category of students, it is necessary
to conduct studies of their background PA compared with PA of
healthy children.
The work objective was to study the differences in the PA duration
of various types in groups of adolescents with and without
CHNCDs.
Methods. The incidence was studied by copying data out from the
medical charts of Kyiv schoolchildren aged 12-15 years (n=87),
whose parents gave informed consent for the study. To establish
the type and duration of PA, an adapted questionnaire
Quantification de L’Active Physique en Altitude Chez le Enfants was
used. The differences in the duration of total PA (TPA), light PA
(LPA) and moderate to vigorous PA levels (MVPA) were studied.
Statistical processing was performed using the STATISTICA 8.0
package.
Results. The TPA duration of adolescents, regardless of the
presence of CHNCDs, was 4.5-4.6 hours/day (p>0.6). In the PA
structure of adolescents with CHNCDs, the proportion of LPA and
MVPA was 67.1% and 32.9%, respectively (p<0.05), and in the
group of healthy children 58.4% and 41.6% (p>0.05). The duration
of light PA was not statistically different in groups of children with
and without CHNCDs (p>0.2). The duration of moderate to vigorous
PA was higher by 22.8% in the group of children without CHNCDs
(p<0.05).
The average duration of MVPA in circles and sections was higher in
children without CHNCDs 2.3 times in the total study group
(p<0.001), 2.7 times in the group of boys (p<0.001), 1.8 times in the
group of girls (p<0.05); the frequency of classes per week was 1.6
times higher in the general group of the study (p<0.001), 1.7 times
in the group of boys (p<0.001), 1.5 times in the group of girls
(p<0.05).
Conclusions. In the PA structure of adolescents with CHNCDs
prevails light type of PA. Children without chronic diseases in the
organized communities engaged more frequently and longer in
moderate to vigorous PA than children with CHNCDs. However, for
the rehabilitation processes of children with chronic diseases, the
moderate PA classes are necessary in particular. Thus, when
planning state measures of PA improvement, one should appreciate
the necessity to increase the personal interest of adolescents with
chronic diseases in aerobic moderate-level types of PA.

# 354. Особливості рухової активності підлітків з
хронічними захворюваннями
Єлізарова О., Станкевич Т., Парац А., Гозак С.
ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН
України»

Вступ. Боротьбу з хронічними неінфекційними хворобами
(ХНІЗ) ВООЗ визнала пріоритетним напрямком своєї діяльності
на ХХІ століття. За даними наших попередніх епідеміологічних
досліджень встановлено, що частка дітей з ХНІЗ серед
старшокласників у 2,3 рази вища (p<0,001), ніж серед учнів
молодшої вікової групи, і серед підлітків 12-15 років становить
20,1-27,7%. Також було виявлено, що ймовірність появи
захворювань у школярів підвищується на 20% при низькому
рівні рухової активності (РА) порівняно з середнім та високим
(p<0,01) та навпаки, наявність захворювань підвищує
ймовірність низького рівня РА майже вдвічі (p<0,05). Це
свідчить про несприятливе замкнене коло.
Відомо, що діти з наявністю НІЗ потребують іншого режиму
фізичних навантажень, ніж їх здорові ровесники. Тому для
розробки рекомендацій щодо РА цієї категорії учнів необхідні
дослідження їх фонової РА у порівнянні з РА здорових дітей.
Метою даної роботи було вивчення відмінностей тривалості
різних типів РА у групах підлітків з наявністю ХНІЗ та без них.
Методи. Захворюваність вивчали шляхом викопіювання даних
медичних карток київських школярів віком 12-15 років (n=87),
батьки яких дали інформовану згоду на проведення
дослідження. Для встановлення типу та тривалості РА
застосували адаптований опитувальник «Quantification de
L’Active Physique en Altitude Chez le Enfants». Вивчали
відмінності тривалості загальної РА (ЗРА), РА легкого (LPA) та
помірно-високого рівнів (MVPA). Статистична обробка
проводилась з використанням пакету STATISTICA 8.0.
Результати. Тривалість ЗРА підлітків не залежно від наявності
ХНІЗ становить 4,5-4,6 год/добу (p>0,6). У структурі РА
підлітків з ХНІЗ частки LPA та MVPA складають відповідно
67,1% та 32,9% (p<0,05), а у групі здорових дітей – 58,4% та
41,6% (p>0,05). Тривалість РА легкого рівня статистично не
відрізняється у групах дітей з ХНІЗ та без них (p>0,2).
Тривалість РА помірно-високого рівня вища у групі дітей без
НІЗ на 22,8% (p<0,05).
Середня тривалість MVРА у гуртках та секціях вище у дітей
без ХНІЗ в 2,3 рази у загальній групі дослідження (p<0,001), в
2,7 рази у групі хлопців (p<0,001), в 1,8 рази у групі дівчат
(p<0,05); кратність занять на тиждень вище у 1,6 рази у
загальній групі дослідження (p<0,001), в 1,7 рази у групі
хлопців (p<0,001), в 1,5 рази у групі дівчат (p<0,05).
Висновки. У структурі РА підлітків з ХНІЗ переважає легкий
тип РА. Діти без хронічних захворювань в організованих
колективах займаються частіше та довше РА помірно-високого
рівнів, ніж діти з ХНІЗ. Проте для процесів реабілітації дітей з
хронічними захворюваннями необхідними є саме заняття РА
помірного типу. Отже, при плануванні державних заходів щодо
удосконалення РА потрібно враховувати необхідність
підвищення зацікавленості підлітків з хронічними
захворюваннями аеробними видами РА помірного рівня.
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# 365. Regulation of the Cardiovascular and Respiratory
Systems of Students with Moderate Psychoemotional Stress
Pasichnyk Yu.1, Yanko N.2, Poruchinsky А.1
1Lesya Ukrainka Eastern European National University;
2SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. One of the causes of severe diseases, the
emergence of premature senility, is mental tension, especially
negative emotions. The work objective was to study the effect of
viewing images with emotional sense on regulatory processes of the
cardiovascular and respiratory systems.
Methods. The methods of electrocardiography, spirography, and
variation statistics with the Student-Fisher test evaluation were
used. The arithmetic mean value (M), the mean-square deviation
(±m), the significance test (t) were determined for comparison the
mean values of the degree of confidence and difference (p).
Results. After viewing a series of photographs with negative
emotional sense, in students were observed the following changes:
RR interval became shorter, the standard deviation of the normal
intervals (SDNN) increased, coefficient of variation (CV), root mean-
square of the successive differences (RMSSD), as well as a
percentage increased in NN50 of the total number of successive
pairs of intervals differed for more than 50 milliseconds (PNN50).
Also, after viewing a series of photographs, a moderate decrease in
the forced volume vital capacity of the lungs was observed in
students. Forced expiratory volumes on the 1st, 2nd and 3rd seconds
decreased. However, the forced expiratory volume with the peak
expiratory flow rate compared with other indicators increased.
Conclusions. The research results revealed the effect of negative
emotional factors on the regulatory processes of the students’
cardiovascular system. At the same time, the parameters of the
cardiovascular system more significantly changed than those of the
respiratory system of students. All studies suggest that viewing a
series of photographs does not cause a stress response, but rather
causes less noticeable regulation processes of functions in
students.

# 365. Регуляція роботи серцево-судинної та дихальної
систем організму студентів при помірних психоемоційних
навантаженнях
Пасічник Ю.1, Янко Н.2, Поручинський А.1
1Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки;
2ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Однією з причин важких захворювань та виникнення
передчасної старості є психічні напруження, а особливо
негативні емоції. Метою дослідження є вивчення впливу
перегляду емоційно забарвлених зображень на регуляторні
процеси серцево-судинної та дихальної систем.
Методи. В роботі використано методи електрокардіографії,
спірографії та варіаційної статистики з оцінкою t-критерію
Стьюдента-Фішера. Проведено визначення середнього
арифметичного значення (М), середньоквадратичного
відхилення (±m), критерій достовірності (t) при порівнянні
середніх величин ступеня достовірності та відмінності (р).
Результати. Після перегляду серії фотографій негативного
емоційного забарвлення у студентів спостерігали зменшення
тривалості інтервалу R-R, зростання величини стандартного
відхилення величин нормальних інтервалів SDNN, коефіцієнта
варіації CV, квадратного кореня із суми квадратів різниці
величин послідовних пар інтервалів RMSSD та збільшення
проценту NN50 від загальної кількості послідовних пар
інтервалів, що відрізняються більш, ніж на 50 мілісекунд
(PNN50). Також після перегляду серій фотографій у студентів
спостерігали незначне зменшення форсованої життєвої ємності
легень. Об’єми форсованого видиху на 1-й, 2-й та 3-й секунді
зменшувались. Проте об’єм форсованого видиху, при якому
досягається пік об’ємної швидкості порівняно з іншими
показниками збільшився.
Висновки. Результати досліджень виявили вплив негативних
емоційних чинників на регуляторні процеси серцево-судинної
системи студентів. При цьому більш істотно змінювались
параметри серцево-судинної системи, ніж дихальної системи
студентів. Всі дослідження дозволяють припустити, що
перегляд серії фотографій не викликає стресової реакції, а
швидше викликає менш виражені процеси регуляції функцій у
студентів.
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# 366. Influence of Nanoparticles on Glucose Level in
Hemolymph of Larvae and In Blood of Mice
Strutynska T.1, Zayachkivska A.1, Tymiv V.1, Burdyliuk N.1,
Yurkevych I.1, Mykhailovych V.2, Khalavka Y.2
1Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;
2Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Introduction. Diabetes currently affects over 425 million people
worldwide. It is a impressive number that has tendency to grow up
in the future. The diabetes is the one of leading causes of disability
with no effective treatment. A lot of people suffer from it thus it is
important to find a cure. This disease is characterized by high blood
sugar level over a prolonged period that is the consequence of
disorder in insulin secretion by pancreas. Nowadays nanomedicine
becomes popular in treatment of different diseases, with no
exception to diabetes. We chose to test chromium containing
nanoparticles because of the ability of chromium positively to effect
on the glucose metabolism, and besides these nanoparticles
possess unique chemical and physical properties, they can go
through biological membranes and modify proteins. The main aim of
our experiment was to investigate whether nanoparticles reduce
glucose level.
Methods. As noted above we investigated antidiabetic abilities of
chrome containing nanoparticles. As model objects we used
Drosophila melanogaster of Canton S line and mice of Balb/C line.
We tested nanoparticles including nanoparticle (Cr2O3) and
nanoparticle (Cr2(MoO4)3). Larvae developed at medium containing
nanoparticles in different concentrations (0.01, 0.03, 0.06, 0.1 and
1%). We measured glucose level in hemolymph of larvae. Then we
tested glucose reducing abilities of these chrome containing
nanoparticles on mice of both sexes. We measured glucose level in
blood from tail vein of mice. Experimental animals had diabetes
mellitus type 1 which has been induced by streptozotocin that has
toxic effect on B-cells of pancreas. We used gavage method to feed
mice by nanoparticles. On the 12-th day of investigation we carried
out glucose tolerance test (OGTT) to evaluate glucose level
changing over time.
Results. Our results showed that nanoparticles (Cr2O3) significantly
reduces glucose level in hemolymph of larvae at concentration
0.1%, and nanoparticles (Cr2(MoO4)3), also reduce glucose level in
hemolymph at concentrations 0.03 and 0.1%. Nanoparticles (Cr2O3)
and nanoparticles (Cr2(MoO4)3) reduce glucose level in the blood of
the mice of both sexes.
Conclusions. Results provide an evidence that nanoparticles have
antidiabetic abilities, as they reduce glucose level in the hemolymph
of larvae and in blood of mice. In the future we plan to measure
different metabolites such as glucose, triacylglycerides and
glycogen in the organs of mice.

# 366. Вплив наночастинок на рівень глюкози в гемолімфі
личинок та крові мишей
Струтинська Т.1, Заячківська А.1, Тимів В.1, Бурдилюк Н.1,
Юркевич І.1, Михайлович В.2, Халавка Ю.2
1Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника;
2Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича

Вступ. Кожного року діабет вражає понад 425 мільйонів
людей по всьому світу. Це справді вражаюча кількість, що в
майбутньому тільки зростатиме. Цукровий діабет є однією з
провідних причин інвалідності, багато людей потерпають від
цього захворювання, а ефективного лікування і досі немає,
тому так важливо знайти ліки. Це захворювання
характеризується підвищеним рівнем глюкози в крові протягом
тривалого періоду, що виникає при порушенні секреції
підшлунковою залозою гормону інсуліну. В наші дні
наномедицина має попит в лікуванні різних захворювань,
діабет також не виняток. Для експерименту ми обрали
хромовмісні наночастинки, оскільки хром має здатність
позитивно впливати на метаболізм глюкози, крім того
наночастинки володіють унікальними хімічними і фізичними
властивостями, вони можуть проходити через біологічні
мембрани і модифікувати білки. Основною метою нашого
експерименту було дослідити, чи наночастинки будуть
знижувати рівень глюкози.
Методи. Як зазначалося вище, у цій роботі ми досліджували
антидіабетичні властивості хромовмісних наночастинок. Як
модельні об'єкти, використали Drosophila melanogaster лінії
Canton S і мишей лінії Balb/C. Для проведення експерименту
застосовували наночастинку (Cr2O3) та наночастинку (Cr2
(MoO4)3). Личинки розвивалися в середовищі, що містило
наночастинки в різних концентраціях (0,01, 0,03, 0,06, 0,1 і 1%),
після того вимірювали рівень глюкози в гемолімфі личинок.
Також ми тестували на мишах обох статей здатність
хромовмісних наночастинок знижувати рівень глюкози. Ми
вимірювали рівень глюкози в крові, яку отримували з
хвостової вени мишей. Експериментальні тварини мали
цукровий діабет 1 типу, який був індукований
стрептозотоцином, що має токсичну дію на В-клітини
підшлункової залози. Для годування мишей наночастинками
ми застосовували метод гаважу. На 12-й день дослідження ми
провели тест толерантності до глюкози (OGTT), який показує
як змінюється рівень глюкози в часі.
Результати. Наші результати показали, що наночастинки
(Cr2O3) знижують рівень глюкози в гемолімфі личинок при
концентрації 0,1%, наночастинки (Cr2(MoO4)3) також знижують
рівень глюкози в гемолімфі при концентраціях 0,03 і 0,1%.
Наночастинки (Cr2O3) і наночастинки (Cr2(MoO4)3) знижують
рівень глюкози в крові мишей обох статей.
Висновки. Отримані в ході експерименту результати дають
підстави вважати, що наночастинки мають антидіабетичні
властивості, так як вони знижують рівень глюкози в гемолімфі
личинок та крові мишей. У майбутньому ми плануємо провести
виміри різних метаболітів, таких як глюкоза, триацилгліцериди
та глікоген в органах мишей.
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# 372. Analysis of the Effect of Furasol on Planktonic Forms of
S. aureus Isolated from Patients with Chronic Tonsillitis, and
on Their Biofilms Cultivated in vitro
Yashan O.1, Pokryshko A.2
1I. Horbachevsky Ternopil State Medical University;
2Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. Nowadays tonsillitis has taken the leading place in
the structure of the pathology of diseases of the upper respiratory
tract. The ability of microorganisms to form biofilms leads to the
development of some forms of chronic tonsillitis. The resistance of
bacteria to antibacterial agents are increased by formation of
biofilms significantly and induces difficulties in the treatment of this
disease. Antibacterial medicine Furasol is successfully used in the
treatment of inflammatory diseases of the oral cavity, pharynx, nose
and ear. It is effective against either gram-positive or gram-negative
microorganisms, including bacterial strains resistant to antibiotics. It
is well known that biofilms in the crypts of the tonsils are formed by
gram-positive cocci mainly.
The aim of work was to isolate clinical strains of S. aureus from
patients with chronic tonsillitis and to determine the effectiveness of
the Furasol influence on planktonic forms of the isolated cultures
and biofilms formed in vitro.
Methods. Sample for bacteriological examination in patients with
tonsillitis was performed by sterile cotton swabs before starting
treatment and after 5-7 days with a significant reduction of clinical
symptoms. Identification of microorganisms was done on a Vitek 2-
Compact 15 microbiological analyzer (BioMerieux, France).
The formation of biofilms was studied by using the clinical strains of
S. aureus under the influence of Furasol solution (0.1 g was mixed
with 0.9 g of sodium chloride) in this process. A bacterial
suspension was inoculated into the polyvinyl chloride microtiter
wells with and without Furasol (to control). After incubation under
the optimal conditions, a planktonic phase of the bacterial
population was removed along with the nutrient medium. The
obtained biofilms were stained with crystal violet, afterwards the
quantity of dye bounded with the biofilm was measured by the
spectrophotometer after 18 hours and after 48 hours of incubation.
Results. 20 strains of S. aureus were isolated from patients with
chronic tonsillitis. Before the treatment a colonization density of
mucous of tonsils was 6.02+0.74 lg CFU/cm2, after treatment –
2.36+1.18 lg CFU/cm2.
The optical density of S. aureus biofilms without the influence of
Furazol was 0.897+0.197. Under the influence of Furazol it was
reduced by 1.5 times after 18 hours and amounted to 0.564+0.184.
However, the optical density of biofilms was slightly increased after
48 hours of incubation and amounted to 0.694+0.165.
Conclusions. Thus, the effective influence of Furasol on isolates of
S. aureus was shown. However, this drug should be used regularly
to get the best result of treatment, since the optical density of the
biofilm starts recovering after 48 hours.

# 372. Дослідження впливу «Фурасолу» на планктонні
форми штамів Staphylococcus aureus, виділених від хворих
на хронічний тонзиліт, та їх біоплівки, вирощені in vitro
Яшан О.1, Покришко А.2
1Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського;
2Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України

Вступ. Тонзиліти займають провідне місце в структурі патології
захворювань верхніх дихальних шляхів. Здатність
мікроорганізмів формувати біоплівки веде до розвитку деяких
форм хронічного тонзиліту. Біоплівки значно підвищують
стійкість бактерій до антибактеріальних засобів, що спричиняє
труднощі в лікуванні цього захворювання. Антибактеріальний
препарат «Фурасол» успішно застосовують при лікуванні
запальних захворювань ротової порожнини, глотки, носа і вуха.
Препарат ефективний як проти грампозитивних, так і
грамнегативних мікроорганізмів, включаючи штами бактерій,
резистентних до антибіотиків. За даними літератури відомо,
що біоплівки в криптах мигдаликів формують переважно
грампозитивні коки.
Метою нашої роботи було виділити клінічні штами
Staphylococcus aureus від хворих на хронічний тонзиліт і
визначити ефективність впливу «Фурасолу» на планктонні
форми виділених культур і біоплівки, вирощені in vitro.
Методи. Забір матеріалу для бактеріологічного дослідження у
хворих з тонзилітом проводили стерильними ватними
тампонами перед початком лікування і через 5-7 днів при
значній редукції клінічних симптомів. Ідентифікацію
мікроорганізмів проводили на мікробіологічному аналізаторі
Vitek 2-Compact 15 (BioMerieux, Франція).
Вивчено процес формування біоплівок клінічними штамами S.
aureus під впливом розчину «Фурасолу» (0,1 г змішували з 0,9 г
натрію хлориду) на нього. Суспензію бактерій вносили в
полівінілхлоридні лунки планшету з фурасолом і без нього (для
контролю). Після інкубації в оптимальних умовах планктонну
фазу популяції бактерій видаляли разом з живильним
середовищем. Утворені біоплівки фарбували генціан-віолетом і
проводили кількісний облік зв'язаного з плівкою барвника за
допомогою спектрофотометру через 18 год та 48 год інкубації
при температурі 37 ºС.
Результати. Було виділено 20 штамів S. aureus від хворих на
хронічний тонзиліт.Щільність колонізації ними слизової
мигдалин до лікування була 6,02+0,74 lg КУО/см2, після
лікування – 2,36+1,18 lg КУО/см2. Оптична щільність біоплівок
S. aureus без впливу «Фурасолу» була 0,897+0,197. Під дією
«Фурасолу» через 18 год вона знижувалася в 1,5 раза і
дорівнювала 0,564+0,184. Однак оптична щільність біоплівок
дещо підвищувалася через 48 год і становила 0,694+0,165.
Висновки. Результати досліджень показали ефективність
впливу «Фурасолу» на S. aureus. Але для досягнення
максимального ефекту лікування необхідно регулярне
застосування цього антибактеріального препарату, тому що
через 48 год біоплівки починають відновлюватися.
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# 374. Activation of the Immune System and the Course of
Oxidative Damage in the Spleen of Mice when Immunized with
Human Antigen
Matvieieva K., Klonovskiy A.
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Introduction. Creation of new monoclonal antibodies (MCAB) is
one of the tasks of biotechnology, since the antibody production
technology simplifies the performance of the analysis and reduces
inconsistencies in the identification of biomolecules. At the heart of
MCAB creation, immunization of animals with a specific antigen for
the purpose of obtaining a high titer of antibodies in the blood of
immunized animals plays an important role. From the literature, it is
known that after stimulation with antigen, CD4+ and CD8+ T-cells
begin a program of proliferation, which leads to the formation of
immune memory. It is known that upon the activation of immune
system, oxidative cell damage develops, but the description of this
relationship is virtually absent in literature. The purpose of this
research was to study the activation of the immune system and the
generation of markers of oxidative damage in the spleen of mice
when injected with human hemoglobin.
Methods. The experiment was conducted on mice of BALB/c line.
The experimental group of mice was injected (4 rounds every 14
days) with human hemoglobin for the synthesis of specific
antibodies, and the control group – with a physiological solution.
After each round of immunization, the presence of antibodies to
human hemoglobin was determined. When the antigen was
administered for the last time on the 3rd day, the organs were
taken, and immunoglobulins G and M were determined, leukocytes
and white blood cell counts were assessed. In the spleen of
animals, the markers of oxidative damage and the activity of
antioxidant enzymes were determined. The experiment was
conducted in compliance with the rules of bioethical use of
laboratory animals.
Results. Upon immunization, we observe the synthesis of specific
antibodies to human hemoglobin with an increase in circulating
immune complexes. In addition, there is a slight trend to increase in
myeloperoxidase, and a significant increase in the number of white
blood cells, lymphocytes and basophils in the blood of immunized
animals. In the spleen of immunized mice, we observe significant
increase in the organ mass and its ability to produce leukocytes, an
increase in alpha-dicarbonyl compounds, low molecular weight thiol
compounds. However, the content of carbonyl groups of proteins,
high molecular weight thiol compounds, as well as the catalase
activity are not significantly different.
Conclusions. Immunization of mice with human antigen results in
the activation of specific and non-specific immunities with the
development of moderate carbonyl stress in the spleen of
immunized mice.

# 374. Активація імунної системи та перебіг окисних
пошкоджень в селезінці мишей при імунізації людським
антигеном
Матвєєва Х., Клоновський А.
Прикарпарський національний університет імені Василя
Стефаника

Вступ. Створення нових моноклональних антитіл (МКАТ) є
одним із завдань біотехнології, оскільки технологія
виробництва антитіл спрощує проведення аналізу та зменшує
невідповідності в ідентифікації біомолекул. В основі створення
МКАТ важливу роль відіграє імунізація тварин специфічним
антигеном з метою отримання високого титру антитіл у крові
імунізованих тварин. З літературних джерел відомо, що після
стимуляції антигеном CD4+ і CD8+ Т-клітини починають
програму проліферації, яка призводить до формування імунної
пам'яті. Відомо, що при активації імунної системи
розвиваються окисні пошкодження клітини, але опис даного
взаємозв’язку практично відсутній в літературних джерелах.
Метою даного дослідження було дослідити активацію імунної
системи та генерацію маркерів окисних пошкоджень в
селезінці мишей при ін'єкції гемоглобіну людини.
Методи. Експеримент проводили на мишах лінії BALB/c.
Дослідній групі мишей проводили ін’єкцію (4 раунди протягом
кожних 14 днів) гемоглобіну людини для синтезу специфічних
антитіл, а контрольній групі – ін’єкцію фізіологічного розчину.
Після кожного раунду імунізації визначали наявність антитіл до
гемоглобіну людини. При останньому введені антигену на 3
день проводили відбір органів та визначали імуноглобуліни
класу G та М, підрахували лейкоцити та лейкограму. В
селезінці тварин визначали маркери окисних пошкоджень та
активність антиоксидантних ферментів. Експеримент
проводився з дотриманням правил біоетичного поводження з
лабораторними тваринами.
Результати. При імунізації спостерігаємо синтез специфічних
антитіл до гемоглобіну людини зі збільшенням циркулюючих
імунних комплексів. Крім того, є незначна тенденція до
збільшення мієлопероксидази та достовірне збільшення
кількості лейкоцитів, лімфоцитів і базофілів в крові
імунізованих тварин. В селезінці імунізованих мишей
спостерігаємо достовірне збільшення маси органу та його
здатності продукувати лейкоцити, збільшення альфа-
дикарбонільних сполук, низькомолекулярних тіольних сполук.
Однак вміст карбонільних груп білків, високомолекулярних
тіольних сполук та активність каталази достовірно не
відрізняється.
Висновки. Імунізація мишей людським антигеном призводить
до активації специфічного та неспецифічного імунітету з
розвитком помірного карбонільного стресу у селезінці
імунізованих мишей.
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# 401. The Taraxasterol and Chlorogenic Acid Content
of Taraxacum officinale and its Antioxidant and Anti-
inflammatory Activity
Fotina T., Xu P.
Sumy National Agrarian University

Introduction. Dairy cow mastitis is one of the important factors
affecting the quality of milk, which is a necessity in people's daily
life. Taraxacum officinale, an important medicinal and edible plant
has a significant effect on the treatment of the dairy cow mastitis.
The pharmacological action of T. officinale can be attributed mostly
to taraxasterol and chlorogenic acid. Our aim was to determine the
content of taraxasterol and chlorogenic acid, and evaluate the
antioxidant and anti-inflammatory properties.
Methods. Using high performance liquid chromatography (HPLC),
the content of taraxasterol and chlorogenic acid in T. officinale was
analyzed. The antioxidant properties of T. officinale extract were
evaluated by antioxidant tests, including hydroxyl radical and
superoxide radicals scavenging ability. The anti-inflammatory
activity was investigated using the model of mouse xylene-induced
auricle swell. Data were analyzed by one-way ANOVAs. Tukey’s
test was used for multiple comparisons.
Results. Results showed that the content of taraxasterol and
chlorogenic acid were 5.21 and 2.13 mg/g, respectively. The n-
butanol extracts showed the best in the anti-oxidation and anti-
inflammatory effects. It exhibited a higher scavenging activity of
superoxide radicals (Median Effect Concentration, EC50=0.79 mg/
mL) than Vc (EC50=1.67 mg/mL), and the scavenging activity for
hydroxyl radicals (EC50=0.57 mg/g) was comparable to Vc
(EC50=0.51 mg/mL). Anti-inflammatory experimental results
showed that n-butanol extracts had the inhibition of IL-1β was better
than dexamethasone (P < 0.05). Antioxidant and anti-inflammatory
effects are positively correlated with the content of taraxasterol and
chlorogenic acid.
Conclusions. T. officinale extracts have certain antioxidant and
anti-inflammatory effects which may be relate to treatment of dairy
cow mastitis. This study provides a basic reference for the in-depth
study of dandelion drugs and the prevention and treatment of
mastitis in dairy cows.

# 401. Вміст тараксастеролу та хлорогенової кислоти у
кульбабі лікарській та її антиоксидантна і протизапальна
дії
Фотіна Т., Су П.
Сумський національний аграрний університет

Вступ. Мастит корів молочних порід являє собою один з
важливих факторів, які впливають на якість молока –
продукту, необхідного у повсякденному житті людини.
Кульбаба лікарська – це лікарська та їстівна рослина, яка має
значний ефект у лікуванні маститу корів молочних порід.
Фармакологічна дія кульбаби лікарської зумовлена головним
чином вмістом у ній тараксастеролу та хлорогенової кислоти.
Метою нашого дослідження було визначити вміст
тараксастеролу та хлорогенової кислоти, а також оцінити
антиоксидантну і протизапальну дії цієї рослини.
Методи. Вміст тараксастеролу та хлорогенової кислоти у
кульбабі лікарській аналізували за допомогою
високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Після цього
оцінювали антиоксидантні властивості екстракту кульбаби
лікарської за допомогою антиоксидантних тестів, зокрема
визначали здатність видаляти гідроксильні та супероксидні
радикали. Протизапальну активність досліджували на моделі
набряку вуха у мишей, спричиненого ксилолом. Аналіз даних
проводили за допомогою одностороннього дисперсійного
аналізу. Для множинних порівнянь використовували критерій
Тьюкі.
Результати. Результати продемонстрували, що вміст
тараксастеролу та хлорогенової кислоти становив 5,21 та 2,13
мг/г відповідно. Екстракти н-бутанолу продемонстрували
відмінний антиоксидантний та протизапальний ефекти. Було
виявлено більш високу активність з видалення супероксидних
радикалів (середня концентрація впливу, EC50=0,79 мг/мл),
порівняно з Vc (EC50=1,67 мг/мл), а активність з видалення
гідроксильних радикалів (EC50=0,57 мг/г) була співставною з
Vc (EC50=0,51 мг/мл). Результати дослідження протизапальних
властивостей продемонстрували, що екстракти н-бутанолу
мали більшу інгібуючу дію на IL-1β, ніж дексаметазон (P<0,05).
Антиоксидантні та протизапальні ефекти позитивно
корелювали з вмістом тараксастеролу та хлорогенової
кислоти.
Висновки. Екстракти кульбаби лікарської мають визначені
антиоксидантні та протизапальні ефекти, які можна
використовувати у лікуванні маститу корів молочних порід. У
цьому дослідженні наведено основні орієнтири для всебічного
дослідження препаратів на основі кульбаби та профілактики і
лікування маститу у корів молочних порід.
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# 402. Design of Antigen Synthesis and Preparation and
Characterization of Specific and Eurytopic Antibodies against
B-group Aflatoxins
Fotina H., Wang Y.
Sumy National Agrarian University

Introduction. The aim of this study was to design and screen the
synthetic methods of different artificial antigens of B-group
aflatoxins (BGAFs) and to analyze the immunological characteristics
of polyclonal antibodies produced by immunized animals to lay a
foundation for the preparation of high quality BGAFs antibody with
high sensitivity, specificity and eurytopicity and establishment of
BGAFs residual immunoassay method.
Methods. Using aflatoxin B1 (AFB1) as the starting material of the
reaction, according to the molecular structure and active site of
AFB1, the BGAFs artificial antigen AFB1-BSA was prepared by
coupling AFB1 with bovine serum albumin (BSA) using six methods
such as oxime active ester method (OAEM), methylation of
ammonia method (MOAM), mixed anhydride method (MAM), semi
acetal method (SAM), epoxide method (EPM) and enol ether
derivative method (EEDM), and its molecular structure and
molecular binding ratio were identified by ultraviolet scanner and
sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-
PAGE). Polyclonal antibodies against AFB1 (AFB1 pAb) were
prepared by immunizing New Zealand rabbits with AFB1-BSA, and
the titers of AFB1 pAb was detected by indirect ELISA, the
sensitivity of AFB1 pAb was analyzed by indirect competitive ELISA
(icELISA) and the specificity and eurytopicity of AFB1 pAb was
analyzed by cross-reactivity (CR%) test. The immunogenicity of
different antigens was identified by analyzing the immunological
characteristics of AFB1 pAb, and the best preparation method of
antigens was selected.
Results. The results showed that AFB1-BSA was synthesized
successfully, and the best one was OAEM among six synthesis
methods of BGAFs artificial antigen, and its conjugation ratio of
AFB1 to BSA was about 8.46�1. The immune efficacy of OAEM
was the best, its AFB1 pAb had high titers of 1�(1.28×104) by
indirect ELISA, a good sensitivity with the 50% inhibition
concentration (IC50) of 10.32 mkg/L to AFB1 by icELISA and a high
CR% to AFB2 of 86.46%, AFG1 of 44.13% and AFG2 of 14.72%,
respectively.
Conclusions. The OAEM was the best method for preparation of
BGAFs artificial antigen. The high-titer, sensitive, specific and
eurytopic BGAFs pAb were produced in sera of immunized New
Zealand rabbits, which provided material and technical support for
the establishment immunoassay of BGAFs residues in food and
agricultural products.

# 402. Розробка процесу синтезу та отримання антигену та
характеристика специфічних та евритопних антитіл проти
афлатоксинів групи В
Фотіна Г., Ванг Я.
Сумський національний аграрний університет

Вступ. Метою цього дослідження була розробка та втілення
методів синтезу різних штучних антигенів афлатоксинів групи
В (АТГВ), а також аналіз імунологічних характеристик
поліклональних антитіл, вироблених імунізованими тваринами,
для закладення основ отримання високоякісних антитіл АТГВ
з високою чутливістю, специфічністю та евритопністю, та
запровадження методу імунологічного аналізу залишків АТГВ.
Методи. Використовуючи анатоксин B1 (AFB1) як вихідну
речовину реакції, відповідно до молекулярної структури
активної ділянки AFB1, отримували штучний антиген АТГВ
AFB1-BSA шляхом зв'язування AFB1 з альбуміном бичачої
сироватки (BSA) за допомогою шести методів, включаючи
метод оксимів активних складних ефірів (OAEM), метод
метилювання амонію (MOAM), метод змішаних ангідрідів
(MAM), напівацетальний метод (SAM), епоксидний метод
(EPM) та метод похідних ефірів енолів (EEDM). Молекулярну
структуру та співвідношення молекулярного зв'язування
визначали за допомогою ультрафіолетового сканера та
електрофорезу в поліакриламідному гелі у присутності
додецилсульфату натрію (SDS-PAGE). Поліклональні антитіла
проти AFB1 (AFB1 pAb) отримували шляхом імунізації
новозеландських кролів речовиною AFB1-BSA, після чого
визначали титри AFB1 pAb за допомогою непрямого
імуноферментного аналізу (ІФА), аналізували чутливість AFB1
pAb шляхом непрямого конкурентного ІФА, та аналізували
специфічність та евритопність AFB1 pAb за допомогою тесту
перехресної реактивності (CR%). Імуногенність різних
антигенів визначали шляхом аналізу імунологічних
характеристик AFB1 pAb, після чого вибирали найкращий
метод отримання антигенів.
Результати. Результати демонструють, що синтез AFB1-BSA
був успішним, і найкращим методом з шести методів синтезу
штучного антигену АТГВ був OAEM із індексом кон'югації AFB1
у BSA приблизно 8,46�1. Імунна ефективність OAEM була
найвищою, його AFB1 pAb характеризувалися високими
титрами 1�(1,28×104), за даними непрямого ІФА, чутливість
була хорошою, з 50% інгібуючою концентрацією (IC50) 10,32
мкг/л щодо AFB1 за даними непрямого конкурентного ІФА і
високим CR% щодо AFB2 86,46%, AFG1 44,13% і AFG2 14,72%
відповідно.
Висновки. OAEM був найкращим методом для отримання
штучного антигена АТГВ. Високі титри чутливих, специфічних
та евритопних pAb АТГВ отримували у сироватці імунізованих
новозеландських кролів, що забезпечувало матеріал і технічну
підтримку для запровадження імуноферментного аналізу
залишків АТГВ у їжі та сільськогосподарській продукції.
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# 415. Prevention of Motor Vehicle Crush due to Loss of
Conscious Control
Chaikovska O.1, Rokunets I.1, Barzak N.1, Smaha T.1, Dovgan O.1,
Sidorenko S.1, Kulyk Y.2, Vlasenko O.1
1Pirogov Vinnytsia National Medical University;
2Vinnytsia National Technical University

Introduction. Motor vehicle crash due to driver’s fatigue, sleep
deprivation or loss of consciousness occupy significant part of crush
reasons (Singh, 2015). The majority of high-risk freight are
transported by land, in particular with automobile/road transport.
Despite the existence of various crush preventing systems as well
as limited driving time for drivers still the problem of car accidents is
unsolved up to now. It is known that posture formed by a muscle
tone which is controlled by central nervous system and depends on
levels of consciousness, awareness and attention. Therefore,
posture monitoring can be used to assess the condition of driver.
We propose sensory insertion in driver’s seat for detection of
threatening health (physical) conditions of a driver. This method
involves analyses of driver’s posture utilizing center of mass
displacement. As a result, the feedback from our system supports
crush accidents prevention. The aim of the study is development of
system to detect the threatening health conditions of driver to
prevent motor vehicle crushes.
Methods.We developed the sensory insertion for driver’s seat
which is equipped with four sensors for detecting displacement of
center of mass. Information from sensors is transmitted to PC and
analyzed by special software developed in our laboratory to detect
threatening patterns of vehicle control loss. We used driver
simulator to create database of normal patterns for healthy persons.
The “driver condition monitoring” sensory system collects data with
100 ms resolution (10 Hz) in continuous real-time mode.
Results. Data from four sensors were recorded on PC and
visualized in graphical interface after digital signal processing.
Movement of center of mass in vertical direction was appeared as
amplitude increase of time series, which is equal to the time of
loading. Resulting activation of all four sensors was presented as
series of mean values. Its distribution corresponds the movement of
center of mass in horizontal plane. By using developed prototype,
we have created the database of normal patterns (30 healthy
drivers), which can help to recognize fatigue health conditions of
driver, falling asleep and loss of consciousness. On the basis of
continuous data analysis system can generate control signal, which
can be sent to the relevant vehicle systems in a form of stick shake,
emergency breaking system, messages to the emergency
department and dispatch service, i.e. systems are able to restore
attention of drivers to the dangerous situation, prevent decreasing of
attention/falling asleep and inform services concerned.
Conclusion. Our invention for vehicle crush prevention can
recognize threatening driver’s health conditions including falling
asleep and consciousness loss by detecting a displacement of a
center of driver’s mass. Integrating data from our platform with other
vehicle systems for crush prevention can decrease the rates of
accidents.

# 415. Система попередження аварій, пов’язаних з втратою
свідомого контролю керування транспортними засобами
Чайковська О.1, Рокунець І.1, Барзак Н.1, Смага Т.1, Довгань О.1,
Сидоренко С.1, Кулик Я.2, Власенко О.1
1Вінницький національний медичний університет імені М.І.
Пирогова;
2Вінницький національний технічний університет

Вступ. Автомобільні аварії внаслідок втоми водіїв, депривації
сну, раптової втрати притомності займають досить вагому
частку у загальній структурі їх причин (Singh, 2015). Основна
частина вантажів, включаючи вантажі підвищеної небезпеки
транспортується наземним транспортом, зокрема,
автомобільним. Не дивлячись на обмеження часу, протягом
якого водій може залишатися за кермом, проблема зниження
аварійності залишається і досі невирішеною остаточно.
Оскільки поза людини, завдяки регуляції м’язового тонусу,
знаходиться під жорстким контролем ЦНС і залежить від рівня
свідомості, неспання і уваги, то контроль пози може стати
маркером стану водія. Ми пропонуємо використати аналіз
зміни пози по зміщенню центру маси тіла для виявлення
загрозливих станів, і на основі систем зворотного зв’язку
попереджувати аварійні ситуації. Мета. Розробка системи
детекції «загрозливих» станів водіїв для попередження
аварійності.
Методи. З цією метою нами розроблена система, яка
складається з сенсорної вкладки у водійське сидіння,
обладнаної чотирма датчиками зміщення центру маси,
інформація з яких передається та аналізується
спеціалізованим програмним забезпеченням, розробленим в
нашій лабораторії, для обробки даних і виявлення загрозливих
станів втрати контролю над автомобілем. Сенсорна система
знімає дані з роздільною здатністю 0,1 с (10 Гц) в режимі
реального часу.
Результати. Дані з чотирьох позиційних датчиків записуються
на PC, і після цифрового відновлення і обробки, візуалізуються
в графічному інтерфейсі. Зміщення центра мас тіла у
вертикальному напрямку візуалізується як різкий підйом
амплітуди сигналу часової серії, рівний часу дії навантаження.
Сумарна активація чотирьох датчиків представляється у
вигляді серії усереднених значень, розташування яких
відповідає зміщенням центра мас в горизонтальній площині.
Завдяки створеному робочому прототипу вкладки в сидіння
водія, набрана база даних (30 здорових водіїв) для створення
«норми» та визначення «загрозливих» малюнків втоми та
засинання, а також «відключення притомності». На основі
аналізу даних генерується керуючий вихідний сигнал, який
може бути переданий в такі бортові системи, як
вібросигналізатор керма, систему екстреного гальмування та
негайного повідомлення в диспетчерську службу, службу
екстреної медичної допомоги, тобто системи, активація яких
може привернути увагу водія і попередити зниження уваги/
засинання, а також проінформувати відповідні служби щодо
виникнення загрозливої ситуації.
Висновки. Розроблений прототип сенсорної вкладки в сидіння
для попередження аварій у водіїв транспорту, який на основі
детекції пози по зміщенню центру маси здатний розпізнавати
стани засинання і втрати притомності. Дані з нашої платформи
при інтеграції з іншими системами попередження аварій
дозволять знизити ризики аварій, які є наслідком втоми,
депривації сну чи станів, які супроводжуються втратою
притомності.

6
NON-COMMUNICABLE DISEASES AND CLINICAL MEDICINE
НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА



Page 377Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019

# 417. Insulin Signaling in Intestinal Stem and Progenitor Cells
is Important Determinant of Drosophila Survival via Regulation
of Gut Homeostasis
Strilbytska O., Burdyliuk N.
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Introduction. The midgut of adult drosophila has many similarities
to the mammalian intestine and is an attractive model to study the
regulation of stem cell maintenance and proliferation. The regulation
of intestinal stem cells (ISCs) self-renewal, proliferation and
differentiation has a strong impact on maintaining tissue
homeostasis and, in turn, organismal aging. The insulin signaling
(IS) pathway is conserved throughout multicellular organisms and
regulates many traits including aging, reproduction, feeding,
metabolism, stress resistance and cell growth. In the present work
we raised the question whether the manipulation of IS in a small
group of gut cells may have global effects on fly survival rate and
effects localized to a single tissue.
Methods. To manipulate IS in ISCs and their immature daughter
cells enteroblasts (EBs), a temperature-inducible enhancer trap line
esgts (escargot-Gal4 UAS-GFP tub-Gal80ts) was used to express
varied UAS constructs. To decrease insulin signaling, we expressed
InR-RNAi or Pten-RNAi to increase it. Esgts females were crossed
with UAS males and resulted eggs were given to develop at 18 °C.
Newly eclosed flies were transferred to 29 °C incubator and kept for
6 days for expression induction. Resulted flies were used to
estimate lifespan and resistance to malnutrition. Gut integrity was
evaluated using blue food dye E133. “Smurf” flies were defined by
visible blue food dye throughout the body, which suggest disruption
of gut integrity. The steady state levels of mRNA in guts (upd2,
upd3, soc36, spi, krn, vn) were measured using an ABI Prism 7000
instrument (Applied Biosystems) and a QuantiTect SYBR Green
PCR Kit (Qiagen).
Results.We found that inhibition of IS in ISCs and EBs shortened
the lifespan of flies and decreased their survival under malnutrition
conditions. Fly survival were evaluated using flies given restricted
food with 1% sucrose, 1% autolyzed yeast or 0.5% of both.
Unexpectedly, malnutrition condition significantly increased esg/InR-
RNAi flies survival. Smurf assay showed, that perturbation of IS did
not affect tissue integrity. However, the expression of genes in fly
gut cells was significantly affected. Interestingly, more intense IS
activated JAK/STAT signaling in gut tissue by up-regulation of upd2,
upd3 and soc36 genes as well as ligands of the EGF receptor: spitz,
keren and vein.
Conclusions.We propose that affecting IS in stem and progenitor
cells may have whole organismal effects. These results clearly
demonstrate the possibility to modulate various fly traits by
interactions with insulin signaling in the gut stem and progenitor
cells.

# 417. Інсуліновий сигнальний шлях у кишкових
стовбурових клітинах та клітинах-попередниках є
важливою детермінантою виживання дрозофіл шляхом
регуляції гомеостазу кишківника
Стрільбицька О., Бурдилюк Н.
Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника

Вступ. Середня кишка дорослої дрозофіли має багато
спільних рис із кишечником ссавців і тому є привабливою
моделлю для дослідження регуляції збереження та
проліферації стовбурових клітин. Регуляція самооновлення,
проліферації та диференціації кишкових стовбурових клітин
(КСК) значним чином впливає на підтримання клітинного
гомеостазу та, у свою чергу, старіння організму. Інсуліновий
сигнальний шлях (ІСШ) є спільним у багатоклітинних організмів
та регулює багато характеристик, зокрема вік, репродуктивну
функцію, харчування, метаболізм, стійкість до зовнішніх
факторів та ріст клітин. У цій роботі ми підняли питання, чи
можуть маніпуляції ІС у невеликій групі клітин кишківника мати
глобальні наслідки на виживаність мух та ефекти, локалізовані
в одній тканині.
Методи. Для маніпуляцій ІС кишкових стовбурових клітин
(КСК) та їх незрілих дочірніх клітин-ентеробластів (ЕБ)
використовували індукований температурою драйвер esgts
(escargot-Gal4 UAS-GFP tub-Gal80ts) для експресії різних UAS
конструктів. Для інгібування ІСШ ми проводили експресію InR-
RNAi, а для його активації – Pten-RNAi. Самок лінії esgts-GAL4
схрещували із самцями ліній UAS, і отримані яйця утримували
при температурі 18 °C. Отриманих нащадків переносили в
інкубатор з температурою 29 °C і утримували протягом 6 днів
для індукції експресії. Отриманих мух використовували для
оцінки тривалості життя і стійкості до недостатнього
харчування. Цілісність кишечнику оцінювали за допомогою
синього харчового барвника E133. Поширення синього
харчового барвника по всьому тілу свідчило про порушення
цілісності кишківника. Рівні іРНК у кишківниках (upd2, upd3,
soc36, spi, krn, vn) визначали за допомогою інструмента ABI
Prism 7000 (Applied Biosystems) і набору QuantiTect SYBR Green
PCR Kit (Qiagen).
Результати. Ми визначили, що інгібування ІСШ у КСК та ЕБ
скорочувало тривалість життя мух та зменшувало їх
виживаність в умовах недостатнього харчування. Виживання
експериментальних ліній мух оцінювали з використанням дієт
із обмеженням кількості їжі: 1% сахарозою, 1% автолізованих
дріжджів, 0,5% сахарози та 0,5% дріжджів. Цікаво, що умови
зниженої доступності поживних речовин значно збільшувало
виживання особин лінії esg/InR-RNAi Аналіз цілісності
кишківника мух показав, що зміна активності ІСШ не
позначалася на цілісності тканин. Утім, експресія генів у
клітинах кишечника мух зазнала значних змін. Цікаво, що
більш інтенсивний ІСШ активував сигнальний шлях JAK/STAT у
тканинах кишківника шляхом активації генів upd2, upd3 та
soc36, а також генів для лігандів рецептора епідермального
фактора росту (ЕФР): Spitz, Keren і Vein.
Висновки. Ми припускаємо, що вплив на ІС у кишкових
стовбурових клітинах та клітинах-попередниках може чинити
ефект на весь організм. Ці результати чітко демонструють
можливість змінювати різні характеристики мух шляхом
впливу на інсулінову сигналізацію у стовбурових клітинах та
клітинах-попередниках у кишківнику.
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# 418. The Role of Genetic and Epigenetic Factors in
Materialization of Pyelonephritis Associated with Abnormalities
of Fibrillogenesis in Children
Iskiv M.1,2,3, Lukianenko N.1,2, Makukh H.1
1SI Institute of Hereditary Pathology of the NAMS of Ukraine;
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University;
3Medical Center “Medicover”

Introduction. The prevalence of diseases of the urinary system
(US) among children in Ukraine continues to grow, despite the
successes that have been achieved in their diagnosis and
treatment. In the structure of childhood morbidity, pyelonephritis
takes second place after acute respiratory diseases; its treatment is
not successful in all patients, and in 86.0% of children episodes of
exacerbation are observed already in 6 months after the
manifestation of the inflammatory process. The pre-morbid
background of various pathological changes on part of the kidneys
is the birth defects of collagen formation, which cause more severe
course of the disease and resistance to therapy.
Methods. 148 children aged 6 to 18 years old with a diagnosis of
pyelonephritis were examined. Clinical examination of children and
anthropometric measurements were carried out, with the emphasis
on detection of phenotypic signs of undifferentiated connective
tissue dysplasia (UDST) according to the criteria for detecting DST
by Brighton and modified Milkovskaya-Dimitrova and Karkasheva
criteria. The complex of clinical and laboratory research included
routine general clinical tests and special clinical, biochemical and
molecular genetic studies of blood and urine.
Results. Geno-typing of 1269G>A (AluI) locus of the COL4A1 gene
in 59 children with pyelonephritis: with UDST (28 persons) and
without UDST (31 persons), and 42 persons of the control group is
performed. The results of the study in children with pyelonephritis
have reliably confirmed, that in children-carriers of genotypes/alleles
AG and GG of the polymorphic locus 1209G>A of gene COL4A1 in
terms of the odds ratio, the risk of manifestation of pyelonephritis
significantly increases, that is, the occurrence of pyelonephritis is
associated with the presence in the genotype of the child of
genotypes/alleles AG and GG of the polymorphic locus 1269G>A of
the gene COL4A1. The child's carrying of the genotypes/alleles AG
and GG of the polymorphic locus 1269G>A of the gene COL4A1 is
associated with a abnormalities of fibrillogenesis and the formation
of chronic pyelonephritis, (OR=5.45; CI 1.01-29.36), and provides
an opportunity at an early stage to diagnose abnormalities of
fibrillogenesis and the tendency of a child to chronic pyelonephritis.
There is also inverse relationship: the child's carrying of the
genotypes/alleles AG and GG of the polymorphic locus 1269G>A of
the gene COL4A1 has a protective effect on the abnormalities of
fibrillogenesis and the occurrence of relapses of the disease.
Conclusions. The child's carrying of the genotypes/alleles AG and
GG of the polymorphic locus 1269G>A of the gene COL4A1 is
associated with a abnormalities of fibrillogenesis of the collagen and
with the risk of chronic pyelonephritis in a child, increasing the
chance of its manifestation in the patient by 5.45 times.

# 418. Роль генетичних та епігенетичних факторів у
реалізації пієлонефриту, асоційованого з порушенням
фібрилогенезу у дітей
Іськів М.1,2,3, Лук'яненко Н.1,2, Макух Г.1
1ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»;
2Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
3Медичний центр «Medicover»

Вступ. Поширеність захворювань органів сечовидільної
системи (ОСС) серед дітей в Україні продовжує зростати,
незважаючи на успіхи, яких було досягнуто в їх діагностиці та
лікуванні. В структурі дитячої захворюваності пієлонефрит
посідає друге місце після гострих респіраторних захворювань,
його лікування буває успішним не у всіх хворих, а у 86,0% дітей
епізоди загострення спостерігаються вже через 6 місяців після
маніфестації запального процесу. Преморбідним фоном
різноманітних патологічних змін з боку нирок стають
природжені дефекти колагеноутворення, що спричиняють
важчий перебіг захворювання та резистентність до терапії.
Методи. Обстежено 148 дітей у віці від 6 до 18 років з
діагнозом пієлонефрит. Клінічний огляд дітей та
антропометричні вимірювання проводили з акцентом на
виявлення фенотипових ознак недиференційованої дисплазії
сполучної тканини (НДСТ) за критеріями виявлення ДСТ за
Брайтонівськими та модифікованими критеріями Мілковської-
Димитрової та Каркашева. Комплекс клініко-лабораторного
дослідження включав рутинні загальноклінічні аналізи та
спеціальні клінічні, біохімічні та молекулярно-генетичні
дослідження крові і сечі.
Результати. Проведено генотипування поліморфного локусу
1269G>A (AluI) гена COL4A1 серед 59 дітей з пієлонефритом: з
синдромом НДСТ (28 осіб) і без НДСТ (31 особа) та 42 осіб
контрольної групи. Отримані результати дослідження серед
дітей з пієлонефритом достовірно підтверджують, що у дітей -
носіїв генотипів/алелів AG та GG поліморфного локусу
1209G>A гена COL4A1 за показником відношення шансів,
ризик маніфестації пієлонефриту достовірного зростає, тобто
виникнення пієлонефриту асоційоване з наявністю у генотипі
дитини генотипів/алелів AG та GG поліморфного локусу
1269G>A гена COL4A1. Носійство дитиною генотипів/алелів AA
поліморфного локусу 1269G>A гена COL4A1 асоціюється із
порушенням фібрилогенезу і формуванням хронічного
пієлонефриту, (OR=5,45; ДІ 1,01-29,36) і дає можливість на
ранніх етапах діагностувати порушення фібрилогенезу та
схильність дитини до хронізації пієлонефриту. Наявний
зворотній зв'язок: носійство дитиною генотипів/алелів АG/GG
поліморфного локусу 1269G>A гена COL4A1 виявляє
протективний ефект щодо порушення фібрилогенезу і
виникнення рецидивів захворювання.
Висновки. Носійство дитиною генотипів/алелів AA
поліморфного локусу 1269G>A гена COL4A1 асоціюється із
порушення фібрилогенезу колагену та з ризиком хронізації
пієлонефриту у дитини, збільшуючи шанс його маніфестації у
пацієнта в 5,45 разів.
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# 423. Morphological Markers of Herpesvirus Neuro Infection in
Differentiated Diagnosis and Ischemic Stroke Risk Prognosis
Torianyk I.¹, Kolesnikova I.2, Mishchenko V.1, Kolesnyk V.3,
Tsymbaliuk V.3
1SI Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology of the
NAMS of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University;
3SI Romodanov Institute of Neurosurgery of the NAMS of Ukraine

Introduction. Searching and detailed studying of common
probabilistic morphological markers of herpesvirus neuroinfection
(HVNI) and cerebral stroke (CS), finding out their role as factors of
compromising changes in the cerebral cortex, applying in differential
diagnosis (DD), forecast of possible risks of development of lethal
diseases consequences are relevant. Particular emphasis is given
to this issue in view of the HVNI and CS prevalence among different
segments of the planet's population, significant rejuvenation of the
populations of patients suffering from them, and poor awareness of
healthcare workers. Consequently, all of this may eventually
become a serious epidemic problem. The objective of the work was
to determine the most common structural dominants in the cerebral
cortex under the conditions of the HVNI and CS development.
Methods. Brain samples were collected from dead persons
(n=186), and served as study material, which was studied using
luminescent microscopy, histo-cytological, and experimental
studies. Morphological study methods were performed in strict
conformity with a traditional algorithm (fixation in 12% formalin in
phosphate buffer, postfixation, passing through the alcohols,
pouring in resins, blocks, slices and their staining). Material analysis
was carried out using optical and luminescent microscopy (x300;
x600; x1350).
Results. The dominants common for each nosology and a certain
stage in their occurrence have been detected. Both in terms of
HVNI and CS in the brain matter there were foci of softening
(macroscopically), the plane of which significantly loses nerve cell
lysis zones (microscopy). Identical components that significantly
degraded the morphological scenario of CS and HVNI were
infiltration (mainly lymphoplasmocytic), distinct dystrophy of glial
cells with subsequent gliosis, and necrosis foci appearance,
particularly, without perifocal cellular responses. Vessels similarly
reacted to the development of pathological changes (HVNI, CS) in
the brain matter (widespread desquamation of endothelial cells with
the formation of defects of the vascular wall inner layer and forming
blood clots). Under the conditions of the CS (delayed terms), there
were gliomezodermal cysts, scarring, no signs of giant cell-based
metamorphosis, hyperchromatosis of neurocyte nuclei, abundant
basophilic inclusions in their cytoplasm (HVNI). The revealed
morphological changes had a dominant character, played the role of
markers, contributed to the development of decompensated
degenerative and destructive changes in the brain.
Conclusion. The results obtained testified in favor of a possible
viral comprometation of the cerebral cortex, which determined the
depth of damage, the severity of the clinical course, the risks of
complications, the tendency to predict the qualitative characteristics
of its ending. Thanks to the studies, there has been the prospect to
further search and study of effective prevention and treatment (cell
therapy) interventions for HVNI and CS.

# 423. Морфологічні маркери герпесвірусної нейроінфекції
у диференційній діагностиці та прогнозі ризиків ішемічного
інсульту
Торяник І.¹, Колесникова І.2, Міщенко В.1, Колесник В.3,
Цимбалюк В.3
1ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова
НАМН України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
3ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН
України»

Вступ. Пошук та детальне вивчення спільних вірогідних
морфологічних маркерів герпесвірусної нейроінфекції (ГВНІ) і
церебрального інсульту (ЦІ), з’ясування їхньої ролі як чинників
компрометаційних змін у корі головного мозку (ГМ),
застосування у диференційній діагностиці (ДД), прогнозі
можливих ризиків розвитку летальних наслідків є
актуальними. Особливого наголосу зазначене питання набуває
з огляду на розповсюдженість ГВНІ та ЦІ серед різних верств
населення планети, суттєве омолодження популяцій хворих на
них осіб, мізерну поінформованість медичних працівників.
Отже, згодом все згадане може перерости у серйозною
епідемічну проблему. Метою роботи було визначити
найпоширеніші структурні домінанти у корі ГМ за умов
розвитку ГВНІ та ЦІ.
Методи. Матеріалом дослідження стали шматочки ГМ
померлих осіб (n=186), які вивчали, застосовуючи
люмінесцентну мікроскопію, гісто-цитологічні,
експериментальні дослідження. Морфологічні методи
дослідження виконували в суворій відповідності із
традиційним алгоритмом (фіксація у 12% формаліні на
фосфатному буфері, постфіксація, проводка у спиртах,
заливка у смоли, блоки, зрізи та їх забарвлення). Аналіз
матеріалу здійснювався із застосуванням ресурсів
світлооптичної та люмінесцентної мікроскопії (х300; х600;
х1350).
Результати. Встановлені спільні для кожної із нозологій
структурні домінанти, певна стадійність у їхньому виникненні.
Як за умов ГВНІ, так і при ЦІ у речовині ГМ спостерігались
вогнища розм’якшень (макроскопічно), площина яких суттєво
програвала зонам лізису нервових клітин (мікроскопія).
Ідентичними складовими, що суттєво погіршували
морфологічний сценарій ЦІ та ГВНІ, стали інфільтрація
(переважно, лімфоплазмоцитарна), виразна дистрофія
гліальних клітин з подальшим гліозом, поява вогнищ некрозу,
зокрема, без перифокальних клітинних реакцій. Схожим чином
на розвиток патологічних змін (ГВНІ, ЦІ) у речовині ГМ
реагували судини (поширена десквамація ендотеліоцитів з
утворенням дефектів внутрішнього шару судинної стінки та
формуванням тромбів). За умов ЦІ (відтерміновані строки)
реєстрували появу гліомезодермальних кист, рубців,
відсутність ознак гігантоклітинного метаморфозу,
гіперхроматозу ядер нейроцитів, рясних базофільних включень
у їхній цитоплазмі (ГВНІ). Виявлені морфологічні зміни носили
домінуючий характер, відігравали роль маркерів, сприяли
розвитку декомпенсованих дегенеративно-деструктивних змін
у ГМ.
Висновок. Отримані результати свідчили на користь можливої
попередньої вірусної компрометації кори ГМ, яка визначала
глибину ушкоджень, тяжкість клінічного перебігу, ризики
виникнення ускладнень хвороби, тенденції прогнозу якісних
ознак її фіналу. Завдяки дослідженням створено перспективу
для подальших пошуку та вивчення ефективних заходів
профілактики та лікування (клітинна терапія) ГВНІ та ЦІ.
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# 428. Biosynthesis of Astaxanthin by Xanthophyllomyces
dendrorhous and Development of Approaches to Achieve an
Increased Level of Its Accumulation in Cells
Pavliukh K.1,2, Fedorovych D.1, Yavorska H.2
1Institute of Cell Biology of the NAS of Ukraine;
2Ivan Franko Lviv National University

Introduction. Astaxanthin, one of the most useful and widespread
carotenoids, has strong antioxidant, immuno-modulation and
antiinflammatory activities. It protects the cells against oxidative
damage by various mechanisms, like inactivation of reactive oxygen
species, enhancement of immune system function and regulation of
gene expression. Astaxanthin is a potential therapeutic agent
against atherosclerotic, cardiovascular and infection diseases. It is
found in different organisms, such as algae, yeast, salmon, trout
and krill. Yeast Xanthophyllomyces dendrorhous is one of the
microorganisms able to synthesize carotenoids. The low carotenoid
content in the biomass limits the usage of these yeasts in industrial
application. This needs major efforts to improve astaxanthin
production by this yeast. The aim of this work was to achieve
increased astaxanthin synthesis by X. dendrorhous by changing
cultivation conditions and the selection of the improved strains using
chemical mutagenesis.
Methods.We used three strains of X. dendrorhous: NRRL
(Northern Regional Research Laboratory of the National Center for
Agricultural Utilization Research, USA) Y 10921, NRRL Y 17268
and NRRL Y 17270. The carotenoids were extracted from the cells
by hexane-ethylacetate mixture (1:1) after treatment with dimethyl
sulfoxide. The astaxanthin concentration in aliquots was measured
by spectrophotometer Helios Gamma UVG-100105. The absorption
spectrum of carotenoids was defined by spectrophotometer
Shimadzu UV-1650PC. Mutants were received using N-methyl-N'-
nitro-N-nitrozoguanidine as a mutagen. Potassium dichromate
(0.3-0.5 mM) was used as a selective factor.
Results.We have chosen the optimal conditions for growth and
astaxanthin synthesis by investigated strains (concentrations and
ratio of carbon and nitrogen sources, temperature and time of
cultivation, effect of amount of inoculum). Carotenoid production is
low when high glucose concentrations are used in the medium. We
have shown that ethanol (1%) as well as copper ions (3x10-6 mM)
stimulated the accumulation of carotenoids in the cells. Received
chromate resistant mutants had increased level of carotenogenesis
in 1.5-2.3 times in compare with parental strains. Some mutants of
X. dendrorhous NRRL Y 10921 strain were able to grow and
accumulate carotenoids at a significantly higher temperature (up to
37 °C) than the parental strain (20-25 °C). This is important for
astaxanthin production technology, as the bioreactor doesn't need
to be cooled down.
Conclusions. The obtained strains can serve as a platform for
further genetic modification to improve the efficiency of carotenoid
production. It is necessary to increase the profitability of
microbiological production of astaxanthin which due to its high
antioxidant activity has a great potential for medical applications.

# 428. Біосинтез астаксантину дріжджами
Xanthophyllomyces dendrorhous і розроблення підходів для
підвищення рівня його акумуляції в клітинах
Павлюх Х.1,2, Федорович Д.1, Яворська Г.2
1Інститут біології клітини НАН України;
2Львівський національний університет імені Івана Франка

Вступ. Астаксантин, один з найкорисніших і найпоширеніших
каротиноїдів, є сильним антиоксидантом, який має
імуномодулюючу та протизапальну дії. Він здійснює захист
клітин від оксидативного пошкодження за різними
механізмами: знешкоджує активні форми кисню, покращує
функціонування імунної системи та регулює експресію генів.
Астаксантин є потенційним терапевтичним препаратом для
лікування атеросклерозу, серцево-судинних та інфекційних
захворювань. Цей пігмент містять різноманітні організми,
зокрема водорості, дріжджі, лосось, форель і криль. Дріжджі
Xanthophyllomyces dendrorhous є одними з мікроорганізмів, які
здатні синтезувати каротиноїди. Але низький вміст
астаксантину у біомасі обмежує їх використання у
промисловості. Тому потрібні значні зусилля для покращення
синтезу астаксантину цими дріжджами. Метою цієї роботи
було досягнути підвищеного синтезу астаксантину в X.
dendrorhous шляхом зміни умов культивування та селекції
покращених штамів з використанням хімічного мутагенезу.
Методи. У роботі використано три штами X. dendrorhous: NRRL
(Northern Regional Research Laboratory of the National Center for
Agricultural Utilization Research, USA) Y 10921, NRRL Y 17268 і
NRRL Y 17270. Каротиноїди екстрагували з клітин сумішшю
гексан-етилацетат (1:1) після обробки диметилсульфоксидом.
Концентрацію астаксантину в пробах вимірювали за
допомогою спектрофотометра Helios Gamma UVG-100105.
Спектр поглинання каротиноїдів визначали на
спектрофотометрі Shimadzu UV-1650PC. Як мутаген
використовували N-метил-N'-нітро-N-нітрозогуанідин, а калій
біхромат (0,3-0,5 mM) – як селективний фактор.
Результати. Підібрано оптимальні умови для росту і синтезу
астаксантину досліджуваними штамами (концентрацію і
співвідношення джерел карбону і нітрогену, температуру і час
культивування, кількість інокуляту). За високих концентрацій
глюкози в середовищі продукція каротиноїдів є низькою.
Встановлено, що етанол (1%), як і йони купруму (3x10-6 mM),
стимулює накопичення каротиноїдів у клітинах. Отримані
хроматорезистентні мутанти мали підвищений в 1,5-2,3 раза
рівень каротиногенезу, порівняно з батьківськими штамами.
Деякі мутанти штаму NRRL Y 10921 росли і накопичували
каротиноїди за значно вищої температури (до 37 °C), ніж
батьківський штам (20-25 °C). Це має важливе значення для
технології виробництва астаксантину, оскільки усуває
необхідність охолодження біореактора.
Висновки. Отримані штами можуть бути платформою для
подальших генетичних модифікацій для збільшення
ефективності продукції каротиноїдів. Необхідно підвищити
рентабельність мікробіологічного виробництва астаксантину,
який, завдяки високій антиоксидантній активності, має
хороший потенціал для медичного застосування.
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# 432. Regulation of Feeding Behavior by Drosophila Insulin-
Like Peptides
Semaniuk U.
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Introduction. Maintaining energy homeostasis is crucial for animal
survival and reproduction. As a result, neural and molecular
mechanisms are involved to modulate feeding behavior in response
to an animal's internal physiological state as well as changes in food
availability in the environment. Insulin signaling pathway (ISP) is
one of the first responds to changes in nutrition. Eight insulin-like
peptides (DILP 1-8), which are homologues of human insulin and
insulin growth factors, have been found in Drosophila melanogaster.
They regulate development, growth, behavior, metabolism, life
expectancy and cognitive function of insects. We decided to test
flies with knockdowns of certain genes, which encode DILPs. We
fed flies of wild type and defective by DILPs by different types of
carbohydrate and observed how they regulate feeding behavior in
response to diet composition.
Methods. Fruit fly lines: in the studies used the w1118 line and mutants
generated on the w1118 background for dilp1, dilp1-4, dilp2, dilp 2-3,
dilp3, dilp4, dilp5 and dilp7. Feeding: the amount of food consumed
was determined by the capillary feeding method; the amount of food
consumed was tracked every 24 hours during 6 consecutive days.
Capillary tubeswere replacedwithnewonescontaining freshsolutions
after measuring the volume eaten. From 10 to 20 flies were tested per
genotype for each food treatment.Dietary conditions: solutionsof each
three carbohydrates were used: glucose, fructose and sucrose at four
concentrations of 2%, 4%, 6%, and 10%.
Results. Most of the experimental fly lines, which were defective by
DILPs displayed higher feeding rate regardless to the type of
carbohydrates. Most mutants ate more when fed by low sucrose
diet (2% and 4%). Food consumption in a glucose diet increased
with increasing it concentration. The concentration of fructose did
not affect the food consumption.
Conclusions. During this research, it was found that the type of
carbohydrates does not affect the amount of food consumed, while
the concentration and genotype affect. The results confirm the
participation of insulin-like peptides in the regulation of feeding
behavior, and may indicate a sensitivity DILPs to certain
carbohydrates.

# 432. Регуляція харчової поведінки інсуліноподібними
пептидами Drosophila
Семанюк У.
Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника

Вступ. Підтримання енергетичного гомеостазу є необхідною
умовою для виживання та розмноження тварин. Нейронні та
молекулярні механізми еволюціонували, щоб модулювати
харчову поведінку у відповідь на фізіологічний стан тварини, а
також на зміни у харчовому раціоні. Інсуліновий сигнальний
шлях одним з перших реагує на зміни у харчуванні. У
Drosophila melanogaster відомо 8 інсуліноподібних пептидів
(DILP 1-8), що є гомологами інсуліну людини та
інсуліноподібних факторів росту. Вони регулюють розвиток,
ріст, поведінку, метаболізм, тривалість життя та когнітивні
функції комах. Ми вирішили дослідити чи зміниться харчова
поведінка у мух з нокдауном певних генів dilp. Ми годували мух
дикого типу та дефектних за різними DILPs різними типами
вуглеводів і спостерігали, як змінюється харчова поведінка у
відповідь на склад раціону.
Методи. Досліджувані лінії: у дослідженні використовували
лінію w1118 та її похідні dilp1, dilp1-4, dilp2, dilp 2-3, dilp3, dilp4,
dilp5 and dilp7, дефектні за відповідним геном dilp. Годування:
кількість спожитої їжі визначали методом капілярного
живлення. Кожні 24 год протягом 6 послідовних днів, після
вимірювання обсягу спожитої їжі капіляри замінювали на нові,
що містили свіжі розчини. Для кожного з різновидів
харчування досліджували від 10 до 20 мух кожного генотипу.
Умови харчування: використовували розчини трьох вуглеводів,
а саме глюкози, фруктози і сахарози у чотирьох концентраціях
— 2%, 4%, 6% і 10%.
Результати. У мух більшості дефектних ліній спостерігали
більш високі показники споживання їжі, незалежно від типу
вуглеводів. Більшість мутантних особин споживали більший
обсяг їжі, на дієтах з низьким відсотком сахарози (2% і 4%). У
досліджуваних ліній, що харчувались розчинами глюкози,
збільшувалось споживання їжі із збільшенням концентрації
глюкози у дієті. Концентрація фруктози не впливала на
споживання їжі.
Висновки. У ході дослідження встановлено, що тип вуглеводів
не впливає на кількість споживаної їжі, а концентрація і
генотип впливають. Отримані результати підтверджують
участь інсуліноподібних пептидів у регуляції харчової
поведінки, а також можуть вказувати на чутливість DILPs до
певних вуглеводів.
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# 436. Studying Correlation between Development and Cervical
Cancer Mortality Rate in Ukraine and Other Countries of the
European Region of the World Health Organization (1990-2015)
Mokhort H., Kovalchuk A.
Bogomolets National Medical University

Introduction. Human papillomavirus (HPV) is a causative agent of
the most common viral infection of genital tracts, and cervical
cancer is the most prevalent disease caused by HPV. Globally,
cervical cancer is the fourth ranking by the cancer form prevalence
in women. More than 311,000 women die from cervical cancer
every year, with over 85% of these cases coming from developing
countries (data of the World Health Organization (WHO)). In
developed countries, the HPV vaccination programs are
implemented, and periodic HPV-infection screening of women is
carried out.
In developing countries, in connection with limited access to
prevention and treatment, cervical cancer is often not diagnosed
until advanced stages of the disease, and therefore, the cervical
cancer mortality rate can be much higher.
The purpose of our research is to statistically validate the
hypothesis about the possible relationship between cervical cancer
mortality rate and macroeconomic indicators of development in
Ukraine and other countries of the WHO European Region (ER).
Methods. The main approach was the time series analysis of
annual indicators incidence and mortality rates of cervical cancer,
demographic data, Human Development Index (HDI), and gross
domestic product (GDP) per capita. Determination of the correlation
coefficient (CC) was carried out between individual epidemiological
findings and development showings in Ukraine and other countries
of the WHO ER. The WHO ER Bureau's electronic database for
1990-2015 (http://www.euro.who.int/en/home/copyright-notice) was
used for this analysis.
Results. In Ukraine, the moderate tendency towards reduction in
the cervical cancer mortality rate from 2670 to 1922 cases has been
found for 1990-2015. In this period, the CC between the annual
number of cervical cancer fatal cases and the average annual
number of female populations was 0.9825. For 46 countries of the
WHO ER, the value of paired CC between the incidence rate
averaged over the past 10 years and HDI was equal to -0.1326
(zero correlation), and the paired CC between the average mortality
rate and HDI amounted to -0.459 (average force negative
correlation relationship). At the same time, the high positive paired
CC between mortality and incidence rates (0.7637) was found in the
46 countries of the WHO ER, which requires a logical explanation.
Conclusions.We assume that each country of the WHO ER has its
own sufficiently stable cervical cancer mortality rate that is due to
the level of socio-economic development of this individual country.
The results of our study can be used to plan a strategy for the
prevention of cervical cancer and other HPV-caused diseases in
Ukraine. Our future activity with epidemiological research on
cervical cancer in Ukraine will concern in-depth study of population-
based indexes of the pattern and dynamics of diseases caused by
HPV in both women and men.

# 436. Вивчення кореляційного зв’язку між показниками
розвитку та смертністю від раку шийки матки в Україні та
інших країнах Європейського регіону Всесвітньої
організації охорони здоров’я (1990-2015 рр.)
Мохорт Г., Ковальчук А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Віруси папіломи людини (ВПЛ) – збудники
найпоширенішої вірусної інфекції статевих шляхів, а рак шийки
матки (РШМ) є найпоширенішим захворюванням, яке
викликане ВПЛ. РШМ – четвертий в світі за поширеністю вид
раку у жінок.Щорічно від РШМ помирає понад 311 000 жінок,
причому більше 85% цих випадків припадає на країни, що
розвиваються (дані Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я –
ВООЗ). У розвинених країнах реалізуються програми
вакцинації від ВПЛ і проводиться регулярний скринінг жінок на
ВПЛ-інфекцію.
У країнах, що розвиваються, через обмежений доступ до
профілактики та лікування, РШМ часто залишається не
виявленим до пізніх стадій захворювання, у зв'язку з чим
смертність від РШМ може бути набагато вищою.
Метою нашого дослідження є статистична перевірка гіпотези
про можливий зв’язок між рівнями смертності від РШМ та
макроекономічними показниками розвитку в Україні та інших
країнах Європейського Регіону (ЄР) ВООЗ.
Методи. Аналіз часових рядів щорічних показників
інцидентності та смертності РШМ, демографічних даних,
індексу людського розвитку (ІЛР), валового внутрішнього
продукту (ВВП) на душу населення. Визначення коефіцієнту
кореляції (КК) між окремими парами епідеміологічних
показників та показників розвитку в Україні та інших країнах
ЄР ВООЗ. Для аналізу використано дані з електронної бази ЄР
Бюро ВООЗ за 1990-2015 рр. (http://www.euro.who.int/en/home/
copyright-notice).
Результати. Встановлено наявність помірної тенденції до
зниження смертності від РШМ в Україні протягом 1990-2015 рр.
з 2670 до 1922 випадків. За цей період КК між щорічною
кількістю летальних випадків РШМ та середньою щорічною
кількістю жіночого населення становив 0,9825. Парний КК
серед 46 країн ЄР ВООЗ між середнім за останні 10 років
показником інцидентності та ІЛР становив -0,1326 (відсутність
статистичного зв’язку), а парний КК між середніми
показниками смертності та ІЛР – -0,459 (середньої сили
зворотній зв’язок). В той же час в 46 країнах ЄР ВООЗ
виявлено прямий сильний парний КК між показниками
смертності та інцидентності (0,7637), що потребує логічного
пояснення.
Висновки. Ми припускаємо, що для кожної країни ЄР ВООЗ
притаманний свій достатньо стабільний рівень смертності від
РШМ, який обумовлений рівнем соціально-економічного
розвитку кожної окремої країни. Результати нашого
дослідження можна використати для планування стратегії
профілактики РШМ та інших ВПЛ-захворювань в Україні.
Напрямки наших майбутніх епідеміологічних досліджень РШМ
в Україні стосуватимуться поглибленого вивчення
популяційних показників структури та динаміки захворювань,
викликаних ВПЛ як у жінок, так і чоловіків.
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# 446. Colonic Lumen Microbiome in Experimental
Hypothyroidism in White Rats
Sydorchuk L., Sydorchuk A.
Bukovinian State Medical University

Introduction. Coexistence of macroorganism and microorganisms
has always been an important problem of interspecies relations,
which is confirmed even by the maintaining the Human Microbiome
Project that tried to cover immense boundaries of these relations as
much as possible. Results of relevant researches are indicative of
the significant interplay of coexisting organisms both in physiological
and pathological conditions. Whereas this interrelation is regulated
by numerous numbers of factors with engagement of all body
systems, this investigation results only indicate a separate fragment
of the question under study, and it is worth to include also the study
of genetic determinants, namely plasmids as factors of spreading
antibiotic resistance.
Methods. Experiments were performed using 25 male white rats of
200-240 g weight (10 animals were in the main group, and 15
animals were intact). Modeling a hypothyroidism in animals was
realized due to the 14 days injection with Mercazolilum solution at
the rate of 10 mg/kg body mass. Experimental work was carried out
in compliance of the primary principles of GLP (Good Laboratory
Practices, 1981), Rules Of Conducting Works With Experimental
Animals (1977), European Convention for the Protection of
Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific
Purposes (18 March 1986), Convention of the European Union No.
609 (24 November 1986), Order of the MoH of Ukraine No. 281
dated 01 November 2000. An autopsy was performed in sterile
conditions with sampling a part (1-2 cm) of the colon including its
content. Contents of serial tenfold titration series of tubes with
different concentrations of the colonic lumen sample were applied
on the sectors of solid mediums being optimal for each taxon. Pure
cultures were obtained from each colony and identified by taxa in
accordance with their morpho-tinctorial, cultural and biochemical
properties.
Results. In animals with hypothyroidism, there is elimination of the
additional microbiome representatives (bacteria of the geni
Peptostreptococcus, Enterobacterium, Bacillus subtilus) and,
partially, of the basic microbiome representatives (bacteria of the
genus Bifidobacterium) from the colonic lumen. There are
processes of contamination and colonization of the colonic lumen of
experimental hypothyroidism animals with pathogenic (Escherichia
coli Hly+) and opportunistic pathogenic (Klebsiella, Proteus,
Edwardsiela, Pantotea) enterobacteria, staphylococci, Peptococcus
niger, clostridia and others.
Conclusions. Hypothyroidism in experimental animals is
accompanied by essential decrease in population level of the basic
microbiome representatives (Lactobacillus and Bifidobacterium) of
colon and by increase in population level, coefficient of quantitative
dominance and significance in additional microbiome of
representatives (bacteria of the geni Bacteroides – by 50.90%,
P. niger – by 2.21 times, Clostridium – by 2.21 times, Escherichia –
by 47.06%) of pathogenic and opportunistic pathogenic
enterobacteria and others. It is noteworthy that opportunistic
pathogenic enterobacteria reached the high population level in the
biotope: from 6.98±0.17 to 7.97±0.31 CFU/g (colony-forming units
per 1 gram).

# 446. Мікробіом порожнини товстої кишки у білих щурів за
експериментального гіпотиреозу
Сидорчук Л., Сидорчук А.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет»

Вступ. Співіснування макроорганізму і мікроорганізмів завжди
було важливою проблемою міжвидових стосунків, що
підтверджується навіть існуванням Human Microbiome Project,
який намагався по можливості охопити неосяжні межі цих
відносин. Результати відповідних досліджень вказують на
суттєвий взаємовплив співіснуючих організмів як при
фізіологічних станах, так і патологічних. Оскільки цей
взаємоз'язок регулюється численною кількістю факторів із
залученням усіх систем організму, дана робота лише вказує на
окремий фрагмент у вивченні питання, до якого варто
залучити також вивчення генетичних детермінант – плазмід як
факторів поширення антибіотикорезистентності.
Методи. Експерименти виконано на 25 білих щурах-самцях з
масою 200-240 г (10 – основної групи, 15 – інтактних).
Моделювання гіпотиреозу у тварин здійснювали введенням
упродовж 14 днів розчину мерказолілу з розрахунку 10 мг/кг
маси тіла. Експериментальна робота виконана з дотриманням
основних положень GLP (1981 р.), «Правил проведення робіт з
використанням експериментальних тварин» (1977 р.),
Конвенції ради Європи про охорону хребетних тварин, що
використовують в експериментальних та інших наукових цілях
від 18 березня 1986 р., Європейського союзу №609 від 24
листопада 1986 р., Наказу МОЗ України №281 від 01
листопада 2000 р. У стерильних умовах проводили розтин,
відбирали частину (1-2 см) товстої кишки із вмістом. Серійний
десятикратний титраційний ряд пробірок з різними
концентраціями вмісту порожнини товстої кишки наносили на
сектори твердих поживних середовищ, оптимальних для
кожного таксону. З колонії отримали чисті культури, їх
ідентифікували за таксонами відповідно до морфо-
тинкторіальних, культуральних та біохімічних властивостей.
Результати. У тварин з гіпотиреозом трапляється елімінація з
порожнини товстої кишки представників додаткової
мікробіоми (бактерії родів Peptostreptococcus, Enterobacterium,
Bacillus subtilus), частково – представників головної (бактерії
роду Bifidobacterium) мікробіоми. Відбувається контамінація і
колонізація порожнини товстої кишки експериментальних
тварин з гіпотиреозом патогенними (Escherichia сoli Hly+) та
умовно патогенними (Klebsiella, Proteus, Edwardsiela, Pantotea)
ентеробактеріями, стафілококами, Peptococcus niger,
клостридіями та ін.
Висновки. Гіпотиреоз в експериментальних тварин
супроводжується суттєвим зниженням популяційного рівня
представників головної (Lactobacillus і Bifidobacterium)
мікробіоми товстої кишки та зростанням популяційного рівня,
коефіцієнту кількісного домінування і значення у мікробіомі
додаткової (бактерії родів Bacteroides на 50,90%, Peptococcus
niger – у 2,21 рази, Clostridium – у 2,21 рази, Escherichia – на
47,06%), патогенних та умовно патогенних ентеробактерій та
ін. Примітним є те, що умовно патогенні ентеробактерії
досягали в біотопі високого популяційного рівня – від 6,98±0,17
до 7,97±0,31 від КУО/г.
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# 452. Comparison of Methods for Ex Vivo Determination of the
Aggregation Capacity of Platelets in Adults
Zhemanyuk S., Syvolap V.
Zaporizhzhia State Medical University

Introduction. The methods for determining the functional activity of
platelets include the optical turbidimetric aggregatometry. However,
the appearance criterion of the aggregation process is not defined
due to the lack of the standardization method. So, the maximum
degree of platelet aggregation is the most common index used in
the scientific literature. At the same time, one of the possible ways
of assessment is to calculate the area under the curve, which is
proposed, for example, in consensus with the International Society
for Thrombosis and Hemostasis. Lack of criteria for evaluating the
indicators leads to the problem in analysis and comparison of
research results. Thus, the purpose of the study was to compare the
methods of estimating the induced platelet aggregation capacity in
adults, which is determined by the method of optical turbidimetric
aggregatometry.
Methods. The research was conducted at the CI “The 6th City
Clinical Hospital of Zaporizhzhia”; the research protocol was
approved by the Ethics Committee of the Zaporizhzhia State
Medical University. 192 persons (60 [58-61] years old, 45% of
women) were examined. Aggregation was performed using the
platelet aggregation analyzer (AR 2110, SOLAR, RB). The
aggregation inductor was water solution of adenosine-5'-
diphosphate (ADP) disodium salt in the final concentration of
solution 5.0 × 106 mol/l (LTD, Japan). The maximum degree of
aggregation within 5 minutes (Tmax, 5 min) and area under the curve
for 5 minutes (AUC 5 min) were analyzed. The hypothesis about the
type of distribution of quantitative indices was verified using the
Shapiro-Wilk test. Quantitative indices were presented as the
arithmetic mean and standard deviation or the median and
interquartile range; qualitative indices were expressed in the form of
absolute and relative frequencies. The analysis of the difference
between estimations of the aggregation capacity determined by two
ways, was performed using the Bland-Altman method.
Results. In accordance with the Tmax, 5 min index, the aggregation
capacity was at the level of 55 (25)%, and according to AUC 5 min
data, it was determined within limits of 225 [159-269] 10%·min.
Using the graphical analysis of data by the Bland-Altman method,
the mean difference between measurements was obtained to equal
155.9, which indicates a lack of systematic divergence, and the
standard deviation of the differences ranged from -6.1 to -305.7 and
was significantly lower than values of these measurements. In
general, the high degree of reconciliation of the data obtained by the
different methods of research is visually determined.
Conclusions. Thus, the method of ex vivo evaluating the functional
capacity of platelets of adults by the determination of ADP induced
aggregation capacity that is calculated as the area under the
aggregatogram taken for the five-minute recording period, is not
inferior to the index of maximum aggregation during the five-minute
analysis period. The data obtained in this research can be
implemented into practical activities for the purpose of ex vivo
determining the aggregation capacity of platelets with method of
turbidimetric detection.

# 452. Порівняння способів визначення агрегаційної
здатності тромбоцитів ex vivo у дорослих осіб
Жеманюк С., Сиволап В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. До методів визначення функціональної активності
тромбоцитів відноситься оптична турбідиметрична
агрегатометрія. Проте міра прояву агрегаційного процесу не
визначена у зв’язку із відсутністю стандартизації методу.
Показником, що найбільш часто зустрічається у літературі, є
максимальний ступінь агрегації тромбоцитів. Водночас, одним
із можливих способів оцінки є розрахунок площі під кривою, що
пропонується, наприклад, у консенсусі з Міжнародним
товариством з тромбозу та гемостазу. Відсутність критеріїв
оцінки показників приводить до проблеми аналізу та
співставлення результатів робіт. Отже, метою дослідження
було порівняння способів оцінки індукованої агрегаційної
здатності тромбоцитів у дорослих осіб, що визначається
методом оптичної турбідиметричної агрегатометрії.
Методи. Дослідження проведено в КУ «6-та міська клінічна
лікарня» м. Запоріжжя, протокол дослідження затверджено
Етичним комітетом Запорізького державного медичного
університету. Обстежено 192 осіб (віком 60 [58-61] років, 45%
жінок). Аґреґація проводилась за допомогою аналізатора
аґреґації тромбоцитів (виробник АР 2110, SOLAR, РБ). Індуктор
агрегації – водний розчин динатрієвої солі аденозин-5'-
дифосфату (АДФ) в кінцевій концентрації розчину 5,0×106
моль/л (LTD, Японія). Аналізувалися максимальний ступінь
аґреґації упродовж 5 хв (Tmax = 5 хв) та площа під кривою за 5
хв (AUC 5 хв). Гіпотезу про вид розподілу кількісних показників
перевіряли за допомогою критерію Шапіро-Вілка. Кількісні
показники представлено у вигляді середнього арифметичного
та стандартного відхилення чи медіани та міжквартильного
діапазону; якісні показники – у вигляді абсолютних та
відносних частот. Аналіз різниці оцінки визначення
агрегаційної здатності було визначено двома шляхами, його
проводили за допомогою методу Бленда-Альтмана.
Результати. За показником Tmax = 5 хв, агрегаційна здатність
була на рівні 55 (25) % та за даними AUC 5 хв визначалась в
межах 225 [159-269] 10%�хв. За графічним аналізом даних
Бленда-Альтмана було визначенао, що середня різниця між
вимірами складає 155,9, що свідчить про відсутність
систематичної розбіжності, а стандартне відхилення різниць
склало від -6,1 до -305,7, що значно менше самих значень. В
цілому, візуально визначається високий ступінь узгодження
даних, що отримано різними методами дослідження.
Висновки. Отже, метод оцінки функціональної здатності
тромбоцитів ex vivo дорослих осіб за визначенням індукованої
АДФ агрегаційної здатності, що розраховується як площа під
агрегатограмою за п’ятихвилинний період запису не
поступається показнику максимального ступеню агрегації
впродовж п’ятихвилинного періоду аналізу. Отримані дані
можуть бути імплементовані в практичну діяльність з метою
визначення агрегаційної здатності тромбоцитів ex vivo методом
турбідиметричної детекції.
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# 469. Early Detection as the Main Component of Cancer
Control Strategy
Skrypnikova O., Yurochko T.
National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

Introduction. Over the years, cancer has been one of the main
causes of disability and mortality globally, leading to significant
losses in work and life potential of the global community. According
to the study published by the International Agency for Research on
Cancer (IARC), 7 million fatal cancer cases are detected every year
around the world. It is noted that Ukraine is the second country in
Europe in term of cancer spread, and epidemiological situation in
Ukraine is characterized by a high morbidity that is steadily
increasing. Therefore, it is extremely important for our country to
study the modern approaches and the best international practice of
early detection of cancer in order to use this experience in Ukraine.
Methods. The general scientific methods of analysis were used for
the study of the achievements of Ukrainian and foreign approaches
in the field of healthcare management and comparisons of practices
of the cancer care system.
Results.We analyzed the experience of the practice of early
diagnosis of oncological diseases based on the World Health
Organization Resolution on Cancer (2005) in countries such as
Great Britain, France, Poland, and the United States of America.
The analysis showed that the strategy for cancer control in the
specified countries consists of four main components: prevention
and diagnosis; screening and rational treatment; care and provision
of palliative care, and other organizational measures. It was proved
that due to the wide use of the cancer screening system in routine
medical practice, it was possible to reduce mortality from breast,
cervix, prostate, bowel, and lung cancer.
Government cancer screening programs in Ukraine have non-
systematic character, and do not cover all target groups or groups
at increased risk of the cancer disease, so they are currently
ineffective.
Conclusions. The experience of the countries of Western Europe
and the United States shows that the systematic work in the field of
early detection and screening allows reducing the levels of cancer
morbidity and mortality. A persistent anti-cancer national program
plays the most important role in this process. The choice of the
priorities of medical measures should be made by taking into
account the socio-economic, political, environmental,
oncoepidemiological, and other aspects. At the same time, it is
necessary to take into account not only the potential effectiveness
of preventive measures, but also the availability of conditions that
allow them to be realized. Ukraine should take the best international
experience, but take into account its socio-economic and
epidemiological conditions.

# 469. Система ранньої діагностики як складова стратегії
протидії онкологічним захворюванням
Скрипнікова О.,Юрочко Т.
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Вступ. Захворювання на рак вже протягом багатьох років є
однією з основних причин інвалідності та смертності населення
у світі, які призводять до значних втрат трудового та
життєвого потенціалу суспільства. За результатами
досліджень, оприлюдненими Міжнародною агенцією з
досліджень раку, щорічно у всьому світі фіксують 7 млн.
летальних випадків внаслідок онкологічних захворювань.
Україна є другою державою в Європі за темпами поширення
онкологічних захворювань, а онкоепідеміологічна ситуація
характеризується високою захворюваністю, що стабільно
зростає. Тому для нашої країни вкрай актуальним є вивчення
сучасних підходів найкращих світових практик ранньої
діагностики онкологічної патології з метою використання цього
досвіду для України.
Методи. Використовувались загальнонаукові методи аналізу
для вивчення українського та зарубіжного досвіду у сфері
управління охороною здоров'я та порівняння практик
управління системою онкологічної допомоги.
Результати. Нами опрацьовано досвід практик ранньої
діагностики онкологічних захворювань, що спирається на
резолюцію Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо
профілактики та контролю онкологічних захворювань (WHO
Global Action Plan Against Cancer, 2005), в таких країнах як
Велика Британія, Франція, Польща та Сполучені Штати
Америки. Проведений аналіз показав, що стратегія протидії
онкологічним захворюванням у зазначених країнах
складається з чотирьох основних компонентів: профілактики і
діагностики; скринінгу та раціонального лікування; догляду та
надання паліативної допомоги та інших організаційних заходів.
Доведено, що широке використання скринінгової системи в
рутинній медичній практиці дозволяє досягти зниження
смертності від раку грудної залози, шийки матки,
передміхурової залози, кишківника та легенів.
Державні програми онкоскринінгу в Україні мають
несистематичний характер і не покривають всі цільові групи
населення або групи з підвищеним ризиком захворювання,
тому наразі є неефективними та малодієвими.
Висновки. Досвід країн Західної Європи та США показує, що
систематична робота в напрямку первинної профілактики та
скринінгу дозволяє знизити рівень онкологічної
захворюваності та смертності. Найважливішу роль у цьому
процесі відіграє цілеспрямована й наполеглива протиракова
національна програма. Вибір пріоритетів медичних заходів має
здійснюватися з урахуванням особливостей соціально-
економічної, політичної, екологічної, онкоепідеміологічної та
інших ситуацій. При цьому необхідно враховувати не лише
потенційну ефективність профілактичних заходів, але й
наявність умов, що дозволяють їх реалізувати. Україні
необхідно переймати кращий міжнародний досвід, але
виходячи зі своїх стартових соціально-економічних та
епідеміологічних умов.
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# 483. Exogenous Risk Factors in Relation to Non-
Communicable Diseases
Zavtoni M.
National Agency for Public Health, Moldova

Introduction. Multiple and varied risks to the health of the
contemporary world are largely generated by anthropogenic activity,
which often results in ecological degradation coupled with increased
morbidity through avoidable diseases that cause irreversible losses
to society. Knowing and determining environmental risk factors are
of particular importance for promoting and preserving the health of
the population. Lately, conditions for the simultaneous penetration
of one and the same harmful agent by the respiratory tract, the
gastrointestinal tract and the skin are more and more frequently
occurring.
According to some WHO data, 70% of non-communicable
pathologies are due to the environmental chemical factor that has
action on health.
Methods. To such purpose, were performed investigations hygienic
complex, sociological, estimation of working conditions and the
knowledge of risks related to the application of pesticides on
workers professionally exposed to pesticides, statistical
comparisons the health status of the population. Object of study
served people occupationally exposed to pesticides, ambulatory
patient records and results of periodic medical examinations.
Results. The direct influence of air pollution on the health of the
population consists in the changes occurring in the organism of the
exposed persons as a result of their contact with the pollutants of
the habitual, professional environment. Studying the action of
pesticides that enter the human organism in doses that do not
exceed hygiene standards is today a current problem.
World Health Organization (WHO) estimates the environmental
burden of disease in the pan-European region between 15 and 20%
of total deaths.
These statement are confirmed and by the results of evaluations,
statistical data for public health service (years 2007-2017), which
shows that on average, in the period estimated 6.5 percent of
diseases with temporary disability their respective employees
working with pesticides and out of all the supervised production
factors that caused diseases with temporary incapacity to work,
pesticides account for about 13%.
Conclusion. Environmental degradation, by air pollution, with
chemicals combined with lifestyle changes, can contribute to
substantial increase in the rates non-communicable diseases,
especially cardiovascular and nervous systems, cancer – all of
which are major public health problems for the population Europe.
Use of pesticides disrupts essential biological processes, such as
those by which nerve transmissions are affected, or hormone
production. Thus, the number of issues concerning to human health,
related to exposure via water, food, or in the immediate vicinity of
sprayed pesticides has increased.

# 483. Екзогенні фактори ризику щодо неінфекційних
захворювань
Завтоні М.
Національне агентство громадського здоров’я, Республіка
Молдова

Вступ. Багаторазові і різноманітні ризики для здоров'я в
сучасному світу значною мірою породжуються антропогенною
діяльністю, яка часто призводить до погіршення екології в
поєднанні із зростанням захворюваності на хвороби, яких
можна було уникнути, що викликають незворотні втрати для
суспільства. Знання та визначення факторів екологічного
ризику мають особливе значення для сприяння та збереження
здоров'я населення. Останнім часом все частіше виникають
умови для одночасного потрапляння одного і того ж
шкідливого агента в дихальні шляхи, шлунково-кишковий
тракт і шкіру.
Згідно з деякими даними ВООЗ, 70% неінфекційних патологій
обумовлені хімічним фактором забруднення навколишнього
середовища, який має вплив на здоров'я.
Методи. З цією метою були проведені дослідження гігієнічного
комплексу, соціологічні, оцінки умов праці та знань про ризики,
пов'язані із застосуванням пестицидів у працівників, які
піддаються впливу пестицидів, статистичного порівняння стану
здоров'я населення. Об'єктом дослідження слугували люди, які
мали професійний вплив пестицидів, амбулаторні записи
пацієнтів та результати періодичних медичних оглядів.
Результати. Безпосередній вплив забрудненого повітря на
здоров'я населення полягає в змінах, що відбуваються в
організмі осіб в результаті їх контакту з забруднювачами
звичного, професійного середовища. Вивчення дії пестицидів,
які потрапляють в організм людини в дозах, що не
перевищують гігієнічні норми, на сьогодні є актуальною
проблемою.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оцінює
екологічний тягар хвороб у загальноєвропейському регіоні від
15 до 20% від загальної кількості смертей.
Ці звіти підтверджені і результатами оцінок, статистичними
даними для громадського здоров'я (2007-2017 роки), та
показують, в середньому, що 6,5% захворювань з тимчасовою
непрацездатністю, працівники, що працюють з пестицидами, і з
усіх контрольованих виробничих факторів, що викликали
захворювання з тимчасовою непрацездатністю, пестициди
становлять близько 13%.
Висновки. Погіршення навколишнього середовища,
забруднення повітря, хімічні чинники разом із змінами способу
життя, можуть сприяти суттєвому збільшенню відсотку
неінфекційних захворювань, особливо серцево-судинної та
нервової систем, раку – всі вони є основними проблемами
громадського здоров'я населення Європи.
Використання пестицидів порушує основні біологічні процеси,
такі як ті, які впливають на процес передачі нервових
імпульсів, або синтез гормонів. Таким чином, зросла кількість
питань, що стосуються медицини, пов'язаних з водою,
продуктами харчування чи в безпосередній близькості від
розпорошених пестицидів.
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# 012. Risk of Toxicoinfection from Staphylococcus aureus due
to the Consumption of Pasteurized Milk in Ukraine: a
Qualitative Risk Assessment through Expert Elicitation
Process
Garkavenko T.1, Boreiko O.2, Mezhenska N.1, Zaporozhska O.2,
Garkavenko V.1, Lets V.3
1State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise;
2SSUFSCP;
3SECO – Milk Safety Project

Introduction. Staphylococcus aureus, is one of the most important
contagious mastitis pathogen in dairy cattle. Pasteurization of raw
milk is effective towards the pathogen but ineffective toward toxins
which are heat stable and can cause toxicoinfection in humans.
Staphylococcus infection and intoxications are regularly reported in
Ukraine and are considered a priority disease from veterinary and
medical authorities. The aim of this study was to assess the risk of
toxicoinfection from S. aureus due to the consumption of
pasteurized milk in Ukraine. This study was implemented within the
“Milk Safety Project” funded by the Swiss State Secretariat for
Economic Affairs (SECO), in the framework of economic
cooperation and development.
Methods. The risk assessment was conducted in different stages:
first local experts developed the risk questions and the risk
pathways then data was collected, compiled and analysed, and
finally, experts provided risk estimations and identified
recommendations for risk management. The expert’s elicitation
process was designed as a modified Delphi approach and the
disagreement between experts in their evaluation were used a
proxy for uncertainty.
Results. The risk pathways included a “farm module” (differentiated
in dairy farms (DF) and small plot holders (SPH)) with critical steps
for the release and presence of S. aureus and toxins in raw milk, a
“processor module” which aimed at identifying critical control points
at the processor level and the “consumption module” which aimed
at assessing the risk of exposure and infection of consumers though
the consumption of pasteurized milk. The likelihood that raw milk
before pasteurization contains SA was assessed as medium (DF)
and high (SPH). The likelihood that raw milk before pasteurization
contains enterotoxin was assessed as low (DF) and medium-high
(SPH) with a likely concentration of toxins assessed as low (DF)
and medium (SPH). The likelihood that pasteurization would be
incomplete was assessed as very low (quantified as 10% of cases).
The likelihood that Ukrainian consumers could be exposed to toxins
under the hypothesis that pasteurization was not effective was
assessed as medium (both DP and SPH) but with a low probability
to develop enterocolitis. The likelihood that Ukrainian consumers
could be exposed to toxins under the hypothesis that
recontamination could occur after the pasteurization was assessed
as low (DF) and medium (SPH) but with a very low probability to
develop enterocolitis. Based on the risk identified, options for risk
management along the production chain were discussed and
agreed.
Conclusions. Many factors contribute to the possible contamination
of milk and other dairy products along the “farm to the fork” pathway
in Ukraine. Control of S. aureus is not only of great economic
importance in the dairy industry but also a significant public health
concern. The generated results can provide relevant information for
the authorities in Ukraine.

# 012. Ризик токсикоінфекції, спричиненої Staphylococcus
aureus, унаслідок споживання пастеризованого молока в
Україні: якісна оцінка ризику шляхом експертної елісітації
Гаркавенко Т.1, Борейко О.2, Меженська Н.1, Запорожська О.2,
Гаркавенко В.1, Лець В.3
1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
2Держпродспоживслужба;
3SECO – Проект із безпечності молока

Вступ. Staphylococcus aureus є одним із найважливіших
контагіозних збудників маститу у молочної худоби.Пастеризація
сирого молока ефективна проти цих збудників, однак є
неефективною, коли йдеться про їх токсини,що є термостійкими
та можуть спричиняти токсикоінфекції у людей. В Україні
регулярно реєструють інфекції та інтоксикації, спричинені
стафілококом, які у ветеринарії та в гуманній медицині
розглядають як пріоритетні захворювання. Мета цього
дослідження полягала в оцінці ризику виникнення
токсикоінфекцій, спричинених S. aureus, унаслідок споживання
пастеризованого молока в Україні.Дослідження було проведено
в рамках «Проекту з безпечності молока» за підтримки
Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань
(SECO) у межах економічної співпраці та розвитку.
Методи. Оцінку ризику проводили на різних етапах: спершу
місцеві експерти розробляли питання щодо ризику та шляхи
виникнення ризику, потім збирали дані, упорядковували їх та
аналізували, після чого експерти виконували оцінку ризику й
визначали рекомендації щодо управління ризиком.Процес збору
інформації, який провадили експерти, було розроблено як
модифікований дельфійський метод, і невідповідність між
оцінками експертів використовували як індикатор
нестабільності.
Результати. До шляхів виникнення ризику належали
«фермерський блок» (сюди входили молочні ферми (МФ) та
власники невеликих господарств (ВНГ)) із важливими етапами
виділення та присутності S. aureus і токсинів у сирому молоці;
«блок переробки», призначений для виявлення важливих
контрольних точок на рівні переробки; «блок споживання»,
спрямований на оцінку ризику контакту та інфікування
споживачів при вживанні пастеризованого молока. Імовірність
того, що сире молоко перед пастеризацією містить S. aureus,
оцінювали як середню (МФ) та високу (ВНГ). Імовірність того,що
сире молоко перед пастеризацією містить ентеротоксин,
оцінювали як низьку (МФ) та середньо-високу (ВНГ), до того ж
імовірну концентрацію токсинів оцінювали як низьку (МФ) та
середню (ВНГ). Імовірність того,щопастеризація буде неповною,
оцінювали як дуже низьку (у кількісному вимірі – 10% випадків).
Імовірність дії токсинів на українських споживачів згідно з
гіпотезою про те, що пастеризація була неефективною,
оцінювали як середню (для МФ та ВНГ), до того ж імовірність
розвитку ентероколіту була низькою. Імовірність дії токсинів на
українських споживачів згідно з гіпотезою про те, що після
пастеризації могло статися повторне зараження, оцінювали як
низьку (МФ) та середню (ВНГ), до того ж імовірність розвитку
ентероколіту була дуже низькою. На основі визначеного ризику
вдалося обговорити та узгодити варіанти управління ризиком у
процесі виробництва.
Висновки. Багато чинників в Україні впливають на можливе
зараження молока та інших молочних продуктів у ланцюжку «від
ферми до столу». Контроль S. aureus не лише має велике
економічне значення в молочній промисловості, а також
становить важливу проблему охорони здоров'я. Отримані
результатимістятьактуальну інформаціюдлядержавнихорганів
України.
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# 042. Analysis of Sanitary Condition and Disinfection of
Refrigerating Chambers at the Packing Plant
Rodionova K.
Luhansk National Agrarian University

Introduction. Assurance of quality and safety of raw meat during the
long-term storage at low temperatures depends on the creation of
continuous refrigeration chain throughout the entire production path of
the product (from production to consumer) and from the veterinary and
sanitary condition of the refrigerating chambers. Pathogenic bacteria
and mold breed actively in refrigerators without timely washing and
disinfection, as a result, microbiological contamination of raw meat
occurs.
The aim is to carry out the analysis of the level of contamination
with microorganisms of refrigerating chambers at the packing plants
and to develop a method of their sanitary treatment using a modern
biocidal preparation.
Methods. The work was carried out in 2017–2018 years at the
laboratory of veterinary sanitation and disinfectology of National
Scientific Center "Institute of Experimental and Clinical Veterinary
Medicine" and meat processing enterprises of Luhansk and Kharkiv
Oblasts. Objects of research are the refrigerating chambers. During
the sanitary-hygienic research, air samples were taken using
sedimentation method. The total number of microorganisms (TNM)
and the number of colonies of mold fungus in 1 m3 of the air were
determined. We have identified chemical components and selected
their optimal correlation to design a new disinfectant formula.
Hydrogen peroxide, acetic acid and peroxyacetic acid were used as
active substances.
Results. Quantitative composition of microbiota of air in the
chambers of the refrigeration shop was studied. Bacterial air
pollution by molds was 26.4±1.2 CFU/m3, including: fungi species
Cladosporium – 4.9%, Tamnidium – 20.15% and Penicillium –
24.2%. Technological modes chilling in the cooling chambers (t =
+4 °С) and deep freezing chambers (t = -8 °С and -22 °С) do not
exert bacteriostatic influence on the activity of microscopic fungi.
Developed disinfectant (hydrogen peroxide (8.0-10%), acetic acid
(10%), peroxyacetic acid (5.0-7.0%), stabilizing additives, water)
ensures the complete destruction of microorganisms in the
refrigerating chambers of packing plant at treatment in the
concentration of 0.05% – 60 minutes, 0.1% – 30 minutes, 0.15% –
10 minutes, and does not exert a toxic effect on the raw meat
stored in the chambers of the refrigeration shop after the
disinfection. The copyright certificate for the product No. 81546
"Refrigeration Chain in Food and Meat Processing Industry" was
obtained.
Conclusions. For the first time is given a comprehensive
assessment of sanitary and hygienic state of refrigerating chambers
of meat-processing enterprises different temperature of raw meat
storage. It is proved that the low temperature mode of refrigerating
chambers (from +4 °С to -22 °С) does not have a pernicious effect
on the activity of mold fungi. An application mode of new
disinfectant for disinfection of refrigerating chambers has been
developed. The obtained research results were introduced into
production at Private agricultural enterprise "Agrofirma
Pryvollia" (Luhansk Oblast).

# 042. Аналіз санітарного стану і дезінфекція холодильних
камер м’ясопереробних підприємств
Родіонова К.
Луганський національний аграрний університет

Вступ. Забезпечення якості і безпеки м’ясної сировини під час
тривалого зберігання при низьких температурах залежить від
створення безперервного холодильного ланцюга впродовж
усього шляху виготовлення продукту (від виробництва до
споживача) та від ветеринарно-санітарного стану холодильних
камер. Без своєчасного миття та дезінфекції у холодильниках
активно розмножуються хвороботворні бактерії, розвивається
пліснява та, як наслідок, відбувається мікробіологічна
контамінація м’ясної сировини.
Мета - здійснити аналіз рівня контамінації мікроорганізмами
холодильних камер м’ясопереробних підприємств та розробити
спосіб їх санітарної обробки з використанням сучасного
біоцидного препарату.
Методи. Робота виконувалась у 2017-2018 рр. на базі
лабораторії ветеринарної санітарії та дезінфектології ННЦ
«ІЕКВМ» та м’ясопереробних підприємствах Луганської та
Харківської областей. Об'єкти досліджень - холодильні камери.
При санітарно-гігієнічному дослідженні проби повітря
відбирали седиментаційним методом. Визначали загальну
кількість мікроорганізмів (ЗКМ) та кількість колоній плісеневих
грибів у 1 м3 повітря. Для конструювання рецептури нового
деззасобу нами були визначені хімічні компоненти та підібране
їхнє оптимальне співвідношення. У якості діючих речовин
застосовували перекис водню, оцтову та надоцтову кислоти.
Результати. Вивчено кількісний склад мікробіоти повітря
камер холодильного цеху. Бактеріальне забруднення повітря
плісневими грибами становило 26,4±1,2 КУО/м3, з них: гриби
виду Cladosporium – 4,9%, Tamnidium – 20,15% та Penicillium –
24,2%. Технологічні режими охолодження м’яса в
охолоджувальних камерах (t = +4 °С) та камерах глибокої
заморозки (t = -18 °С та -22 °С) не чинять бактеріостатичний
вплив на життєдіяльність мікроскопічних грибів. Розроблений
дезінфікуючий препарат (перекис водню (8,0-10%), оцтова
кислота (10%), надоцтова кислота (5,0-7,0%), стабілізуючі
добавки, вода) забезпечує повне знищення мікроорганізмів у
холодильних камерах м’ясопереробних підприємств при
застосуванні у концентрації 0,05% – 60 хвилин, 0,1% – 30
хвилин, 0,15% – 10 хвилин та не чинить токсичної дії на м’ясну
сировину, яка зберігається в камерах холодильного цеху після
дезінфекції. Отримано свідоцтво авторського права на твір №
81546 «Холодильний ланцюг у харчовій та м’ясопереробній
промисловості».
Висновки. Уперше дана комплексна оцінка санітарно-
гігієнічного стану холодильних камер м’ясопереробних
підприємств за різної температури зберігання м’ясної сировини.
Доведено, що низький температурний режим холодильних
камер (від +4 °С до -22 °С) не впливає згубно на життєдіяльність
плісневих грибів. Розроблено режим застосування нового
дезінфікуючого засобу для дезінфекції холодильних камер.
Отримані результати досліджень впроваджені у виробництво на
ПСП «Агрофірма Приволля» (Луганська область).
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# 044. Indicators of Quality and Safety of Slaughtering
Products of Broiler Chickens in Case of Acute Poisoning with
Insecticide Confidor 200 SL
Danshyna O.
Municipal Organization Kharkiv Zoo

Introduction. Neonicotinoides are the class of insecticides widely
used in crop production to control pests. One of the representatives
of this group is insecticide Confidor 200 SL (Imidacloprid). The main
causes of pesticide poisoning are violation of the application rules.
Poisoned poultry meat is dangerous for consumer, first of all, by the
fact that it may contain residues of toxic substances within the limits
exceeding the maximum permissible level (MPL). There are no
studies concerning the MPL of Imidacloprid specifically in poultry
products.
Therefore, the objective of the paper was to investigate the quality
and safety of slaughtering products of broiler chickens in case of
acute poisoning by Confidor 200 SL.
Methods. Three groups of poultry was formed, the distilled water
was administered to the control group of chickens, and the Confidor
200 SL in a doses of 50 and 100 mg/kg of body weight were
administered to the chickens of groups I and II. After 4 hours, 1, 3, 7
and 14 days was carried out sampling of hip and thigh muscles of
chicken broilers carcasses for veterinary and sanitary examination.
The quality of slaughtering products of broiler chickens was
determined according to the organoleptic characteristics, and the
safety of poultry production was estimated by the content of residual
amounts of insecticide in samples of white and red muscles, liver,
kidneys, heart, muscle stomach, internal fat.
Results. According to the study results, poultry meat from two
experimental groups had probable changes in their composition
during the first 7 days. The highest concentration of residual
amounts of Imidacloprid was recorded in group I after 4 hours in the
muscular stomach – 3.4±0.06 mg/kg and in liver – 1.6±0.02 mg/kg,
and on the first day in almost all of the studied samples. In the
second group of chicken, the highest amounts of Imidacloprid were
detected after 4 hours in the content of 6.1±0.12 mg/kg, in muscle
stomach, in liver – 3.5±0.08 mg/kg, in heart – 0.8±0.05 mg/kg, and
in kidneys – 0.6±0.01 mg/kg; after one day they were detected in all
experimental samples; on the third day the amount of Imidacloprid
in red muscles was 0.9±0.04 mg/kg, in liver – 0.6±0.02 mg/kg, in
kidneys – 0.4±0.01 mg/kg, in white muscles – 0.2±0.04 mg/kg. On
the 7th and 14th day of study, the level of residual amounts of
Imidacloprid in organ samples was lower than the limit of
determination.
Conclusions. According to the results of evaluation of indicators of
quality and safety of poultry products in case of acute poisoning of
broiler chickens with Confidor 200 SL at a doses of 50 and 100 mg/
kg, was established deviation of acidity activity index for white and
red poultry muscles. "Positive" reactions of white and red muscle
extracts with 5% copper sulphate and for peroxidase reaction. The
maximum amount of test preparation residue at a dose of 50 mg/kg
was detected after 4 hours and one day, and at a dose of 100 mg/
kg the remains of the insecticide were detected within the first three
days.

# 044. Показники якості та безпечності продуктів забою
курей-бройлерів за гострого отруєння інсектицидом
Kонфідор 200 SL
Даншина О.
Комунальна організація «Харківський зоопарк»

Вступ. Неонікотиноїди – клас інсектицидів, що широко
використовується у рослинництві для боротьби зі шкідниками.
Одним з представників цієї групи є інсектицид Конфідор 200
SL (імідаклоприд). Основними причинами отруєнь пестицидами
є порушення регламентів їх застосування. М'ясо птиці, які
зазнали отруєння, небезпечне для споживача, насамперед
тим, що в ньому можуть міститися залишки отруйних речовин,
у межах, що перевищують максимально допустимий рівень
(МДР). Досліджень щодо МДР імідаклоприду саме у продуктах
птахівництва відсутні.
Тому метою роботи було дослідити показники якості та
безпеки продуктів забою курей-бройлерів за гострого отруєння
Конфідором 200 SL.
Методи. Було сформовано III групи птиці, контрольній групі
курей вводили дистильовану воду, курям I і II дослідних груп
вводили Конфідор 200 SL в дозах 50 і 100 мг/кг маси тіла.
Через 4 години, 1, 3, 7 і 14 діб проводили відбір проб
тазостегнових та грудних м’язів для проведення ветеринарно-
санітарної експертизи тушок курей-бройлерів.
Якість продуктів забою курей-бройлерів визначали за
органолептичною характеристикою, а безпечність продукції
птахівництва оцінювали за вмістом залишкових кількостей
інсектициду у пробах білих та червоних м´язів, печінці, нирках,
серці, м’язовому шлунці, внутрішньому жирі.
Результати. За результатами досліджень, м’ясо птиці двох
дослідних груп мали вірогідні зміни у своєму складі протягом
перших 7 діб. Найбільшу концентрацію залишкових кількостей
імідаклоприду було зареєстровано у I групі через 4 години
досліду у м’язовому шлунці – 3,4±0,06 мг/кг та печінці – 1,6±0,02
мг/кг та на першу добу майже у всіх досліджуваних зразках. У
II групі курей найбільші кількості імідаклоприду були виявлені
через 4 години у вмістимому м'язового шлунка – 6,1±0,12мг/кг,
печінці – 3,5±0,08 мг/кг, серці – 0,8±0,05 мг/кг та нирках –
0,6±0,01 мг/кг, через одну добу виявлялися у всіх дослідних
зразках, на третю добу у червоних м’язах – 0,9±0,04 мг/кг,
печінці – 0,6±0,02 мг/кг, нирках – 0,4±0,01 мг/кг, білих м’язах –
0,2±0,04 мг/кг. На 7 та 14 доби досліджень рівень залишкових
кількостей імідаклоприду в зразках органів був нижчим від
межі визначення.
Висновки. За результатами оцінки показників якості та
безпечності продуктів птахівництва за гострого отруєння
курей-бройлерів Конфідором 200 SL у дозах 50 та 100 мг/кг
встановлене відхилення у показниках активної кислотності для
білих та червоних м’язів птиці. Наявність «позитивних» реакцій
екстрактів білих та червоних м’язів з 5% купруму сульфатом та
на реакцію з пероксидазою. Максимальну кількість залишку
дослідного препарату у дозі 50 мг/кг було виявлено через 4
години та одну добу, а у дозі 100 мг/кг залишки інсектициду
виявляли протягом перших трьох діб.
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# 045. Grading Milk Forecasting Based on Sanitary-Hygienic
Indicators
Palii A.
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of
Agriculture

Introduction. The priority development field of domestic dairy cattle
breeding is the elaboration and implementation in production of new
innovative supplies and technologies that will ensure the production
of high quality products. Objective of the study was the effect of
sanitary-hygienic indicators of cows on the quality indicators of milk.
Methods. Swabs for bacterial contamination were made from a
surface area of 10 cm2 of the lower leg, udder and teats prior to
operations on preparing cows for machine milking. Milk samples
were taken simultaneously to determine the bacterial contamination
in three cows from the same technological group. The total number
of enterobacteria was determined by streak culture of milk dilutions
and swabs on Endo medium in amounts of 0.1 cm3. The cultures
were incubated for 18-20 hours at a temperature of 36.5±0.5 °C;
then the number of colony-forming units was estimated.
Results. The results of developed score system for the
comprehensive evaluation of cow hygiene (patent No. 109695)
according to the degree of the cow’s udder and lower leg impurities
indicate that it is possible to evaluate milk grading, i.e. its quality,
based on data of impurity and bacterial contamination of teats of the
udder.
It was established that milk was assigned to the first category in
case of the germ count 21.0±0.14 thousand per cm2, which
corresponds to the “Extra” grade. Estimating the contamination level
of the udder and lower leg of the cows as the second category, the
germ count increased by 102 thousand per cm2 and milk complied
with the requirements of the highest grade (p<0.001). Analysing the
milk samples of cows with the degree of the udder and lower leg
contamination of the third category, the quantity of mesophilic
aerobic and facultative anaerobic microorganisms (MAFAnM) of
which increased by 368 thousand per cm2 or 18.5 times greater
versus the first category (p<0.001), conformed the requirements of
the first grade only. The milk samples from cows with the bacterial
contamination of the fourth category with MAFAnM of 2756.0±25.60
thousand per cm2 complied with the requirements of the second
grade; and in case of germ count in the milk of animals that
according to the assessment of such contamination corresponded
to the fifth category, with MAFAnM of 3865.0±32.21 thousand per
cm2, which is 184 times greater as compared to the first category
(p<0.001), milk was estimated as poor-quality.
Conclusions. The developed five-point score, provided an
assessment from I to V points, corresponds to the universal system
and the principle of scoring repeatability.
It was established that the estimation according to a 5-point
category significantly influenced the number of enterobacteria in the
swabs from the teats of udder, and in milk as well (р<0.001).

# 045. Прогнозування ґатунковості молока за санітарно-
гігієнічними показниками
Палій А.
Харківський національний технічний університет сільського
господарства ім. Петра Василенка

Вступ. Пріоритетним напрямом розвитку вітчизняного
молочного скотарства є розробка і впровадження у
виробництво нових інноваційних матеріально-технічних засобів
й технологій, які забезпечать отримання продукції високої
якості. Мета роботи полягала в дослідженні впливу санітарно-
гігієнічних показників корів на якісні показники молока.
Методи. Змиви на бактеріальне обсіменіння робили з площі 10
см2 поверхні гомілки, вимені та дійок до виконання операцій з
підготовки корів до машинного доїння. Одночасно відбирали
зразки молока для визначення бактеріального обсіменіння у 3-
х корів із однієї технологічної групи. Загальну кількість
ентеробактерій визначали шляхом посіву розведень молока і
змивів на середовищі Ендо в кількості 0,1 см3 з наступним
розштрихуванням шпателем. Посіви інкубували протягом 18-20
годин при температурі 36,5±0,5 °С, після чого обліковували
кількість колоніїутворюючих одиниць.
Результати. Результати використання розробленої
комплексної оцінки гігієни корів (патент № 109695), щодо
ступеня забруднення вимені та гомілки корів за бальною
системою, свідчать про можливість на основі даних
забруднення і бактеріального обсіменіння змивів із дійок
вимені оцінювати ґатунковість молока, тобто його якість.
Встановлено, що при оцінюванні у І категорію кількість
мікроорганізмів у молоці становила 21,0±0,14 тис./см2, що
відповідає «Екстра» ґатунку. При оцінці рівня забруднення
вимені та гомілки корів за ІІ категорією кількість
мікроорганізмів збільшилась на 102 тис./см2 – молоко при
цьому відповідало вимогам вищого ґатунку (р<0,001).
Аналізуючи проби молока корів із ступенем забруднення
вимені та гомілки за ІІІ категорією, кількість мезофільно
аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів
(МАФАнМ) яких збільшилась на 368 тис./см2 або у 18,5 раза
щодо І категорії (р<0,001), відповідали вже вимогам лише
першого ґатунку. Проби молока від корів з оцінкою рівня
бактеріального забруднення за IV категорією з кількістю
МАФАнМ 2756,0±25,60 тис./см2 відповідали вимогам другого
ґатунку, а за кількістю мікроорганізмів у молоці тварин, які за
оцінкою такого забруднення відповідали V категорії молоко
відносилося до неґатункового з кількістю МАФАнМ
3865,0±32,21 тис./см2, що у 184 рази більше щодо І категорії
(р<0,001).
Висновки. Розроблена п’ятибальна шкала, в якій передбачено
оцінку від І до V балів, відповідає універсальній системі та
принципу відтворюваності бальних оцінок.
Встановлено, що оцінювання за 5-ти бальною категорією
вірогідно впливало на кількість ентеробактерій як у змиві з
дійок вимені, так і в молоці (р<0,001).
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# 046. Monitoring of Selected Indicators of Honey of Different
Botanical Origin from Territory of Bessarabia
Piven O., Khimich M., Reshetnychenko O., Tarasenko L.
Odesa State Agrarian University

Introduction.Ukraine is on the5thplace in theworld for theproduction
of honey. Ukrainian honey by most indicators corresponds to the
international requirements. It became one of the first products, which
was imported to other countries. Honey contains about 400
components what make it useful product with healing properties.
However, during the veterinary-sanitary expertise of honey, not
enough attention is paid to the safety of this product. Honey plays the
role of indicator of the environmental pollution and may contain heavy
metals, radionuclides.
The aim of the research was tomonitor the content of Pb andCd; 137Cs
in honey in Bessarabia, because similar studies of honey from that
ecological conditions have not been conducted.
Methods. Studies were performed during 2017-2018. The samples of
acacia, buckwheat, sunflower, polyfloral honey were collected from
different producers on the markets in Bolgrad, Tatarbunary, Sarata. In
total, were studied 271 samples at the multidisciplinary Laboratory of
Veterinary Medicine in Odessa State Agrarian University. The amount
of heavy metals was determined by atomic-absorption spectrometer
agilent-240FS+GTA-120; radionuclides – byβ-γ radiation scintillation
combinedspectrometerSE-BG-01-«AKP»-150-63NPP«AKP»,using
the software Akwin.
Results. The average amount of Pb in the samples of acacia and
buckwheat honey was 0.18 mg/kg; in sunflower honey – 0.23 mg/kg;
in polyfloral honey – 0.11mg/kg during the study period. Cdwas found
in samples of acacia honey 0.03 mg/kg, sunflower and buckwheat
honey – 0.04 mg/kg, polyfloral honey – 0.02 mg/kg. Average amount
of Pb and Cd in samples of honey of different botanical origin
corresponded to Ukrainian Standard DSTU 4497:2005. In samples of
sunflower and buckwheat honey was detected the higher level of Pb
(within normal limits) compared to other samples. Maximum allowable
amount of Cd was detected in polyfloral honey samples from Bolgrad
as in samples of sunflower and buckwheat honey from Sarata.
Radionuclides were not detected.
Conclusions.Theamount of Pb andCd in samples of honey complies
with safety requirements of DSTU 4497:2005: average amount of Pb
in samples of acacia and buckwheat honey is 0.18 mg/kg, sunflower
and polyfloral honey 0.23 and 0.11 mg/kg respectively. The amount of
Cd in samples of acacia honey is 0.03 mg/kg, in sunflower and
buckwheat samples – 0.04 mg/kg, in polyfloral honey – 0.02 mg/kg.
Thecontent ofCdwas revealed in somehoneysamples,which is equal
to the upper permissible level: in samples of polyfloral honey from
Bolgrad and in samples of sunflower and buckwheat honey from
Sarata. However, these indicators meet the international standards.
Radionuclides were not detected. Honey from Bessarabia is safe to
use. Elevated levels of Pb were revealed in samples from apiaries
located along highways, but within acceptable limits. It is planned to
monitor the safety and quality of honey from Bessarabia and
Transcarpathian regions.

# 046. Моніторинг окремих показників безпечності меду
різного ботанічного походження з території Бесарабії
Півень О., Хімич М., Решетніченко О., Тарасенко Л.
Одеський державний аграрний університет

Вступ. Україна посідає 5 місце у світі за виробництвом меду.
Український мед за більшістю показників відповідає
міжнародним вимогам. Він став одним з перших продуктів, що
почали імпортуватись до інших країн. У меді міститься близько
400 компонентів, що робить його корисним продуктом із
лікувальними властивостями. Однак, під час проведення
ветеринарно-санітарної експертизи недостатня увага
приділяється його безпечності, хоча він є індикатором
забруднення навколишнього середовища і може містити важкі
метали, радіонукліди. Метою досліджень було провести
моніторинг вмісту Pb, Cd, 137Сs у меді на території Бесарабії,
адже аналогічних досліджень меду, отриманого у даних
екологічних умовах, раніше не проводилось.
Методи. Дослідження проводили протягом 2017-2018 років.
Зразки акацієвого, гречаного, соняшникового, різнотравного
медів відбирали від різних виробників на ринках міст Болграда,
Татабунарів, Сарати. Всього досліджено 271 пробу у
багатопрофільній лабораторії Одеського державного аграрного
університету. Вміст важких металів визначали за допомогою
атомно-абсорбційного спектрометра agilent-240FS + GTA-120,
радіонуклідів – сцинтиляційного комбінованого спектрометра
енергії β-γ випромінювань СЕ-БГ-01-«АКП»-150-63 НПП «АКП»,
використовуючи програмне забезпечення «Akwin».
Результати. За період дослідження середній вміст Pb у пробах
акацієвого та гречаного меду склав 0,18 мг/кг, соняшникового
– 0,23 мг/кг, різнотрав’я – 0,11 мг/кг. Cd виявлено у зразках
акацієвого меду – 0,03 мг/кг, соняшникового і гречаного – 0,04
мг/кг, різнотрав’я – 0,02 мг/кг. Вміст Pb та Cd у зразках різного
ботанічного походження був у межах ДСТУ 4497:2005. У
пробах соняшникового та гречаного меду виявлено підвищений
вміст свинцю (у межах норми), порівняно із іншими ботанічними
видами. У пробах меду з різнотрав’я у Болградському районі
виявлено максимально допустимий вміст кадмію, як і у пробах
соняшникового та гречаного меду з Саратського району.
Радіонуклідів не виявлено.
Висновки. Вміст Pb і Cd у зразках меду відповідає ДСТУ
4497:2005: середній вміст Pb у пробах акацієвого і гречаного
меду – 0,18 мг/кг, соняшникового і різнотрав’я відповідно – 0,23
і 0,11 мг/кг. Кадмію у зразках акацієвого меду – 0,03 мг/кг,
соняшникового і гречаного – 0,04 мг/кг, різнотрав’я – 0,02 мг/кг.
У окремих зразках меду виявлено вміст кадмію, що дорівнює
верхній допустимій межі: проби різнотрав’я з Болградського
району та проби соняшникового і гречаного меду із
Саратського району. Проте, ці показники відповідають
міжнародним стандартам. Радіонукліди були відсутні. Мед,
отриманий на території Бесарабії, є безпечним. У зразках,
отриманих із пасік, розташованих вздовж автошляхів,
виявлено підвищений вміст Pb, але у допустимих межах. У
подальшому планується провести моніторинг показників
безпечності та якості меду з території Бесарабії та Закарпаття.
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# 061. New data on the composition of the snail meat
Danilova I.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Among the traditional types of meat available on the
Ukrainian market, such as pork, beef, chicken, and others, lately,
the demand also grows for exotic ones, such as snail meat. In this
regard, currently, more and more farms cultivating snails emerge.
Snail meat has become popular overseas at the end of the last
century, as one of the healthy food products. The value of meat is
determined by almost complete digestibility and the absence of
negative side effects.
Methods. Studies on the determination of amino acids, fatty acids,
vitamins, inorganic elements were carried out in accordance with
DSTU ISO 6497-2014, DSTU 13496.0-2016, DSTU 30627.5-98,
DSTU 30627.6-98, DSTU 30627.4-98, DSTU 30627.3-98, DSTU
30627.1-98, DSTU ISO 5508-2001, DSTU ISO 5509-2002,
methodical recommendations "Rules for Selecting Samples of Feed
for Animals, Feed Raw Materials, Feed Additives and Premixes". In
this research, data on the meat of the snails H. aspersa maxima
boiled for 90 minutes is given.
Results. The value of the snail meat as a food product is
determined primarily by the presence of a large number of
sustainable proteins, which account for 81.4% of dry matter; and it
also contains, according to our data, 13 essential replaceable
(arginine, histidine, serine, alanine, glycine, tyrosine, proline) and
irreplaceable (lysine, phenylalanine, leucine + isoleucine,
methionine, valine, threonine) amino acids. Meat of snails is
enriched with fat- and water-soluble vitamins – E (3.6 mg/100 g), A
(22 µg/100 g), B1 (0.063 mg/100 g), B2 (0.12 mg/100 g), B3 (1.2
mg/100 g), B9 (2.9 μg/100 g). Subsequently, we have studied
inorganic elements. And we have determined that the meat contains
strontium, bromine, selenium, zinc, copper, nickel, cobalt, ferrum,
manganese, chrome and, of course, calcium, which is contained the
most of all – 3 280.62 mg/kg, while in a shell of this molluscum it
reaches 722 076.6 mg/kg. This is by 220 times more than in meat.
The fatty acid composition of meat of snails was studied, which
includes 21 fatty acids, namely caprone, caprill, caprin, lauric,
myristic, palmithin, palmitoleic, heptadecanone, stearic, oleinic,
linoleic, arachinic, linolenic, cis-11,14-eicosadenic, behenic,
arachidonic, cis-13,16-dodosadiene, docosapentaenoic,
cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acids, as well as ω-3 and ω-6
fatty acids.
Conclusions. Thus, we have studied nutritional and biological
value of the boiled meat of H. aspersa maxima snails by chemical
composition, content of amino acids, vitamins, inorganic elements
and fatty acid composition. It was established that 81.4% accounts
for proteins, where 13 essential amino-acids are contained,
enriched with 6 fat- and water-soluble vitamins, 11 inorganic
elements and 21 fatty acids, of which important for life ω-3 and ω-6
are present.

# 061. Нові дані щодо складу м’яса равликів
Данілова І.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Серед традиційних видів м’яса, які існують на
українському ринку, таких як: свинина, яловичина, курятина та
інші, в останній час набувають попиту і екзотичні, як м’ясо
равликів. У зв’язку з цим в умовах сьогодення з'являється все
більше ферм по розведенню равликів. М’ясо равликів стало
популярним за кордоном у кінці минулого сторіччя, як один із
продуктів для здорового харчування. Цінність м’яса
визначається майже повною засвоюваністю і відсутністю
негативних побічних ефектів.
Методи. Дослідження щодо визначення амінокислот, жирних
кислот, вітамінів, неорганічних елементів проводились згідно з
ДСТУ ISO 6497-2014, ГОСТ 13496.0-2016, ГОСТ 30627.5-98,
ГОСТ 30627.6-98, ГОСТ 30627.4-98, ГОСТ 30627.3-98, ГОСТ
30627.1-98, ДСТУ ISO 5508-2001, ДСТУ ISO 5509-2002,
методичних рекомендацій «Правила відбору зразків кормів
для тварин, кормової сировини, кормових добавок і преміксів».
В роботі наведені дані щодо вареного м'яса равликів H. аspersa
maxima протягом 90 хвилин.
Результати. Цінність м’яса равликів, як продукту харчування,
визначається в першу чергу наявністю великої кількості
повноцінних білків, на долю яких припадає 81,4% із сухої
речовини, і в ній утримується за нашими даними 13 життєво
необхідних замінних (аргінін, гістидин, серин, аланін, гліцин,
тирозин, пролін) та незамінних (лізин, фенілаланін, лейцин
+ізолейцин, метіонин, валін, треонін) амінокислот. М'ясо
равликів збагачено жиро-та водорозчинними вітамінами – Е
(3,6 мг/100г), А (22 мкг/100 г), В1 (0,063 мг/100 г), В2 (0,12
мг/100 г), В3 (1,2 мг/100 г), В9 (2,9 мкг/100 г). В подальшому
нами були досліджено неорганічні елементи. І визначили, що у
м'ясі міститься стронцій, бром, селен, цинк, купрум, нікель,
кобальт, ферум, манган, хром і звісно кальцій, якого найбільш
за все - 3280,62 мг/кг, у той час коли у мушлі цього молюску
кількість його сягає 722076,6 мг/кг. Це у 220 разів більше, ніж у
м'ясі. Вивчено жирнокислотний склад м'яса равликів, до якого
входить 21 жирна кислота, а саме: капронова, каприлова,
капринова, лауринова, міристинова, пальмітинова,
пальмітолеїнова, гептадеканова, стеаринова, олеїнова,
лінолева, арахінова, ліноленова, ціс-11,14-ейкозадієнова,
бегенова, арахідонова, ціс-13,16-докозадієнова,
докозапентаєнова, ціс-5,8,11,14,17-ейкозапентаєнова кислоти,
а також ω-3 та ω-6 жирні кислоти.
Висновки. Таким чином, нами вивчена харчова і біологічна
цінність вареного м'яса равликів H. аspersa maxima за хімічним
складом, вміст амінокислот, вітамінів, неорганічних елементів
та жирнокислотний склад. Встановлено, що на долю білків
припадає 81,4% у якому міститься 13 життєво необхідних
амінокислот, збагачено 6 жиро-та водорозчинними вітамінами,
11 неорганічними елементами і 21 жирною кислотою, з яких
присутні важливі для життєдіяльності ω-3 та ω-6.
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# 083. Analysis of Gluten Surveillance Studies in Ukraine from
2014 to 2018
Gaidei O.1, Naumova O.2, Garkavenko T.1
1State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise;
2SI Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of the NAMS of
Ukraine

Introduction. Official data of the All-Ukrainian Non-Governmental
Organization “The Ukrainian Coeliac Society” indicate that the latent
number of patients with coeliac disease in Ukraine is about
400-450,000 persons, i.e. 1% of the country's population (mostly
young, able to work people at the age of 38.8 years), who require a
special diet. One of the major problems in Ukraine is the production
of high-quality gluten-free products, compliance with the HACCP
system during their production, storage and sale, certification and
proper labelling. Domestic manufacturers produce “Gluten free”
products, which does not always conform the standard
requirements. The imperfection of the Ukrainian legislation
regarding food-borne allergens has resulted in the lack of their
control at all stages of production.
Objective: to monitor gluten in food products manufactured in
Ukraine using real-time polymerase chain reaction (qPCR) and
analyse the study outcomes conducted during 2014-2018.
Methods. Dairy and meat products, sweets, corn, rice and
buckwheat snacks, flour, flakes, starch, juices, mayonnaise,
ketchup was tested by qPCR. There were used SureFood Prep
Advanced kits, R-Biopharm – for DNA extraction; SureFood
Allergen ID Gluten and SureFood Allergen Quant Gluten kits, R-
Biopharm – for screening and quantitative detection of gluten;
SureFood Quantard Allergen 40, R-Biopharm – as a positive
control; Bio-Rad CFX96 – real-time PCR detection system.
Results. In total 400 samples of domestic products were tested for
2014-2018. According to the obtained research results, food
products were divided into three categories: the first category is
gluten-free products (chocolates, dairy and meat products,
mayonnaise, corn flour, ketchups); the second category comprised
products containing gluten in an amount of 5-20 mg/kg (mustard,
rice and buckwheat flour, evaporated milk, caramelized sweets); the
third category ‒ products containing gluten in an amount of more
than 20 mg/kg (sour cream, yogurt, beer, butter, cocoa, corn flakes,
rice flour). Food manufacturers of the products with gluten in an
amount of more than 20 mg/kg have not been certified as gluten-
free product manufacturers (there is no labelling for gluten content).
Conclusions. The results of the conducted studies showed an
imperfect legislative base concerning food-borne allergens in
Ukraine and the lack of laboratory control of gluten may cause lethal
outcome in people with coeliac disease. Considering the product
assortment with a gluten in an amount of more than 20 mg/kg, there
is a need to create a program of state control of gluten in food
products, risk analysis and harmonization of Ukrainian legislation
with the European one.

# 083. Аналіз моніторингових досліджень глютену в Україні
з 2014 по 2018 роки
Гайдей О.1, Наумова О.2, Гаркавенко Т.1
1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
2ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
НАМН України»

Вступ. Офіційні дані ВГО "Української Спілки Целіакії"
свідчать, що латентна кількість хворих на целіакію в Україні
становить близько 400-450 тисяч осіб, що складає 1%
населення країни (переважно молоді працездатні особи у віці
38,8 років), які потребують спеціальної дієти. Однією з
важливих проблем в Україні є виробництво якісних
безглютенових продуктів, дотримання системи HACCP під час
їхнього виробництва, зберігання та реалізації, сертифікація та
коректне маркування. Вітчизняні виробники виготовляють
продукцію «Gluten free», яка не завжди відповідає вимогам
стандартів. Недосконалість українського законодавства щодо
харчових алергенів призвела до відсутності їх контролю на всіх
етапах виробництва.
Мета: провести моніторинг глютену у харчових продуктах
українського виробництва методом полімеразної ланцюгової
реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) та проаналізувати
результати досліджень, проведених упродовж 2014-2018 рр.
Методи. Методом ПЛР-РЧ проводили дослідження молочних,
мʼясних продуктів, солодощів, кукурудзяних, рисових, гречаних
сніданків, борошна, пластівців, крохмалю, соків, майонезу,
кетчупів. Для ДНК-екстракції використовували набори
SureFood Prep Advanced, R-Biopharm; для скринінгу та
кількісного визначення глютену – набори SureFood Allergen ID
Gluten та SureFood Allergen Quant Gluten, R-Biophаrm; у якості
позитивного контролю – SureFood Quantard Allergen 40, R-
Biopharm; ампліфікатор - Biorad CFX96.
Результати. За період 2014-2018 рр. досліджено 400 зразків
вітчизняної продукції. Згідно отриманих результатів
досліджень харчові продукти було поділено на три категорії:
перша – продукти, які не містять глютену (шоколадні цукерки,
молочні та мʼясні продукти, майонези, кукурудзяне борошно,
кетчупи); друга – продукти, що містять глютен у кількості 5-20
мг/кг (гірчиця, борошно рисове та гречане, молоко згущене,
карамельні цукерки); третя категорія - продукти, які містять
глютен у кількості понад 20 мг/кг (сметана, йогурти, пиво,
масло вершкове, какао, пластівці кукурудзяні, рисове
борошно). Виробники харчових продуктів з вмістом глютену
понад 20 мг/кг не були сертифіковані як виробники
безглютенової продукції (маркування щодо вмісту глютену
відсутнє).
Висновки. Результати проведених досліджень свідчать про
недосконалу законодавчу базу щодо харчових алергенів в
Україні та відсутність лабораторного контролю глютену, що
може призвести до летальних наслідків для людей, хворих на
целіакію. Враховуючи асортимент продуктів з вмістом глютену
понад 20 мг/кг, виникає необхідність створення Програми
державного контролю глютену у харчовій продукції, аналізу
ризиків та гармонізації українського законодавства з
європейським.
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# 117. Biological Features of Listeria monocytogenes Isolated
from Food Raw Materials of Animal Origin in 2018
Kravets M.1, Vygovska L.1, Ishchenko L.2, Kalakailo L.2, Ushkalov
V.2, Ishchenko V.1
1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;
2Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products
of the National University of Life and Environmental Sciences of
Ukraine

Introduction. The Listeriaceae family includes 16 species, and the
most relevant in the etiology of listeriosis is L. monocytogenes.
Penicillin derivatives, macrolides, aminoglycosides, tetracyclines are
used as etiotropic therapy to treat listeriosis, but the biological
properties of pathogenic bacteria under the influence of
anthropogenic factors experience adaptive changes, and acquired
resistance to antibacterial drugs is one of its manifestations. The
objective of this study is to learn the biological properties of L.
monocytogenes, isolated from food raw products of animal origin.
Methods.We extracted and studied the isolates of L.
monocytogenes in accordance with national standard DSTU ISO
11290-1:2003. Belonging of the extracted isolates to the L.
monocytogenes species was confirmed by real-time polymerase
chain reaction (qPCR) method. The sensitivity of isolates to
antibiotics was determined by disc diffusion method in accordance
with the recommendations of EUCAST using disks with minimal
concentrations of the active substance produced by HiMedia
company.
Results. In 2018, 9 isolates of L. monocytogenes were isolated
from food products of animal origin (3 isolates from chilled beef
meat, 2 from beef tenderloin, 4 from chicken) and examined in the
ULQSAP AIC. The isolates fermented glucose, rhamnose forming
acid without gas, did not ferment xylose; formed β-hemolysis on
blood agar and in CAMP-test with the Staphylococcus aureus
reference culture. It was confirmed that the extracted isolates
belong to the L. monocytogenes species by real-time PCR.
The studied isolates were sensitive to benzylpenicillin, piperacillin,
ampicillin, vancomycin, rifampicin. Non-sensitive to cephalosporin
(cefazolin, cephalexin, cefuroxime, cefaclor, cefamandole,
ceftaxime, ceftriaxone, cefoperazone, ceftazidime, cefepime;
carbapenem (imipenem, meropenem); aminoglycoside
(streptomycin, kanamycin, neomycin, gentamicin, netilmicin,
tobramycin, amikacin), macrolides (erythromycin, oleandomycin,
azithromycin), tetracyclines (tetracycline, doxycycline), lincosamides
(lincomycin, clindamycin), quinolines (nalidixic acid, ciprofloxacin,
norfloxacin, pefloxacin, floxacin, lomefloxacin, levofloxacin);
chloramphenicol, nitrofuran (fusidic acid, nitrofurantoin, furaginum,
furazolidone). Two isolates extracted from beef meat showed
sensitivity to fusidic acid.
Conclusions. The study demonstrated that L. monocytogenes
isolates extracted from food products of animal origin in 2018 have
typical culture-morphological, enzymatic, and hemolytic properties.
Isolates found to be resistant to aminoglycosides, macrolides,
tetracyclines, and levofloxacin that are considered to be natural
inhibitors of L. monocytogenes.

# 117. Біологічні особливості Listeria monocytogenes,
виділених з харчової сировини тваринного походження у
2018 році
Кравець М.1, Виговська Л.1, Іщенко Л.2, Калакайло Л.2, Ушкалов
В.2, Іщенко В.1
1Національний університет біоресурсів і природокористування
України;
2Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБіП
України

Вступ. До родини Listeriaceae включені 16 видів, найбільш
актуальним в етіології лістеріозу є L. monocytogenes. В якості
етіотропної терапії при лістеріозі використовують похідні
пеніциліну, макроліди, аміноглікозіди, тетрацикліни, проте
біологічні властивості патогенних бактерій під впливом
антропогенних факторів зазнають адаптаційних змін, одним з
проявом яких є набута резистентність до антибактеріальних
препаратів. Метою даної роботи є вивчення біологічних
властивостей L. monocytogenes, виділених з харчової
сировини тваринного походження.
Методи Виділяли та вивчали ізоляти L. monocytogenes
відповідно до ДСТУ ISO 11290-1:2003. Підтвердження
належності виділених ізолятів до виду L. monocytogenes
здійснювали методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в
реальному часі. Чутливість ізолятів до антибіотиків визначали
диско-дифузійним методом відповідно до рекомендацій
EUCAST з використанням дисків з мінімальними
концентраціями діючої речовини виробництва компанії
HiMedia.
Результати. У 2018 році в УЛЯБП АПК при дослідженні
харчової сировини тваринного походження виділено 9 ізолятів
L. monocytogenes (3 ізоляти з охолодженого м’яса яловичини, 2
з вирізки яловичої, 4 з м’яса курячого). Ізоляти ферментували
глюкозу, рамнозу з утворенням кислоти без газу, не
ферментували ксилозу; утворювали β-гемоліз на кров’яному
агарі та в CAMP-test з референтною культурою Staphylococcus
aureus. При постановці ПЛР в реальному часі підтверджено
належність виділених ізолятів до виду L. monocytogenes.
Досліджувані ізоляти чутливі до: бензілпеніциліну,
піперациліну, ампіціліну, ванкоміцину, ріфампіцину. Нечутливі
до: цефалоспоринів (цефазолину, цефалексину, цефуроксиму,
цефаклору, цефамандолу, цефтаксиму, цефтриаксону,
цефоперазону, цефтазідіму, цефіпіму; карбопенемів (іміпенему,
меропенему); аміноглікозідів (стрептоміцину, канамицину,
неоміцину, гентаміцину, нетилміцину, тобраміцину, амікацину);
макролідів (еритроміцин, олеандоміцин, азитроміцин),
тетрациклінів (тетрациклін, доксіціклін); лінкозамідів
(лінкоміцін, кліндаміцін); хінолінів (налідіксової кислоти,
ципрофлоксацину, норфлоксацину, пефлоксацину,
флоксацину, ломефлоксацину, левофлоксацину);
хлорамфеніколу; нітрофуранів (фузідін, фурадонін, фурагін,
фуразолідон). Два ізоляти, виділені з м’яса яловичого
проявляли чутливість до фузідіну.
Висновки. Встановлено, що ізоляти L. monocytogenes, виділені
з харчової сировини тваринного походження у 2018 році мають
типові для виду культурально-морфологічні, ферментативні та
гемолітичні властивості. Виявлено резистентність ізолятів до
аміноглікозідів, макролідів, тетрациклінів, левофлоксацину, які
вважаються природними інгібіторами L. monocytogenes.
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# 125. Monitoring the Dissemination of Shiga toxin Producing
Escherichia Coli in 2017-2018
Vygovska L.1, Ishchenko L.1, Hranat A.1, Vorobyova A.1,
Tereschenko S.1, Davydovska 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. Shiga toxin producing Escherichia coli strains are
often the cause of food poisoning. The main factors of the
enterohemorrhagic E. coli virulence are the Shiga toxin of the two
groups: Stx1 (Stx1c, Stx1d, etc.) and Stx2 (Stx2c, Stx2dac, Stx2e,
Stx2f, Stx2g, etc.) that encode bacteriophages integrated with the
chromosome of the bacterium. Stx1 are completely identical or have
small amino acid differences with the Shigella dysenteriae toxin of
serotype 1 but it only shows 60% homology with Stx2.
The objective of the study was to isolate E. coli from clinically
healthy and sick animals from veterinary and sanitary facilities and
to determine the distribution of Stx1 and Stx2 among E. coli isolated
by real-time polymerase chain reaction (qPCR).
Methods. E. coli were isolated from animals and identified
according to 4.2.2963-11 methodological guidelines, from eggs – in
accordance with national standard (DSTU) ISO 18593:2006 and
DSTU 8104:2015; from feces – in accordance with the guidelines
No. 2293-81. The detection of Stx1 and Stx2 in E. coli was carried
out by qPCR using original primers developed by NUBIP staff. The
antigenic structure of cultures was determined via agglutination
reaction on glass with Anti-Coli monovalent liquid diagnostic sera
produced by SIFIN, Germany.
Results. In 2016-2018, 100 samples collected from hens and
chickens died of acute intestinal infection were studied; 30 samples
collected from clinically healthy poultry; 40 samples washed out of
chicken eggs; and 30 samples of feces collected from calves with
diarrhea. As a result, 100 isolates of lactose-positive E. coli were
isolated from dead poultry, and 30 isolates from feces of sick
calves. Mainly lactose-negative variants of E. coli were isolated from
healthy poultry and from chicken egg washouts.
Isolated cultures were typical for E. coli according to culture-
morphological and enzymatic properties: homogeneous gram-
negative sticks formed the S-shaped colonies of 2-4 mm on solid
media; uniform clouding of the medium and precipitation shattered
by shaking in meat-peptone broth (endo, meat-peptone agar);
oxidase-negative, catalase-positive, lactose-positive, and did not
utilize citrate and hydrogen sulfide, did not possess urease activity,
did not ferment salicin, sucrose, maltose, but fermented glucose
with forming acid and mannitol. The PCR results revealed the
absence of STX1 in the studied isolates. STX2 was detected in 5
isolates collected from feces of calves with diarrhea. These isolates
were classified as O138 serotype.
Conclusions. It was established that lactose-negative E. coli was
isolated out of eggs and material collected from healthy poultry.
Lactose-positive E. coli isolates were taken in 100% cases of birds
and calves with clinical diarrhea; STX2 was detected in 5 isolates of
O9 serotype (calves).

# 125. Моніторинг поширення шигатоксинпродукуючих
Escherichia coli у 2017-2018 рр.
Виговська Л.1, Іщенко Л.1, Гранат А.1, Воробйова А.1, Терещенко
С.1, Давидовська Л.1, Ушкалов В.1, Спиридонов В.2
1Національний університет біоресурсів і природокористування
України;
2Інститут ветеринарної медицини НААН України

Вступ.Шигатоксинпродукуючі штами Escherichia coli часто є
причиною харчових отруєнь. Основними факторами
вірулентності ентерогеморагічної E. coli є шигатоксини двох
груп: Stx1 (Stx1c, Stx1d і ін.) та Stx2 (Stx2c, Stx2dac, Stx2e, Stx2f,
Stx2g і ін.), які кодують бактеріофаги, інтегровані з хромосомою
бактерії. Stx1 повністю ідентичні або мають невеликі
амінокислотні відмінності з токсином Sigella dysenteriae
серотипу 1, але виявляють лише 60% гомології з Stx2.
Метою роботи було виділення E. coli від клінічно здорових та
хворих тварин з об’єктів ветеринарно-санітарного нагляду та
визначення поширення Stx1 та Stx2 серед виділених E. coli
методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в реальному
часі.
Методи. Виділяли та ідентифікували E. coli від тварин
відповідно до методичних вказівок 4.2.2963-11, з яєць –
відповідно до ДСТУ ISO 18593:2006 та ДСТУ 8104:2015; з
посліду – відповідно до методичних вказівок № 2293 - 81.
Виявлення Stx1 та Stx2 серед E. coli методом ПЛР в реальному
часу здійснювали за допомогою оригінальних праймерів,
розроблених співробітниками НУБІП. Антигенну структуру
культур визначали в реакції аглютинації на склі з
діагностичними сироватками Anti-Coli моновалентними рідкими
виробництва компанії SIFIN, Німеччина.
Результати. В 2016-2018 рр. було досліджено 100 зразків
матеріалу, відібраного від трупів курей та курчат, загиблих від
гострої кишкової інфекції; 30 зразків матеріалу від клінічно
здорової птиці; 40 проб змивів з курячих яєць; 30 зразків
фекалій від хворих на діарею телят. В результаті досліджень
виділено 100 ізолятів лактозопозитивних E. сoli з патологічного
матеріалу від загиблої птиці, 30 ізолятів – з посліду від хворих
телят. Від клінічно здорової птиці та зі змивів з яєць курячих
виділяли переважно лактозонегативні варіанти E. сoli.
Виділені культури за культурально-морфологічними та
ферментативними властивостями були типові для E. coli:
однорідні грамнегативні палички, на твердих середовищах
(Ендо, м′ясо-пептонний агар) утворювали колонії S-форми
розміром 2-4 мм, на м′ясо-пептонному бульйоні – рівномірне
помутніння середовища та осад, що розбивається при
струшуванні; оксидазонегативні, каталазопозитивні,
лактозопозитивні, не утилізували цитрат та сірководень, не
володіли уреазною активністю, не ферментували саліцин,
сахарозу, мальтозу, ферментували з утворенням кислоти і газу
маніт, глюкозу. Результати ПЛР-аналізу показали відсутність
STX1 у досліджених ізолятів. STX2 виявили у 5 ізолятів,
виділених зі зразків фекалій від клінічно хворих на діарею
телят; зазначені ізоляти віднесені до серотипу О138.
Висновки. Встановлено, що з яєць та матеріалу від клінічно
здорової птиці виділяли лактозонегативні E. сoli. Від клінічно
хворої на діарею птиці та телят у 100% випадків виділяли
лактозопозитивні ізоляти E. сoli; в 5 ізолятів серотипу О9
(телята) виявлено STX2.
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# 142. Bacteriological Monitoring of Staphylococcal Infection in
Bovine and Raw Products of Animal Origin in Ukraine and
Biological Threats to Humans
Garkavenko T., Gorbatuk O., Ordinska D., Musiyets I.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. The Staphylococcus aureus isolation rate from
humans who professionally contacted with affected animals or
carriers of infection and animal primary product processing indicates
the transmission of the pathogen from animals and raw products of
animal origin.
Methods. The data of the state veterinary statistical reporting and
the own microbiological study outcomes for the period of 2013-2017
were used in the study.
Results. The outcome analysis of bacteriological monitoring of
staphylococcosis among the bovine animals showed that S. aureus-
associated lesions in livestock was registered at livestock farms in
all regions of Ukraine with an average prevalence of 5.1% in case of
confirmed diagnosis.
Due to the morbidity risk of staphylococcosis in humans, there is
much concern about the mastitis in cows, where staphylococcus
plays a key role in aetiology. Bovine mastitis was confirmed in 4.8%
of cases among the examined samples of milk.
The circulation of staphylococcal infection among bovine had an
impact on the S. aureus contamination level of beef. The S. aureus
isolation rate from beef produced in Ukraine was on average 2.5%.
Staphylococcus contamination of milk and dairy products produced
in Ukraine created biological risks for humans, since contamination
of these products made up 0.3% and indicated a violation of
sanitary and hygienic standards and production technology.
While studying cheese and cottage cheese products on S. aureus,
an average of 0.1% of all samples suspected of product
contamination were isolated annually, as for butter, this indicator
was similar. During studying, the dry milk products intended for sale
within Ukraine and for export sale, S. aureus contamination was
found with a contamination level of 0.3 and 0.01%, respectively. In
the preserved milk products, staphylococci were not detected during
the specified period.
Among the staphylococcus strains circulating in Ukraine, methicillin-
resistant ones (MRSA) are particularly dangerous. In 2014, 3 cases
of the MRSA isolation from the milk of mastitic cows in
Dnipropetrovsk and Donetsk Oblasts were registered. The low rate
of MRSA isolation in animals does not reflect the real situation,
since there is not a nationwide program on the MRSA spreading
study, and the sensitivity of cultures to antibiotics was determined to
carry out therapeutic and health improving steps for animals.
Monitoring the mode of antibiotics action on staphylococcal strains
isolated from animal products was not carried out.
Conclusions. 1. The circulation of staphylococcal infection among
bovine influenced the contamination level of beef produced in
Ukraine with S. aureus, and was on average 2.5%. 2. It was found
that biological risks for humans are associated with the mastitis of
cows that was confirmed on average in 4.8% of cases among the
milk samples examined, among which S. aureus was the dominant
pathogen. In all types of dairy foods produced for domestic needs in
Ukraine, except preserved milk products, S. aureus contamination
was detected.

# 142. Бактеріологічний моніторинг стафілококової
інфекції у великої рогатої худоби (ВРХ) і сировині
тваринного походження в Україні та біологічні загрози для
людини
Гаркавенко Т., Горбатюк О., Ординська Д., Мусієць І.
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Частота виділення Staphylococcus аureus від людей, які
професійно мали контакт з хворими тваринами або носіями
інфекції та переробкою тваринницької сировини, свідчить про
передачу збудника від тварин та сировини тваринного
походження.
Методи. У роботі використані дані державної ветеринарної
статистичної звітності та результати власних мікробіологічних
досліджень за період 2013-2017 рр.
Результати. Аналіз результатів бактеріологічного моніторингу
захворювання на стафілококоз серед ВРХ показав, що
ураження худоби S. аureus реєстрували у тваринницьких
господарствах усіх регіонів України з показником ураженості в
середньому 5,1%, коли діагноз був підтверджений.
За ризиків захворювання людини на стафілококози гостро
постає проблема маститів у корів, де стафілококи відіграють
головну роль в етіології. Мастити у худоби були підтверджені у
4,8% випадків серед досліджених зразків молока.
Циркуляція стафілококової інфекції серед ВРХ впливала на
рівень контамінації S. аureus м´яса яловичого. Частота
виділення S. аureus з яловичини, виробленої в Україні, в
середньому складала 2,5%. Контамінація стафілококами
молока і молочної продукції, виробленої в Україні, створювала
біологічні ризики для людини, оскільки забрудненість цієї
продукції складала 0,3% та свідчила про порушення санітарно-
гігієнічних норм та технології виробництва продукції. За
дослідження сирів і виробів з сиру S. аureus виділяли щорічно
в середньому в 0,1% усіх зразків підозрілої на забруднення
продукції, щодо масла тваринного, то цей показник був
аналогічний. За досліджень сухих молока і молочних виробів,
призначених для реалізації в межах України та для експорту,
було виявлено контамінацію S. аureus з рівнем забруднення
0,3 і 0,01% відповідно. В консервах молочних за вказаний
період стафілококів не виявлено.
Серед циркулюючих в Україні штамів стафілококів особливу
небезпеку несуть метицилінрезистентні (MRSA). В 2014 р. у
Дніпропетровській і Донецькій обл. були зареєстровані 3
випадки виділення MRSA з молока корів, хворих на мастити.
Низька частота виявлення MRSA у тварин не відображає
реальної ситуації, оскільки в Україні відсутня
загальнодержавна програма з вивчення розповсюдження
MRSA, а чутливість культур до антибіотиків визначалася для
проведення лікувально-оздоровчих заходів для тварин. Не
проводився моніторинг з вивчення характеру дії антибіотиків
на штами стафілококів, ізольованих із тваринницької продукції.
Висновки. 1. Циркуляція стафілококової інфекції серед ВРХ
впливала на рівень контамінації S. аureus м´яса яловичого,
виробленого в Україні, і в середньому складала 2,5%. 2.
Встановлено, що біологічні ризики для людини, пов’язані з
проблемою маститів корів, наявність яких була підтверджена в
середньому у 4,8% випадків серед досліджених зразків
молока, серед збудників яких основним був S. аureus. У всіх
видах молочной продукції, виробленої для потреб населення
України, окрім молочних консервів, була виявлена
забрудненість S. аureus.
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# 151. Effect of Food Additives on the Microbiological
Indicators of Model Forcemeats
Staroselska A.1, Fotina H.1, Bogatko N.2, Fotina T.1
1Sumy National Agrarian University;
2Bila Tserkva National Agrarian University

Introduction. Fast cooking techniques, semi-finished products from
supermarkets require increasing attention regarding preventive
measures and hygiene due to the risk of bacterial contamination.
According to the Ukrainian scientists, animal products imported to
Ukraine do not comply with microbiological criteria. Most commonly,
Listeria monocytogenes and increased quantities of mesophilic
aerobic and facultative anaerobic microorganisms (QMAFAnM) are
detected in meat and meat products. L. monocytogenes is often
found in mechanically deboned chicken meat (MDCM) from such
countries as France, Germany, United Kingdom, and in samples of
frozen pork and pork trimmings (Belgium, Poland). In addition, the
contemporary market of food additives offers a wide range of
prepared complex food additives containing animal and vegetable
protein, starch, hydrocolloids, emulsifiers, phosphates, etc. The
study objective was to determine how the content of complex food
additives and MDCM affect the microbiological indicators.
Methods. The model forcemeats (MF) were prepared from pork
sirloin, in which samples of complex food additives (Makgel, Scan
Gel, Kurafos Kombi P, Shinko Opti Ham, Master Mix, Pro-Gel DI 95,
Ultra-combi) and MDCM were added in turn. Then QMAFAnM was
determined according to Ukrainian State Standard GOST
10444.15-94, as well as using Compact Dry test systems on 1, 3, 7,
and 10 days of storage.
Results. In terms of QMAFAnM, all samples of MF, except those
containing MDCM, conform to the microbiological requirements for
meat products even after 10 days; in addition, the sanitary indicator
microorganisms (coliform bacteria, sulphite-reducing clostridia,
Salmonella spp., L. monocytogenes, Staphylococcus aureus) were
not detected. In our opinion, this result was associated with
antimicrobial components, phosphates and preservatives contained
in these complex food additives. As for MDCM, QMAFAnM for MF
with this food additive increased from (4.0±0.1)×105 CFU/g on day 1
to (5.6±0.2)×105 CFU/g on day 3 (1.4-fold increase) and (8.5±0.3)
×105 CFU/g on day 10 (2.13-fold increase).
Conclusions. These sanitary conditions are determined by the
technological characteristics of the MDCM production, when marrow
and meat fluid is released during mechanical meat boning; and
thus, the primary products are in close contact with the size
reduction equipment, which is an additional source of contamination
that creates favourable conditions for the development of
microorganisms in the finished meat products.
Manufacturers should report that the export products comply with
the standards described in the Commission Regulation (EC) No.
2073/2005.
Further studies will be aimed at species identification of the
ingredients of MDCM.

# 151. Вплив вмісту харчових добавок на мікробіологічні
показники модельних фаршевих систем
Старосельська А.1, Фотіна Г.1, Богатко Н.2, Фотіна Т.1
1Сумський національний аграрний університет;
2Білоцерківський національний аграрний університет

Вступ.Швидкі способи приготування їжі, напівфабрикати із
супермаркетів потребують все більшої уваги до мір
профілактики і гігієни через ризик бактерійного забруднення.
За даними вітчизняних вчених, імпортована до України
продукція тваринного походження не відповідає
мікробіологічним критеріям. Найчастіше у м’ясі та
м’ясопродуктах виявляють Listeria monocytogenes та
підвищений показник кількості мезофільних аеробних та
факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ). L.
monocytogenes часто виявляють у м’ясі птиці механічного
обвалювання (МПМО) з таких країн, як Франція, Німеччина,
Велика Британія, та у пробах свинини мороженої і тримінгу
свинячого (Бельгія, Польща). Крім того, сучасний ринок
харчових добавок пропонує широкий спектр готових
комплексних харчових добавок, які містять тваринний та
рослинний білок, крохмаль, гідроколоїди, емульгатори,
фосфати тощо. З’ясувати, як саме впливає вміст комплексних
харчових добавок та МПМО на мікробіологічні показники й
було метою нашого дослідження.
Методи. Готували модельні фаршеві системи (МФС) з вирізки
свинячої, до яких по черзі вносили зразки комплексних
харчових добавок (Макгель, Scan Gel, Курафос Комбі П,Шинко
Опті Хем, Мастер Мікс, Прогель Ді 95, Ультра-комбі) та МПМО.
Далі визначали показник КМАФАнМ згідно з ГОСТ 10444.15–
94, а також із застосуванням тест-систем Compact Dry у першу
добу, через 3, 7 та 10 діб зберігання.
Результати. За показником КМАФАнМ всі зразки МФС, крім
тих, що містили МПМО, відповідали мікробіологічним вимогам
до м᾽ясної продукції навіть через 10 діб; при цьому санітарно-
показові мікроорганізми (бактерії групи кишкових паличок,
сульфаторедукуючі клостридії, Salmonella spp., L.
monocytogenes, Staphylococcus aureus) не були виявлені. На
нашу думку, такий результат обумовлений вмістом у даних
комплексних харчових добавках антимікробних компонентів,
фосфатів і консервантів.Що стосується МПМО, то показник
КМАФАнМ для МФС з цією добавкою збільшився з (4,0±0,1)
×105 КУО/г у першу добу до (5,6±0,2)×105 на 3 добу (що є
більшим у 1,4 раза) та (8,5±0,3)×105 КУО/г на 10 добу (що є
більшим у 2,13 раза).
Висновки. Такий санітарний стан обумовлений
технологічними особливостями виробництва МПМО, коли під
час механічного обвалювання вивільняється кістковий мозок,
м᾽ясний сік, відбувається тісний контакт сировини з
подрібнюючим обладнанням, що є додатковим джерелом
обсіменіння та формує сприятливі умови для розвитку
мікроорганізмів у готовій м᾽ясній продукції.
Виробники мають повідомляти про те, що експортована
продукція відповідає стандартам, описаним у Директиві
ЄЕC/2073/2005.
Подальші дослідження будуть спрямовані на встановлення
видового походження інгредієнтів МПМО.
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# 159. Cobacin Feed Additive – Key to Obtaining High-Quality
and Safe Honey
Kisil D., Fotina T., Berezovskyi A., Fotin O.
Sumy National Agrarian University

Introduction. One of the important stages in the honey bee
breeding is the initiation of the build-up of the strength of bee
colonies during their development. Despite the fact that honey,
pollen and bee milk provide a sufficient amount of mineral
substances and vitamins, very often during certain periods of
development of bee colonies they are fed with promoting agents.
Such bees possess features of improved resistance to diseases of
both infectious and non-infectious etiology. In this regard, the aim of
the study was to determine the impact of the Cobacin promoting
agent on the productive indices of bee colonies (strength, amount of
sealed brood of worker bees, honey productivity, etc.).
Methods. Studies of the Cobacin feed additive were conducted at
the Sumy NAU in the laboratory of beekeeping. Bee colonies were
housed in 10-frame beehives and fed with the feed additive 5 times
with an interval of 5 days. The bee colonies from the control group
received a pure sugar solution (1:1) in the amount of 0.5 l per bee
family, and the colonies from the research group – the sugar
solution (1:1) with addition of 2.5 g of Cobacin per bee family. The
power of bees, the amount of honey, pollen, sealed brood and the
number of combs, as well as the quality and safety of honey were
determined.
Results. It has been proven that the feed additive Cobacin has a
positive effect on the features characterizing the development of
bee colonies (strength, amount of sealed brood) and on their honey
productivity. During the feeding period, the amount of brood in bee
colonies receiving Cobacin increased significantly by 76.0% (71.2%
in the group that received only sugar solution without this agent).
The live weight of queen bees was 2.23% higher compared with the
control group. It has been found that at the end of the bee season,
the bee colonies under study had significantly increased signs of
strength, amount of sealed brood and live queen bees compared to
those that had received a pure sugar solution. The brood in the
control group was less by 24.58% compared to the studied group.
Bee colonies that received Cobacin during the preparation for
wintering had more bees than those who were fed only with sugar
solution. The total amount of honey received from research colonies
was 21.63% more compared to the studied group. Bee colonies of
the studied group produced 36.89% more honey comparing to the
control one. The honey from studied bees had high quality indices.
Conclusions. The use of the Cobacin feed additive has been
proved. It is planned to introduce feed additive in beekeeping in
spring as a means that promotes the development of bee colonies,
as well as improves the quality and safety of honey.

# 159. Кормова добавка «Кобацин» – запорука отримання
якісного і безпечного меду
Кісіль Д., Фотіна Т., Березовський А., Фотін О.
Сумський національний аграрний університет

Вступ. Одним із важливих етапів у розведенні медоносної
бджоли є стимулювання до нарощування сили бджолиних
сімей у період їх розвитку. Незважаючи на те що, мед, пилок
та бджолине молочко забезпечують достатню кількість
мінеральних речовин та вітамінів, дуже часто в певні періоди
розвитку бджолиних сімей здійснюється їх підгодівля, яка
містить стимулюючі речовини. Такі бджоли мають підвищену
резистентність до хвороб, як інфекційної так і неінфекційної
етіології. В зв’язку з цим метою досліджень було визначення
дії стимулюючого препарату «Кобацин» на продуктивні
показники бджолиних сімей (сила, кількість запечатаного
розплоду робочих бджіл, медпродуктивність та ін.).
Методи. Дослідження кормової добавки «Кобацин» були
проведені в умовах Сумського НАУ в лабораторії
бджільництва. Бджолині сім’ї розмістили в 10-ти-рамкових
вуликах і згодовували кормову добавку 5 разів з інтервалом у
5 днів. Бджолині сім’ї з контрольної групи отримували чистий
цукровий розчин (1:1) в кількості 0,5 л на бджолосім’ю, а з
дослідної – розчин цукру (1:1) з додаванням 2,5 г «Кобацину»
на бджолосім’ю. Визначали силу бджіл, кількість меду, пилку,
печатного розплоду та кількість стільників, а також якість і
безпечність меду.
Результати. Доведено, що кормова добавка «Кобацин»
позитивно впливає на ознаки, які характеризують розвиток
бджолиних сімей (сила, кількість запечатаного розплоду) та на
їх медопродуктивність. Протягом періоду підгодівлі кількість
розплоду в бджолиних сім’ях, які отримували «Кобацин»
збільшувалась достовірно на 76,0% (71,2% в групі, яка
отримувала лише цукровий розчин без цього засобу).Жива
маса бджолиних маток на 2,23% вища у порівнянні з
контрольною групою. Встановлено, що у кінці бджолиного
сезону дослідні бджолині сім’ї мали достовірно підвищені
ознаки сили, кількості запечатаного розплоду та живих
бджолиних маток у порівнянні з тими, що отримували чистий
цукровий розчин. Розплід в контрольній групі був меншим на
24,58% у порівнянні з дослідною групою. Бджолині сім’ї, які
отримували «Кобацин» під час підготовки до зимування, мали
більше бджіл у порівнянні з тими, яких підгодовували лише
цукровим розчином. Загальна кількість меду, отриманого від
дослідних сімей, на 21,63% більше у порівнянні з дослідною
групою. Від бджолиних сімей дослідної групи було отримано на
36,89% більше меду у порівнянні з контрольною групою. Мед
від дослідних бджіл мав високі показники якості.
Висновки. Доведена ефективність використання стимулюючої
кормової добавки «Кобацин». Планується впровадити у
виробництво кормову добавку в бджільницьку практику у
весняний період, як засіб, який стимулює розвиток бджолиних
сімей та підвищує якість і безпечність меду.
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# 181. Rationale for Nitrate Content Control in Bananas
Mazur T., Dyman T., Zagoruy L.
Bila Tserkva National Agrarian University

Introduction. In Ukraine, the content of nitrates in food products is
regulated by the State Hygienic Regulations. However, the range of
plant products subject to the regulations is insignificant (only 5
kinds: apples, pears, table grapes, watermelons, melons), although
the quantity of products available in the market for the Ukrainian
consumers is several times larger. This concerns a number of
imported tropical and subtropical fruits, including pineapples,
bananas, persimmons, oranges, lemons, tangerines, avocados,
mangoes, feijoa, papaya, kiwi, figs, and pomegranates.
Bananas, generally considered a hypoallergenic dietary product,
recommended for all age groups almost without any limitations,
occupy a significantly high ratio among the imported fruits.
The objective was to investigate the nitrate concentration in
bananas, which are sold in various trade networks.
Methods. The nitrate concentration was determined by a
potentiometric method using the Analyser of Ions-AI device. The
essence of method is that nitrates are extracted from plant products
with 1% potassium alum followed by measuring the weight fraction
of nitrates using the device.
Results. In total 100 samples of bananas (of Musa genus)
purchased in supermarkets, greengrocers, organic stores, and
markets were examined. Product samples were from 7 different
manufacturers, as evidenced by the labelling.
The size, color and shape of the fruits differed slightly depending on
the type or variety, but the fruits of an oblong cylindrical or trihedral
shape prevailed, straightened or bent. The length of fruits varied
from 12 to 22 cm, and thickness – from 4 to 7 cm. The rind color
was yellow or yellow-green. The fruit pulp was white, cream or
yellow. Consistency was from hard to soft and juicy.
The nitrate concentration in bananas ranged from 42.5 to 267.3 mg/
kg. The average nitrate concentration in bananas (100 samples) of
all brands was 127.2 mg/kg. The nitrate concentration in the studied
samples of 100 mg/kg and more was in 47% of cases, and 200 and
more mg/kg – in 15% of cases. Since the maximum allowable levels
(MAL) of nitrates in fruits, regulated by the legislative document in
Ukraine, vary from 60 to 90 mg/kg, and the MAL for tropical fruits is
not specified at all, it is impossible to estimate the safety of bananas
by these indicators. However, in neighboring countries (Kazakhstan,
Turkmenistan, Russia) the allowable level of nitrate concentration in
bananas is 100 mg/kg.
Conclusions. It can be concluded that the nitrate content in
bananas is an important indicator of the safety of this product and
require regulation and control.
It should be noted the extreme necessity to extend the list of fruits,
particularly tropical and subtropical ones, to be regulated by the
MAL of nitrates, because most of the listed plant products are
consumed fresh and are not subject to heating, blanching, soaking,
which may slightly reduce the nitrate content.

# 181. Обґрунтування необхідності контролю за вмістом
нітратів у бананах
Мазур Т., Димань Т., Загоруй Л.
Білоцерківський національний аграрний університет

Вступ. В Україні вміст нітратів у харчових продуктах
регламентується Державними гігієнічними правилами.
Щоправда асортимент рослинницької продукції, на яку
поширюється дія регламенту, є незначним (лише 5 фруктів –
яблука, груші, виноград столовий, кавуни, дині), хоча кількість
продукції, яка реалізується українським споживачам, у кілька
разів більша. Це стосується низки імпортованих тропічних та
субтропічних фруктів, зокрема ананасів, бананів, хурми,
апельсинів, лимонів, мандаринів, авокадо, манго, фейхоа,
папайї, ківі, інжиру, гранатів. Досить вагому частку серед
імпортованих фруктів займають банани, які взагалі вважають
гіпоалергенним, дієтичним продуктом, який рекомендований
для усіх вікових груп дорослих і дітей майже без обмежень.
Метою роботи було дослідити рівень вмісту нітратів у бананах,
які реалізуються в різних торговельних мережах.
Методи. Вміст нітратів визначали потенціометричним методом
за допомогою приладу «Аналізатор іонів-АІ». Суть методу
зводиться до того, що нітрати екстрагуються з рослинної
продукції 1% розчином алюмокалієвих галунів з наступним
вимірюванням масової частки нітратів приладом.
Результати. Було досліджено 100 зразків бананів (рід Musa),
куплених в супермаркетах, овочевих лавках, органічних
магазинах, на ринках. Зразки продукції були від 7 різних
виробників, про що свідчило маркування на наліпках.
Розмір, колір і форма плодів різнились незначно залежно від
виду або сорту, але переважали плоди довгастої, циліндричної
або тригранної форми, випрямлені або загнуті. Довжина плодів
варіювала від 12 до 22 см, товщина – від 4 до 7 см. Колір
шкірки був жовтим або жовто-зеленим. М’якуш плода був
білого, кремового або жовтого кольору. Консистенція - від
твердої до м’якої і соковитої.
Вміст нітратів у бананах коливався у межах від 42,5 до 267,3
мг/кг. Середній вміст нітратів у бананах (100 зразків) усіх
торгових марок складав 127,2 мг/кг. Вміст нітратів у
досліджених зразках 100 мг/кг і більше склав 47%, а 200 і
більше мг/кг – 15%. Так як максимально допустимі рівні (МДР)
нітратів у фруктах, які регламентовані чинним в Україні
документом, варіюють від 60 до 90 мг/кг, а МДР для тропічних
фруктів взагалі не визначені, то неможливо оцінити за цими
показниками безпечність бананів. Хоча в нормативній
документації сусідніх країн (Казахстан, Туркменістан, Росія)
допустимий рівень вмісту нітратів у бананах становить 100 мг/
кг.
Висновки. Відповідно до отриманих даних, можна зробити
висновок про те, що вміст нітратів у бананах є важливим
показником безпеки цього продукту і таким, що потребує
регламентації і контролю. Варто зазначити про нагальну
необхідність розширення переліку фруктів, зокрема тропічних і
субтропічних, щодо регламентації МДР нітратів, адже більшість
перелічених рослинних продуктів вживається у сирому вигляді
й не піддається термічній обробці, бланшуванню, замочуванню,
що може дещо знизити вміст нітратів.
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# 207. The Criteria for Safety and Quality Assessment of Goat's
Milk
Zazharska N.1, Fotina T.2
1Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics;
2Sumy National Agrarian University

Introduction. According to the European regulation 853/2004 only
microbiological criteria have been put forward for goat milk: content
of microorganisms at a temperature of
30°C is ≤1 500×103 CFU/cm3; in milk intended for the production of
products without heat treatment - ≤ 500×103CFU/cm3. In
accordance with the requirements of National Standards of Ukraine
(DSTU) 7006:2009 ”Goat's Milk. Raw. Specifications” the mesophilic
aerobic and optionally anaerobic microorganisms count of milk of
the second grade (the extreme limit) corresponds to the best quality
of milk by the European regulations.
In most European countries and the USA, the best goat milk is
considered with somatic cell count ≤ 1 million/cm3. Consequently,
the requirements for the somatic cell count and bacterial
contamination in the Ukrainian normative document are very strict.
Indicators of density and acidity of goat milk are not regulated in EU
countries but regulated in Ukrainian standard.
The aim was to scientifically substantiate the requirements of the
Ukrainian standard for goat milk, especially for indicators of acidity,
density, somatic cell count and bacterial contamination.
Methods. For the period 2013-2017 samples of goat milk were
collected from farms of Dnipropetrovs’k and Transcarpathian
oblasts. Physical and chemical indicators of goat's milk were
determined using the ultrasound analyzer ”Ekomilk”. The somatic
cell count was determined by viscosimetric method and flow
cytometry.
Results. According to our research the indicators of the acidity in
goat milk vary from 14 °T to 27 °T, of the density – from 25.6 °A to
35.4 °A. The smallest somatic cell count in the goat milk was
observed in the autumn 265±41×103 cells/cm3, the highest – in the
winter – 451±46×103 cells/cm3 (p<0.05) (viscosimetric method).
The smallest somatic cell count throughout the life of the animal
was observed in the milk of goats of the first lactation –
712 ± 174 ×103 cells/cm3. In goats from the second to the fourth
lactation, somatic cell count was recorded at the level of 880–
1092×103 cells/cm3 (flow cytometry method).
Indicators of fat and protein in goat milk are drastically reduced in
the summer, therefore the requirements of the Ukrainian standard of
3.3 and 3.0% respectively are not substantiated.
Conclusions. It was established that the somatic cell count in milk
of healthy goats exceeds the index given in DSTU 7006:2009
”Goat's milk. Raw. Specifications”, twice or more. It was proposed to
eliminate the requirements for the density and acidity of goat milk
from DSTU, to reduce the requirements for the fat and protein
content, and to meet the requirements for the somatic cell count and
bacterial contamination in accordance with European standards.
Changes to the standard ”Goat's milk. Raw. Specifications: DSTU
7006: 2009” has been developed and proposed for Technical
Committee 158 "Animal husbandry: technology, tribal affairs and
reproduction".

# 207. Критерії оцінки безпечності та якості козиного
молока
Зажарська Н.1, Фотіна Т.2
1Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
2Сумський національний аграрний університет

Вступ. За європейським регламентом (ЄР) 853/2004 до
козиного молока застосовуються тільки мікробіологічні
критерії: вміст мікроорганізмів при температурі 30 °C ≤ 1500
тис./см3; у молоці, призначеному для виробництва продуктів
без термічної обробки ̶ ≤ 500 тис./см3. За вимогами
Державного стандарту України (ДСТУ) 7006:2009 «Молоко
козине. Сировина. Технічні умови» кількість мезофільних
аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів
молока другого ґатунку (крайня межа) відповідає вимогам до
молока кращого ґатунку згідно ЄР.
За вимогами у більшості європейських країн і США кращим
козиним молоком вважається молоко з кількістю соматичних
клітин (КСК) ≤ 1 млн/см3. За вимогами ДСТУ 7006:2009 козине
молоко першого гатунку повинно містити < 500 тис./см3, а
другого ґатунку – < 800 тис./см3 соматичних клітин. Отже,
вимоги до кількості соматичних клітин і бактерійного
забруднення в українському нормативному документі дуже
суворі.
У країнах Європейського союзу (наприклад, у Франції), не
регламентуються показники густини і кислотності молока, але
вони передбачені в українському стандарті.
Метою було науково обґрунтувати вимоги українського
стандарту до козиного молока, особливо за показниками
кислотності, густини, кількості соматичних клітин і
бактерійного забруднення.
Методи. За період 2013-2017 рр. було відібрано 836 зразків
козиного молока у господарствах Дніпропетровської і
Закарпатської областей. Фізико-хімічні показники
(кислотність, густина, показник жиру, білку) козиного молока
визначали за допомогою ультразвукового аналізатора
«Екомілк». Кількість соматичних клітин визначали
віскозиметричним методом і методом проточної цитометрії.
Результати. За нашими дослідженнями показники кислотності
козиного молока варіювали від 14 °Т до 27 °Т, густини – від
25,6 °А до 35,4 °А. Найменша КСК в молоці кіз відмічалася
восени – 265±41 тис./см3, а найбільша – взимку: 451±46 тис./см3
(p<0,05) (віскозиметричний метод). В молоці кіз першої
лактації відмічали найменшу КСК за все життя тварини –
712±174 тис./см3. В молоці кіз із другої по четверту лактації
КСК реєстрували на рівні 880-1092 тис./см3 (метод проточної
цитометрії).
Показники жиру і білку в козиному молоці кардинально
знижуються влітку, тому не обґрунтована вимога українського
стандарту 3,3 і 3,0 % відповідно.
Висновки. Кількість соматичних клітин у молоці здорових кіз
перевищує показник, наведений у ДСТУ 7006:2009 «Молоко
козине. Сировина. Технічні умови», удвічі і більше.
Запропоновано виключити вимоги до густини і кислотності
козиного молока з ДСТУ, знизити вимоги до вмісту жиру і
білку, а вимоги до вмісту соматичних клітин і бактерійного
забруднення привести у відповідність до європейських
нормативів.
Розроблено зміни до стандарту «Молоко козине. Сировина.
Технічні умови: ДСТУ 7006:2009», які розглянуті Технічним
комітетом 158 «Тваринництво: технології, племінна справа та
відтворення».
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# 295. GMO Frequency Detection in Rivne Oblast in 2016-2018
Vakulich O., Khoronzhevska I., Sedliar N., Safonov R., Byalkovskiy
O.
SI Rivne Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Due to the rapid development of agricultural
biotechnology in the world, genetically modified lines of plants with
desirable characteristics (resistance to herbicides, pests, etc.) have
been created. However, an effective mechanism for regulating the
circulation of genetically modified organisms (GMO) in Ukraine is
only being introduced. By this time, only one product, a soybean
meal GMO-line MON 40-3-2 (Glycine max, Roundup Ready
soybean), was registered and authorized in production the country,
the registration of which ends in 2018.
Methods. The studies on genetic markers (GM GMO) of GMOs of
plant origin (sequence of 35S promoter and NOS terminator) was
conducted in 2016-2018 by the real time polymerase chain reaction
(RT-PCR) in the virology laboratory of the SI Rivne Oblast
Laboratory Center of the MoH of Ukraine. For research purposes,
the sets of reagents “DNA-sorb-C“, “RG-1 AmpliSens GM Plant-1-
FL“, “R-G-2-M AmpliSens GM Soybean-FL“, “AmpliSens GM
CamV-FL“, “AmpliKvant GM Soybean-FL“, “AmpliKvant GM Corn-
FL“ has been used. Samples of different percentages of soy, corn,
certified reference standard GMO Soya 1.0%, reference standard
GMO maize 1.0% were used for positive control.
Results. During 2016-2018, 758 samples of food products,
agricultural and food raw materials were tested on GMO content.
There were GM GMOs in the 42 (5.5%) samples, of which 34
(4.48%) – samples of soybeans, 6 (0.79%) – semi-finished products
and 2 (0.26%) – samples of combined feed. Among these samples,
the largest proportion of 47.8% (362) were seeds and grains of soy,
corn and rape. In the study of 56 samples of soybean in 32 (57.1%),
the content of GMO soybean exceeded by 0.9%, including 24
(42.9%) – the content of GMO soybean exceeded by 5.0%. In the
study of 14 samples of semi-finished frozen products in 4 (28.6%),
the GM GMO soya was found to be more than 0.9%, of which 2
(14.3%) – more than 5.0%. In 2 samples of combined feed, out of
10, GM GMO corn was more than 0.9%. There was no GM GMO in
the study of 142 (18.7%) samples of bakery and flour and cereal
products, 66 (8.7%) samples of confectionery products, 54 (7.1%)
samples of milk and dairy products, 24 (3.2%) samples of
vegetables and fruits, 14 (1.8%) of canned food, etc.
Conclusions. The study results demonstrate that during the
examination of samples of bakery and flour and cereal products,
confectionery, milk and dairy products, vegetables and fruits,
canned food produced in Rivne Oblast, GM GMO were not found.
The circulation and use of GMO in plant products, including
soybeans, has been noted. GM GMO corn was found in samples of
animal combined feed. Therefore, it is advisable to develop regional
programs for GMO control in food and seed, as well as in animal
feed for the implementation of state biosafety policy at the regional
level in line with the Cartagena Protocol on Biosafety to the
Convention on Biodiversity (1996).

# 295. Частота виявлення ГМО в Рівненській області у
2016-2018 роках
Вакуліч О., Хоронжевська І., Седляр Н., Сафонов Р.,
Бялковський О.
ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Завдяки бурхливому розвитку сільськогосподарської
біотехнології у світі створюються генетично модифіковані лінії
рослин з бажаними характеристиками (стійкістю до гербіцидів,
шкідників та ін.). Проте дієвий механізм регулювання обігу
генетично модифікованих організмів (ГМО) в Україні лише
запроваджується. До цього часу в державі був зареєстрований
і дозволений у виробництві лише один продукт— шрот соєвий
ГМО-лінії MON 40-3-2 (Glycine max, Roundup Ready soybean),
реєстрація якого закінчилась у 2018 р.
Методи. Дослідження на генетичні маркери ГМО (ГМ ГМО)
рослинного походження (послідовність промотору 35S і
термінатору NOS) проводили в 2016-2018 рр. методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у режимі реального часу
у вірусологічній лабораторії ДУ «Рівненський обласний
лабораторний центр МОЗ України». Для проведення
досліджень використані набори реагентів «ДНК-сорб-С», «R-
G-1 АмпліСенс ГМ Плант-1-FL», «R-G-2-M АмпліСенс ГМ соя-
FL», «АмпліСенс ГМ CamV-FL», «АмпліКвант ГМ соя-FL»,
«АмпліКвант ГМ кукурудза-FL». Для позитивного контролю
використовували зразки різної відсоткової концентрації сої,
кукурудзи, сертифікований референс-стандарт ГМО Соя 1,0%,
референс-стандарт ГМО кукурудза 1,0%.
Результати. За 2016-2018 рр. на вміст ГМО було досліджено
758 проб харчових продуктів, сільськогосподарської та
продовольчої сировини. У 42 (5,5%) пробах були виявлені ГМ
ГМО, з них 34 (4,48%) проби зерна сої, 6 (0,79%)
напівфабрикатів і 2 (0,26%) зразки комбікорму. Серед
досліджених проб найбільшу питому вагу 47,8% (362) складали
насіння та зерно сої, кукурудзи і ріпаку. При дослідженні 56
проб зерна сої у 32 (57,1%) вміст ГМО сої перевищував 0,9%, в
тому числі у 24 (42,9%) – вміст ГМО сої перевищував 5,0%. При
дослідженні 14 проб напівфабрикатів заморожених у 4 (28,6%)
були виявлені ГМ ГМО сої понад 0,9%, з них у 2 (14,3%) – понад
5,0%. У 2 пробах комбікормів із 10 досліджених виявили ГМ
ГМО кукурудзи більше 0,9%. Не виявляли ГМ ГМО при
дослідженні 142 (18,7%) проб хлібобулочних та борошно-
круп’яних виробів, 66 (8,7%) проб кондитерських виробів, 54
(7,1%) проб молока та молочних продуктів, 24 (3,2%) проб
овочів та фруктів, 14 (1,8%) консервів та ін.
Висновки. Результати досліджень свідчать, що при
обстеженні проб хлібобулочних та борошно-круп’яних виробів,
кондитерських виробів, молока та молочних продуктів, овочів
та фруктів, консервів, вироблених в Рівненській області, ГМ
ГМО не виявлені. Відмічено циркуляція та використання ГМО в
рослинній продукції, зокрема зерна сої. ГМ ГМО кукурудзи
виявляли у пробах комбікормів для тварин. Тому доцільно
розробити регіональні програми державного контролю ГМО в
харчовій продукції та посівному матеріалі, а також в кормах
для тварин для впровадження державної політики в сфері
біобезпеки на регіональному рівні згідно Картахенського
протоколу про біобезпечність в рамках Конвенції по
біорізноманітності (1996 р.).
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# 320. Contamination Poultry Meat of Campylobacter spp. ‒ the
Risk of a Biological Threat to the Population
Kasianenko O., Kasianenko S., Husiev V.
Sumy National Agrarian University

Introduction. As a potentially powerful agricultural world country,
Ukraine has wide opportunities for Ukrainian goods to be sold
throughout all world markets. Microbiological food safety is a topical
world's issue. Poultry products are the most important reservoir for
Campylobacter spp. The monitoring of a biological threat to the
population of Ukraine related to Campylobacteriosis is based on
strict compliance with biosafety requirements of a “from-farm-to-
table” food chain.
Methods. The study was conducted under the Resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine “Life Science, New Technologies for
the Prevention and Treatment of the Most Common Diseases”
within the framework of a thematic plan "Monitoring System for
Control Methods, and Veterinary and Sanitary Measures for the
Quality and Safety of Poultry Products in Infectious Etiology
Diseases” (0114U00555111, 2014 -11.2019). The study was carried
out under scientific and methodological recommendations of
“Veterinary and sanitary control of poultry meat and egg products
for zoonotic agents (Campylobacter, E. coli O157,
Enterobacteriaceae, Listeria, Salmonella, Pseudomonas, Yersinia).
Samples collection”. The objective of the work was to determine
quality and safety indicators of poultry meat contaminated with
Campylobacteria in terms of reducing the risks of a biological threat
to the population of Ukraine.
Findings. Meat carcasses contaminated with Campylobacter spp.
had unsatisfactory quality indicators: pale skeletal muscles, sloppy
texture, dry cut surface, obscure pattern, minor hemorrhage,
specific smell of muscles in the thickness of the muscles; a cloudy
broth, a small number of flakes, a foul smell. The signs of muscle
tissue destruction such as campylobacteria, rods and cocci were
recorded. Muscular fibers were necrotized, expanded, with flask-
shape bloating, nucleus destruction. Cell fibrillation and oedema
were found between fragmented fibers. Reactions to ammonia and
ammonium salts with Nessler's reagent and peroxidase were
negative, pH is 6.9-7.0. Moisture content of white muscles was
higher by 1.39±0.1%, and red muscles ‒ by 1.96±0.2%, protein
content was higher by 2.01±0.1% in white muscles and 2.89±0.1%
in red muscles compared to control. 6 months after defrosting
contaminated Campylobacter spp. broiler meat, Campylobacteria
were re-isolated; muscle tissue, as well as broth, had unsatisfactory
sensory characteristics.
Conclusions. The Campylobacteria contaminated meat is
dangerous and can be a potential source of food toxic infections in
humans, has low quality parameters under food and biological
availability criteria, is unsuitable for storage by preservation
(freezing), is subject to instant decontamination by heat treatment or
utilization.

# 320. М’ясо птиці забруднене Campylobacter spp. – ризик
біологічної загрози для населення
Касяненко O., Касяненко С., Гусєв В.
Сумський національний аграрний університет

Вступ. Україна, як потенційно потужна аграрна держава світу,
має широкі можливості реалізації українських товарів на всіх
світових ринках. Мікробіологічна безпека харчових продуктів є
актуальною проблемою у світі. Продукція птахівництва є
найважливішим резервуаром Campylobacter spp. Контроль за
біологічною загрозою для населення України щодо
кампілобактеріозу ґрунтується на чіткому виконанні вимог
біобезпеки у харчовому ланцюзі «від ферми до столу».
Методи. Дослідження проводили згідно з постановою Кабінету
Міністрів України «Науки про життя, нові технології
профілактики та лікування найпоширеніших захворювань» в
рамках тематичного плану «Система моніторингу методів
контролю та ветеринарно-санітарних заходів щодо якості й
безпеки продукції тваринництва при хворобах заразної
етіології» (0114U00555111, 2014–11.2019 рр.). Дослідження
виконували згідно науково-методичних рекомендацій
«Ветеринарно-санітарного контролю м’яса птиці та
яйцепродуктів на наявність збудників зоонозів (Сampylobacter,
E.coli O157, Еnterobacteriacae, Listeria, Salmonella,
Pseudomonas, Yersinia). Відбір проб». Метою роботи було
визначення показників якості та безпеки м’яса птиці за
контамінації кампілобактеріями в аспекті зменшення ризиків
біологічної загрози для населення України.
Результати. М’ясні тушки за контамінації Campylobacter spp.
мали незадовільні показники якості: скелетні м’язи бліді, в’ялої
консистенції, поверхня розрізу суха, малюнок нечіткий, в товщі
м’язів – дрібні крововиливи, запах м’язів специфічний; бульйон
непрозорий, з незначною кількістю пластівців, неприємного
запаху. Зареєстровано ознаки деструкції м’язової тканини, в
полі зору – кампілобактерії, палички та коки. М’язові волокна
некротизовані, набряклі, з колбоподібними здуттями,
руйнуванням ядер. Між фрагментованими волокнами
виявляли клітинну інфільтрацію та набряк. Реакції на аміак і
солі амонію з реактивом Неслера та на пероксидазу негативні,
рН 6,9-7,0. Вологість білих м’язів була вищою на 1,39±0,1%, а
червоних м’язів – на 1,96±0,2%, вміст білка був вищий на
2,01±0,1% у білих м’язах та на 2,89±0,1% – у червоних
порівняно з контролем. Після розморожування через 6 місяців
контамінованого Campylobacter spp. м'яса бройлерів ми
реізолювали кампілобактерії; м’язова тканина, а також
бульйон мали незадовільні органолептичні показники.
Висновки. М’ясо контаміноване кампілобактеріями є
небезпечним і може бути потенційним джерелом харчових
токсикоінфекцій у людини, має низькі показники якості за
критеріями харчової та біологічної цінності м’яса, є
непридатним до зберігання шляхом консервуванням
заморожуванням, підлягає миттєвому знезараженню шляхом
термічної обробки або утилізації.
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# 367. Activity on Minimizing Dietary Risk Factors among
Employees of Kalynivskyi Market Shopping Complex
(Chernivtsi City)
Vlasyk L.1, Rynhach N.2
1Bukovinian State Medical University;
2Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the NAS of
Ukraine

Introduction. More than 9.1 million cases (52%) of premature
deaths from cardiovascular diseases in the world are due to dietary
factors (Global Burden of Disease 2016). The research on
cardiovascular mortality associated with improper nutrition in
Ukraine has shown that the proportion of deaths caused by this
factor in total mortality is the highest (38.2%) among 51 countries of
the European Region. Consequently, the age-adjusted mortality rate
(349 per 100,000 population) is the highest in Eastern Europe.
Among the risk factors that can be modified, dietary changes are
acknowledged as the most efficient in preventing mortality,
therefore, it is important to study the attitudes of the population and
actions to correct this factor. This applies especially to the working-
age population that determines the diet composition for themselves
and their families.
The Kalynivskyi market, provided work to the residents of the region
after the social and economic changes in the 90s, today is the major
taxpayer in Bukovyna. The data on eating behaviour and diet of
almost 20 thousand people employed in the market are the basis for
preventive intervention targeted at a numerical social group. The
objective was to identify the prevalence of the key risk factors and
characterize the activity of their minimisation among the working-
age population.
Methods. A sociological study using the personal patterned
interviews was conducted among those working in the Kalynivskyi
market people aged 18-69 years in 2018 (n=633). The
questionnaire included issues of basic food product consumption
and the presence of diet restrictions.
Results. There were 41.2% of respondents who said that they
monitor their diet. Among the examples of activity, the restriction of
fried food (29.4%), salt (24.3%) and fat (23.2%) was the most
frequently mentioned. A restriction of sweets was indicated by
19.5% of respondents, and of fast food – 17.2%. More than 15% of
respondents reported a regular fasting observance due to religious
beliefs. There was a significant difference in the frequency
limitations of fried food, salt and fat depending on gender (35.62%
of women reported a decrease in the diet of fried food against
23.2% of men). The frequency limitations of animal fats and salt in
the diet increased with age. According to the issues concerning
sweets and fast food limitation and fasting observance, there was
no significant difference in gender. Irrespective of differences in
nutrition by gender and age, the consumption level of such major
products as fish and fruit turned out to be extremely low in all
respondents.
Conclusions. The questioning showed that the choice or restriction
of certain products can be attributed not so much to the awareness
of the importance of nutrition for health and the pursuance of
healthy diet, as personal preferences and capabilities. The lack of
individual activity on nutrition rationalization causes an increase in
the prevalence of cardiovascular diseases in the region, determined
by dietary factors, on the one hand, and establishes the trends of
preventive measures, on the other.

# 367. Активність з мінімізації дієтарних факторів ризику
серед працівників торговельного комплексу
«Калинівський ринок» (м. Чернівці)
Власик Л.1, Рингач Н.2
1ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет»;
2Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
НАН України

Вступ. Понад 9,1 млн. (52%) передчасних смертей від серцево-
судинних захворювань у світі зумовлені дієтарними чинниками
(Global Burden of Disease 2016). За даними вивчення
кардіоваскулярної смертності, пов'язаної з нераціональним
харчуванням, в Україні частка смертей, спричинених цим
фактором, у загальній смертності є найбільшою (38,2%) серед
51 країни Європейського регіону. Відповідно стандартизований
за віком показник смертності (349 на 100 тис. населення) –
найвищий у Східній Європі. Серед факторів ризику, які можна
модифікувати, зміни раціону визнано найефективнішими у
запобіганні смертності, тому важливим є вивчення установок
населення та дій з корекції цього чинника. Особливо це
стосується трудоактивного населення, що визначає склад
харчування для себе і своїх родин.
Калинівський ринок, що надав роботу мешканцям регіону після
соціально-економічних трансформацій 90-х рр., сьогодні є
найбільшим платником податків на Буковині. Дані щодо
харчової поведінки та раціону зайнятих на ринку майже 20 тис.
осіб є базою для превентивного втручання, націленого на
чисельну соціальну групу. Мета – виявити поширеність
основних факторів ризику та охарактеризувати активність з їх
мінімізації серед трудоактивного населення.
Методи. Соціологічне дослідження методом особистих
формалізованих інтерв’ю проводилось у 2018 р. серед
працюючих на Калинівському ринку осіб віком 18-69 років
(n=633). У анкеті фігурували питання щодо споживання
основних продуктів та наявності обмежень у раціоні.
Результати. 41,2% опитаних сказали, що слідкують за своїм
харчуванням. Серед прикладів активності найчастіше
згадували про обмеження смаженого (29,4%), солі (24,3%) та
жирів (23,2%). 19,5% опитаних вказали на обмеження
солодощів, 17,2% – їжі швидкого приготування. Понад 15%
повідомили про регулярну практику дотримання постів за
релігійними мотивами. Виявлено достовірну різницю частоти
обмеження смаженого, солі та жирів за статтю (про зменшення
в раціоні смаженого повідомили 35,62% жінок проти 23,2%
чоловіків). Частота обмеження в їжі тваринних жирів та солі
зростає з віком. За позицією обмеження солодощів та фаст-
фуду і дотримання постів достовірної різниці за статтю не
виявлено. Попри відмінності у харчуванні за статтю і віком
рівень споживання таких важливих продуктів, як риба і
фрукти, виявився надзвичайно низьким у всіх опитаних.
Висновки. Опитування показало, що вибір або обмеження тих
чи інших продуктів пояснювався не стільки усвідомленням
важливості харчування для здоров’я і прагненням до здорового
раціону, скільки особистими вподобаннями та можливостями.
Брак індивідуальної активності з раціоналізації харчування
зумовлює зростання поширеності в регіоні серцево-судинних
захворювань, детермінованих дієтарними чинниками, з одного
боку, та окреслює напрями профілактичної роботи – з іншого.
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# 368. Real-Time PCR for the Qualitative Detection of GMO in
Food Products and Agricultural Raw Materials in
Dnipropetrovsk Oblast for 2014-2018
Paliichuk O.1, Hernets I.1, Yurchenko O.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1,
Kolesnikova I.2
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University

Introduction. Pursuant Article 10 of the Law of Ukraine “On the
State System of Biosafety at the Time of Creating, Testing,
Transporting, and Using Genetically Modified Organisms”, the List
of Food Products for which the control of the content of genetically
modified organisms (GMOs) is carried out has been approved by
the Order of the Ministry of Health of Ukraine as of 09.11.2010 No.
971.
The objective of the work was to analyze the test results on the
qualitative detection of GMOs in food products and agricultural raw
materials in Dnipropetrovsk Oblast for 2014-2018.
Methods. Molecular-genetic (real-time polymerase chain reaction
(qPCR), statistical methods. Real-Time PCR Detection System
CFX-96 (Bio-Rad, USA) was used for PCR.
Results. During 2014-2018, 3,692 samples were tested. More than
a quarter of the test (27.65±0.73%) were samples of cereals and
agricultural raw materials, another quarter were samples of bakery
and flour and cereal products (25.45±0.72%). The proportion of
tested vegetables and fruits was 11.87±0.53%, while meat products
and semi-finished products – 10.64±0.51%. The proportion of
confectionery and fatty vegetable products in the overall structure of
tested samples was 8.29±0.45% and 7.38±0.43%, respectively.
Dairy products, medicinal plant raw materials were also tested by
GMO, their proportion was 4.85±0.35% and 3.87±0.32%,
respectively.
For 2014-2018, there were GMO in 28 samples, which was 0.76%
of the total number of samples of food products and agricultural raw
materials. In 2014, the positive result was detected in 3 samples
(0.49%), 2015 – 12 (1.79%), 2016 ‒ 4 (0.56%), 2017 – 1 (0.13%),
2018 – 8 (0.84%).
Conclusions. The results of molecular-genetic studies conducted in
Dnipropetrovsk Oblast during 2014-2018 regarding the content of
GMO indicate that most of the content of GMOs was detected in
meat products and semi-finished products, the proportion of GMO-
containing samples among these products was 50.0% (14 samples)
from the total number of positive samples. The proportion of
samples containing GMOs in agricultural raw materials (cereals,
food concentrates, including textured soy protein) was 46.4% (13
samples). The smallest amount of GMO-containing samples was
found in the herbs and spices – 3.6% (1 sample).

# 368. Використання полімеразної ланцюгової реакції в
режимі реального часу для якісного виявлення ГМО в
продуктах харчування та сільськогосподарській сировині
в Дніпропетровській області за 2014-2018 роки
Палійчук О.1, Гернець І.1,Юрченко О.1, Резвих В.1,Штепа О.1,
Колеснікова І.2
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. На виконання статті 10 Закону України «Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів» наказом МОЗ України від 09.11.2010 № 971 було
затверджено Перелік харчових продуктів, щодо яких
здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих
організмів (ГМО).
Метою роботи був аналіз результатів досліджень по якісному
виявленню ГМО в продуктах харчування та сільгоспсировині у
Дніпропетровській області за період 2014-2018 рр.
Методи. Молекуярно-генетичні (полімеразна ланцюгова
реакція (ПЛР) в режимі реального часу, статистичні методи.
Для проведення ПЛР використовувались тест-системи з
гібридизаційно-флуоресцентною детекцією в реальному часі
на приладі CFX-96 «Bio-Rad, США»
Результати. За період 2014-2018 рр. досліджено 3692 проби.
Понад чверть обсягу досліджень (27,65±0,73%) складали
проби зернових та сільгоськогосподарської сировини, ще
чверть становили проби хлібобулочних та борошняно-
круп’яних виробів (25,45±0,72%). Питома вага досліджених
овочів і фруктів дорівнювала 11,87±0,53%, а м’ясних продуктів
і напівфабрикатів – 10,64±0,51%. Частка кондитерських
виробів та жирових рослинних продуктів у загальній структурі
досліджених зразків складала 8,29±0,45% та 7,38±0,43%
відповідно. На вміст ГМО досліджувались також молочні
продукти, лікарська рослинна сировина, їх питома вага
становила 4,85±0,35% та 3,87±0,32% відповідно.
За 2014-2018рр. у 28 пробах виявлено вміст ГМО, що склало
0,76% від загальної кількості досліджених зразків продуктів та
сільськогосподарської сировини. У 2014 р. позитивний
результат виявлено у 3 зразках (0,49%), 2015 р. – 12 (1,79%),
2016р. – 4 (0,56%), 2017р. – 1 (0,13%), 2018р. – 8 (0,84%)
Висновки. Результати молекулярно-генетичних досліджень,
які проводились у Дніпропетровській області за період
2014-2018 рр. на вміст ГМО свідчать, що найчастіше вміст ГМО
виявляли у м’ясних продуктах і напівфабрикатах, питома вага
ГМО-вмісних зразків серед цієї продукції складала 50,0% (14
проб) від загальної кількості позитивних проб. Питома вага
зразків, що містять ГМО у сільськогосподарській сировині
(зернові культури, харчові концентрати, в тому числі соєвий
текстурат) становила 46,4% (13 проб). Найменшу кількість
ГМО-вмісних зразків виявлено при дослідженні приправ і
спецій – 3,6% (1 проба).
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# 387. Quality Control and Molecular Genetic Identification of
Black Caviar
Malysheva O., Ishchenko L., Kurta K., Kalakailo L., Spyrydonov V.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. The quality control of food and its compliance with
international standards is becoming an increasingly important issue
today, since Ukraine potentially has sufficiently high opportunities in
terms of production and sales of its products both in the domestic
and foreign markets. Attention deserves the control quality of black
caviar, as sturgeon caviar is considered gourmet and expensive
product; therefore, it is subject to the special requirements of
consumers to established criteria of its quality. Among the methods
of control quality are organoleptic, biological and molecular genetic
identification of black caviar. Such studies allow producers to
prevent the falsification of their commercial products and enable
customers to check out its quality and origin. The purpose of the
work was to determining quality of black caviar by biological,
organoleptic and molecular genetic identification methods.
Methods. Samples of caviar (n=16) were presented both from
domestic producers of market products and from ordinary
consumers. Determining quality of caviar was carried out in
accordance with the methods of biological and organoleptic
evaluation of this type of product. For species identification, the
region of the Cyt b gene of mitochondrial DNA was analyzed by the
real-time polymerase chain reaction using ABI Prism 7000 software
Vs. 1.2.3.
Results. According to the organoleptic and biological evaluation of
the quality of black caviar, it was found that of the 16 samples
presented, 11 met the established criteria for compliance with the
organoleptic characteristics and biological origin of the product. The
remaining 5 samples turned out to be products of non-biological
origin, as evidenced by unsatisfactory indicators of the
morphological structure of the eggs and inappropriate organoleptic
characteristics. As a result of the DNA identification of caviar, the
full correspondence to the claimed species belonging was
established only for 7 of 16 samples. While for 9 of 16 studied
samples, genetic features according to the specified species
belonging were not established. Thus, 5 of those samples did not
contain DNA at all, in other words, were the products of non-
biological origin; for other 2 samples, the non-compliance with the
declared species belonging has been detected; other 2 samples
were not identified as those belonging to aboriginal or cultivated
sturgeon species in Ukraine at all.
Conclusions. The control of quality of black caviar using biological,
organoleptic and molecular-genetic methods will allow to
successfully control production, export and import of this type of
products, to accurately establish the species belonging and prevent
fraud, which, in turn, will ensure compliance with the requirements
of the world standards for the safety and quality of food products.

# 387. Оцінка якості та молекулярно-генетична
ідентифікація чорної ікри
Малишева О., Іщенко Л., Курта Х., Калакайло Л., Спиридонов
В.
Національний університет біоресурсів і природокористування
України

Вступ. Оцінка якості харчової продукції та її відповідність
вимогам міжнародних стандартів нині стає все більш вагомим
питанням, оскільки Україна потенційно володіє достатньо
високими можливостями в частині виробництва і реалізації
своєї продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках. Особливої уваги заслуговує оцінка якості чорної ікри,
адже ікра осетрових риб вважається делікатесною та
дороговартісною продукцією, тому користується особливими
вимогами споживачів до встановлених критеріїв її якості.
Одними з методів оцінки якості є органолептична, біологічна та
молекулярно-генетична ідентифікація чорної ікри. Подібні
дослідження дозволяють виробникам запобігати фальсифікації
своєї товарної продукції та надають можливість покупцям
впевнитися в її якості та походженні. Метою роботи було
визначення якості чорної ікри методами біологічної,
органолептичної та молекулярно-генетичної оцінки.
Методи. Зразки ікри (n=16) були представлені як від
вітчизняних виробників товарної продукції, так і від пересічних
споживачів. Визначення якості ікри здійснювали згідно методів
біологічної та органолептичної оцінки даного виду продукції.
Для видової ідентифікації аналізували ділянку гена Cyt b
мітохондріальної ДНК методом полімеразної ланцюгової реакції
в реальному часі з використанням програмного забезпечення
ABI Prism 7000 Vs. 1.2.3.
Результати. Згідно органолептичної та біологічної оцінки
якості чорної харчової ікри було встановлено, що з 16
представлених зразків 11 з них відповідали встановленим
критеріям відповідності за органолептичними
характеристиками та біологічним походженням продукції. Інші
5 зразків виявилися продуктом не біологічного походження,
про що свідчили незадовільні показники морфологічної будови
ікринок та невідповідні органолептичні характеристики. В
результаті ДНК-ідентифікації ікри на видову належність було
встановлено повну відповідність заявленій видові
приналежності лише для 7 з 16 досліджуваних зразків. Тоді як
для 9 з 16 досліджуваних зразків не було встановлено
генетичних ознак, відповідно до вказаної видовій
приналежності. Так, 5 з цих зразків взагалі не містили ДНК,
тобто були продуктом не біологічного походження; ще для 2
зразків було виявлено не відповідність заявленій видовій
приналежності; інші 2 зразки взагалі не було генетично
ідентифіковано як такі, що належать до аборигенних або
культивованих в Україні осетроподібних видів риб.
Висновки. Оцінка якості чорної ікри біологічними,
органолептичними та молекулярно-генетичними методами
дозволить успішно здійснювати контроль виробництва,
експорт та імпорт даного виду продукції, безпомилково
встановлювати видову приналежність і запобігати
фальсифікації, що, в свою чергу, забезпечить відповідність
виконання умов світових стандартів з безпеки та якості
харчових продуктів.
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# 398. The QuEChERS Method for Determination of PAHs in
Food
Chmil V., Vydrin D., Crook V.
SE L.I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food
and Chemical Safety of the MoH of Ukraine

Introduction. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) belong to a
large group of lipophilic organic compounds containing two or more
condensed aromatic rings consisting of carbon and hydrogen atoms
that raise serious concerns for human health. Some PAHs is
carcinogenicity for experimental animals and genotoxicity and
mutagenicity in experiments in vitro and in vivo. In 2012, the
International Agency for Research on Cancer (IARC) concluded that
one of the most well-characterized members of PAH group ‒ benzo
[a]pyrene is human carcinogen. For non-smokers, food
consumption is the main route of exposure of PAHs in the body.
The European Commission, based on the toxicity assessment of 33
PAHs by the EU Scientific Committee on Food, has set the
maximum permissible levels (MPLs, 5-35 μg/kg) for benzo[a]pyrene
and the sum of four marker PAHs ‒ benzo[a] pyrene, benz[a]
anthracene, benzo[b]fluoranthene and chrysene in key food
products (smoked meat and smoked meat products, smoked fish
and smoked fish products, butters and fats, baby food products). In
Ukraine, MPLs are set for the same marker PAHs in these same
foods by the Order of the MoH of Ukraine No. 368 as of 13.05.2013.
The objective of this work is to validate the method of analysis of
marker PAHs (benzo[a] pyrene, benz[a]anthracene, benzo[b]
fluoranthene and chrysene) based on HRGC/HPLC combined with
the QuEChER method in animal food products.
Methods. Traditional methods for analyzing PAHs in samples of
high fat foods include long and costly methods for preparing the
sample for analysis, followed by high-resolution gas
chromatography (HRGC) or high-performance liquid
chromatography (HPLC). Extractants used to extract PAHs from
food matrices do not provide extraction selectivity that is why an
effective purification procedure to extract co-extractives that
interfere with the further detection of PAHs is critical. However,
multi-stage preparation of samples may increase the risk of loss of
analytes and lead to low analysis accuracy and precision.
Results. The non-buffering QuEChER method with acetonitrile,
anhydrous magnesium sulfate and sodium chloride was used for the
extraction of PAHs from food samples. Anhydrous magnesium
sulfate and PAH and C18 sorbents were used for extract
purification. The QuEChER method for food samples containing fats
has demonstrated its effectiveness as a quick method for monitoring
the traces of PAHs with high performance, compared to traditional
methods. The limit of quantitative determination of marker PAHs
was in the range of 1 to 3 μg/kg (smoked pork). Percentage of PAH
extraction from enriched samples containing analyses at MPL was
more than 80%.
Conclusions. The validated procedure for PAH extraction from
food samples using the QuEChER method for further detection of
marker PAHs can be used for state pollution content control.

# 398. Використання методики QuEChERS для визначення
ПАВ у продуктах харчування
Чміль В., Видрін Д., Крук В.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ. Поліціклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) належать до
великої групи ліпофільних органічних сполук, які містять два
або більше конденсованих ароматичних кільця, що
складаються з атомів вуглецю і водню, і які викликають
серйозну стурбованість щодо здоров'я людини. Ряд ПАВ
показали канцерогенність для експериментальних тварин і
генотоксичність і мутагенність в дослідах in vitro і in vivo.
Міжнародне агентство з досліджень раку (МАВР, IARC) в 2012
році прийшло до висновку, що один з найбільш
охарактеризованих членів групи ПАВ – бензо[a]пірен є
канцерогеном для людини. Для людей, що не палять,
основним шляхом надходження ПАВ в організм є споживання
харчових продуктів. Європейська Комісія, на підставі оцінки
токсичності 33 ПАВ Науковим Комітетом з питань харчових
продуктів ЄС, встановила максимально допустимі рівні (МДР,
5-35 мкг/кг) для бензо[a]пірену і суми чотирьох маркерних ПАУ
– бензо[a]пірену, бенз[a]антрацену, бензо[b]флюорантену і
хрізену в ключових продуктах харчування (копчене м'ясо і
копченості, копчена риба та копчені рибні продукти, масла і
жири, продукти для дитячого харчування). В Україні для цих
же маркерних ПАУ в цих продуктах харчування встановлені
такі ж МДР Наказом МОЗ України №368 від 13.05.2013. Метою
цією роботи є валідація методу аналізу індікаторних ПАВ
(бензо[a]пірену, бенз[a]антрацену, бензо[b] флюорантену і
хрізену) на основі ГХВРЗ/МСВРЗ в поєднанні з методикою
QuEChER в продуктах харчування тваринного походження.
Методи. Традиційні методи аналізу ПАВ у пробах харчових
продуктів із високим вмістом жиру включають тривалі і
затратні способи підготовки проби до аналізу. Екстрагенти,
використовувані для вилучення ПАВ з харчових матриць, не
забезпечують селективність екстракції, в зв'язку з чим
ефективна процедура очищення для видалення
коекстрактивних речовин, що заважають подальшому
визначенню ПАВ, має вирішальне значення. Однак
багатоступенева підготовка проб може збільшити ризик втрат
аналітів і привести до низької точності аналізу.
Результати. Для екстракції ПАУ зі зразків харчових продуктів
використовували не буферний метод QuEChER з
ацетонітрилом, безводним сульфатом магнію і хлоридом
натрію. Для очищення отриманого екстракту використовували
суміш безводного сульфату магнію і сорбентів ПВС і С18.
Методика QuEChER для проб харчових продуктів, які містять
жири, показала свою ефективність як швидкий метод
контролю слідів ПАВ з високою продуктивністю, в порівнянні з
традиційними методами. Межа кількісного визначення
індікаторних ПАВ знаходилася в діапазоні від 1 до 3 мкг/кг
(копчена свинина).Відсотки вилучення ПАВ зі збагачених проб,
що містили аналіти на рівні МДУ, були більш 80%.
Висновки. Валідована процедура екстракції ПАВ з проб
харчових продуктів з використанням методики QuEChER для
подальшого визначення індікаторних ПАВ може бути
використана для державного контролю за вмістом
забруднюючих речовин.
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# 427. Effect of Dietary Protein Content on Some Key Enzymes
of Metabolic Pathways and on Life Expectancy
Burdyliuk N., Strilbytska O.
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Introduction. Numerous studies highlight the important role of
protein in the diet in aging and life expectancy. The study of
molecular mechanisms of dietary effects on life expectancy reveals
the new potential ways to prevent the emergence of diseases such
as diabetes, cancer and cardiovascular diseases. Therefore, the
purpose of this work was to establish a link between the content of
protein in the diet and the activity of NAD-dependent enzymes,
which affects the life span of the Drosophila fruit flies.
Methods. For this study, the laboratory line of the Canton-S was
used as a model object. 4-day imago, grown on standard nutrient
media (dry yeast – 4%, sucrose – 4%, agar-agar – 1%, Nipagin –
0.18%), were separated by sex and kept on the same medium for
another 1 day. On the 5th day of life, flies were transferred to
demographic containers (200 individuals/container). Insects
consumed experimental nutrient media of the following
compositions: agar-agar – 1%, yeast – 0.25%, 4%, 10%, 20%,
sucrose – 4%, Nipagin – 0.18%. On the 25th day of life, the flies
that had been kept in different experimental environments were
selected, separated by sex and frozen in liquid nitrogen for further
biochemical studies (activity of malate dehydrogenase, lactate
dehydrogenase, alanine and aspartate aminotransferase).
Results. Lifespan studies have demonstrated the lowest survival
rate of the insects of both sexes with the consuming of
environments with too low content of the yeast (source of protein).
However, when consuming high concentrations of the yeast 10%
and 15% of the diet, life expectancy was lower compared to 4%.
The activity of NAD-dependent lactate dehydrogenase was lower
when consuming the medium with high protein content. Reduced
activity of malate dehydrogenase was observed at the lowest
concentration of protein in the diet in both males and females. The
activities of aspartate aminotransferase and alanine
aminotransferase were directly proportional to the higher
concentration of yeast in the Drosophila diet.
Conclusions. The results of research indicate the key role of
protein in the diet of flies in regulating the flow of major metabolic
pathways (anaerobic glycolysis, Krebs cycle, transamination of
amino acids), which is the determining factor in controlling the
duration of life of an organism.

# 427. Вплив вмісту білка у дієті на деякі ключові ферменти
метаболічних шляхів та тривалість життя
Бурдилюк Н., Стрільбицька О.
Прикарпарський національний університет імені Василя
Стефаника

Вступ. Численні дослідження вказують на важливу роль вмісту
білка в харчовому раціоні на процеси старіння та тривалість
життя. Дослідження молекулярних механізмів впливу дієти на
тривалість життя розкриває нові потенційні шляхи
попередження виникнення таких захворювань як діабет, рак
та серцево-судинні захворювання. Тому метою даної роботи
було встановити зв'язок між вмістом білка у дієті та активністю
NAD-залежних ферментів, що впливає на тривалість життя
плодової мушки Drosophila.
Методи. Для даного дослідження як модельний об’єкт
використовували лабораторну лінію Сanton-S. 4-денні імаго,
вирощені на стандартних поживних середовищах (сухі дріжджі
– 4%, сахароза – 4%, агар-агар – 1%, ніпагін – 0,18%), були
розділені за статтю та утримувались на середовищі цього ж
складу ще 1 день. На 5-ий день життя мух переносили в
демографічні контейнери (200 особин/контейнер). Особини
споживали експериментальні поживні середовища наступного
складу: агар-агар – 1%, дріжджі – 0,25%, 4%, 10%, 20%,
сахароза – 4%, ніпагін – 0,18%. На 25-й день життя мух, які
утримувались на різних експериментальних середовищах,
відбирали, розділяли за статями і заморожували в рідкому
азоті для подальших біохімічних досліджень (активність
малатдегідрогенази, лактатдегідрогенази, аланін- та
аспартатамінотрансферази).
Результати. Дослідження тривалості життя продемонстрували
найнижчий рівень виживання особин обох статей при
споживанні середовищ із надмірно низьким вмістом дріжджів
(джерело білка). Однак, при споживанні високих концентрацій
дріжджів 10% та 15% у дієті тривалість життя була нижчою у
порівнянні із 4%. Активність NAD-залежної
лактатдегідрогенази була нижчою при споживанні середовищ
із високим вмістом білка. Зниження активності
малатдегідрогенази спостерігалась при найнижчій концентрації
білка в дієті як у самців, так і у самиць. Активність
аспартатамінотрансферази та аланінамінотрансферази була
прямо пропорційно вищою відповідно до вищої концентрації
дріжджів у харчовому раціоні Drosophila.
Висновки. Результати досліджень вказують на ключову роль
білка у харчовому раціоні мух у регуляції перебігу основних
метаболічних шляхів (анаеробний гліколіз, цикл Кребса,
трансамінування амінокислот), що є визначальним фактором у
контролі тривалості життя організму.
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# 052. Development of the Improved Express Method of DNA
Extraction
Gerilovych A.1, Rekotchuk M.2, Konstantynovska O.3, Rudova N.1,
Hrek I.3, Poteiko P.3, Solodiankin O.1
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2V.N. Karazin Kharkiv National University;
3Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction.When conducting molecular genetic studies, the
basic step is the extraction of the total DNA, including DNA of
potential causative agent of infectious diseases. One of the factors
for obtaining of the high quality DNA preparation for molecular
genetic study is the timely transport of the sample to the laboratory
with maintenance of temperature regimes, which is caused by the
action of enzymes that destroy nucleic acids (deoxyribonuclease
and others). This applies especially to the sputum and faeces
samples, which contain a large number of different enzymes. The
objective of the study was to develop a method for DNA extraction
from biological material for molecular genetic studies.
Methods. Cultures of Mycobacterium tuberculosis were isolated
from the sputum of patients with pulmonary tuberculosis using the
Lowenstein-Jensen medium.
Guanidinium thiocyanate (GuSCN), 0.1 M Tris-HCl, 0.2 M EDTA,
and Triton were mixed to prepare the lysis buffer for DNA extraction.
A 95% solution of ethanol and solution of 4 M NaCl with distilled
water were mixed to prepare a solution for washing DNA.
Silicon dioxide was applied on small microbiological loops to
prepare a plastic spatula. The effectiveness of extraction was
evaluated in comparison with the classical sorbent method (Boom
R., 1990).
Polymerase chain reaction (PCR) was performed with the primers
16SRNAMyc (Shin S.J. et al., 2010), which flank the region of the
16s RNA subunit gene with a length of 484 nucleotide pairs (bp).
The purified DNA concentration and the 260/280 indicator were
measured using the DeNovix DS-11 FX microwave
spectrophotometer.
Results. DNA extraction using the express method was carried out
as follows: the cultures were incubated in the lysis solution for 5
minutes at the room temperature, occasionally stirring with the loop
handle. Next, the loops were transferred to the test tubes in a wash
solution, where they while stirring were incubated for 5 minutes. To
elute the DNA, the loops were transferred to the test tubes with
distilled water, where they while stirring were incubated for 10
minutes. After this, the loops from the tubes were removed, and the
resulting solution of nucleic acids was used for molecular genetic
analysis.
After the extraction, the concentration of total DNA was from 5.4 to
28.62 ng/mkl, the coefficients of 260/280 absorption index was from
1.70 to 2.05.
After the DNA extraction, the PCR was conducted using 16sRNA
primers, which flanks the region with 484 bp length of the 16s RNA
subunit gene. We could observe the presence of a specific fragment
of 484 bp on the electrophoregram, which indicates the presence of
genomic DNA of bacteria of the genus Mycobacterium in the studied
cultures.
Conclusions. The developed DNA extraction method allows us to
extract genetic material efficiently and quickly without using special
equipment (high-speed centrifuges, thermostats). This makes the
method promising for work in constrained conditions (expeditions,
mobile laboratories).

# 052. Розробка удосконаленого експрес-методу екстракції
ДНК
Герілович А.1, Рекотчук М.2, Константиновська О.3, Рудова Н.1,
Грек І.3, Потейко П.3, Солодянкін О.1
1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
3Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. При проведенні молекулярно-генетичних досліджень
базовим етапом є екстракція сумарної ДНК, у т. ч. ДНК
потенційного збудника інфекційних захворювань. Одним із
факторів отримання якісного препарату ДНК для молекулярно-
генетичного дослідження є своєчасне транспортування зразку
в лабораторію з дотриманням температурних режимів, що
обумовлено дією ферментів, які руйнують нуклеїнові кислоти
(дезоксирибонуклеаза та інші). Особливо це стосується зразків
мокротиння і фекалій, які містять велику кількість
різноманітних ферментів. Метою роботи була розробка методу
екстракції ДНК з біологічного матеріалу для молекулярно-
генетичних досліджень.
Методи. Культури Mycobacterium tuberculosis ізолювали з
мокроти хворих на туберкульоз легенів людей з
використанням середовища Левенштейна-Йенсена.
Для приготування лізуючого буферу для екстракції ДНК
змішували гуанідіну тіоционат (GuSCN), 0,1 M Tris-HCl, 0,2 M
EDTA та Triton. Для приготування розчину для відмивання ДНК
змішували 95% розчин етанолу, розчин 4 М NaCl та
дистильовану воду.
Для приготування пластикового шпателя на малі
мікробіологічні петлі наносили діоксид кремнію. Ефективність
екстракції оцінювали у порівнянні з класичним сорбентним
методом (Boom R., 1990). Полімеразну ланцюгову реакцію
(ПЛР) проводили з праймерами 16SRNAMyc (Shin S.J. et al,
2010), що фланкують ділянку гена субодиниці 16s РНК
довжиною 484 пар нуклеотидів (п.н.). Концентрацію очищеної
ДНК та показник 260/280 вимірювали за допомогою
мікрооб'ємного спектрофотометру DeNovix DS-11 FX.
Результати. Екстракцію ДНК експрес-методом проводили
таким чином: культури інкубували в лізуючому розчині
впродовж 5 хв за кімнатної температури, періодично
перемішуючи ручкою петлі. Потім петлі переносили у пробірки
з розчином для відмивання, де, перемішуючи, інкубували
протягом 5 хв. Для елюювання ДНК петлі переносили до
пробірок з дистильованою водою, інкубували протягом 10 хв,
перемішуючи. Після цього видаляли петлі з пробірок, а
одержаний розчин нуклеїнових кислот використовували для
молекулярно-генетичного аналізу.
Після екстракції концентрація сумарної ДНК складала від 5,4
до 28,62 нг/мкл, коефіцієнти показника поглинання 260/280 -
від 1,70 до 2,05.
Після екстракції ДНК було проведено ПЛР з праймерами
16sRNA, що фланкують ділянку довжиною 484 п.н. гена
субодиниці 16s РНК. На електрофореграмі можна було
спостерігати наявність специфічного фрагменту 484 п.н., що
свідчить про наявність геномної ДНК бактерій роду
Mycobacterium у досліджуваних культурах.
Висновки. Розроблений нами метод екстракції ДНК дозволяє
ефективно та швидко екстрагувати генетичний матеріал без
залучення спеціального устаткування (швидкісні центрифуги,
термостати). Це робить цей метод перспективним при роботах
в обмежених умовах (експедиції, мобільні лабораторії).
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# 069. Integration of Field Isolate of Bovine Immunodeficiency
Virus to the Homologous Cell Culture of Cattle
Gorbatenko S., Kuznetsova O., Rudova N., Solodiankin O.,
Limanska O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. For the first time, the research of laboratories
studying leukemia and molecular diagnostics of the NSC Institute of
Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of
Ukraine (NSC IEKVM) revealed the presence of genetic material of
causative agents of bovine immunodeficiency (BIV – Bovine
immunodeficiency virus) and spumavirus infection (BFV – Bovine
foamy virus) of cattle in livestock farms of Ukraine. The ground for
further research was the need to study the biological properties of
pathogens, the possibility of biological material accumulation in cell
culture homologous to cattle, and the development of a means of
retrospective diagnostics due to these pathogens.
Methods. The leukocyte fraction was removed from the sample of
blood from a cow infected with a bovine immunodeficiency
pathogen. Polymerase chain reaction (PCR) confirmed the
presence of the BIV genetic material in the cells of the isolated
fraction. The integration of genetic material was carried out in cell
cultures of LCE (lungs of a cow embryo) and CVC (coronary
vessels of the calf), adapted to the nutrient medium. Each passage
was monitored visually, determining the state of monolayer cells,
and the culture fluid at the medium level of passages
3-5-7-10-12-15 was subjected by PCR. Horizontal gel
electrophoresis was used to visualize of the results PCR analysis.
Results. The presence of the BIV genetic material was observed in
a molecular genetic analysis of a CVC culture up to passage 5. With
visual control, from the 4th passage, in the experimental cell culture,
their morphological destruction with signs of symplast formation that
manifested itself in an increase in the number of cells with two or
three nuclei was observed. Started with passages 5-6, the picture of
the state of the monolayer remained similar, but a sharp increase in
the number of dead cells was noted. In the LCE cell culture proviral
DNA BIV took place up to passage 10. Here, in turn, the destructive
changes in cells, but smoother were observed.
Conclusions. Bovine Immunodeficiency (BIV) pathogen can
integrate into a homologous cell culture of cattle. The presence of
the genetic material of the causative agent of bovine
immunodeficiency during the cultivation of field isolates in the CVC
cell culture at level 5, and in the LCE cell culture, at the passage 10
was established.

# 069. Інтеграція польового ізоляту вірусу бичачого
імунодефіциту до гомологічної для великої рогатої худоби
культури клітин
Горбатенко С., Кузнецова О., Рудова Н., Солодянкін О.,
Лиманська О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Дослідженнями науковців лабораторій вивчення
лейкозу та молекулярної діагностики ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН
(ННЦ «ІЕКВМ») вперше встановлена наявність генетичного
матеріалу збудників бичачого імунодефіциту (BIV − Bovine
immunodeficiency virus) та спумавірусної інфекції (BFV − Bovine
foamy virus) великої рогатої худоби (ВРХ) у тваринницьких
господарствах України. Підставою для проведення подальших
досліджень була необхідність вивчення біологічних
властивостей збудників, можливості накопичення біологічного
матеріалу у культурі клітин, гомологічній для ВРХ, та розробки
засобу ретроспективної діагностики, що обумовлена цими
збудниками захворювань.
Методи. Зі зразку стабілізованої крові від інфікованої
збудником бичачого імунодефіциту корови видалено
лейкоцитарну фракцію. Методом полімеразної ланцюгової
реакції (ПЛР) підтверджено наявність генетичного матеріалу
BIV у клітинах виділеної фракції. Інтеграцію генетичного
матеріалу проведено у культури клітин ЛЕК (легені ембріону
корови) та КСТ (коронарні судини теляти), адаптовані до
поживного середовища. Кожний пасаж контролювали
візуально, визначаючи стан клітин моношару, а культуральну
рідину на рівні середовища 3-5-7-10-12-15 пасажів
досліджували методом ПЛР. Для візуалізації результатів ПЛР
використовували горизонтальний гель-електрофорез.
Результати. Наявність генетичного матеріалу BIV спостерігали
при молекулярно-генетичному аналізі культури КСТ до 5
пасажу. При візуальному контролі вже з 4 пасажу в
експериментальній культурі клітин спостерігали їх
морфологічну деструкцію з ознаками симпластоутворення, що
проявлялось у збільшенні чисельності клітин з двома або
трьома ядрами. З 5-6 пасажів картина стану моношару
залишалась подібною, але відмічали різке збільшення кількості
відмерлих клітин. У культурі клітин ЛЕК провірусна ДНК BIV
мала місце до 10 пасажу. Тут, в свою чергу, спостерігали
деструктивні зміни клітин, проте більш згладжені.
Висновки. Збудник бичачого імунодефіциту (BIV) спроможний
інтегруватися у культуру клітин гомологічного для ВРХ.
Встановлено наявність генетичного матеріалу збудника
бичачого імунодефіциту при культивуванні польових ізолятів у
культурі клітин КСТ на рівні 5 пасажу, а у культурі клітин ЛЕК
− 10 пасажу.
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# 077. Development of Recombinant Positive Control Sample
for Capripoxviruses Detecting by Real-Time PCR
Kit M., Stegniy B., Solodiankin O., Arefiev V., Bolotin V., Lymanska
O., Rudova N., Gerilovych A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Capripoxvirus (CaPV) diseases are characterized by
high contagiousness and fatality and are classified by the OIE as
particularly dangerous. Among these diseases are Goatpox (GTP),
Sheeppox (SPP) and Lumpy skin disease (LSD). Currently, the
diseases have not been reported in Ukraine, but their spreading in
the border regions of Russia continue to raise concerns.
The conventional polymerase chain reaction (PCR) and real-time
PCR (qPCR) are optimal methods for detection and confirmation of
the CaPV diseases cases. The objective of this work was to develop
a recombinant plasmid, which may be used as a positive control
sample for detecting CaPV diseases by qPCR.
Methods. The plasmid map was created using Clone Manager 9.
The matrix for the insert sequence synthesis was genetic material of
the LSD virus provided by the Food and Agriculture Organization of
the United Nations(FAO)/ the International Atomic Energy Agency
(IAEA) the Animal production and animal health laboratory (Vienna,
Austria); data on the isolates are absent. Synthesis of the P32
protein gene fragment, which is universal for all three pathogens,
amplicon size of 89 base pair (bp), was performed using primer set
CaPV 074 F1/CaPV 074 R1 (Bowden, 2008). The obtained
fragment was ligated to the pTZ57R/T plasmid vector by TA
integration method using the InsTAClone PCR Cloning Kit Thermo
Fisher Scientific. The resulting plasmids were transformed into
E. coli competent cells DH5α. The selective markers of the
transformed clones with the necessary insertion were genes of
resistance to ampicillin and lacZ, which allowed using the blue-white
screening technique. After cultivation of the transformed bacteria,
the plasmids were isolated using the Thermo Scientific GeneJET
Plasmid Miniprep Kit. The DNA plasmid concentration was
determined by the DeNovix DS-11 spectrophotometer.
Results. The E. coli strain DH5α cell clones containing the plasmid
with the 89 bp LSDV P32 gene fragment was obtained. The total
size of the resulting plasmid was 2975 bp. The obtained plasmid
DNA solutions at concentrations of 105, 104, 103, 100 and 10 copies/
mkl were used for qPCR. The resulting plasmid pTZ57R/T_LSD is
detected at the dilution of up to 10 copies/mkl, an average Ct value
of three repeats was 36.87.
Conclusions. The plasmid pTZ57R/T_LSD was developed and
obtained, which may be used as a positive control for PCR
detection of capripoxviruses. Recombinant control sample is a safe
alternative to living cultures. The minimum detectable copy number
was established, as well as the optimal concentration of plasmid
DNA for PCR using the plasmid.

# 077. Розробка рекомбінантного позитивного
контрольного зразка для детекції капріпоксвірусів за
допомогою ПЛР у режимі реального часу
Кіт М., Стегній Б., Солодянкін О., Ареф’єв В., Болотін В.,
Лиманська О., Рудова Н., Герілович А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Захворювання, викликані вірусами роду Capripoxvirus,
характеризуються високою контагіозністю та летальністю і за
класифікацією МЕБ відносяться до особливо небезпечних. До
числа таких хвороб належать віспа кіз, віспа овець та
нодулярний дерматит великої рогатої худоби. Наразі на
території України захворювання не були зареєстровані, але
занепокоєння викликає їх поширення у прикордонних регіонах
Росії. Серед методів ідентифікації збудників для
підтвердження випадків захворювань, викликаних
капріпоксвірусами, оптимальними є класична полімеразна
ланцюгова реакція та ПЛР у режимі реального часу (ПЛР-РЧ).
Метою даної роботи була розробка рекомбінантної плазміди,
що може бути використана у якості позитивного контрольного
зразка для детекції капріпоксвірусів за допомогою ПЛР-РЧ.
Методи. Карту плазміди було створено за допомогою програми
Clone Manager 9. Матрицею для синтезу вставки слугував
генетичний матеріал вірусу нодулярного дерматиту ВРХ,
наданий Лабораторією тваринної продукції та здоров’я тварин
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН при
Міжнародній агенції атомної енергетики (Відень, Австрія), дані
про ізолят відсутні. Синтез ділянки гену білка Р32, що є
універсальною для всіх трьох збудників, довжиною 89 пар
нуклеотидів було проведено з використанням праймерів CaPV
074 F1 та CaPV 074 R1 (Bowden, 2008). Методом ТА-
інтегрування з використанням комерційного набору InsTAClone
PCR Cloning Kit Thermo Fisher Scientific отриманий фрагмент
було ліговано у плазмідний вектор pTZ57R/T. Отриманими
плазмідами трансформували компетентні клітини E. coli штаму
DH5α. Селективними маркерами трансформованих клонів з
необхідною інсерцією слугували гени стійкості до ампіциліну та
lacZ, який дав змогу використати метод синьо-білого скринінгу.
Після культивування трансформованих бактерій плазміди було
виділено за допомогою набору Thermo Scientific GeneJET
Plasmid Miniprep Kit. Концентрацію плазмідної ДНК визначали
за допомогою спектрофотометра DeNovix DS-11.
Результати. Було отримано клони клітин E. coli штаму DH5α,
що містять плазміду з частиною гену Р32 вірусу нодулярного
дерматиту ВРХ довжиною 89 п.н. Повний розмір отриманої
плазміди становить 2975 п.н. Отримані розчини плазмідної ДНК
з концентрацією 105, 104, 103, 100 та 10 копій/мкл було
використано для проведення ПЛР-РЧ. Отримана плазміда
pTZ57R/T_LSD детектується при розведенні до 10 копій/мкл із
середнім для трьох повторів значенням Сt 36,87.
Висновки. Розроблено та отримано плазміду pTZ57R/T_LSD,
що може бути використана як позитивний контрольний зразок
при проведенні ПЛР-детекції капріпоксвірусів. Рекомбінантний
контрольний зразок є безпечною альтернативою культур
живих вірусів. Встановлено мінімальну кількість копій, що
детектується, та оптимальну концентрацію плазмідної ДНК для
проведення ПЛР з використанням плазміди.
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# 094. Comparative Assessment of Microscopic,
Immunofluorescent (Direct) and Culture Research Methods of
Type D C. perfringens Bacterial Suspensions
Boiko P.1, Lozovytska N.2
1Lesya Ukrainka Eastern European National University;
2Volodymyr-Volynsk Interrayon Laboratory of the SSUFSCP

Introduction. Enteral clostridiosis of animals are widely distributed
and cause significant damage to livestock. Timely and accurate
diagnosis is a decisive factor in the infection prevention system.
Therefore, the development of rapid methods for laboratory
diagnosis that include the method of fluorescent antibodies is
relevant.
In previous experiments, we obtained a highly active and type-
specific antiperfringens-serum to the antigens of C. perfringens
vegetative cells of type D that was used to make an experimental
research series of fluorescein isothiocyanate (FITC) of
antiperfringens globulins.
The objective of the study is to compare the sensitivity and
diagnostic value of the direct immunofluorescence method (using
manufactured antiperfringens globulins) with the bacteriological
methods: the method of direct seeding (culture), and method of
microscopy.
Methods.We used microscopic, culture and immunofluorescent
methods in the study. The object of the study was the suspension of
16-hour cultures of type D C. perfringens test strains with different
concentrations of microbial cells. The suspensions were used to
prepare 2 series of microscope slides – the first series of slides was
examined microscopically (Gram stain), and the second one – IF
staining (direct immunofluorescence method). The culture method
suggested planting in appropriate nutrient medium, incubation under
the certain conditions, and counting of grown colonies.
Results. The results of a comparative assessment of the sensitivity
of microscopic, immunofluorescent and culture methods for studying
type D C. perfringens bacterial suspensions (n=5) with different
concentrations of microbial bodies in 1 cm3 showed that the culture
method allows detecting test-microorganisms in suspensions with
concentration of 100 live microbial cells in 1 cm3 of suspension; an
immunofluorescent one – 250 live microbial cells in 1 cm3, and the
method of light microscopy – 500 live microbial cells in 1 cm3.
Conclusions. Analysis of the outcomes of this comparative
sensitivity study of three microbiological methods showed that the
culture method is the most sensitive, immunofluorescence is the
second in sensitivity, and light microscopy occupies the third place.
However, the method of direct immunofluorescence allows not only
elucidating, but also identifying the desired microorganisms within 1
hour. This makes its use promising in the laboratory diagnosis of
anaerobic enterotoxemia.

# 094. Порівняльна оцінка чутливості мікроскопічного,
імунофлуоресцентного (прямий варіант) і культурального
методів дослідження бактерійних суспензій C. perfringens
типу D
Бойко П.1, Лозовицька Н.2
1Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки;
2Володимир-Волинська міжрайонна лабораторія
Держпродспоживслужби

Вступ. Ентеральні клостридіози тварин мають значне
розповсюдження і завдають відчутних збитків тваринництву.
Визначальним у системі профілактики інфекції є вчасна і точна
діагностика. Тому розробка експрес-методів лабораторної
діагностики, до яких відносять метод флуоресціюючих антитіл,
є актуальною.
У попередніх дослідах нами отримано високоактивну і
типоспецифічну антиперфрінгенс-сироватку до антигенів
вегетативних клітин C. perfringens типу D, із якої ми
виготовили експериментально-дослідну серію мічених
ізотіоціанатом флуоресцеїну (ФІТЦ) антиперфрінгенс-
глобулінів.
Мета роботи – порівняти чутливість та діагностичну цінність
методу прямої імунофлуоресценції (із застосуванням
виготовлених антиперфрінгенс-глобулінів) з класичними
методами бактеріологічних досліджень: метод прямого посіву
(культуральний), метод мікроскопії.
Методи. У роботі використано мікроскопічний, культуральний
та імунофлуоресцентний методи. Об’єктом дослідження були
суспензії 16-годинних культур тест-штамів C. perfringens типу D
із різною концентрацією мікробних клітин.Із досліджуваних
суспензій готували 2 серії мікропрепаратів – першу серію
препаратів досліджували мікроскопічно (фарбування за
Грамом), а другу серію– імунофлуоресцентно (метод прямої
імунофлуоресценції). Культуральний метод передбачав висіви
на відповідні живильні середовища, інкубацію при певних
умовах, підрахунок колоній, що виросли.
Результати. Результати порівняльної оцінки чутливості
мікроскопічного, імунофлуоресцентного і культурального
методів дослідження бактерійних суспензій C. perfringens типу
D (п=5) із різною концентрацією мікробних тіл в 1 см3 показали,
що культуральний метод дозволяє виявляти тест-
мікроорганізми у суспензіях із концентрацією 100 живих
мікробних клітин в 1 см3суспензії; імунофлуоресцентний – 250
мікробних клітин в 1 см3, а метод світлової мікроскопії – 500
мікробних клітин в 1 см3.
Висновки. Аналіз результатів порівняльного вивчення
чутливості трьох мікробіологічних методів показав, що
найчутливішим є культуральний метод;друге місце за
чутливістю посідає імунофлуоресцентний і третє – метод
світлової мікроскопії.
Проте методпрямої імунофлуоресценції дозволяє впродовж 1
год не лише виявити, але й ідентифікувати шукані
мікроорганізми.Це робить його застосування перспективним у
лабораторній діагностиці анаеробноїентеротоксемії.
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# 108. Influence of Different Component Ratio of Nutrient
Medium at Level of Bovine Leukemia Virus Accumulation
Zdanevych P., Miahkykh N., Gorbatenko S.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Two major methods of serological diagnosis – the
immunodiffusion test in agar gel (IDT) and the method of enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA) – are used in the system of
prevention and curative measures in relation to bovine leukemia
virus (BLV). The ELISA method has advantages over IDT due to its
high sensitivity, but it requires more costs to purchase a diagnostic
kit and hardware. The IDT is characterized by the presence of a low
sensitivity threshold, although it is distinguished by high specificity
and can be performed practically in field conditions. At the first
stages of the health improving program, as a rule, the IDT method is
used, and at the final one – the ELISA method. The search for
regulations of the maximum accumulation of viral mass in the
manufacture of leukemic antigen due to the balanced ratio of the
nutrient medium components is still relevant.
Methods. The composition of the nutrient medium main
components for the FLK-BLV cultivation uses 199 and Igla medium
with addition of 5-20% of native or aglobulin serum of bovine
animals. The cultivation period of cells is from 3 to 15 days
depending on the state of the monolayer. From 3 to 5 passages are
used in each case. Liquids containing virus that were obtained after
usage of each combination of medium is subject to a concentration
by 10% polyethylene glycol (PEG) with a molecular weight of 6000
with a subsequent exposition of the mixture at 4 оC and
centrifugation at 3000 rpm for 30 minutes. Thus, the residue
obtained has a concentration 100 times greater than the volume
taken. The manufactured antigen is tested for activity in the
immunodiffusion reaction with determining its titer.
Results. A consistently high indicator of viral material concentration
was obtained by growing a cell culture in media with the addition of
10% of both native and aglobulin serum (formation of a precipitation
line to 1:8-1:16 dilution of a positive control serum). Adding 15% of
native serum suppresses the virus producing activity of the nutrient
medium. The maximum virus producing activity of the medium was
observed during adding the aglobulin blood serum at 20%
concentration.
Conclusions. The optimal procedures for incubating the FLK-BLV
cell culture by the ratio of the nutrient medium components and the
time of cultivation were studied. The general conclusion is the
viability of limiting the cultivation period to 10 days when using each
recipe of the nutrient medium: further cultivation leads to a decrease
in the activity of the viral concentrate.

# 108. Вплив різного співвідношення компонентів
поживного середовища на рівень накопичення вірусу
лейкозу ВРХ
Зданевич П., Мягких Н., Горбатенко С.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. В системі профілактично-оздоровчих заходів стосовно
лейкозу великої рогатої худоби (ВРХ) використовуються два
основні методи серологічної діагностики – реакція імунодифузії
в агаровому гелі (РІД) та метод імуноферментного аналізу
(ІФА). Метод ІФА має переваги у порівнянні з РІД за рахунок
високої чутливості, проте потребує більших витрат на
придбання діагностикуму та апаратного забезпечення. РІД
характеризується наявністю низького порогу чутливості, хоча
відрізняється високою специфічністю і може виконуватись
практично у польових умовах. На перших етапах оздоровчої
програми, як правило, використовується РІД, а на
завершальному – метод ІФА. Актуальним є пошук регламенту
максимального накопичення вірусної маси при виготовленні
лейкозного антигену за рахунок раціонального співвідношення
компонентів поживного середовища.
Методи. У складі основних компонентів поживного
середовища для культивування FLK-BLV використовуються
середовища 199 та Ігла з додаванням від 5 до 20% нативної
або аглобулінової сироватки крові ВРХ. Строки культивування
клітин становлять від 3 до 15 діб, в залежності від стану
моношару. В кожному випадку використовується від 3 до 5
пасажів. Вірусвміщуюча рідина, отримана після використання
кожної комбінації середовища піддається концентрації 10%
поліетиленгліколем (ПЕГ) з молекулярною масою 6000 з
наступними експозицією суміші при 4 оС та центрифугуванням
в режимі 3000 об/хв протягом 30 хвилин. Таким чином,
отриманий осад піддається концентрації в 100 разів порівняно
з вихідним об’ємом. Виготовлений антиген перевіряється
на активність в реакції імунодифузії з визначенням його титру.
Результати. Стабільно високий показник концентрації
вірусного матеріалу отримано при вирощуванні культури клітин
на середовищах з додаванням 10% як нативної, так і
аглобулінової сироватки (утворення лінії преципітації до
розведення позитивної контрольної сироватки 1:8-1:16).
Додавання 15% нативної сироватки пригнічує віруспродукуючу
активність поживного середовища. Максимальну
віруспродукуючу активність середовища, до складу якого
додавали аглобулінову сироватку крові, забезпечено при 20%
концентрації компоненту.
Висновки. Вивчено оптимальні регламенти інкубації культури
клітин FLK-BLV за співвідношенням компонентів поживного
середовища і термінами культивування. Загальним висновком
при використанні кожного рецепту поживного середовища є
доцільність обмеження терміну культивування до 10 діб,
оскільки подальше культивування призводить до зниження
активності вірусного концентрату.
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# 110. Comparative Efficiency of Advanced Leukemic
Diagnosticum
Kuznetsova O., Zdanevych P., Myahkykh N., Gorbatenko S.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The technology of making a leukemic antigen for
indicating animals infected with leukemia virus is expensive due to
the use of scarce components – 199 and Eagle’s mediums, and
taking it into consideration the cost of diagnosticum is high and
tends to increase. The aim of the research was to develop the more
active, advanced leukemia diagnosticum for use in the
immunodiffusion reaction (RID) without increasing the cost of the
major basic components of the nutrient medium in order to increase
the effectiveness of detecting infected with the virus of leukemia
animals and to accelerate the eradication time of this disease in a
dysfunctional herd.
Methods. In a nutrient medium that contains 45% of Eagle’s
medium, 45% of 199 medium, 10% of native cattle serum and used
in the cultivation of a transplanted culture of kidney cells of a sheep
embryo that is chronically infected with bovine leukemia virus (FLK-
BLV), a biological (Actovegin) and chemical (dimethyl sulfoxide)
stimulants in the following concentrations: Actovegin – 0.12%,
0.14%, 0.16%, dimethyl sulfoxide – 0.5%, 1.0%, 2.0% were added.
The resulting antigen was subjected to concentration in the system
of water-soluble polymers, as a result of which the experimental
leukemic antigen had an activity in laboratory studies 2 times higher
than a similar commercial preparation. The advanced leukemic
antigen was subject to a study in RID using 576 serum samples of
cattle in a production comparative trial using a commercial
diagnostic kit for the detection of antibodies against the leukemia
virus in cattle blood serum produced by the Veterinary Medicine RE,
Kharkiv.
Results. In most cases, titers of antibodies to cattle LV in 576 blood
serum samples of animals susceptible to leukemia were higher
when using an experimental antigen compared to the commercial
one. In some cases (approximately 8% of the samples studied), the
use of an experimental leukemia antigen made it possible to
establish a diagnosis of leukemia based on the results of the
detection of antibodies to cattle LV, while using the antibody control
antigen to leukemia virus was not detected at all.
Conclusions. The activity level of the obtained experimental series
of antigen against cattle LV made on a nutrient medium with the
addition of Actovegin and dimethyl sulfoxide antigen-stimulating
preparations is 2 times higher compared to the control one.
Experimental antigen meets the requirements of antileukemia
diagnostic aid and can be recommended for the diagnosis of the
disease in the veterinary medicine laboratories of various levels.

# 110. Порівняльна ефективність удосконаленого
лейкозного діагностикуму
Кузнецова О., Зданевич П., Мягких Н., Горбатенко С.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Технологія виготовлення лейкозного антигену для
індикації інфікованих вірусом лейкозу тварин є
високовартісною у зв’язку з використанням дефіцитних
компонентів – середовища 199 та Ігла, вважаючи на це
собівартість діагностикуму висока і має тенденцію до
зростання. Метою проведення досліджень було отримання
більш активного, удосконаленого лейкозного діагностикуму
для використання в реакції імунодифузії (РІД) без збільшення
витрат на основні базові компоненти поживного середовища
для підвищення ефективності виявлення інфікованих вірусом
лейкозу тварин та прискорити терміни ірадикації
захворювання у неблагополучному щодо вищеозначеного
захворювання стаді.
Методи. До поживного середовища, яке вміщує 45%
середовища Ігла, 45% середовища 199, 10% нативної
сироватки великої рогатої худоби (ВРХ) і використовується
при культивуванні перещеплюваної культури клітин нирки
ембріону вівці, хронічно інфікованої вірусом лейкозу ВРХ (FLK-
BLV), додавали біологічний (актовегін) та хімічний
(диметилсульфоксид) стимулятори в концентраціях: актовегін
– 0,12%, 0,14%, 0,16%, диметилсульфоксид – 0,5%, 1,0%,
2,0 %. Отриманий антиген було піддано концентруванню у
системі водорозчинних полімерів, в результаті чого
експериментальний лейкозний антиген мав при лабораторних
дослідженнях активність у 2 рази вищу ніж аналогічний
комерційний препарат. Удосконалений лейкозний антиген
було піддано дослідженню в РІД на 576 пробах сироватки
крові ВРХ у виробничому порівняльному випробуванні з
використанням комерційного діагностичного набору для
визначення антитіл проти вірусу лейкозу в сироватці крові
великої рогатої худоби виробництва НДП «Ветеринарна
медицина», м. Харків.
Результати. У більшості випадків титри антитіл до ВЛ ВРХ у
576 пробах сироватки крові тварин умовноблагополучного
щодо лейкозу ВРХ стада, що піддані дослідженню, були
вищими при використанні експериментального антигену у
порівнянні з комерційним. В окремих випадках (приблизно 8%
досліджених проб) використання експериментального
лейкозного антигену дало можливість встановити діагноз на
лейкоз за наслідками виявлення антитіл до ВЛ ВРХ, в той час
як за використання контрольного антигену антитіла до вірусу
лейкозу не встановлені взагалі.
Висновки. Активність отриманої експериментальної серії
антигену проти ВЛ ВРХ, виготовленого на поживному
середовищі з додаванням антигенстимулюючих препаратів
актовегіну та диметилсульфоксиду, у 2 рази вища у порівнянні
із контрольним. Експериментальний антиген відповідає
вимогам протилейкозного діагностичного засобу і може бути
рекомендованим для діагностики захворювання в
лабораторіях ветеринарної медицини різного рівня.
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# 121. Development of a Model for Forecasting the Lice
Population Dynamics
Chipak N., Henyk I.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. The development of a model for the lice population
dynamics is important for determining the population size at a given
moment or the time span in the present migration situation in the
world, depending on the anti-epidemic measures and the number of
breeding stock. The objective of this study is to construct a model
for forecasting the development of the laboratory population of lice.
Methods. Passaging the laboratory population of the Pediculus
humanus lices was carried out in accordance with the classic
method of feeding lice on humans (using special boxes, where one
side is covered with a membrane, through which the lice can feed
on human blood). Word Excel program with the additional statistical
functions was used for statistical processing.
Results. Studies of the lice population development from their
puberty period (from 14 days) and to death (60 days) have been
carried out, the probable natural situations of the ratio of females
and males have been modeled in each case, in particular, with the
complete absence of anti-epidemic measures. Six model groups
were created: first - only females, second - twice less females than
males, third - equal number of females and males, other three -
twice, three times and four times more females than males. Trend
lines (linear, logarithmic, exponential, polynomial function) were
plotted on the basis of the obtained data of the population
depending on the time (days) at different time intervals (1-7 days,
8-15 days, 1-21 days, 1-28 days, 1-30 days, 1-45 days). Trend lines
were estimated by the accuracy approximation, the polynomial
function with the degree 2 had accuracy value ranged between 0.8
and 1.0 (1-30 days and 1-45 days). This data underlied the
definitions of trends of the plotted trends from the actual indicators
in the corresponding time intervals, which ranged from 6.59±4.53%
to 16.52±6.78%; the least deviation was 6.59±4.53%, the Student's
coefficient is 0.44834 (Student's critical ratio of 2.002, degree of
freedom is 58) — this is a polynomial function with a degree of two
in the time interval of 1-30 days, which has approximation accuracy
of 0.9629. The trend line of the linear function of population
development in accordance with the primary breeding stock
(females) was plotted, and the approximation accuracy was 0.9993,
which confirms that this function can be used to forecast the result.
Conclusions. It is determined that the number of males (but not
their absence) does not affect the number of eggs laid. It is
determined that the polynomial function with the degree of two in
the time interval of 1-30 days (y(x)=ax2+bx+c) is identical to the
natural conditions of the population in the absence of antiepidemic
measures — this is a model for forecasting the development of the
laboratory population of lice. The functional connection of the lice
population from the initial breeding stock has a direct linear
dependence and is determined by the function y(n)=mn+k. Future
studies will be aimed at developing a model that takes into account
various natural processes (mechanical impact, influence of adverse
conditions).

# 121. Створення моделі для прогнозування розвитку
популяції вошей
Чіпак Н., Геник І.
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Розробка моделі розвитку популяції вошей важлива
для визначення об’єму популяції в заданий проміжок часу при
сучасній міграційній ситуації у світі залежно від
протиепідемічних заходів та кількості маточного поголів’я.
Метою є побудова моделі для прогнозування розвитку
лабораторної популяції вошей.
Методи. Пасажування лабораторної популяції вошей Pediculus
humanus проводили за класичною методикою годування
вошей на людях (за допомогою спеціальних коробок, де один
бік, вкритий мембраною, через який воша може харчуватися
кров'ю людини). Статистичну обробку проводили за
допомогою програмиWord Excel із додатковими
статистичними функціями.
Результати. Проведено дослідження розвитку популяції вошей
в період їх статевої зрілості (від 14 днів) і до загибелі (60 днів),
змодельовано імовірні природні ситуації співвідношення самок і
самців у кожному випадку зокрема, при повній відсутності
протиепідемічних заходів; шість модельних груп – лише самки,
кількість самок вдвічі менша від кількості самців, кількість
самок рівна кількості самців, кількість самок вдвічі, втричі та в
чотири рази більша від кількості самців. На основі отриманих
даних побудовано лінії трендів (лінійної, логарифмічної,
степеневої, поліноміальної функції) розвитку популяції залежно
від часу за різні проміжки (1-7 дні, 8-15 дні, 1-21 дні, 1-28 дні,
1-30 дні, 1-45 дні). Лінії трендів було оцінено за величиною
достовірності апроксимації, поліноміальна функція із ступенем
2 мала величину достовірності в межах від 0,8 до 1,0 (1-30 дні
та 1-45 дні). На основі цих даних проведено визначення
відхилень побудованих трендів від фактичних показників в
відповідних часових проміжках, які становили від 6,59±4,53%
до 16,52±6,78%; найменше відхилення становило 6,59±4,53%,
коефіцієнт Стьюдента 0,4834 (критичний коефіцієнт
Стьюдента 2,002, ступінь свободи 58) - це поліноміальна
функція із ступенем два в часовому проміжку 1-30 дні, яка має
величину достовірності апроксимації 0,9629. Побудовано лінію
тренду лінійної функції розвитку популяції залежно від
первинного маточного поголів’я (самок), величина
достовірності апроксимації становила 0,9993, що підтверджує,
що дану функцію можна використовувати для прогнозування
результату.
Висновки. Встановлено, що кількість самців (але не їхня
відсутність) не впливає на кількість відкладених яєць.
Визначено, що поліноміальна функція із ступенем два в
часовому проміжку 1-30 дні (y(x)=ax2+bx+c), ідентична
природнім умовам популяції при повній відсутності
протиепідемічних заходів – є моделлю для прогнозування
розвитку лабораторної популяції вошей. Залежність розвитку
популяції вошей від початкового маточного поголів’я має пряму
лінійну залежність і визначається функцією y(n)=mn+k.
Майбутні дослідження спрямовані на побудову моделі, в якій
враховані природні процеси різних напрямків (механічний
вплив, вплив несприятливих умов).
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# 190. Putative RNA Thermometers in Mycobacterium
Tuberculosis Genome
Lymanska O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Regulatory RNA of prokaryotes, their structure,
biological functions, identification, as well as the possibilities of use
in medicine and biotechnology are the focus of a number of
research laboratories. Living microorganisms are periodically
subjected to changes in environmental conditions, in particular,
temperature. Pathogenic microorganisms often respond to
temperatures around 37 °C by induction of the expression of
virulence genes.
At present, there is a number of RNA thermometers that are
structurally and functionally different, and they control numerous
cellular processes. Known molecular thermometers control transfer
through isolation of the ribosome-binding site, and most of them are
located in 5'-UTR of heat shock bacterial genes or virulence genes.
At low temperature, the Shine-Dalgarno sequence (SD-sequence) is
masked (inside the hairpin structure). Increasing the temperature
destabilizes the hairpin structure in such a way that the ribosome
binding site (SD sequence) becomes available, which allows
translation initiation.
The algorithm and criteria for searching for potential RNA
thermometers were previously designed, which allows searching for
potential RNA thermometers in the genome of socially significant
pathogens of humans and animals.
The goal of this work was to search for potential RNA thermometers
in the mycobacterium tuberculosis (MTB) genome.
Methods. MTB sequences from the GenBank database were
selected for computer analysis. The Mfold software was used to
search for uncanonical secondary structures.
Results. The bioinformatics analysis of the genome of socially
significant pathogens of humans and animals – mycobacterium
tuberculosis, in the presence of potential RNA-thermometers was
performed in this work. For different MTB strains with a complete
genome (CDC1551, H37Rv, KZN1435, Beijing), potential hairpin
thermoregulators had been identified that were located in the 5'-
untranslated regions (UTR) of the virulence genes. In particular, for
the so-called “Beijing strain” that caused an epidemic of drug-
resistant tuberculosis in the United States, the hairpin structure in
5'-UTR of the gene encoding ESAT-6 protein factor was
determined. The parameters of this hairpin correspond to the criteria
of potential RNA thermometers. The melting point of this hairpin is
39.5 °C at physiological ionic strength, it contains the canonical
codon AUG initiation of translation.
Conclusions. The data obtained can be used to understand the
effect of the protective mechanisms of bacteria to prevent the
effects of temperature fluctuations.

# 190. Потенційні РНК-термометри в геномі мікобактерій
туберкульозу
Лиманська О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Об’єктом пильної уваги низки науково-дослідних
лабораторій є регуляторні РНК прокаріотів, їх структура,
біологічні функції, ідентифікація, а також можливості
використання в галузі медицини та біотехнології.
Мікроорганізми, що вільно живуть, періодично піддаються зміні
умов навколишнього середовища, зокрема, температури.
Патогенні мікроорганізми часто реагують на температуру
близько 37 °С індукцією експресії генів вірулентності.
Наразі відомо низку РНК-термометрів, що структурно та
функціонально відрізняються, які контролюють численні
клітинні процеси. Відомі молекулярні термометри здійснюють
контроль трансляції через ізоляцію ділянки, що зв’язує
рибосому, та більшість з них локалізовані в 5′-UTR бактерійних
генів теплового шоку або генів вірулентності. При низькій
температурі послідовність Шайн-Дальгарно (SD-послідовність)
маскується (знаходиться всередині шпилькової структури).
Підвищення температури дестабілізує шпилькову структуру
таким чином, що сайт зв’язування рибосоми (SD-послідовність)
стає доступним, що дозволяє ініціацію трансляції.
Раніше встановлено алгоритм та критерії пошуку потенційних
РНК-термометрів, що дозволяє проводити пошук потенційних
РНК-термометрів в геномі соціально значущих патогенів
людини і тварин.
Метою даної роботи був пошук потенційних РНК-термометрів у
геномі мікобактерій туберкульозу (МТБ).
Методи. Для проведення комп’ютерного аналізу обрано
секвеновані послідовності МТБ з бази даних GenBank. Для
пошуку неканонічних вторинних структур використовували
програму Mfold
Результати. В роботі проведено біоінформатичний аналіз
геному соціально значущих патогенів людини і тварин –
мікобактерій туберкульозу, щодо наявності потенційних РНК-
термометрів. Для різних штамів МТБ з повністю секвенованим
геномом (СDС1551, H37Rv, KZN1435, Beijing) визначено
потенційні шпилькові терморегулятори, які локалізовано в 5´-
нетрансльованій області (UTR) генів вірулентності. Зокрема,
для так званого «пекінського штаму» Beijing, який спричинив
епідемію лікарсько-резистентного туберкульозу в США,
визначено шпилькову структуру в 5´-UTR гена, що кодує
протеїновий фактор вірулентності ESAT-6. Параметри
зазначеної шпильки відповідають критеріям потенційних РНК-
термометрів. Температура плавления цієї шпильки становить
39,5 °С за фізіологічної іонної сили, вона містить канонічний
кодон AUG ініціації трансляції.
Висновки. Отримані дані можуть бути використані для
розуміння дії захисних механізмів бактерій для запобігання
наслідків температурних коливань.
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# 224. Generation of Amphibian Cell Cultures
Savinova I., Klestova Z.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms

Introduction. Emerging diseases are requiring the identification of
causative pathogen sources. Infectious diseases of amphibians are
insufficiently studied, both in terms of causative pathogens and in
terms of pathogens they can host. Scientist were giving
consideration to the infectious diseases of amphibians since 2009,
as ranavirosis and chytridiomycosis are recommended by the OIE
for the necessary diagnostics. In Ukraine, the diagnostics of
infectious diseases of amphibians is not developed; there are no
diagnostic systems.
The objective was to obtain cell cultures from representatives of the
Amphibian class (Amphibia), study their cultural and morphological
properties and possibility of their usage in veterinary virology and
biotechnology.
Methods. For obtaining cell cultures, there were used methods of
primary explants and trypsinization: cold, thermal, without
preheating; passage method; cytomorphological (making stained
preparations for studying cell morphology); microscopic (studying
the morphology and structure of native and histological
preparations, percentage of living cells and adhesion efficiency).
The cell donor was the African clawed frog (Xenopus laevis) (n=9)
with the average weight of 2.5 g.
Results. The method of primary explants provided a high
percentage (90-96%) of living cells obtained from amphibian
tissues, but with low adhesion efficiency (10-25% of the total
number of inoculated cells after 48 hours). It was less effective than
the enzymatic disaggregation method. The cold trypsinization
method (at 4-8 °C) during 12 hours ensured the cell yield per gram
of tissue on average higher by 54.1% than the primary explant
method. The number of viable cells was 55-68%, and adhesion was
the lowest among all the methods used (it was 4-5.5% after 48
hours). The method of fractional trypsinization (without preheating)
with the use of 0.25% trypsin solution at a temperature of 22 °C
provided the highest cell yield — 11.6±0.5x106 cells/g of tissue. The
output of viable cells of the subculture was 90%; the adhesion
efficiency was 41% for 48 hours. The optimum growth of
subcultures (XL) was observed at 29 °C, the proliferation index at
72-hour maximum – 4.3±0.1, the single cell layer formation occurred
in 14±2 days. The optimal substrate for adhesion and proliferation of
primary amphibian cell cultures is a polystyrene substrate that
needs treatment (FBS application: 1 cm3 of FBS per 25 cm2 of
growth surface) during 14 days at a temperature of 4 °C. Among the
applied nutritional media (DMEM, RPMI-1640, 199) and their
compositions (RPMI-1640/DMEM 2:3 and DMEM/199 1:1), the
optimal one was found; that was the DMEM medium (with 12-15%
fetal bovine serum), adjusted by osmotic pressure up to 180-250
mOsm/l (by adding sterile water for injections in an amount of 20%).
It is easy to obtain subculture XL up to 6-8 passages. From then on
the monolayer did not appeared.
Conclusions. For the first time, the methodology was developed
and primary cell cultures and cell subcultures were obtained from
Xenopus leavis, which may be used in biotechnology and for virus
research.

# 224. Отримання культур клітин амфібій
Савінова І., Клестова З.
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів
мікроорганізмів

Вступ. Емерджентні захворювання вимагають виявлення
джерел збудників. Інфекційні хвороби амфібій недостатньо
вивчені як щодо збудників, так і патогенів, хазяями яких, вони
можуть бути. Інфекційним хворобам амфібій увага
приділяється з 2009 р., так як ранавіроз та хітрідіомікоз
рекомендовані МЕБ для необхідної діагностики. В Україні
діагностика інфекційних захворювань амфібій не розроблена,
відсутні діагностичні системи.
Метою було отримання культур клітин від представників класу
Амфібії (Amphibia), вивчення їх культурально-морфологічних
властивостей та можливостей використання у ветеринарній
вірусології та біотехнології.
Методи. Отримання культур клітин (методи первинних
експлантатів та трипсинізації: холодова, теплова, без підігріву);
метод пасажування, цитоморфологічний (виготовлення
пофарбованих препаратів для дослідження морфології клітин);
мікроскопічний (дослідження морфології та структури
нативних та гістологічних препаратів, % живих клітин та
ефективність адгезії). Донори клітин – жаба шпоркова
гладенька (Xenopus laevis) (n=9) середньою масою 2,5 г.
Результати. Метод первинних експлантатів забезпечував
найвищий відсоток (90-96%) живих клітин, отриманих з тканин
амфібій, але за низької ефективності адгезії (10-25% загальної
кількості посіяних клітин через 48 год.). Він виявився менш
ефективний за метод ферментативної дезагрегації. Метод
холодової трипсинізації (за 4-8 °С) впродовж 12 год.
забезпечував вихід клітин на грам тканини в середньому
вищий на 54,1%, ніж метод первинних експлантатів. Кількість
життєздатних клітин – 55-68%, і адгезія була найнижчою серед
усіх застосованих методів (складала 4-5,5% через 48 год.).
Метод дробової трипсинізації (без підігріву) з використанням
0,25% розчину трипсину за температури 22 °С забезпечував
найбільший вихід клітин – 11,6±0,5х106 кліт/г тканини. Вихід
життєздатних клітин субкультури – 90%, ефективність адгезії –
41% на 48 год. Оптимуму росту субкультур (XL) – за t 29 °С,
індекс проліферації на 72 год. максимальний – 4,3±0,1,
утворення моношару клітин відбувалось за 14±2 діб.
Оптимальним субстратом для забезпечення адгезії та
проліферації первинних культур клітин амфібій є
полістиролови субстрат, який потребує обробки (нанесення
FBS: 1 см3 FBS на 25 см2 ростової поверхні) протягом 14 діб за t
4 °С. Із застосованих поживних середовищ (DMEM, RPMI-1640,
199) та їх композицій (RPMI-1640/DMEM 2:3 та DMEM/199
1:1) виявлене оптимальне – середовище DМЕМ (з 12-15%
фетальної сироватки ВРХ), скориговане за осмотичним тиском
до 180-250 мОсм/л (додаванням стерильної води для інє’кцій у
кількості 20%). Субкультуру XL легко отримувати до 6-8
пасажів. В подальшому моношар не утворювався.
Висновки. Вперше відпрацьовано методологію та отримано
первинні та субкультури клітин з Xenopus leavis, які можна
використовувати в біотехнології та для досліджень вірусів.
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# 253. Cryopreservation of Mycobacterium bovis,
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium strains
and Atypical Mycobacteria
Kalashnyk M., Kalashnyk N., Bilushko V., Kovalenko I., Pozmogova
S., Zavgorodniy A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The question of timely and correct diagnosis of
tuberculosis and paratuberculosis remains actual in farm animals
nowadays. In turn, the effectiveness and quality of laboratory
research depends on the state of the biological material,
transportation conditions, conservation methods, and storage time.
Therefore, the effective cryopreservation of Mycobacterium bovis,
Mycobacterium tuberculosis, and Mycobacterium avium complex
pathogens is an important factor while transportation and storage of
mycobacteria cultures, as well as in the development of new
diagnostic drugs and vaccines, fundamental research, biobanking.
The aim of our research was to study the effect of cryopreservation
and freeze-thawing process on viability and growth rates of
mycobacteria cultures.
Methods. Reference strains M. bovis Vallee, M. tuberculosis
H37Rv, M. avium D4ER, M. avium subsp. paratuberculosis Demetra
and the culture of atypical mycobacteria M. fortuitum were used in
our study. Cryopreservation of mycobacteria strains were conducted
at the temperature -20 ˚С, -80 ˚С and -196 ˚С in liquid nitrogen.
Strains were stored during 7, 30, 60 days. Aliquots of mycobacteria
strains were exposed of one, five and ten-times of freeze-thawing
process and inoculated on selective solid nutrient medium.
Statistical analysis was conducted with calculation of mean and
standard deviation. Shapiro test, Wilcoxon rank sum test, Student
test were used to compare obtained data in experimental and
control groups.
Results. Cryopreservation of mycobacteria strains with temperature
conditions of -20 ˚C and -80 ˚C were more effective (р<0.01) by the
growth rate compare to conservation in liquid nitrogen. There is no
significant difference (р>0.05) between solvents of mycobacteria
aliquots (phosphate buffer, tris, physiological solution). Ten times
process of freeze-thawing in liquid nitrogen led to devitalization of
mycobacteria cells and lack of growth of mycobacteria cultures on
nutrient media.
Conclusions. The results of conducted research indicate that
storage of mycobacteria cultures with conditions -20 ˚С and -80 ˚С
are optimal cryopreservation modes. Multiple freeze-thawing in
liquid nitrogen leads to the destruction of mycobacterial cells. It can
be used in production technologies of antigenic drugs for diagnosis
of tuberculosis and paratuberculosis in farm animals.

# 253. Кріоконсервація штамів Mycobacterium bovis,
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium та
атипових мікобактерій
Калашник М., Калашник Н., Білушко В., Коваленко І.,
Позмогова С., Завгородній А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Своєчасна і правильна постановка діагнозу на
туберкульоз і паратуберкульоз у сільськогосподарських тварин
залишається актуальною на сьогоднішній день. У свою чергу
результативність та якість проведення лабораторних
досліджень залежить від стану біологічного матеріалу, умов
транспортування, методів консервування і строків його
зберігання. Тому ефективна кріоконсервація клітин збудників
Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis та
Mycobacterium avium complex є важливим фактором при
транспортуванні та зберіганні культур мікобактерій, а також
при розробці нових діагностичних та вакцинних препаратів,
фундаментальних дослідженнях, біобанкінгу тощо. Метою
нашої роботи було вивчення впливу кріоконсервування та
процесів заморожування-розморожування на життєздатність і
ростові властивості культур мікобактерій.
Методи. Для роботи використовували референтні штами M.
bovis штам Vallee, M. tuberculosis штам H37Rv, M. avium штам
D4ER, M. avium subsp. paratuberculosis Demetra, а також
культуру атипових мікобактерій M. fortuitum.
Кріоконсервування штамів мікобактерій проводили за
температури мінус 20 ˚С, 80 ˚С, та у рідкому азоті (-196 ˚С).
Штами зберігали протягом 7, 30 та 60 діб. Аліквоти штамів
мікобактерій піддавали 1-, 5- та 10- разовому процесу
заморожування-розморожування та висівали на селективне
щільне поживне середовище. Статистичну обробку даних
проводили з обчисленням середнього значення та
стандартного відхилення, а також з використанням критеріїв
Шапіро-Уілка, Уілкоксона та Стьюдента при порівнянні
дослідних та контрольних вибірок.
Результати. Зберігання штамів мікобактерій за температури
мінус 20 ˚С і 80 ˚С було більш ефективним (р<0,01) за
показниками ростової активності у порівнянні з
консервуванням аліквот мікобактерій у рідкому азоті. Не
встановлено достовірної різниці (р>0,05) між розчинниками
мікобактеріальних аліквот (фосфатний буфер, тріс,
фізіологічний розчин). Процес 10-разового заморожування-
розморожування у рідкому азоті призводив до девіталізації
мікобактеріальних клітин та відсутності росту культур на
поживному середовищі для культивування мікобактерій.
Висновки. Результати проведених досліджень свідчать про
те, що зберігання культур мікобактерій за температури -20 ˚С і
-80 ˚С є оптимальними режимами кріоконсервації.
Багаторазовий процес заморожування-розморожування у
рідкому азоті призводить до руйнування мікобактеріальних
клітин і потенційно може бути використаний у технології
виготовлення антигенних препаратів для діагностики
туберкульозу і паратуберкульозу сільськогосподарських
тварин.
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# 258. Using PVT-09/B Strain for Development ELISA Kit for
Antibodies Detection in Blood Serum of Chicken and Turkey to
Metapneumovirus Infection
Ivleva O., Nalyvaiko L.
Luhansk National Agrarian University

Introduction. Metapneumovirus infection (MPVI) of bird is
registered among wild birds and poultry in more than 50 countries of
the world, including Ukraine. Since the clinical signs and
pathological changes in MPVI are not pathognomonic, laboratory
diagnostic methods are main role in setting the diagnosis. The
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is used to detect
specific antibodies (Ab). The Ukraine’s ELISA kit is absent,
therefore the development of domestic ELISA kit for Ab detection to
MPV in blood serum of chicken and turkey is urgent today.
Methods. A local PVT-09/B strain of metapneumovirus isolated
from sick turkeys was used in the studies. The diagnostic value of
the domestic ELISA kit was checked in comparison with the similar
commercial ELISA kit (IDEXX, USA).
Results. The main stages of the development of a domestic ELISA
kit for Ab detection to MPV were making the specific components,
the selection of non-specific ones, and the determination of optimal
reaction conditions. The optimal concentrations of the reaction
components and the conditions of their interaction were determined,
the limits of specific and non-specific reactions, a formula count the
reaction results was developed, a positive-negative threshold for the
diagnostic evaluation of the data was determined. The comparative
estimation of the domestic indirect ELISA method and the similar
ELISA kit by IDEXX (USA) was presented. The ELISA diagnostic
titre was established using the method of successive sera dilutions,
ranging from 1:100 to 1:12800 dilutions. For each dilution, the
correlation coefficient was determined with the value of the titers in
successive dilutions – the serum dilution 1:400 was determined as a
working one. In accordance with the OВ values of the studied sera,
a calibration curve was made, and a linear regression equation was
derived for calculating the logarithmic value of the research serum
titters. Based on the results of the kit assessment it was concluded
that it could be introduced into laboratory routine for monitoring
studies and evaluating the efficiency of vaccine prevention against
the metapneumovirus.
Conclusions. Ukrainian’s ELISA-kit is quantitative, easy to use and
is carried out in one dilution of serum. Compared with foreign
counterparts, the domestic kit is almost 2 times cheaper (UAH 12.5
thousand compared to the IDEXX (USA) – 20 thousand UAH), it is
competitive and import-substituting.

# 258. Використання штаму PVT-09/B у розробці тест-
системи для виявлення антитіл до метапневмовірусної
інфекції в сироватках крові курей та індиків
імуноферментним методом
Івлева О., Наливайко Л.
Луганський національний аграрний університет

Вступ. Метапневмовірусну інфекцію (МПВІ) птиці реєструють
серед свійської та дикої птиці більш, ніж у 50 країнах світу, у
тому числі і в Україні. Оскільки клінічні ознаки та
патологоанатомічні зміни за МПВІ не є патогномонічними,
основну роль у встановленні діагнозу відіграють лабораторні
методи діагностики. Для виявлення специфічних антитіл (АТ)
використовують метод імуноферментного аналізу (ІФА). В
Україні ІФА-тест-система відсутня, тому розробка вітчизняного
ІФА-діагностикуму для виявлення АТ до МПВ в сироватках
крові курей та індиків на сьогодні є актуальною.
Методи. У дослідженнях використано місцевий штам PVT-09/B
метапневмовірусу, ізольований від хворих індиків. Діагностичну
цінність вітчизняного ІФА-методу перевіряли порівняно з
аналогічною тест-системою виробництва фірми IDEXX (США).
Результати. Основними етапами розробки вітчизняної тест-
системи ІФА для виявлення специфічних антитіл до МПВ курей
та індиків було: виготовлення специфічних, підбір
неспецифічних компонентів та визначення оптимальних умов
проведення реакції. Визначені оптимальні концентрації
компонентів реакції і умови їх взаємодії, граничні показники
специфічної і неспецифічної реакцій, виведено формулу для
обліку результатів реакції, визначено позитивно-негативний
поріг для діагностичної оцінки отриманих даних. Надана
порівняльна оцінка вітчизняного непрямого методу ІФА з
аналогічною тест–системою фірми «IDEXX» (США).
Діагностичний титр в ІФА встановлювали методом послідовних
розведень різних сироваток, починаючи з розведення 1:100 до
1:12800. Для кожного розведення визначали коефіцієнт
кореляції з значенням титрів при послідовних їх розведеннях –
розведення сироватки 1:400 було визначено робочим. У
відповідності зі значеннями ОГ досліджуваних сироваток була
побудована калібрувальна крива і виведене рівняння лінійної
регресії для обрахунку логарифмічного значення титрів
дослідних сироваток. За результатами апробації тест-системи
зроблено висновок про можливість її впровадження у
лабораторну практику для проведення моніторингових
досліджень та оцінки ефективності вакцинопрофілактики
щодо метапневмовірусу.
Висновки. Вітчизняний ІФА-метод є кількісним, простим у
використанні і проводиться в одному розведенні сироватки. У
порівнянні з закордонними аналогами вітчизняна тест-система
дешевша у 2 рази (12,5 тис. грн, у порівнянні з тест-системою
фірми «IDEXX» (США) – 20 тис грн.), є конкурентоспроможною
і імпортозаміщуючою.
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# 313. Immunosensor-Based Methods for Detection Bacterial
Pathogens Affecting Public Health
Kepple O., Ushkalov V., Starodub M.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. Pseudomonas aeruginosa is a ubiquitous bacterium,
classified as an opportunistic pathogen of humans, animals, and
plants. Multidrug-resistant P. aeruginosa poses a threat in hospitals,
where it can cause serious nosocomial infections, such as
bloodstream infections and pneumonia. Salmonella typhimurium is
notably known as an important bacterial pathogen that causes
numerous foodborne illnesses among humans and animals over the
world. The use of immunosensors based on the antigen-antibody
interaction principle is a new and effective strategy for indication
and identification of bacterial agents for laboratory diagnosis, food
safety and public health security. The aim of our study was to
develop surface plasmon resonance (SPR) immunosensor-based
approach to early-stage detection of bacterial pathogens such as
P. aeruginosa and S. typhimurium.
Methods. An immunosensor for detection of bacterial agents was
constructed by immobilizing a polyclonal antibody on a planar glass
sensor chip surface coated with ~50nm gold film. In our work, we
used SPR biosensor Plasmon 6 designed by V.E. Lashkaryov
Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine. The selectivity
of the SPR biosensor was assayed using a series of bacterial
antibody concentrations and dilution series of the antigen (bacteria;
strains P. aeruginosa 9027, S. typhimurium 144). Binding between
the antibody and antigen occurred and the additional mass of the
bound bacteria caused a shift in the sensor's resonant frequency.
Results. The SPR immunosensor showed promise for detection of
P. aeruginosa at 2×102 cells/cm3 and S. typhimurium at 1×103 cells/
cm3 in phosphate buffer. Analysis of raw milk contaminated by given
microorganisms found respective levels of 2.5×103 – 5×105 cells/
cm3 and 2.5×103 – 3×105 cells/cm3. The sensitivity exhibited a range
up to 1000 arbitrary response units (RU) for the most positive
S. typhimurium serum at a dilution of 103 and P. aeruginosa at 102.
The results of determining the number of bacteria in phosphate
buffer and in raw milk with the SPR approach are satisfactorily
correlated with the results reached with the same indices of
bacterial culture using the standard plate count (SPC) agar method.
Conclusions. The sensitivity, specificity, precision and
reproducibility obtained suggests that this immunosensor-based
approach could be used for detecting, monitoring, and controlling
bacterial agents that affect public health. Work on the optical
immunosensor continues, and more tests should be done to confirm
the limits of detection for other biological samples.

# 313. Імуносенсорні методи для детекції бактеріальних
патогенів, шкідливих для здоров'я населення
Кеппл О., Ушкалов В., Стародуб М.
Національний університет біоресурсів і природокористування
України

Вступ. Pseudomonas aeruginosa – це опортуністичний
бактеріальний патоген людини, тварин і рослин, що
характеризується убіквітарним розповсюдженням.
Мультирезистентна P. aeruginosa особливо небезпечна в
умовах лікарень, де є збудником тяжких нозокоміальних
інфекцій, таких як сепсис і пневмонія. Salmonella typhimurium є
збудником та етіологічним чинником харчових
токсикоінфекцій людей і тварин в усьому світі. Імуносенсорний
метод на принципі взаємодії «антиген-антитіло» – це нова та
ефективна стратегія індикації та ідентифікації бактеріальних
патогенів для забезпечення якісної лабораторної діагностики,
безпеки харчових продуктів та охорони здоров'я населення.
Метою нашого дослідження було розробити метод визначення
бактерій P. aeruginosa і S. typhimurium за допомогою
імуносенсору на базі поверхневого плазмонного резонансу
(ППР).
Методи. Імуносенсорна тест-система детекції бактеріальних
патогенів була сконструйована шляхом іммобілізації
поліклональних антитіл на скляній поверхні сенсорного чіпу,
вкритій ~50 нм золотою плівкою. В наших дослідженнях в
якості ППР біосенсору був використаний спектрофотометр
«Plasmon 6», розроблений в Інституті фізики напівпровідників
імені В.Є. Лашкарьова НАН України. Специфічність тест-
системи аналізували з використанням серії концентрацій
бактеріальних антитіл і серій розведення антигену (бактерій
штамів P. aeruginosa 9027, S. typhimurium 144). Іммобілізація
біологічного матеріалу на поверхні чіпу та виникнення з ним
специфічних взаємодій супроводжувалась зміною
резонансного кута.
Результати. Чутливість ППР імуносенсору для виявлення
P. aeruginosa становила 2×102 клітин/см3 та S. typhimurium –
1×103 клітин/см3 у фосфатному буфері. Аналіз сирого молока,
контамінованого даними мікроорганізмами, продемонстрував
чутливість індикації P. aeruginosa в межах 2,5×103 - 5×105
клітин/см3 і S. typhimurium – 2,5 × 103 - 3×105 клітин/см3.
Досліджено, що відгук ППР біосенсору «Плазмон-6» становить
від 1000 одиниць (Response Units). Робочий титр сироватки
дозволяє виявити мінімальну порогову кількість S. typhimurium
103 клітин/см3 і P. aeruginosa – 102 клітин/см3. Результати
визначення бактерій в фосфатному буфері та сирому молоці
за допомогою ППР біосенсору задовільно корелюють з
результатами, отриманими за тими ж показниками класичним
методом посіву бактерій на живильне середовище.
Висновки. Висока чутливість, специфічність, точність та
відтворюваність імуносенсорного аналізу дозволяють
використовувати даний метод детекції бактерій для
моніторингу та контролю бактеріальних патогенів, шкідливих
для здоров'я населення. Незважаючи на здобутки, робота над
удосконаленням ППР імуносенсорної тест-системи
продовжується. Адже існує потреба додаткових випробувань
для підтвердження високого рівня порогової чутливості
детекції збудників в зразках інших біологічних рідин.
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# 383. Development of an In House Rapid Test Kit for the
Detection of Campylobacteriosis
Kalinichenko T., Bolotin V., Dragut S., Marchenko N.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Campylobacteriosis is a bacterial infection of humans
and farm animals caused by members of the bacterial genus
Campylobacter.
The confirmation method for campylobacteriosis is based on the
isolation of the organism, however, the bacteriological method gives
a positive result in about 40% of cases. Therefore, domestic test kits
should be in the toolkit of veterinarians for the provisional diagnosis
of campylobacteriosis allowing carrying out the rapid test.
Methods. The strain of С. fetus spp. fetus 1943 was used in the
studies. After, all the characteristics of the strain С. fetus spp. fetus
1943 was determining according to the experimental procedure and
antigen was produced for the rapid test of campylobacteriosis. The
antigen was obtained by inactivating the bacterial mass by heating it
up to 80C for 30 minutes and standardized it to 10 billion CFU/cm3

according to the turbidity standard.
Blood sera from the healthy and immunized rabbits with bacteria
were used for determining the activity and specificity of the received
antigen. Work with animals was carried out in compliance with the
rules of bioethics.
Blood sera, collected from cows from farms of Ukraine, were also
used.
Results. Experiments on the elaboration of technology of the
campylobacter antigen production, the activity and specificity of the
antigen were checked by the agglutination test with control sera.
For proving the test kit, 447 bovine blood sera were collected from
10 livestock farms in 6 oblasts of Ukraine. 286 positives (64%), 58
doubtful (13%), 103 negatives (23%) were detected for the
causative agent of campylobacteriosis. The data obtained indicated
the tension of the epizootic situation of campylobacteriosis in
Ukraine and the need to control this infection.
Conclusions. The antigen production technology for the rapid test
kit of campylobacteriosis was tested. An experimental batch was
manufactured, which was tested out by conducting campylobacter
infection investigations. A high level of seropositive bovine livestock
population confirms the need for research in this direction and the
efficiency of the in house test kit.
The development of domestic test kit for the differentiation of
pathogenic species of Campylobacter is the direction for future
researches.

# 383. Розробка вітчизняної тест-системи для експрес
діагностики кампілобактеріозу тварин
Калініченко Т., Болотін В., Драгуть С., Марченко Н.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Кампілобактеріоз – інфекційне захворювання людей та
сільськогосподарських тварин, яке спричиняють
мікроорганізми роду Campylobaсter.
Остаточний діагноз на кампілобактеріоз ставлять на підставі
виділення, культури збудника, проте бактеріологічний метод
діагностики дає позитивний результат приблизно у 40%
випадках. Тому в арсеналі фахівців ветеринарної медицини
для встановлення попереднього діагнозу на кампілобактеріоз
повинні бути вітчизняні тест-системи які дозволяють
проводити експрес-діагностику на кампілобактеріоз.
Методи. У дослідженнях було використано епізоотичний штам
С. fetus spp. fetus 1943. Після визначення усіх властивостей
виробничого штаму С. fetus spp. fetus 1943 за
експериментальною методикою було виготовлено антиген для
експрес діагностики кампілобактеріозу.
Антиген отримано способом інактивації бактеріальної маси
нагріванням її до 80оС протягом 30 хв. та стандартизували його
до 10 млрд КУО/см3 за стандартом каламутності.
Для визначення активності та специфічності отриманого
антигену використовували сироватки від здорових та
імунізованих бактеріальними суспензіями кролів. Роботу з
тваринами проводили з дотриманням норм біоетики.
Також використовували дослідні сироватки крові, вибірково
відібрані від корів з господарств України.
Результати. Проведено досліди з відпрацювання технології
виготовлення кампілобактеріозного антигену, активність та
специфічність якого перевірено у реакції аглютинації (РА) із
контрольними сироватками.
Для випробовування тест-системи було відібрано 447
сироваток крові ВРХ з 10 господарств 6 областей України.
Серед 447 сироваток крові ВРХ до збудника кампілобактеріозу
було виявлено: 286 позитивних (64%), 58 сумнівних (13%), 103
негативних (23%). Отримані дані свідчать про напруженість
епізоотичної ситуації щодо кампілобактеріозу на території
України та необхідність контролювання цієї інфекції.
Висновки. Відпрацьовано технологію виготовлення антигену
для експрес діагностики кампілобактеріозу. Виготовлено
експериментальну серію, яку протестовано проведенням
досліджень щодо кампілобактеріозної інфекції. Високий рівень
серопозитивного поголів'я серед ВРХ підтверджує нобхідність
проведення досліджень в цьому напрямку та ефективність
використання вітчизняної тест-системи.
Перспективами подальших досліджень вважаємо розробку
вітчизняної тест системи для диференціації видів патогенних
кампілобактерій.
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# 464. Yersinia enterocolitica Antigen O:9 Development for the
Complement Fixation Test
Orekhova G., Marchenko N., Bliznetsov O., Bolotin V., Zavgorodniy
A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Intestinal yersiniosis is an acute infectious zoonotic
disease that causes serious epizootic and epidemiological
complications. According to the resent screening for Yersinia
enterocolitica serotype O:9, in the agglutination test (AT), high rates
of questionable animal samples were obtained, therefore it became
necessary to produce more specific diagnostic methods, which are
also important for the differential diagnostics of brucellosis. The
methodology and national guidelines for the diagnosis and control of
livestock in Ukraine is required to be updated and upgraded in
accordance with current international requirements. The objective of
the study is the development and testing of national analogues of
diagnostic antigen and serum of O:9 positive serotype.
Methods. The method of producing Y. enterocolitica O:9 diagnostic
antigen and serum (determined optimal concentration of bacterial
mass, inactivation mode, preservation method) was developed. The
antigen has been studied in complement fixation test (CFT), the
micromethod techniques of the complement fixation test (mCFT)
and the sustained binding complement fixation test (sbCFT), with
the total volume of 100 mkl. Positive Yersinia hyperimmune serum
was used; heterologous serum Y. enterocolitica (O:3, O:5, O:6.30,
O:8); positive serum Y. intermedia; “Set of positive brucella and
negative control sera for Rose-Bengal test (RBT), AT, CFT
(sbCFT)”, TOV NDP Veterinary Medicine; field serum from cattle
and goats and sheep; positive and negative reference serum
serotype O:9 for the diagnosis of yersiniosis in mCFT produced by
Virion/Serion Institute GmbH (Germany). Reading of the test results
was carried out visually (in the pros) and with the
spectrophotometer using a digital optical extinction index (λ=620
Nm).
Results. The comparative studies of the experimental series of
antigen and serum with a set of components Y. enterocolitica
serotype O:9 produced by the Virion/Serion Institute were
conducted. The working titer of the manufactured antigen with
homologous serums was determined, which was 1:160; as well as
its anti-complementary and hemotoxic properties. A specific
reaction in diluted control positive serum 1:40 was set. The optimum
conditions of sbCFT production with the instrumental method of
accounting were determined. In the differential diagnosis of
brucellosis and yersiniosis, positively reacting to RA, the animals
had a negative diagnostic evaluation in RPC, RPC, mCFT, sbCFT
with both the study and the commercial kit.
Conclusions. The antigen and hyperimmune yersinios serum of
O:9 serotypes obtained by the method developed by us show high
activity and specificity, which can be used in the study of epizootic
blood sera in CFT/sbCFT, mCFT/msbCFT for the diagnosis of
yersiniosis, and in production to control the activity of yersiniosis
antigen. Large-scale tests with field sera of the blood of infected
animals are scheduled in CFT, sbCFT, mCFT, msbCFT.

# 464. Розроблення антигену Yersinia enterocolitica серотип
О:9 для реакції зв’язування комплементу
Орехова Г., Марченко Н., Близнецов О., Болотін В.,
Завгородній А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Кишковий ієрсиніоз – гостре інфекційне
зооантропонозне захворювання, що викликає значні
епізоотологічні та епідеміологічні наслідки. За скринінгом
минулих років щодо Yersinia enterocolitica серотипу О:9 в
реакції аглютинації (РА) отримано високі показники сумнівно
реагуючих тварин, тому виникла необхідність виготовлення
більш специфічних методів діагностики, що також є
важливими для диференційної діагностики бруцельозу.
Методологія та нормативна документація щодо діагностики та
контролю ієрсиніозу тварин в Україні вимагає оновлення та
вдосконалення відповідно до сучасних міжнародних вимог.
Мета роботи – розроблення та випробування вітчизняних
аналогів діагностичних антигену та позитивної сироватки
серотипу О:9.
Методи. Розроблено методику виготовлення діагностичних
антигену та сироватки Y. enterocolitica О:9 (визначена
оптимальна концентрація бактеріальної маси, режим
інактивування, метод консервування). Антиген досліджено у
реакції зв’язування комплементу (РЗК), мікрометодах реакції
зв’язування комплементу (мРЗК) та реакції тривалого
зв’язування комплементу (мРТЗК), загальний об’єм реакції 100
мкл. Використано позитивну ієрсиніозну гіперімунну сироватку;
гетерологічні сироватки Y. enterocolitica (О:3, О:5, О:6.30, О:8);
позитивну сироватку Yersinia intermedia; «Набір позитивної
бруцельозної та негативної контрольних сироваток для Роз-
Бенгал проби (РБП), РА, РЗК (РТЗК)», ТОВ «НДП
«Ветеринарна медицина»; польові сироватки від великої та
дрібної рогатої худоби; позитивні та негативні референтні
сироватки крові серотип О:9 для діагностики ієрсиніозу в
мРЗК виробництва Інституту Virion/Serion GmbH (Німеччина).
Облік результатів реакції проведено візуально (у плюсах) та на
спектрофотометрі за цифровим показником оптичної екстинції
(λ=620 Нм).
Результати. Проведено порівняльні дослідження
експериментальної серії антигену та сироватки з набором
компонентів Y. enterocolitica серотип О:9 виробництва
Інституту Virion/Serion. Визначено робочий титр виготовленого
антигену з гомологічними сироватками, який становив 1:160,
його антикомплементарні та гемотоксичні властивості.
Встановлено специфічна реакція у розведені контрольної
позитивної сироватки 1:40. Визначено оптимальні умови
постановки мРТЗК з інструментальним методом обліку. При
диференційній діагностиці бруцельозу та ієрсиніозу, позитивно
реагуючі в РА тварини мали негативну діагностичну оцінку в
РЗК, РТЗК, мРЗК, мРТЗК як з досліджуваним, так і з
комерційним набором.
Висновки. Антиген та гіперімунна ієрсиніозна сироватка
серотипу О:9, отримані за розробленою нами методикою,
показують високу активність та специфічність, які можна
використовувати при дослідженні епізоотичних сироваток
крові в РЗК/РТЗК, мРЗК/мРТЗК для діагностики ієрсиніозу, у
виробництві для контролю активності ієрсиніозного антигену.
Плануються масштабні випробування з польовими
сироватками крові інфікованих збудником тварин в РЗК,
РТЗК, мРЗК, мРТЗК.
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# 007. Air Condition in Zaporizhzhia in 2005-2018 Based on the
Data of SI Zaporizhzhia Oblast Laboratory Center of the MoH of
Ukraine
Tulushev Ye., Klochkova L., Grybinenko G., Terekhov R.
SI Zaporizhzhia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. More than 200 enterprises of all branches of
industries emitting hazardous air pollutants into the atmosphere are
registered in Zaporizhzhia. At the same time, there is no air quality
monitoring system in the city; therefore, the analysis and evaluation
of available information on the air quality is a highly topical issue.
Methods. Analytical methods (data analysis of the SI Zaporizhzhia
Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine over time) and
toxicity assessment of substances were used.
Results. The air quality monitoring in residential areas of
Zaporizhzhia is provided by the SI Zaporizhzhia Oblast Laboratory
Center of the MoH of Ukraine using under-flare testing at more than
60 conventionally fixed sites. In total, 22 pollutants with obtaining
their maximum one-time concentrations (averaging time – 20
minutes) were studied in accordance with the requirements of
Regulatory Document (RD) 52.04.189-91 Guidelines for
Atmospheric Pollution Control. The obtained data for the period of
2005-2018 showed a significant level of exceedances of maximum
admissible concentrations (MAC) – up to 32% of the total number of
studies (9,000-12,000 studies per year) until 2006, a decrease in
the pollution level during the period up to 2015, and the air quality
gradual deterioration to 17.8% of the MAC exceedances during
2016-2018. The principal air pollutants include: dust, nitrogen
dioxide, phenol, hydrogen sulfide, carbon disulphide, which
contribute annually an average of about 91% to the total pollution
level, and the contribution of other 16 pollutants is about 9%. The
greatest air pollution from year to year was obseved in
Voznesenivskyi, Shevchenkivskyi, Zavodskyi and Dniprovskyi
rayons of the city. Air pollution in Oleksandrivskyi, Khortytskyi and
Komunarskyi rayons was below the long-term average annual
indicator (20.6%). The dynamics of total pollutant emissions
indicates a decrease in emissions from 2005 to 2009 (from 213,600
to 137,400 tons per year), an increase up to 2011 (to 165,300 tons
per year) and a significant decrease to 70,000 tons per year in
2016-2018. The major contribution to the air pollution of the city is
made by industrial enterprises, the emissions of which make up to
70% of the total gross emission of hazardous substances. A
significant contribution (up to 30%) makes up by the automobile
transport.
Conclusions. The monitoring of the atmosphere in Zaporizhzhia,
as in Ukraine as a whole, does not meet the requirements of the EU
Directives on atmospheric air quality standards, averaging time, air
quality assessment rules, etc., and complicates their use for
estimating and calculating damages, with the increase in morbidity
and mortality among the population, the economic effectiveness of
preventive measures. This indicates the urgent need for the
implementation of the European approach and the implementation
of EU documents to the legislation of Ukraine.

# 007. Стан атмосферного повітря м. Запоріжжя за
2005-2018 роки за даними ДУ «Запорізькій обласний
лабораторний центр МОЗ України»
Тулушев Є., Клочкова Л., Грибіненко Г., Терехов Р.
ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. На території Запоріжжя зареєстровано більше 200
підприємств всіх галузей індустрії, які здійснюють викиди
шкідливих сполук в атмосферне повітря. При цьому система
моніторингу якості атмосферного повітря в місті відсутня, тому
аналіз та оцінка наявної інформації щодо якості атмосферного
повітря вельми актуальна.
Методи. Аналітичний (аналіз даних ДУ «Запорізькій обласний
лабораторний центр МОЗ України» у динаміці), оцінка
токсичності речовин.
Результати. Моніторинг якості атмосферного повітря
житлових районів Запоріжжя здійснюється ДУ «Запорізькій
обласний лабораторний центр МОЗ України» проведенням
підфакельних досліджень у більш ніж 60 умовно фіксованих
точках. Дослідження проводяться за 22 інгредієнтами з
отриманням максимально-разових концентрацій забруднюючих
речовин (час осереднення 20 хв) відповідно до вимог РД
52.04.189-91 «Керівництво з контролю забруднення
атмосфери». Отримані дані за 2005-2018 рр. показують
значний рівень перевищень гранично-допустимих концентрацій
(ГДК) – до 32% від загальної кількості досліджень (9-12 тис.
досліджень на рік) до 2006 р., зниження рівня забруднення в
період до 2015 р., а протягом 2016-2018 якість атмосфери
поступово погіршувалась до 17,8% перевищень ГДК. У число
основних забруднювачів входять: пил, двоокис азоту, фенол,
сірководень, сірковуглець, які вносять щорічно в середньому
близько 91% в загальний рівень забруднення, частка внеску
інших 16 домішок становить близько 9%. Найбільше
забруднення атмосфери з року в рік визначалося в
Вознесенівському,Шевченківському, Заводському та
Дніпровському районах міста. Нижче середньобагаторічного
показника (20,6%) реєструвалося забруднення атмосфери в
Олександрівському, Хортицькому та Комунарському районах.
Динаміка сумарних викидів забруднюючих речовин свідчить
про зменшення викидів в період з 2005 р. по 2009 р. (з 213,6 до
137,4 тис. тон/рік), зростання до 2011 р. (до 165,3 тис. тон/рік)
та суттєве зниження до рівня 70 тис. тон/рік у 2016-2018 рр.
Основний внесок у забруднення атмосфери міста вносять
промислові підприємства, викиди яких становлять до 70% від
загального валового викиду шкідливих речовин. Значний
внесок – до 30% – вносить автотранспорт.
Висновки. Моніторинг атмосфери у м. Запоріжжя, як і в цілому
по Україні, в значній мірі не відповідає вимогам Директив ЄС
щодо стандартів якості атмосферного повітря, часу
осереднення, правилам оцінки якості атмосферного повітря
тощо, та ускладнює їх використання для оцінки та розрахунку
збитків, пов'язаних із збільшенням захворюваності та
смертності серед населення, економічної ефективності
профілактичних заходів. Зазначене свідчить про нагальну
необхідність впровадження європейського підходу та
імплементацію документів ЄС до законодавства України.
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# 014. Influence of Hardness and Iron in Drinking Water on the
Disease Incidence of Child Population of the Urbanized Region
in Rural Area
Hrygorenko L.
SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Dnipropetrovsk Oblast belongs to the highly
urbanized territories, where the rural population covers 32% of the
area. The main problem that drove this research, is the
unsatisfactory state of the drinking water supply in rural taxons;
changes in the water supply system: instead of the rural institutional
household's water pipelines popular during the Soviet era, the
introduction of alternative methods of water supply such as
afterfiltrated and/or bottled drinking water.
Methods. From 2009 to 2015, in 6 rural taxons of Dnipropetrovsk
Oblast, the drinking water quality in centralized water supply
sources was analyzed based on physical and chemical indicators:
general hardness, content of total iron in compliance with the
National SanPiN [Sanitary Regulations and Norms] 2.2.4-171-10.
We studied the disease incidence indices of the child population
(under the age of 14) in terms of the following classes of the ICD-10
(International Classification of Diseases, 10th Edition) diseases І-
XVIII. The correlation analysis was conducted between indicators of
the drinking water quality and the disease incidence indices of
children.
Results. The iron content excess was detected in the drinking water
of centralized sources in all taxons of the oblast, except for the 3rd
taxon: 12.1 MPC (maximum permissible concentrations) – within the
1st taxon; from 2.25 to 35.5 MPC – within the 2nd taxon; in the 4th
taxon – from 1.15 to 3.7 MPC; in the 5th taxon – from 1.35 to 60
MPC; in the 6th taxon – 1,15-1,1 MPC. The general hardness level
exceeded MPC in water of all taxons except for the 2nd taxon. So,
in particular years of observation, the hardness exceeded MPC in
the 3rd taxon by 38.3 times in 2009; in the 4th taxon – by 2.01-1.99
times in 2010-2011; in the 5th taxon – by 1.48 times in 2010; in the
6th taxon – by 1.64 times in 2013. The highest increase in the
prevalence of diseases of the blood and blood-forming organs was
expressed among rural children under the age of 14 in the 2nd
taxon: in rayons – +10.0% and in the oblast – +33.1%; in the 5th
taxon: in rayons – +7.1%, in the oblast – +29.6%; in the 6th taxon:
in rayon – +15.8%, in the oblast – +42.7%.
Conclusions. The results of correlation analysis confirmed the
possibility of the hardness and iron indices influence on the human
disease incidence in child population. Along with the correlation
relationships for already described types of pathologies: water
hardness level (genitourinary diseases), and iron content (blood and
blood-forming organs diseases), a number of strong relationships of
these indicators with congenital anomalies including ones of the
circulatory system in children was detected. These
"uncharacteristic" relationships require the additional study.

# 014. Вплив жорсткості та заліза у питній воді на
захворюваність дитячого населення урбанізованого
регіону в умовах сільської місцевості
Григоренко Л.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Дніпропетровська область відноситься до
високоурбанізованих, де сільське населення займає 32%.
Основною проблемою, що спонукала нас до дослідження, є
незадовільний стан питного водопостачання у сільських
таксонах; зміна системи водопостачання: замість популярних в
радянську епоху групових сільських водопроводів – поява
альтернативних більш сучасних способів водопостачання,
таких як доочищена, фасована та бутильована питна вода.
Методи. Якість питної води в централізованих джерелах
водопостачання за 2009-2015 роки у 6 сільських таксонах
Дніпропетровської області вивчали за окремими фізико-
хімічними показниками: загальної жорсткості, вмісту
загального заліза, відповідно до ДСанПіНу 2.2.4-171-10.
Вивчали показники захворюваності серед дитячого населення
(у віці до 14 років) за наступними класами хвороб МКХ-Х: І-
XVII. Проводили кореляційний аналіз між показниками якості
питної води та показниками захворюваності дітей.
Результати. Перевищення вмісту заліза виявлено у питній воді
централізованих джерел в усіх таксонах області, окрім 3
таксону: 12,1 ГДК – у 1 таксоні; від 2,25 до 35,5 ГДК – у 2
таксоні; у 4 таксоні – від 1,15 до 3,7 ГДК; у 5 таксоні – від 1,35
до 60 ГДК; у 6 таксоні – 1,15-1,1 ГДК. Загальна жорсткість
перевищувала ГДК у воді всіх таксонів, окрім 2 таксону. Так, в
окремі роки спостереження жорсткість перевищувала ГДК у 3
таксоні в 38,3 раза у 2009 році; у 4 таксоні – в 2,01-1,99 раза у
2010-2011 роках; у 5 таксоні – у 2010 році – в 1,48 раза; у 6
таксоні ‒ в 1,64 раза у 2013 році. Найвищий приріст
розповсюдженості хвороб крові та органів кровотворення
виражений серед сільських дітей віком до 14 років у 2 таксоні:
по районах ‒ +10,0% і по області ‒ +33,1%; у 5 таксоні: по
районах ‒ +7,1%, по області ‒ +29,6%; у 6 таксоні: по районах ‒
+15,8%, по області ‒ +42,7%.
Висновки. Проведений кореляційний аналіз підтвердив
можливість впливу жорсткості і заліза на захворюваність
дитячого населення. Поряд із кореляційними зв’язками для
уже відомих у літературі видів патологій, за величиною
жорсткості (хвороби сечостатевої системи) і вмістом заліза
(хвороби крові і органів кровотворення, новоутворення),
виявлена низка сильних зв’язків цих показників з вродженими
аномаліями, у т.ч. системи кровообігу у дітей. Ці
«нехарактерні» зв’язки потребують додаткового вивчення.
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# 026. Determining Biosafe Concentrations of Silver, Zinc, Iron
and Manganese Dioxide Nanoparticles on FLK-BLV Cells
Stegniy M., Magats D., Borodai N.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. A promising area for humane and veterinary medicine
is the use of nanoparticles. Special attention is paid to the most
biologically active silver, zinc, iron and manganese dioxide
nanoparticles. The unique opportunities of nanomaterials may be
used for prevention and elimination of various diseases of farm
animals. However, it is necessary to determine the safety level of
nanoparticles for human and farm animals’ organisms. In vitro
cytotoxicity study of nanoparticles is important for veterinary and
humane medicine.
Methods. The research was carried out using three sublines of
long-term cell culture FLK-BLV (FLK-SBBL, FLK-50/100 and
FLK-71). Silver, zinc, iron and manganese dioxide nanoparticles (at
a dilution of 1:20, 1:100, 1:200) and nanocarboxylates (at a dilution
of 1:10) were used in the experiment. The initial metal
concentrations of colloidal nanoparticle were as follows: Ag – 432.0;
Zn – 2407.0; MnO2 – 1392.0; Fe – 3174.0 mkg/cm3; and
nanocarboxylates: Ag – 0.1; Zn – 4; Fe – 4 mkg/cm3.
Using cell test system and microscopic devices, an effect of the
study metal nanoparticles was assessed. In particular, the following
morphological and functional parameters were evaluated: FLK-BLV
cell morphology and dynamics of monolayer formation under the
influence of metal nanoparticles.
Results. For Zn and MnO2 nanoparticles, a distinct negative
association was found between cell viability and dilution in a nutrient
medium. The smallest dilution of nanoparticles (Zn 1:100 and MnO2

1:100) caused a sharp decrease in the number of living cells and
their proliferative activity. With titer increase comparing to the total
metal concentration (Zn 1:200 and MnO2 1:200), the cytotoxic effect
became less noticeable.
With an increase in the iron nanoparticle concentration (1:20 and
1:100), the percentage of living cells decreased and the percentage
of dead cells increased.
At the mode of 24, 48, 72 and 96 hours of action, no destructive
morphological changes of FLK-BLV cells under the influence of
silver nanoparticles were detected. Silver nanoparticles at a dilution
of 1:100 caused significant stimulation of proliferation comparing to
the control.
Conclusions. Zinc and manganese dioxide nanoparticles in all
experimental dilutions have a cytotoxic effect (the monolayer
damage and cell debris deposit) on three FLK-BLV cell sublines.
Under the influence of silver nanoparticles at a dilution of 1:100, the
cells retain their typical spindle-shaped form without vacuolization
and granulation.
The iron nanocarboxylates at 1:10 cause an increase in the
cytoplasm granulation and monolayer destruction in the FLK-SBBL
and FLK-50/100 cell sublines. There were no destructive
morphological changes of FLK-71 cells under the influence of Fe
1:10 due to different ability to interact with cell receptors of sublines.
The nature and intensity of the revealed morphological and
functional changes in the cells during the cytotoxic effect study of
three FLK-BLV sublines depends on the degree of metal
nanoparticle dilution in the nutrient medium.

# 026. Визначення бiобезпечних концентрацій наночасток
Арґентуму, Цинку, Феруму та двоокису Мангану на клітинах
FLK-BLV
Стегній М., Магац Д., Бородай Н.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Перспективним напрямком для медицини та
ветеринарії є застосування наночасток. Особливу увагу
приділяють найбільш біологічно активним наночасткам
Арґентуму, Цинку, Феруму, двоокису Мангану. Унікальні
можливості наноматеріалів можуть бути використанні в сфері
профілактики та ліквідації різних захворювань
сільськогосподарських тварин. Однак, насамперед, варто
визначити рівень безпеки наночасток для організму людини та
сільськогосподарських тварин. Вивчення in vitro
цитотоксичності наночасток – актуальне питання медицини та
ветеринарії.
Методи. Дослідження проводили на трьох сублініях
перещеплюваної культури клітин FLK-BLV (FLK-SBBL,
FLK-50/100 та FLK-71). В експериментах використовували
наночастки (у розведенні 1:20, 1:100, 1:200) та
нанокарбоксилати (у розведенні 1:10) Арґентуму, Цинку,
Феруму, двоокису Мангану. Вихідні концентрації колоїдних
розчинів наночасток за металом становили: Ag – 432,0; Zn –
2 407,0; MnO2 – 1 392,0; Fe – 3 174,0 мкг/см3;
нанокарбоксилатів: Ag – 0,1; Zn – 4; Fe – 4 мкг/см3.
За допомогою клітинної тест-системи засобами мікроскопії
вивчено вплив досліджуваних наночасток металів. Зокрема,
оцінено морфо-функціональні показники – морфологію клітин
FLK-BLV та динаміку формування моношару під дією
наночасток металів.
Результати. Для наночасток Zn та MnO2 було виявлено чіткий
зворотний зв'язок між життєздатністю клітин та розведенням
в поживному середовищі. Наночастки найменшого розведення
(Zn 1:100 та MnO2 1:100) викликали різке зниження кількості
живих клітин та їх проліферативної активності. По мірі
збільшення розведення від загальної концентрації за металом
(Zn 1:200 та MnO2 1:200) цитотоксична дія була менш
виражена.
Зі збільшенням концентрації наночасток Феруму (1:20 та 1:100)
зменшувався відсоток живих та збільшувався відсоток мертвих
клітин.
У режимі 24, 48, 72 та 96 годин дії не було виявлено
деструктивних морфологічних змін клітин FLK-BLV під впливом
наночасток Арґентуму. Наночастки Арґентуму 1:100 викликали
чітко виражену стимуляцію проліферації в порівнянні з
контролем.
Висновки. Наночастки Цинку та двоокису Мангану в усіх
дослідних розведеннях чинять цитотоксичну дію (руйнування
моношару та нашарування детриту) на клітини трьох субліній
FLK-BLV. Під впливом наночасток Арґентуму 1:100 клітини
зберігають типову веретеноподібну форму без виникнення
вакуолізацій та грануляцій.
Нанокарбоксилати Феруму 1:10 спричинюють у клітинах
субліній FLK-SBBL і FLK-50/100 підвищення зернистості в
цитоплазмі та руйнування моношару. Деструктивні
морфологічні зміни клітин FLK-71 під впливом Fe 1:10 відсутні,
що пов’язано з різною здатністю до взаємодії з клітинними
рецепторами субліній.
Характер та інтенсивність виявлених морфо-функціональних
змін у клітинах під час дослідження цитотоксичної дії трьох
субліній FLK-BLV залежить від ступеня розведення наночасток
металів у поживному середовищі.
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# 030. Radon Measurements in Houses of Lugano, Switzerland
Cojocari A.1, Valsangiacomo C.2, Hoffmann M.2
1National Agency for Public Health, Moldova;
2University of Applied Science and Arts of Southern Switzerland,
Radon Competence Center Lugano, Switzerland

Introduction. Radon is a gas produced as a result of radioactive
decay of radium, while radium is a decay product of uranium. Radon
can move through soil and walls of buildings where it can mix with
indoor air. Radon progeny inhaled with the air can deposit in lungs
and cause lung cancer. Evaluation of radon induced health effects
among population in the Republic of Moldova represents a serious
public health task. Recent studies show the high level of radon that
requires continuous monitoring.
However, properly performed radon mitigation can reduce radon
concentration to the level of outdoor air through installation of a fan.
The National Agency of Public Health participates in the Project
MOL 9007 Elaboration of the National Program and Strategy for
Radon Investigation in the Republic of Moldova in the framework of
IAEA. This project has offered the Agency’s employees an
opportunity to participate in the international training course at the
University of Applied Science and Arts of Southern Switzerland,
SUPSI, Radon Competence Center in (Lugano, Switzerland). The
objective of this study is to practice knowledge and skills obtained
during the training and to measure radon concentration levels in
houses and, if necessary, to propose remediation techniques for
reducing indoor radon concentrations.
Methods. Trainees together with the university collaborators visited
the houses where high concentrations of radon had been detected
and installed ventilation system to reduce elevated radon
concentration in the houses. At the same time, additional
measurements of radon concentration with Radon Mapper device
were performed in different types of houses. A house belonging to a
SUPSI staff member was chosen for the exercise of active radon
measurement with Radon Scout equipment. After the assessment
of the house, the detailed and precise house plans was created.
Four Radon Scout devices were placed in different rooms. Potential
measurement locations include family rooms: the living room, the
bedroom, the children’s room and the bathroom. The reference level
for the house in Switzerland is 300 Bq/m3.
Results. Average radon concentration were found to be: the
children’s room – 132±2. 5 Bq/m3; the bathroom – 117±2. 7% Bq/
m3; the parents’ room – 112±2.8 % Bq/m3; and the dining room –
77±3.2 % Bq/m3. The distance from the ground to the house also
influences the results of radon concentrations.
Conclusions. The radon concentration values were found to be far
below 300 Bq/m3, and remediation procedure of the building in this
case is not necessary. Remediation was conducted mainly in one
house bye ventilating the crawl-space under the house, and later a
fan was installed to increase the sub-slab depressurization.

# 030. Вимірювання радону в будинках м. Лугано,
Швейцарія
Кожокарі О.1, Валсангіакомо К.2, Хоффманн М.2
1Національне агентство громадського здоров’я, Республіка
Молдова;
2Університет прикладних наук і мистецтв Південної Швейцарії,
Центр компетенцій Радона Лугано,Швейцарія

Вступ. Радон – це газ, що утворюється при радіоактивному
розпаді елемента радію, а радій є продуктом розпаду урану.
Радон може проникати через ґрунт і стіни будівлі, де він може
змішуватися з повітрям у приміщенні. Продукти розпаду
радону при вдиханні з повітрям можуть осідати в легенях і
викликати рак легень. Оцінка впливу радону на здоров’я
населення Республіки Молдова є серйозною проблемою
охорони здоров’я. Останні дослідження показують високий
рівень радону і вказують на потребу у його постійному
моніторингу. Однак правильно виконані заходи зі зниження
концентрації радону можуть знижувати його вміст до рівня
зовнішнього повітря через установку вентилятора.
Національне агентство громадського здоров'я бере участь у
проекті PROJECT MOL 9007 «Розробка національної програми
та стратегії досліджень радону в Республіці Молдова» під
егідою МАГАТЕ. Цей проект надав спеціалістам з Молдови
можливість взяти участь у міжнародних навчальних курсах в
Університеті прикладної науки та мистецтв Південної
Швейцарії, SUPSI, Центрі з вивчення проблеми радону (м.
Лугано,Швейцарія). Мета дослідження полягає у практичному
використанні знань і навичок, отриманих під час навчання,
вимірюванні концентрації радону в будинках та, за потреби,
розробці заходів для зниження концентрації радону в
приміщенні.
Методи. Учасники тренінгу та співробітники університету
відвідали будинки, де були виявлені високі концентрації
радону, і встановили систему вентиляції для зниження
концентрації радону в будинках. Одночасно проводилося
визначення концентрації радону в різних типах будинків з
використанням пристрою «Radon Mapper». Будинок, що
належить співробітнику SUPSI, був обраний для здійснення
активного вимірювання радону за допомогою обладнання
«Радон Скаут». Після огляду будинку були створені його
детальний план. В різних приміщеннях будинку було розміщено
4 пристрої «Радон Скаут». Потенційні місця вимірювання
включають житлові кімнати: вітальня, спальня, дитяча кімната
та ванна кімната. Рекомендаційний рівень для будинків у
Швейцарії становить 300 Бк/м³.
Результати. Середня концентрація радону була наступна:
дитяча спальня – 132±2,5% Бк/м³; ванна кімната – 117±2,7%
Бк/м3; спальня батьків – 112±2,8% Бк/м3, їдальня – 77±3,2% Бк/
м³. Відстань від землі до будинку також впливає на вплив
концентрацій радону.
Висновки. Значення концентрації радону виявилися значно
нижчими за 300 Бк/м3, і в цьому випадку потреби у проведенні
заходів у будівлі не було. Заходи зі звільнення від радону
проводилися в основному в одному з будинків, де було
виконано провітрювання підвалу під будинком, а пізніше було
встановлено вентилятор, щоб забезпечити розрядження
повітря під плитами перекриття.
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# 038. Study of the Environmental Impact of Ash and Flue
Gases Generated during Waste Burning in UT 100D Incinerator
Makeev O.
Sumy Biological Factory

Introduction. To establish a sanitary protection zone for the new,
not studied, in terms of sanitary-hygienic relation, productions and
manufacturing processes, it is necessary to obtain data on their
environmental impact. Calculated analyses and laboratory tests
were carried out, which proved that after the flue gas cleaning in the
afterburning chamber of the UT 100D incinerator, the maximum
concentrations of pollutants do not exceed the maximum allowable
concentrations (MAC).
Methods. During the experiments, the quantitative and qualitative
composition of ash after bioorganic waste burning was studied
using gravimetric and photometric methods, atomic absorption and
potentiometry. Atmospheric air study was performed using
electrochemical and photocolorimetric methods.
Pollutant dispersion calculations were carried out according to the
program approved by the Ministry of Environment and Natural
Resources of Ukraine, taking into account background air pollution.
Results. Ash was tested for moisture using gravimetry (weighing);
the determined humidity was 12.8%. The hydrogen index was
determined using potentiometry; the resulted pH was 10.46. The
phosphorus was tested by the photometric method, the result was
122,907, 8 mg/kg. The total iron was studied by the photometric
method, the indicator was 1.32 mg/100 g. The amount of nickel,
copper, lead, cadmium was determined by atomic absorption using
a spectrophotometer, and the following data were obtained: nickel –
1.951 mg/kg; copper – 5.36 mg/kg; lead – 0.811 mg/kg; zinc –
0.586 mg/kg; cadmium – 0.0586 mg/kg.
The atmospheric air studies in the area of industrial emissions of the
enterprise for the carbon monoxide using flue-gas tester (by the
electrochemical method) found out CO concentration of 2.7 mg/m3

(MAC – 5 mg/m3). The nitrogen dioxide and sulfur dioxide were
tested by photocolorimetric method. Result: NO2 – 0.033 mg/m3

(MAC – 0.2 mg/m3), sulphur dioxide – 0.03 mg/m3 (MAC – 0.5 mg/
m3).
Conclusions. For the studied ingredients, no increased MAC for
soil were detected, except for the phosphorus content. MAC for
phosphorus was over limits that conditioned by its large quantity in
dead bioorganic residues.
While atmospheric air testing, the data obtained indicate that the
maximum concentrations of pollutants do not exceed the hygienic
standards.
The conducted studies of ash and atmospheric air during operation
of the UT 100D incinerator unit confirm the thermal utilization
efficacy of bioorganic wastes.

# 038. Дослідження впливу на навколишнє середовище
золи та димових газів, що утворюються при спалюванні
відходів на установці УТ 100Д
Макеєв О.
ДП «Сумська Біологічна Фабрика»

Вступ. Для встановлення санітарно-захисної зони для нових,
не вивчених в санітарно-гігієнічному відношенні виробництв та
технологічних процесів, необхідно отримати дані про ступінь
впливу на навколишнє природне середовище. Були проведені
розрахункові та лабораторні дослідження, які довели, що після
очищення димових газів в камері допалювання установки УТ
100Д максимальні концентрації забруднюючих речовин не
перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК).
Методи. При проведенні дослідів вивчався кількісний та
якісний склад золи після спалювання біоорганічних відходів за
допомогою гравіметричних, фотометричних методів, атомної
абсорбції та потенціометрії. Дослідження атмосферного повітря
проводились електрохімічним та фотоколориметричним
методами.
Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин проведені за
програмою, затвердженою Міністерством екології та
природних ресурсів України, з урахуванням фонового
забруднення атмосферного повітря.
Результати. Золу на вологість досліджували за допомогою
гравіметрії (зважування), встановлена вологість 12,8%.
Водневий показник досліджували за допомогою
потенціометрії, результат – рН 10,46. Кількість фосфору
визначали фотометричним методом, результат – 122 907, 8 мг/
кг. Кількість загального заліза встановлювалась
фотометричним методом, показник – 1,32 мг/100 г. Кількість
нікелю, міді, свинцю, кадмію визначали методом атомної
абсорбції за допомогою спектрофотометра, отримали такі дані:
нікель – 1,951 мг/кг; мідь – 5,36 мг/кг; свинець – 0,811 мг/кг;
цинк – 0,586 мг/кг; кадмій – 0,0586 мг/кг.
Дослідження атмосферного повітря в районі впливу
промислових викидів підприємства на наявність вуглецю
оксиду за допомогою газоаналізатора (електрохімічним
методом) виявили концентрацію СО – 2,7 мг/м3 (ГДК – 5 мг/м3).
Наявність азоту діоксиду та сірнистого ангідриду досліджували
фотоколориметричним методом. Результат: NO2 – 0,033 мг/м3
(ГДК – 0,2 мг/м3), ангідрид сірчистий – 0,03 мг/м3 (ГДК – 0,5 мг/
м3).
Висновки. За дослідженими інгредієнтами підвищень ГДК для
ґрунту не виявлено, крім вмісту фосфору. Перевищення ГДК
фосфору обумовлено його великою кількістю в мертвих
біоорганічних залишках.
При дослідженні атмосферного повітря отримані дані свідчать,
що максимальні концентрації забруднюючих речовин не
перевищують гігієнічні нормативи.
Проведені дослідження золи та атмосферного повітря при
роботі установки УТ 100Д підтверджують ефективність методу
термічної утилізації біоорганічних відходів.
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# 050. Evaluation of Metal Nanoparticle Mixture Effect (Ag, Cu,
Fe, MnO2) on Histomorphological State of Internal Organs and
Tissues of Laying Hens
Orobchenko O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. As of today, it has been established that 5–50 nm
nanoparticles of silver, iron, and copper possess significant
cytotoxic activity in vitro, and the mechanisms of toxicity
development are associated with oxidative stress, impaired
mitochondrial functions and an increase in membrane permeability.
In experiments in the in vivo system (with laboratory animals), the
prooxidant and genotoxic effect of nanoparticles leads to the
development of hepatic- and pulmonary toxicity with signs of
inflammatory and cytological (necrotic) reactions and to their
accumulation in the liver, lungs, spleen and kidneys. However, the
data obtained are not enough to evaluate the influence of
nanoparticles of metals – potential nutraceuticals, in particular, on
the organism of productive animals (birds), which became a
prerequisite for conducting research.
Methods. An experiment was conducted to study the chronic effect
of the experimental sample of a mixture of nanoparticles of metals
(Ag, Cu, Fe, MnO2) (NcMe) on the organism of Hisex Brown cross
laying hens. 4 groups of laying hens weighing 1.5-1.8 kg, at the age
of 365 days, were formed for this purpose, 18 in each group.
For 30 days, the birds of the research groups (I, II, III) had been
given daily NcMe experimental sample solutions as additives in the
compound feeds (II — 0.3 mg/kg, III — 4.0 mg/kg of body weight)
and mixtures of salts of the corresponding metals (group I - 0.3 mg/
kg of body weight). The control group was fed with distilled water.
Experimental studies on animals were carried out taking into
account the basic principles of bioethics (Strasbourg, 1986). On the
15th and 30th day after setting the drugs, as well as after 7 and 15
days after the cessation of the administration, the hens were
euthanized by inhaling chloroform anesthesia. Organs were taken
for histomorphological studies from 4 hens of each group.
Histological studies were performed using Axioskop 40/40FL
microscope, and a quantitative morphometric evaluation using the
VideoTesT-Morphology 5.1 software.
Results. As a result of a histological examination of the liver,
changes in the morphological structure of the organ in hens from
research group III were found on the 30th day after the start of the
NcMe task and on the 7th day after the administration was
suspended, namely: an increase in the number of neutrophilic
leukocytes in the lumen of vessels and in the connective tissue and
damage to epithelial cells of the bile duct.
In the kidneys of research group III hens, alterative changes were
also observed on day 30: granular dystrophy of the epithelium of the
urinary tubules and their necrosis, the presence of hyperemia and
hemorrhage; on the 7th day after the task NcMe termination, the
kidneys had expressed hyperemia of the microcirculatory
bloodstream, and dystrophic changes of epithelial cells.
Conclusions. Changes in the liver and kidney of hens that were
injected with NcMe in a toxic dose on the 30th day after the start
and on the 7th day after the termination of the task were found, and
they indicate dystrophic changes of hepatocytes, bile ducts,
passages and urinary tubules.

# 050. Оцінка впливу суміші наночасток металів (Ag, Cu, Fe,
MnО2) на гістоморфологічний стан внутрішніх органів і
тканин курей-несучок
Оробченко О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. На сьогодні встановлено, що наночастки Арґентуму,
Феруму, Купруму розміром 5–50 нм володіють значною
цитотоксичною активністю in vitro, при цьому механізми
розвитку токсичності пов’язують з окиснювальним стресом,
порушенням функцій мітохондрій і збільшенням проникності
мембрани. В експериментах у системі in vivo (на лабораторних
тваринах) прооксидантна і генотоксична дія наночасток
призводить до розвитку гепато- та легеневої токсичності з
ознаками запальних і цитолітичних (некротичних) реакцій та
до їх накопичення у печінці, легенях, селезінці і нирках. Проте,
отриманих даних недостатньо для того, щоб оцінити вплив
наночастинок металів – потенційних нутрицевтиків, зокрема,
на організм продуктивних тварин (птиці), що і стало
передумовою до проведення досліджень.
Методи. Проведено дослід з вивчення хронічного впливу
експериментального зразка суміші наночасток металів (Ag, Cu,
Fe, MnО2) (НкМе) на організм курей-несучок кросу Хайсекс
Браун. Для цього було сформовано 4 групи курей-несучок
масою 1,5-1,8 кг, віком 365 діб, по 18 у кожній групі.
Птиці дослідних груп (І, ІІ, ІІІ групи) впродовж 30-ти діб
щоденно задавали як добавки до комбікорму розчини
експериментального зразка НкМе (ІІ – 0,3 мг/кг, ІІІ групи – 4,0
мг/кг маси тіла) та суміші солей відповідних металів (І група –
0,3 мг/кг маси тіла). Курям контрольної групи у комбікорм
вводили дистильовану воду.
Експериментальні дослідження на тваринах проводили з
урахуванням основних принципів біоетики (Страсбург, 1986).
На 15- і 30-ту добу після задавання препаратів, а також через
7 і 15 діб після припинення введення проводили евтаназію
курей за допомогою інгаляційного хлороформного наркозу. Від
4-х курей з кожної групи після відбирали органи для гісто-
морфологічних досліджень.
Дослідження гістологічних препаратів проводили з
використанням мікроскопу Axioskop 40/40FL, кількісну
морфометричну оцінку – за допомогою програми ВідеоТесТ-
Морфологія 5.1.
Результати. У результаті гістологічного дослідження печінки
встановлено зміни морфологічної структури органу у курей ІІІ
дослідної групи на 30-ту добу після початку задавання НкМе та
на 7-му добу після припинення введення, а саме: збільшення
кількості нейтрофільних лейкоцитів у просвіті судин та в
сполучній тканині та враження епітеліальних клітин жовчної
протоки.
У нирках курей ІІІ дослідної групи, на 30 добу також
спостерігали альтеративні зміни: зернисту дистрофію епітелію
сечових канальців і їх некроз, наявність гіперемії та
крововиливи; на 7-му добу після припинення задавання НкМе
у нирках була виражена гіперемія мікроциркуляторного русла,
дистрофічні зміни епітеліоцитів.
Висновки. Установлені зміни у печінці та нирках курей, яким
вводили НкМе в токсичній дозі на 30-ту добу після початку та
на 7-му добу після припинення задавання, свідчать про
дистрофічні зміни гепатоцитів, жовчних протоків, ходів і
сечових канальців.
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# 057. Study of Air Pollution in Zaporizhzhia in 2017 as a Risk
Factor for City Residents Health
Tulushev Ye.1, Bielokon K.2, Grybinenko G.1, Terekhov R.1
1SI Zaporizhzhia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2Zaporizhzhia State Engineering Academy

Introduction. Today in Ukraine there is no doubt about the health
risks from air pollution, but quantitative indicators of influence are
not sufficiently defined. The objective of the study is to assess non-
carcinogenic risks by hazard quotient (HQ), individual (ICR) and
population-based (PCR) carcinogenic risks to the health of the
exposed population.
Methods. Analytical (toxicity assessment of substances),
mathematical (calculations and determination of average annual
concentrations of pollutants in Zaporizhzhia in 2017), risk
assessment, statistical (χ2, correlation analysis), mapping,
epidemiological methods were used during the study.
Results. As research objects, four districts of the city of
Zaporizhzhia were selected: Zavodskyi, Dniprovskyi,
Voznesenivskyi, and Shevchenkivskyi. The priority way of pollutant
entry is inhalation, the medium under consideration is atmospheric
air; type of exposure in time of contact is lifelong. Industrial
enterprises and vehicles were selected as sources of pollution. The
list of priority pollutants included 10 chemical compounds –
hydrogen sulfide, phenol, formaldehyde, carbon disulfide, sulfuric
acid, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, suspended substances,
carbon oxide, ammonia. The averaged levels of daily and annual
concentrations that form the exposure burden on health were
provided by the State Institution Zaporizhzhia Oblast Laboratory
Center of the Ministry of Health of Ukraine. Population – Main
Department of Statistics in Zaporizhzhia Oblast. Carcinogenic risk
calculations (formaldehyde) indicate a low risk level of 10-6 <ICR
<10-4. The population carcinogenic risk for life-long exposure
ranges from 6.16 to 14.673 of additional cancer cases in the course
of life per population. The average values of hazard ratios for
evaluating the inhalation effects of pollutants were (depending on
the district): dust from 10.2 to 13.8; nitrogen dioxide from 1.5 to
2.25; sulfur dioxide from 2.2 to 3.2; carbon monoxide from 0.73 to
0.93; phenol from 1.67 to 2.33; formaldehyde to 5.0; sulfuric acid to
4.9; hydrogen sulfide to 6.0; carbon disulfide at 0.063; ammonia to
1.6.
Conclusions. Calculations of the carcinogenic risk of formaldehyde
indicate a low level. In the studied areas, the average values of
hazard ratios exceed the permissible level: on dust – in all districts
at an extremely high level; on nitrogen dioxide, sulfur dioxide,
phenol – in all districts at an average level; on formaldehyde – in
Zavodskyi, Voznesenivskyi and Shevchenkivskyi districts at an
average level; on sulfuric acid – in Zavodskyi district at an average
level; on hydrogen sulphide – in the Zavodskyi and Voznesenivskyi
districts at a high level; on ammonia, in Shevchenkivskyi and
Dniprovskyi districts at an average level. The results of calculations
of hazard indices indicate an extremely high level of exposure to the
respiratory organs, the cardiovascular system, and congenital
developmental defects in all areas.

# 057. Дослідження забруднення атмосферного повітря
міста Запоріжжя у 2017 році як фактор ризику для
здоров'я його мешканців
Тулушев Є.1, Бєлоконь К.2, Грибіненко Г.1, Терехов Р.1
1ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Запорізька державна інженерна академія

Вступ. На сьогодні в Україні ризик для здоров`я від
забруднення повітря не викликає сумніву, але кількісні
показники впливу недостатньо визначені. Метою роботи є
оцінка неканцерогенних ризиків за коефіцієнтами небезпеки
(HQ), індивідуальних (ICR) та популяційних (РСR)
канцерогенних ризиків для здоров’я експонованого населення.
Методи. Аналітичні (оцінка токсичності речовин), математичні
(розрахунки та визначення осереднених річних концентрацій
полютантів у м. Запоріжжя за 2017), оцінка ризику, статистичні
(χ2, кореляційний аналіз), картографування, епідеміологічні.
Результати. Як об’єкти дослідження вибрано чотири райони м.
Запоріжжя: Заводський, Дніпровський, Вознесенівський,
Шевченківський. Пріоритетний шлях надходження
забруднюючів – інгаляційний, аналізоване середовище –
атмосферне повітря; тип впливу за часом контакту – довічний.
Як джерела забруднення обрано промислові підприємства та
автотранспорт. До переліку пріоритетних забруднювачів
увійшло 10 хімічних сполук–сірководень, фенол, формальдегід,
сірковуглець, сірчана кислота, азоту діоксид, ангідрид
сірчистий, зважені речовини, вуглецю оксид, аміак. Усереднені
рівні добових і річних концентрацій, які формують експозиційні
навантаження на здоров'я, були надані Державною установою
«Запорізький обласний лабораторний Центр МОЗ України».
Чисельність населення – Головним управлінням статистики у
Запорізькій області. Розрахунки канцерогенного ризику
(формальдегід) свідчать про низький рівень ризику –
10-6<ICR<10-4. Популяційний канцерогенний ризик при
довічному впливі складає від 6,16 до 14,673 додаткових
випадків онкозахворювань на протязі життя на популяцію.
Середні значення коефіцієнтів небезпеки при оцінці
інгаляційних впливів забруднюючих речовин склали (в
залежності від району): пил від 10,2 до 13,8; азоту діоксид від
1,5 до 2,25; ангідрид сірчистий від 2,2 до 3,2; оксид вуглецю від
0,73 до 0,93; фенол від 1,67 до 2,33; формальдегід до 5,0;
сірчана кислота до 4,9; сірководень до 6,0; сірковуглець до
0,063; аміак до 1,6.
Висновки. Розрахунки канцерогенного ризику формальдегіду
свідчать про низький рівень. В досліджуваних районах середні
значення коефіцієнтів небезпеки перевищують допустимий
рівень: для пилу – у всіх районах на надзвичайно високому
рівні; для азоту діоксиду, ангідриду сірчистого, фенолу – у всіх
районах на середньому рівні; для формальдегіду – в
Заводському, Вознесенівському та Шевченківському районах
на середньому рівні; для сірчаної кислоти – в Заводському
районі на середньому рівні; для сірководню – в Заводському та
Вознесенівському районах на високому рівні; для аміаку – в
Шевченківському та Дніпровському районах на середньому
рівні. Результати розрахунків індексів небезпеки свідчать про
надзвичайно високий рівень впливу на органи дихання,
серцево-судинну систему, вроджені дефекти розвитку по всіх
районах.
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# 075. The Hygienic Evaluation of Radon Concentration in
Different Soil Types
Coretchi L., Bahnarel I.
National Agency for Public Health, Moldova

Introduction. Radon (222Rn) concentration of a geological formation
depends on the amount of Radium and the local physical and
chemical characteristics of the soil. According to Radon
concentration measured in the soil, geographical areas can be
classified into three categories: 1) high-risk areas where the soil
Radon concentration is higher than 50 kBq/m3. In such areas, the
basement is rich in Uranium/Radium, and the soil permeability is
increased; 2) medium-risk areas where the Radon concentration in
the soil varies within 10-50 kBq/m3. Typically, in such areas
Uranium/Radium concentration does not exceed the "normal" value
for soils, and the soil permeability is average; and 3) low-risk areas
where the soil Radon concentration is less than 10 kB/m3. The
concentration of Uranium and Radium in such areas is lower than
the average value, e.g. in limestone and sandy soils. The purpose
of the research was to determine Radon concentrations in different
soil types of the main Moldovan areas.
Methods. In this study, we carried out 296 measurements of Radon
concentrations in the soil belonging to different types of rocks at a
depth of 0.5-0.8 m. Radiometer measurements were performed in
different soil types using the Radonometer RTM 1688-2 (SARAD).
Results. The results showed that Radon concentrations varied
depending on the soil type. Thus, in soils belonging to the
sandstone type, the Radon and Thoron values were equal to,
respectively, 1756.7 Bq/m3 and 213.0 Bq/m3. For clay soil, the
values were equal to 1169.0 Bq/m3 and 126.0 Bq/m3; for sandy soil
– 284.4 Bq/m3 and 87.6 Bq/m3; and for calcareous soil – 135.3 Bq/
m3 and 46.3 Bq/m3. So, increased Radon and Thoron values were
detected in sandy and clayey soils. At the same time, it was shown
that in the South and Central areas, the indices studied showed
higher values, respectively, 1419.3 Bq/m3 and 144.3 Bq/m3; 1108.3
and 144.3 Bq/m3 respectively. The smallest values of Radon and
Thoron were found in the Center Area − 164.7 Bq/m3 and 78.6 Bq/
m3. Analyzing the obtained results regarding the detection
concentrations of Radon and Thoron according to the locality, the
North districts should be noted, especially Soroca with Radon
concentration is 1756.5 Bq/m3, and Thoron concentration 213 Bq/
m3

.

Conclusions. Summarizing the above, we can conclude that the
concentration of Radon and Thoron in soil varied according to its
type.

# 075. Гігієнічна оцінка концентрації Радону в різних типах
ґрунтів
Коретчі Л., Бахнарел І.
Національне агентство громадського здоров’я, Республіка
Молдова

Вступ. Концентрація Радону (222Rn) у геологічній формації
залежить від кількості Радію та локальних фізико-хімічних
характеристик породи. Відповідно до концентрації Радону,
виміряної в ґрунті, географічні райони можна класифікувати за
трьома категоріями: 1) райони високого ризику, де
концентрація радону ґрунту перевищує 50 кБк/м3. У таких
районах фундамент багатий на Уран/Радій, а проникність
ґрунту підвищена; 2) зони середнього ризику, де концентрація
радону в ґрунті коливається в межах 10-50 кБк/м3. Як правило,
в таких зонах концентрація Урану/Радію не перевищує
«нормального» значення для ґрунтів, а проникність ґрунту є
середньою; 3) райони з низьким ризиком, де концентрація
радону у ґрунті менше 10 кБ/м3. Концентрація Урану і Радію в
таких зонах нижче середнього значення, наприклад, у
вапнякових та піщаних ґрунтах. Метою дослідження було
визначення концентрації Радону в різних типах ґрунтів
основних районів Молдови.
Методи. У рамках дослідження проведено 296 вимірювань
концентрації Радону в ґрунті, що відноситься до різних типів
порід, на глибині 0,5-0,8 м. Вимірювання радіометричних
показників проводили у різних типах ґрунтів за допомогою
радонометру RTM 1688-2 компанії SARAD.
Результати. Результати показали, що концентрації радону
змінювалися залежно від типу ґрунту. Так, у ґрунтах, що
відносяться до типу пісковиків, значення концентрації Радону і
Торона становили, відповідно, 1756,7 Бк/м3 і 213,0 Бк/м3. Для
глинистого ґрунту показники становили – 1169,0 Бк/м3 і 126,0
Бк/м3, для піщаних ґрунтів - 284,4 Бк/м3 і 87,6 Бк/м3, а для
вапняного ґрунту – 135,3 Бк/м3 і 46,25 Бк/м3. Так, підвищені
значення радону і торона були виявлені в піщаних і глинистих
ґрунтах. У той же час було показано, що в південній і
центральній областях досліджені показники мали більш високі
значення – відповідно, 1419,3 Бк/м3 і 144,3 Бк/м3; 1108,3 і 144,3
Бк/м3 відповідно. Найменші значення Радону і Торона були
виявлені в районі Центру – 164,7 Бк/м3 і 78,6 Бк/м3. Аналізуючи
отримані результати щодо виявлення концентрацій Радону і
Торона відповідно до місцевості, слід відзначити північні
райони, особливо Сорокський, з 1756,5 Бк/м3 для Радону і 213
Бк/м3 для Торона.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити
висновок, що концентрація Радону і Торона в ґрунті варіювала
залежно від її типу.
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# 087. Cytogenetic Characteristics of Bone Marrow of Bank
Voles (Myodes glareolus) under Chronic Radiation Exposure
Burdo O., Riabchenko N., Lypska А., Shytiuk V.
Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine

Introduction. The study of the biomedical effects of the chronic
action of ionizing radiation due to radioactive pollution of the
environment, both at the individual and at the population level is an
important and topical radiobiological issue.
Objective of research: A comparative analysis of spontaneous
somatic mutagenesis in bank vole (Myodes glareolus) and
genotoxic effects of chronic irradiation in the natural conditions of
the Exclusion Zone and mandatory (unconditional) resettlement of
the Chornobyl Nuclear Power Plant (EZ ChNPP) according to a set
of cytogenetic parameters.
Methods. The research was conducted on contrasting
radioecological landfills: research stage – within the boundaries of
the "Red Forest" (the forest area affected by the first emissions from
the Chornobyl Nuclear Power Plant), located at a distance of 2.7 km
from the ChNPP emergency unit and the control stage – within the
Mizhrichnyi regional landscape park with a background level of
radiation pollution.
As model objects, bank voles (M. glareolus) were used in research.
Methods used in research: γ-, β-spectrometric ones for the
evaluation of 90Sr and 137Cs in the organism of animals and
environmental samples, cytogenetic methods and flow cytometry.
Results. The power of the exposure dose of γ-radiation at the
experimental site was within the range of 5.0-17.5 mkSv/h, the
density of radiation contamination of the soil: 137Cs 20-25 MBq/m2,
90Sr 6-8 MBq/m2, 241Am 0.5-0.7 MBq/m2. The test ground had the
following characteristics: the power of the exposure dose of γ-
radiation – 0.1-0.2 mkSv/h, the density of contamination by
radionuclides was: 137Cs 0.01-0.03 MBq/m2, 90Sr 0.1-0.2 MBq/m2.
Radioactive contamination of experimental animals varied within
137Cs – 67-601 kBq/kg, 90Sr – 265-864 kBq/kg. Using the flow
cytometry method, the frequency of polychromatic erythrocytes with
micronuclei in irradiated animals exceeded the control values by 4
times and amounted to 15.57±1.5‰.
The cytogenetic analysis of bone marrow cells (BMC) showed that
in animals from the test ground the frequency of aberrant cells was
in the range of variations in the spontaneous level characteristic of
this species of animals; individual scatter – 1.8-6.25 chromosomal
aberrations (CA) for 100 metaphases. Structural CA were
represented by a chromatid type, the mean group value of which
was 3.5±0.8. At the same time, significant increase of CA was
observed (3.8 times) in the affected animals. Among the unstable
chromosome type CAs, markers of radiation exposure were
registered – dicentrics with paired fragments and free paired
fragments, the frequency of which was 0.4±0.04 and 2.42±0.08 per
100 metaphases, respectively.
Conclusions. Genetic effects in BMC in animals from ChNPP EZ
are due to the direct influence of 90Sr and increased sensitivity of the
genetic apparatus of cells due to transgenic transmission of the
genome instability.

# 087. Цитогенетична характеристика кісткового мозку
рудої нориці (Myodes glareolus) за умов хронічного
радіаційного впливу
Бурдо О., Рябченко Н., Липська А.,Шитюк В.
Інститут ядерних досліджень НАН України

Вступ. Важливою та актуальною радіобіологічною проблемою
є дослідження медико-біологічних ефектів хронічної дії
іонізуючого випромінювання внаслідок радіоактивного
забруднення оточуючого середовища, як на індивідуальному,
так і на популяційному рівні.
Мета роботи: порівняльний аналіз спонтанного соматичного
мутагенезу у рудої нориці (Myodes glareolus) та генотоксичних
ефектів хронічного опромінення в природних умовах Зони
відчуження та обов’язкового (безумовного) відселення
Чорнобильської атомної електростанції (ЗВ ЧАЕС) за
комплексом цитогенетичних показників.
Методи. Дослідження проводили на контрастних за
радіоекологічними умовами полігонах: дослідний – в межах
«Рудого лісу» (лісового масиву, що постраждав від перших
викидів з ЧАЕС), що знаходиться на віддалі 2,7 км від
аварійного блоку ЧАЕС та контрольний – в межах
Міжрічинського регіонального ландшафтного парку з фоновим
рівнем радіаційного забруднення.
Як модельні об’єкти використовували руду норицю (M.
glareolus). У роботі використані методи: γ-, β- спектрометричні
для оцінки вмісту 90Sr і 137Cs в організмі тварин та зразках
довкілля, цитогенетичні методи та протокової цитометрії.
Результати. Потужність експозиційної дози γ-випромінювання
на дослідному полігоні була в межах 5,0-17,5 мкЗв/год,
щільність радіаційного забруднення ґрунту: 137Cs 20-25 МБк/м2,
90Sr 6-8 МБк/м2, 241Аm 0,5-0,7 МБк/м2. Контрольний полігон мав
наступні характеристики: потужність експозиційної дози γ-
випромінювання – 0,1-0,2 мкЗв/год, щільність забруднення
радіонуклідами була: 137Cs 0,01-0,03 МБк/м2, 90Sr 0,1-0,2 МБк/м2.
Радіоактивне забруднення дослідних тварин змінювалося в
межах по 137Cs – 67-601 кБк/кг, 90Sr – 265-864 кБк/кг. За
допомогою методу протокової цитометрії визначено, частота
поліхроматофільних еритроцитів з мікроядрами у опромінених
тварин перевищувала контрольні значення у 4 рази і становила
15,57±1,5‰.
Цитогенетичний аналіз клітин кісткового мозку (ККМ) виявив,
що у тварин з контрольного полігону частота аберантних
клітин знаходилась в діапазоні коливань спонтанного рівня,
характерного для даного виду тварин; індивідуальний розкид –
1,8-6,25 хромосомних аберацій (ХА) на 100 метафаз.
Структурні ХА були представлені хроматидним типом,
середньо групове значення яких становило 3,5±0,8. У той час
як у імпактних тварин виявлено суттєве збільшення ХА (у 3,8)
раза. Серед нестабільних ХА хромосомного типу
зареєстровано маркери радіаційної дії – дицентрики з парними
фрагментами та вільні парні фрагменти, частота яких
складала 0,4±0,04 та 2,42±0,08 на 100 метафаз, відповідно.
Висновки. Генетичні ефекти в ККМ у тварин з ЗВ ЧАЕС є
наслідком, безпосереднього впливу 90Sr, так і підвищеної
радіочутливості генетичного апарату клітин внаслідок
трансгенераційної передачі нестабільності геному.
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# 092. Quail as a Model for Determining the Acute Toxicity of
Pesticides
Dotsenko R.
National Pharmaceutical University

Introduction. The main objective of testing for toxicity is the
classification of chemicals in accordance with their inherent toxicity
according to the EEC Directive (Directive 67/548/EEC). Currently,
there are no fully licensed alternative methods capable of replacing
the use of animals in the determination of toxicity. Tebuconazole is
a pesticide, an effective systemic fungicide for the treatment of
seeds of cereals in the control of phytopathogens transmitted
through the seeds. It is also used for processing vegetative plants,
in particular rape and cereals as a component of combined
medications. Tebuconazole belongs to the group of triazoles of the
third generation.
The purpose of our work was to determine the acute oral toxicity of
tebuconazole on the quail model.
Methods. In the main experiment, 7 groups were formed that were
administered fungicide at the following doses: 200, 400, 600, 800,
1000, 1200 and 1400 mg/kg body weight. A control group was also
formed. Each group consisted of 7 quail (n=7). Experiments were
carried out in accordance with the existing rules governing the
organization of work using experimental animals and in compliance
with the principles of the European Convention for the Protection of
Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific
Purposes.
Results. Acute poisoning of quails with tebuconazole was
manifested by the following clinical symptoms: general inhibition,
reduced reaction to external stimuli, and the refusal of food and
water, as well as loss of coordination of movements, manifested by
a tidal stroke and falling to the side. The faeces in the bird were
watery, white. The development of clinical signs of poisoning in
females was more intense and their death occurred earlier (1 day)
than males (1-3 days).
The pathoanatomical picture for the acute poisoning with
tebuconazole was characterized by the following changes:
hyperemia of subcutaneous tissue in the craw region; blood is not
rolled up; increase in the volume of the heart and liver and its dark
cherry color; overflow of the gall bladder; blood filling of the vessels
of the small bowel mesentery; catarrhal hemorrhagic inflammation
of the mucous membrane of the small bowel including duodenum.
Conclusions. LD50 of the tebuconazole single oral administration to
quail for males is 825.55±93.76 mg/kg, for females – 709.10±83.99
mg/kg body weight, which allows us to include the tebuconazole to
the substances of average toxicity (Hazard Class 3, LD50 201-1000
mg/kg body weight) according to State Sanitary Rules
8.8.1.2.002-98.

# 092. Перепели як модель визначення гострої токсичності
пестицидів
Доценко Р.
Національний фармацевтичний університет

Вступ. Головною метою тестування на токсичність є
класифікація хімічних засобів відповідно до властивої їм
токсичності згідно з директивою EEC (Council Directive 67/548/
EEC). На даний час не існує повністю ліцензованих
альтернативних методів, здатних замінити використання
тварин при визначенні токсичності. Тебуконазол – пестицид,
ефективний системний фунгіцид для обробки насіння
зернових культур при боротьбі з фітопатогенами, які
передаються через насіння. Він також використовується для
обробки вегетуючих рослин, зокрема, ріпаку та зернових
злаків як компоненту комбінованих препаратів. Тебуконазол
належить до пестицидів групи триазолів третього покоління.
Метою нашої роботи було визначення гострої токсичності
тебуконазолу за умов перорального введення на моделі
перепелів.
Методи. В основному експерименті були сформовані 7 груп,
яким вводили фунгіцид у наступних дозах – 200, 400, 600, 800,
1000, 1200 і 1400 мг/кг маси тіла. Також була сформована
контрольна група. 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. Гостре отруєння перепелів тебуконазолом
проявлялося наступними клінічними симптомами: загальним
пригніченням, зниженням реакції на зовнішні подразники і
відмовою від корму та води, а також втратою координації
рухів, що проявлялося хиткою ходою та падінням на бік.
Фекалії у птиці були водянисті, білого кольору. Розвиток
клінічних ознак отруєння у самок був більш інтенсивний та їх
загибель відбувалася раніше (на 1 добу), ніж у самців (на
1-3 добу).
Патологоанатомічна картина за гострого отруєння
тебуконазолом характеризувалася наступними змінами:
гіперемія підшкірної клітковини в області вола; незгорнута
кров; збільшення об’єму серця і печінки та її темно-вишневий
колір; перенаповнення жовчного міхура; кровонаповнення
судин брижі тонкого кишечнику; катарально-геморагічне
запаленням слизової оболонки тонкого кишечнику, в тому
числі дванадцятипалої кишки.
Висновки. LD50 тебуконазолу за одноразового перорального
введення перепелам-самцям складає 825,55±93,76 мг/кг,
самкам – 709,10±83,99 мг/кг маси тіла, що згідно гігієнічної
класифікації пестицидів за Державними санітарними
правилами 8.8.1.2.002-98 дозволяє віднести тебуконазол до
речовин середньої токсичності (3-й клас небезпеки,
LD50 201-1000 мг/кг маси тіла).
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# 096. Toxico-Biochemical Evaluation of the Influence of
Aspergillus flavus on Metabolic Markers Level of Quails Blood
in Case of Subchronic Oral Intake with Feed
Romanko M., Yaroshenko M., Orobchenko O., Kutsan O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. In Ukraine, about 25-40% of feed is affected by
microscopic fungi annually, of which the predominant taxa are
Aspergillus Mich. that produce aflatoxin B1. Increased attention to
micromycetes is caused by the environmental safety requirements
for crop and livestock production, so the issue of assessing the
harmfulness of the most recognized toxicants of biotic origin for
animals and poultry is one of important areas of modern toxicology
biochemistry. The objective of the study was to determine the
evaluation of the influence of Aspergillus flavus on the level of
metabolic markers in quail blood in the dynamics of subchronic oral
intake with feed.
Methods. The experiment was conducted in 64 Estonian quails at
the age of 145 days, 4 groups (n=16) were formed based on the
analogues principle: 1 control and 3 experimental groups. Birds of
the control group were given all-in-one feed; experimental groups І,
ІІ and ІІІ were given the feed artificially contaminated by A. flavus
spores in the amount of ~60,000, ~150,000 and ~300,000 spores
per 1 gram of the feed for 28 days, respectively. Within 14, 21, 28
days after the start and within 7 days after completion of giving
micromycetes, metabolic rates were determined in the poultry blood
using of conventional methods. Manipulations with the birds were
carried out in accordance with the 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" (Strasbourg, 1986). Statistical processing of the results
was performed using the Microsoft Excel 2003.
Results. In the dynamics of feeding with the feed containing
A. flavus spores in different amounts, the development of
inflammation (by leukocytosis and hemoglobin decrease, excessive
formation of toxic proteins – circulating immune complexes and
seromucoids – an average of 22.9 and 12.2%, p<0.05) and
hepatotoxic reactions (by hypoproteinemia by 13.3%; changes in
purine metabolism intensity – reduction of creatinine by 22.8%; ALT
hyperenzymemia (EC 2.6.1.2) in the quails, along with
hypоenzymemia AST (EC 2.6.1.1) up to 46.1 and 14.4%, p<0.05)
was determined. The revealed metabolic changes in the poultry
were more pronounced in case of A. flavus contamination at the
amount of ~300,000 spores per 1g of feed (experimental group III),
but did not recover even in 7 days after cancellation of this feed.
Conclusions. The mechanism of the pathological influence of the
food artificially contaminated by A. flavus spores in quails involved
gradual development of immune and hepatotoxic reactions, the
severity and irreversibility of which depend on the number of spores.

# 096. Токсико-біохімічна оцінка впливу Aspergillus flavus
за рівнем метаболічних маркерів крові перепелів за
субхронічного перорального надходження з кормом
Романько М., Ярошенко М., Оробченко О., Куцан О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. В Україні близько 25-40% кормів щорічно уражуються
мікроскопічними грибами, з яких превалюючими таксонами є
Aspergillus Mich., що продукують афлатоксин В1. Підвищена
увага до мікроміцетів зумовлена вимогами екологічної безпеки
щодо продукції рослинництва і тваринництва, тому проблема
оцінки шкідливості найбільш визнаних токсикантів біотичного
походження для тварин і птиці є одним із важливих напрямків
сучасної токсикологічної біохімії. Метою роботи стало
визначення впливу Aspergillus flavus на рівень метаболічних
маркерів крові перепелів у динаміці субхронічного
перорального надходження з кормом.
Методи. Дослід проводили на 64 перепелах породи Естонський
перепел віком 145 діб, з яких за принципом аналогів було
сформовано 4 групи (n=16): одну контрольну та 3 дослідні.
Птиці контрольної групи задавали повнораціонний комбікорм; І,
ІІ і ІІІ дослідних груп – комбікорм, штучно контамінований
зависсю спор A. flavus у кількості ~60000, ~150000 і ~300000
спор в 1г корму впродовж 28 діб відповідно. Через 14, 21, 28
діб після початку та через 7 діб після завершення задавання
мікроміцетів у крові птиці визначали метаболічні показники
загальноприйнятими методами. Маніпуляції над птицею
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» (Strasbourg,1986). Статистичну обробку результатів
проводили за допомогою пакету прикладних програм Microsoft
Excel 2003.
Результати. У динаміці згодовування корму із вмістом спор
A. flavus у різній кількості, у організмі перепелів визначено
розвиток запальних (за лейкоцитозом та зниженням
гемоглобіну; надмірним утворенням токсичних протеїнів –
циркулюючих імунних комплексів і серомукоїдів – у середньому
на 22,9 і 12,2%; p<0,05) та гепатотоксичних реакцій (за
гіпопротеїнемією на 13,3%; змінами у інтенсивності пуринового
обміну – зниження креатиніну на 22,8%; гіперферментемією
АлТ (К. Ф. 2.6.1.2) поряд із гіпоферментемією АсТ (К. Ф. 2.6.1.1)
до 46,1 і 14,4%; p<0,05). Виявлені метаболічні зміни у птиці
були більш вираженими у випадку ураження корму A. flavus у
кількості ~300000 спор в 1 г корму (ІІІ дослідна група), та не
набували відновлення навіть через 7 діб після припинення його
задавання.
Висновки. Механізм патологічного впливу корму, який було
штучно контаміновано спорами A. flavus, в організмі перепелів
полягав у поступовому розвитку імуно- і гепатотоксичних
реакцій, вираженість та незворотність яких залежить від
кількості спор.
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# 097. Marker of Long-Term and Complex Lead Intake in Child
Organism in Industrial Zone
Antonova O., Glavatskaya V., Zemlyakova T.
SE Dnіpropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. At present, the need to assess the degree of the
complex effect of heavy metals (HM) on the population health,
including children, is becoming increasingly important. The complex
and systematic intake of HM, including lead as the most common
xenobiotic causes significant changes in the body. The purpose of
this research is to provide a comprehensive hygienic assessment of
the content of lead in the environment using an integral indicator –
its total daily intake and estimation its content in children's hair as a
marker of long-term intake.
Methods. The total intake of lead in the organism of children from
environmental objects in 2 industrial areas of the city of Dnipro and
conditionally clean control is calculated. The long-term biological
effect of lead on the body was assessed by its content in the hair of
123 preschool children (46 and 57 children from industrial areas and
20 – from the control one). For the study of the relationship and
nature of the environmental pollution of objects with lead on child
health, traditional methods of variation statistics were used.
Results. Total daily intake (TDI) of lead in the body of children in
industrial areas was 0.08 and 0.09 mg/day with a maximum value of
0.15 mg/day. These results do not exceed recommended daily
allowance of FAO/WHO (0.08 mg/day) in the first area, and in the
second one it exceed 12.5%. The maximum contribution is provided
by the food pathway. The lead content in certain parts of the
environment in industrial areas corresponds the hygienic standards,
but its complex and systematic intake forms a significant internal
contamination, which is due to the ability of this toxicant to
cumulation, which is confirmed by its high content in the hair of
children from industrial zone. The lead content in the hair of
preschoolers in industrial areas corresponds to the permissible level
in the first area, but exceeds it 1.3 times in the second one. But it is
alarming that in 73-78% of children from industrial areas the lead
content is higher than the standard and is 2-3.5 times higher than in
children of the control area.
Conclusions. The lead content in the biosubstrates of children from
industrial areas is statistically significantly higher than content in the
children in the control area, which proves the technogenic nature of
its origin. The long-term and constant intake of such an abiotic
metal as lead with air, food and water into the bodies of the children
population forms a significant internal contamination, emphasizes
the potential danger even in its low concentrations.

# 097. Маркер довготривалого та комплексного
надходження свинцю в організм дитячого населення
промислової зони
Антонова О., Главацька В., Землякова Т.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. В сучасних умовах все більшого практичного значення
набуває необхідність оцінки ступеню комплексного впливу
важких металів (ВМ) на здоров’я населення, в тому числі
дитячого. Комплексне та систематичне надходження ВМ,
зокрема свинцю як найбільш розповсюдженого ксенобіотика, в
організм викликає значні зміни. Мета досліджень – дати
комплексну гігієнічну оцінку вмісту свинцю у навколишньому
середовищі за інтегральним показником – сумарним добовим
його надходженням, та оцінити його вміст у волоссі дітей як
маркер довготривалого надходження.
Методи. Розраховано сумарне надходження свинцю в організм
дітей з об'єктів довкілля 2-х промислових районів м. Дніпро та
контрольного умовно чистого району. Біоефект тривалої дії
свинцю на організм оцінювали за його вмістом у волоссі 123-х
дошкільнят (46 та 57 дітей промислових районів та 20 –
контрольного). Задля вивчення взаємозв’язку і характеру
впливу забруднення об’єктів навколишнього середовища
свинцем на здоров’я дітей використовували традиційні методи
варіаційної статистики.
Результати. Сумарне добове надходження (СДН) свинцю в
організм дітей промислових районів становить 0,08 і 0,09 мг/
добу при максимальному значенні – 0,15 мг/добу. Ці
результати не перевищують рекомендоване ФАО/ВООЗ
допустиме добове надходження (0,08 мг/добу) у першому
районі, а у другому - перевищують на 12,5%. Максимальний
внесок надає харчовий шлях. Вміст свинцю в окремих
об’єктах довкілля промислових районів відповідає існуючим
нормативам, але його комплексне та систематичне
надходження в організм дітей формує значне внутрішнє
забруднення, яке зумовлено здатністю цього токсиканта до
кумуляції, що підтверджується підвищеним його вмістом у
волоссі дітей промислових районів. Вміст свинцю у волоссі
дошкільнят промислових районів відповідає допустимому
рівню в першому, але перевищує його в 1,3 раза у другому. Але
насторожує той факт, що у 73-78% дітей промислових районів
вміст свинцю вище наведеного нормативу та у 2-3,5 раза вище,
ніж у дітей контрольного.
Висновки. Вміст свинцю у біосубстратах дітей промислових
районів статистично достовірно перевищує відповідний у дітей
контрольного, що доводить техногенність його походження.
Тривале та постійне надходження такого абіотичного металу,
як свинець, з повітрям, їжею та водою в організм дитячого
населення формує значне внутрішнє його забруднення, що
підкреслює потенційну небезпеку навіть у малих його
концентраціях.
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# 102. Non-monotonic Dose-response Curve of Pesticide
Lambda-cyhalothrin Antiandrogenic Effect in the Study on
Male Wistar Han Rats
Shepelska N., Kolianchuk Ya., Prodanchuk M.
SE L.I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food
and Chemical Safety of the MoH of Ukraine

Introduction. Lambda-cyhalothrin (LCT), a synthetic pyrethroid of
type II, is used throughout the world to control pests in agriculture,
health care, homes and gardens. In connection with the widespread
use of pyrethroid insecticides, toxic effects on non-target objects
pose a significant threat to the environment and humans. Therefore,
the purpose of these studies was to identify the hazard of LCT
reproductive toxicity on male rats in test system for the gonadotoxic
activity identification of chemical compounds.
Animal studies were conducted in accordance with the requirements
and provisions of the Commission for the Ethics of Medical and
Biological Research of L.I. Medved Research Center of Preventive
Toxicology, Food and Chemical Safety of the MoH of Ukraine and
the European Convention for Protection of Animals used for
Experimental and Other Research Purposes.
Methods. LCT (98.06%) was administered ex tempore daily, except
for Saturday and Sunday, by oral gavage to three groups of animals
at doses 0.3, 3.0 and 10 mg/kg of body weight for 11 weeks. After
the expiry of the exposure period, the males were selected to study
the parameters of sperm and blood serum testosterone levels.
Morpho-functional indicators of the gonad state and the level of total
testosterone in the blood serum were studied in all males after
exposure. The total amount and the absolute and relative number of
motile sperm were determined, the percent of sperm abnormal
forms was calculated. Morphometric parameters of testes and
epididymis were recorded.
Results. Lambda-cyhalothrin causes systemic toxicity at a dose of
10 mg/kg, inducing a weight loss (≈10%) of the experimental males,
and also antiandrogenic effect at doses of 3.0 and 10.0 mg/kg,
which is characterized by impaired of spermatogenesis and
oligospermia, as well as changes in testosterone content in the
blood serum of experimental animals compared to the control. The
dose-dependence of the severity of oligospermia and spermatozoa
adynamia is linear in nature. While the response level of
testosterone to increase of the dose is non-monotonic. The most
pronounced statistically significant (P <0.01) decrease in the level of
testosterone relative to the control is noted at the dose of 3.0 mg/kg
of body weight. When exposed to the minimum and maximum
doses, there is a weak tendency for this parameter to decrease as
compared with the control. The analysis of the qualitative and
quantitative characteristics of the observed effects at the end of the
exposure period allows to presume that the tested LCT is xeno-
agonists of estrogenic receptors with an intermediate degree of
activity, causing damage to Sertoli cells and the spermogonial
population of the germinative cells, depending on the dose level of
exposure.
Conclusions. Thus, the changes identified in this study may
indicate the presence of endocrine-disruptor properties of LCT.
Accordingly, within the studied range of doses in the experiment on
the males of Wistar Han rats, no-observed effect level (NOEL) of
LCT is the dose of 0.3 mg/kg of body weight; the low-observed
effect level (LOEL) is 3 mg/kg of body weight.

# 102. Немонотонна дозозалежна відповідь
антиандрогенної дії пестициду лямбда-цигалотрину в
дослідженні на самцях щурівWistar Han
Шeпельська Н., Колянчук Я., Проданчук М.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ. Лямбда-цигалотрин (ЛЦТ), синтетичний піретроїд II
типу, використовується у всьому світі для боротьби з
шкідниками в сільському господарстві, закладах охорони
здоров'я, будинках і садах. У зв’язку з широким використанням
піретроїдних інсектицидів, токсична дія на не цільові об’єкти
становить значну загрозу для довкілля та людини. Тому метою
досліджень було оцінити ризик впливу лямбда-цигалотрину на
репродуктивну систему самців щурів. Дослідження на тваринах
проведені згідно до вимог та положень Комісії з етики
медичних та біологічних досліджень «Наукового центру
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені
академіка Л.І. Медведя МОЗ України» та «Європейської
конвенції про захист тварин, що використовуються в
експериментальних та інших наукових цілях».
Методи. ЛЦТ (98,06%) вводився ex tempore щодня, крім суботи
та неділі, внутрішньошлунково, у дозах 0,3; 3,0 і 10 мг/кг маси
тіла самцям щурів упродовж повного циклу сперматогенезу.
Після закінчення терміну експозиції досліджувались показники
стану статевих залоз і рівень вмісту загального тестостерону в
сироватці крові. Визначали загальну кількість, а також
абсолютну і відносну кількість рухливих сперматозоїдів,
підраховували відсоток патологічних форм сперміїв.
Реєстрували морфометричні показники сім'яників і придатків.
Результати. Лямбда-цигалотрин володіє системною
токсичністю в дозі 10 мг/кг, індукуючи зниження маси тіла (≈
10%) піддослідних самців, а також надає антиандрогенний
ефект в дозах 3,0 та 10,0 мг/кг, який характеризується
порушенням процесів сперматогенезу і олігоспермією, а також
зміною вмісту тестостерону в сироватці крові піддослідних
тварин у порівнянні з контролем. Дозо-залежність ступеня
вираженості олігоспермії та адинамії сперматозоїдів носить
лінійний характер. У той час як відповідна реакція рівня вмісту
тестостерону на збільшення дози є немонотонною. Зниження
рівня тестостерону по відношенню до контролю відзначається
при дії дози 3,0 мг/кг маси тіла, котрий був статистично
достовірно (Р<0,01) значуще вираженим. При впливі
мінімальної та максимальної доз має місце слабо виражена
тенденція до зниження цього параметра в порівнянні з
контролем. Аналіз якісної і кількісної характеристики
спостережуваних ефектів дозволяє припустити, що
досліджуваний ЛЦТ відноситься до ксеноагоністів естрогенних
рецепторів із середнім ступенем активності, викликаючи
пошкодження клітин Сертолі і спермотогоніальної популяції
гермінативних клітин у залежності від дозового рівня впливу.
Висновки. Таким чином, ідентифіковані в даному
експерименті зміни, можуть свідчати про наявність ендокрин
деструктивних властивостей ЛЦТ. Встановлено, що в діапазоні
вивчених доз, максимальним дозованим рівнем тестованого
зразка, котрий не надає пошкоджуваної дії на гонади та
репродуктивну функцію самців щурівWistar Han (NOEL) – 0,3
мг/кг маси тіла.
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# 106. The Study of Pesticide Neurotoxic Effect on the
Functional State of Developmental Organism Nervous System
Rashkivska I., Kornuta N., Nedopytanska N., Kolianchuk Ya.,
Zuzanska K., Prodanchuk M.
SE L.I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food
and Chemical Safety of the MoH of Ukraine

Introduction. Every year in the world and Ukraine in agriculture,
industry and everyday life, the use of various insecticides, including
synthetic pyrethroid, is increasing. The widespread use of these
compounds can lead to the manifestation of different neurological
disorders, especially in children, one of the most sensitive groups of
the population. Neurological disorders include autism, hyperactivity,
learning disabilities, behavioral and emotional problems. One of the
studies aimed at identifying adverse effects at the stage of
development and the beginning of the functioning of the nervous
system in the postnatal period is the OECD guideline 426 (OECD
Guideline 426: Developed Neurotoxicity Study, 2007). In this
context, the objective of the study was to investigate the effect of
Zeta-Cypermethrin (ZCYP), one of the relatively new
representatives of pyrethroids, on the development and functional
state of the nervous system of the offspring.
Methods. Dams Wistar Hannover (40 pregnant female weighing
200-220 g) were exposed by zeta-cypermethrin orally at doses 0;
5.0; 12.5; 35.0 and 70.0 mg/kg/bw from day 6 of gestation to day 21
of lactation. Physical development of pup rats was studied in
different periods of postnatal development (body weight and body
weight gain, ears and eye opening, teeth eruption, testicular
descent, vaginal opening), motor reflex formation ('negative
geotaxis', 'righting reflex', 'rotarod', 'forelimb grip strength'),
behavioral reactions (using the 'open field' method).
Results. It was found that ZCYP affected the functional state of the
nervous system of young rats in the state of pre- and postnatal
exposure. ZCYP causes a physical development retardation
(decrease in body weight gain (female at dose of 70 mg/kg; male –
35 and 70 mg/kg), ears opening (female and male – 70 mg/kg),
teeth eruption (female – 70 mg/kg, male – 35 and 70 mg/kg), eye
opening (male – 35 and 70 mg/kg), vaginal opening (at a dose of 70
mg/kg) and testicular descent (at a dose of 70 mg/kg); delay in the
rate of formation of motor reflexes (changes in of righting reflex
(significantly longer latencies to right), negative geotaxis
significantly longer latencies to right (delayed day of formation,
significantly longer latencies to right), decrease in forelimb grip
strength of male pups – 70 mg/kg), changes in behavior reactions in
postnatal development (female – 70 mg/kg on postnatal days 13,
17, 21, male – 35 and 70 mg/kg on postnatal days 13, 17, 21).
Conclusions. For the first time in Ukraine, international approaches
to the study of the neurotoxic effects of pesticides on the developing
organism have been introduced into laboratory practice. According
to the results of studies, the neurotoxic effect of ZCYP on the
development and functional state of the nervous system of the
offspring has been explained for the first time.

# 106. Дослідження нейротоксичної дії пестицидів на
функціональний стан нервової системи організму, що
знаходиться на стадії розвитку
Рашківська І., Корнута Н., Недопитанська Н., Колянчук Я.,
Зузанська К., Проданчук М.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ.Щороку в світі та Україні у сільському господарстві,
промисловості та побуті зростають масштаби застосування
різних інсектицидних препаратів, у тому числі препаратів
піретроїдного ряду.Широке застосування цих сполук може
призводити до прояву різних неврологічних порушень,
особливо у однієї з найчутливіших груп населення – дітей.
Неврологічні порушення включають: аутизм, зміни
поведінкових реакцій, гіперактивність, нездатність до
навчання та різного плану емоційні проблеми. Одним із
досліджень, що спрямоване на виявлення несприятливих
ефектів на стадії розвитку і початку функціонування нервової
системи у постнатальному періоді є OECD guideline 426 (OECD
Guideline 426: Developmental Neurotoxicity Study, 2007). У цьому
контексті метою роботи було дослідження впливу зета-
циперметрину – одного з відносно нових представників
препаратів піретроїдного ряду – на розвиток та
функціональний стан нервової системи потомства.
Методи. В роботі досліджувався зета-циперметрин (ZCYP),
один із представників препаратів піретроїдного ряду.
Внутрішньошлункова експозиція ZCYP 40 вагітних самиць
щурівWistar Hannover вагою 200-220 г тривала з 6 дня
вагітності по 21 день лактації в дозах 0; 12,5; 35 та 70 мг/кг. У
потомства в різні дні постнатального розвитку досліджували
фізичний розвиток (маса та приріст маси тіла, динаміка
відлипання вушних раковин, появи первинного волосяного
покриву, прорізування різців, відкриття очей, опускання
сім’яників та відкривання піхви), швидкість формування
рефлексів («негативний геотаксис», «перевертання на
площині», «утримання на циліндрі, що обертається», «м’язова
сила»), поведінкові реакції (методом «відкритого поля»).
Результати. Встановлено, що ZCYP впливає на
функціональний стан нервової системи щурят за умов пре- і
постнатальної експозиції. ZCYP спричиняє затримку термінів
фізичного розвитку (зниження приросту маси тіла (самки в
дозі 70 мг/кг, самці – 35 та 70 мг/кг), відставання термінів
відлипання вушних раковин (самки та самці – 70 мг/кг),
прорізування різців (самки – 70 мг/кг, самці – 35 та 70 мг/кг),
відкриття очей (самці – 35 та 70 мг/кг), відкривання піхви (в
дозі 70 мг/кг) та опускання сім’яників (в дозі 70 мг/кг); затримку
швидкості формування рухових рефлексів («негативний
геотаксис», «перевертання на площині», «м’язова сила» -
самці – 70 мг/кг), змін у поведінкових реакціях в
постнатальному розвитку (самки – 70 мг/кг на 13, 17, 21 дні
постнатального розвитку, самці – 35 та 70 мг/кг на 13, 17, 21
дні постнатального розвитку).
Висновки. Вперше в Україні в лабораторну практику
впроваджено міжнародні підходи щодо вивчення
нейротоксичного впливу пестицидів на організм, що
знаходиться на стадії розвитку. За результатами досліджень
вперше надано характеристику нейротоксичної дії ZCYP на
розвиток та функціональний стан нервової системи потомства.
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# 109. Study of the Effect of Zearalenone on the Luminescence
Properties of Photobacterium phosphoreum
Kurbatska O., Orobchenko O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. In Ukraine, about 25-40% of feed is annually affected
by microscopic fungi, of which about a half are representatives of
the genus Fusarium, producers of mycotoxins (T-2, zearalenone,
deoxynivalenol – DON). The mycotoxicoses are characterized by
decreased animal productivity and immunosuppression, often
causes a chronic and subclinical course of the disease, which
greatly complicates diagnostics.
The assessment of the toxicity of pollutants, including those of a
biotic origin (which includes mycotoxins), is an integral part of the
quality control and safety of animal feed. Currently, when
determining the toxicity of a substance, alternative methods are
used more and more frequently that requires the use of cell
cultures, protozoa and photobacteria in toxicological experiment.
The effect of bacterial bioluminescence can be used as a substitute
for laboratory animals or as an additional test to determine the
effects of toxicants.
The aim of the research was to study the effect of mycotoxin
zearalenone on the luminescence properties of Photobacterium
phosphoreum.
Methods. The culture of luminescent bacteria P. phosphoreum was
used in the research. The bacteria were cultivated on a liquid
nutrient medium, developed in the toxicological monitoring
laboratory of the NSC "IEKVM". To a culture liquid in volume of 1
cm3, 0.01 cm3 of alcohol solution of zearalenone at a different
concentration of 2.5; 25.0 mkg/cm3; 125.0 mkg/cm3was added, and
recorded changes in luminescence intensity on a luminometer
EMILITE – 1003 A: before, for the first min, and then every 5 min
within one hour after making. For the quantitative assessment of the
toxic effect in the luminescent bacterial test, an index of toxicity (T)
was used.
Results. At the lowest dose of 2.5 mkg/cm3, the value of the index T
on all terms of the study did not exceed 20, which indicated the
absence of toxicity of the sample; for zearalenone in a dose of 25.0
mkg/cm3with 25 min the value of the index T increased from 18.04
to 29.36 by 55 min, which allowed the sample to be assessed as
toxic; whereas at a dose of 125.0 mkg/cm3 from 20 min the value of
T reached a maximum value of 100, that is, the sample was
characterized as highly toxic.
Conclusions. Inhibition of luminescence P. phosphoreum under
action of zearalenone in 20-25 min allows us to offer luminescent
bacteria as an express test for determining the toxicity of fodder
affected by mycotoxins, in particular zearalenone, in what is the
prospect of further research. The obtained data indicate the
feasibility of further research to confirm and scientifically justify the
use of P. phosphoreum for the rapid determination of feed toxicity.

# 109. Вивчення впливу зеараленону на люмінесцентні
властивості Photobacterium phosphoreum
Курбацька О., Оробченко О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. В Україні близько 25-40% кормів щорічно уражуються
мікроскопічними грибами, з яких близько половини займають
представники роду Fusarium, які є продуцентами мікотоксинів
(Т-2, зеараленон, дезоксиніваленол – ДОН). Дані
мікотоксикози характеризуються зниженням продуктивності
тварин та імуносупресією, найчастіше мають хронічній та
субклінічний перебіг, що значно ускладнює діагностику.
Оцінка токсичності забруднюючих речовин, у тому числі і
біотичного походження (до яких належать мікотоксини), є
невід’ємною частиною контролю якості та безпеки кормів
тварин. На сьогодні, при визначенні токсичності тієї чи іншої
речовини, все частіше звертаються до альтернативних
методів, що передбачають використання в токсикологічному
експерименті культур клітин, найпростіших та фотобактерій.
Ефект біолюмінесценції бактерій дозволяє використовувати їх
як заміну лабораторним тваринам або як додатковий тест для
визначення впливу токсикантів.
Метою досліджень було вивчити вплив мікотоксину
зеараленону на люмінесцентні властивості Photobacterium
phosphoreum.
Методи. При проведенні досліджень використовували
культуру люмінесцентних бактерій P. phosphoreum. Бактерії
культивували на рідкому поживному середовищі,
розробленому в лабораторії токсикологічного моніторингу ННЦ
«ІЕКВМ». До культуральної рідини в об’ємі 1 см3 вносили 0,01
см3 спиртового розчину зеараленону з різною концентрацією
2,5; 25,0 мкг/см3; 125,0 мкг/см3, та реєстрували зміни
інтенсивності люмінесценції на люмінометрі EMILITE – 1003 A:
до, на першу хвилину, а потім кожні 5 хв. упродовж однієї
години після внесення. Для кількісної оцінки токсичного
ефекту у люмінесцентному бактеріальному тесті
використовували індекс токсичності (Т).
Результати. У найнижчій дозі 2,5 мкг/см3 значення індексу Т на
всіх термінах досліджень не перевищувало 20, що свідчило про
відсутність токсичності зразку; за внесення зеараленону в дозі
25,0 мкг/см3 з 25 хв. значення індексу Т зростало з 18,04 до
29,36 на 55 хв., що дозволило оцінити зразок як токсичний;
тоді як за дози 125,0 мкг/см3 з 20 хв. значення Т досягало
максимального значення 100, тобто зразок характеризувався
як сильно токсичний.
Висновки. Пригнічення люмінесценції P. phosphoreum під дією
зеараленону через 20-25 хв. дозволяє запропонувати
люмінесцентні бактерії як експрес-тест для визначення
токсичності кормів, уражених мікотоксинами, зокрема
зеараленоном, в чому і полягає перспектива подальших
досліджень. Отримані дані вказують на доцільність проведення
подальших досліджень для підтвердження і наукового
обґрунтування можливості використання P. phosphoreum для
експрес визначення токсичності кормів.
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# 124. Effect of Aspergillus flavus on the Internal Organ Weight
Rate of Quails under Oral Administration in the Subchronic
Experiment
Yaroshenko M., Orobchenko O., Gerilovych I., Romanko M., Kutsan
O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Mould micromycetes (pathogenic, saprophytic),
except for the mycobiota component of fodder, water, air,
environmental objects, may be the source of many diseases of farm
livestock and humans. Particularly, in case of reduction of the
organism resistance, the representatives of Aspergillus spp.,
Penicillium spp., Mucor spp., Rhizopus spp. invade the mucous
membranes, ingrow the underlying tissues and may damage the
internal organs.
Methods. The effect of Aspergillus flavus on birds was studied on a
model of Estonian quails (n=64) by feeding them a complete mixed
fodder artificially contaminated with spore suspension. The study
groups were formed according to the principle of analogues (n=16).
During 28 days, quails of the group I were fed with the mixed fodder
contaminated with A. flavus spores in amounts of ~60,000 spores/g
of fodder, group II ~150,000 spores, group III ~300,000 spores/g of
fodder; the control group received non-contaminated fodder. On the
day 14, 21, and 28 after the beginning and 7 days after completion
of feeding with the contaminated fodder, the birds were euthanized
to determine internal organ weigh rates, and postmortem
examination was completed to record changes.
Results. It was found that the prolonged feeding of the birds in the
study groups with the fodder containing A. flavus caused changes in
the rates of the internal organs weight. In particular, a significant
decrease by 20% in the relative mass of the gizzard stomach was
found on the day 21 in the birds of the group I; in the group II – by
25%; on day 28: in the group II – by 20.5%; and on the day 7 on
completion of the feeding with the contaminated fodder in the study
groups I, II and III – by 20.3%, 15.8% and 15.3%, respectively
(comparing to the control). A decrease in the rates of the liver
weight was also observed on the day 28 of the experiment in the
group II by 15%, and on day 7 on feeding completion with the A.
flavus spore contaminated fodder in the group III – by 17% (p<0.01;
p<0.05). During the postmortem examination of the fowl on the day
21 and 28 of the experiment and after 7 days of the feeding
completion with the contaminated fodder, the soft texture and
irregular color of the liver, flatulence of the small and large intestines
in the quails of the study groups II and III was revealed.
Conclusions.When studying the effect of A. flavus on quails, it was
found that the long-term administration of micromycete spores with
fodder caused a decrease in the rates of the liver weight (1.17-1.2
times) and gizzard stomach (1.25-1.88 times) on the day 21 and 28
and after 7 days on completion of feeding, which directly depends
on the amount of A. flavus spores, added to the mixed fodder.

# 124. Вплив Aspergillus flavus на коефіцієнти маси
внутрішніх органів перепелів за перорального введення у
субхронічному досліді
Ярошенко М., Оробченко О., Герілович І., Романько М., Куцан
О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Плісеневі мікроміцети (патогенні, сапрофітні), окрім як
складова мікобіоти кормів, води, повітря, об’єктів
навколишнього середовища, можуть бути джерелом
виникнення багатьох захворювань сільськогосподарських
тварин і людини. Зокрема, за зниження резистентності
організму представники Aspergillus spp., Penicillium spp., Mucor
spp., Rhizopus spp., потрапляють на слизові оболонки,
проростають у глибші тканини та можуть викликати ураження
внутрішніх органів.
Методи. Вплив Aspergillus flavus на організм птиці вивчали на
моделі естонських перепелів (n=64) шляхом згодовування
штучно контамінованого зависсю спор повнораціонного
комбікорму. За принципом аналогів сформували дослідні групи
(n=16). Впродовж 28 діб перепелам І групи згодовували
комбікорм, контамінований спорами A. flavus у кількості
~60 000 спор в 1 г корму, ІІ групі ~150 000 спор, ІІІ групі
~300 000 спор в 1 г корму; контрольна група отримувала
неконтамінований корм. У терміни 14, 21, 28 добу після
початку та через 7 діб після закінчення згодовування
контамінованого комбікорму проводили евтаназію птиці для
визначення коефіцієнтів мас внутрішніх органів та
патологоанатомічного розтину з реєстрацією змін.
Результати. Встановили, що тривале згодовування корму з A.
flavus у птиці дослідних груп викликало зміни коефіцієнтів мас
внутрішніх органів. Зокрема, виявили вірогідне зменшення
відносної маси м’язового шлунку на 21 добу у птиці І групи на
20%, у ІІ групі – на 25%; на 28 добу – у ІІ групі на 20,5% та на 7-
му добу після припинення згодовування контамінованого
корму у І, ІІ і ІІІ дослідних групах – на 20,3%, 15,8% і 15,3%
відповідно (відносно контролю). Також визначили зменшення
коефіцієнту маси печінки на 28 добу досліду у ІІ групі на 15%,
на 7-му добу після припинення згодовування контамінованого
спорами A. flavus корму у ІІІ групі птиці на 17% (р<0,01; р<0,05).
При патологоанатомічному розтині птиці на 21, 28 добу досліду
і через 7 діб після закінчення згодовування контамінованого
комбікорму у перепелів II та III дослідних груп було
встановлено дряблу консистенцію та нерівномірність
забарвлення печінки, здуття тонкого та товстого кишечнику.
Висновки. За вивчення впливу A. flavus на організм перепелів
встановили, що тривале введення з кормом cпор мікроміцету
на 21, 28 та через 7 діб після закінчення згодовування
викликало зменшення коефіцієнтів мас печінки (у 1,17-1,2
рази) і м’язового шлунку (у 1,25-1,88 разів), яке безпосередньо
залежало від кількості спор A. flavus, введеної до комбікорму.
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# 126. Estimation of Carcinogenic Risk from the Influence of
Formaldehyde of Atmospheric Air in Industrial Cities of
Dnipropetrovsk Oblast
Stepanov S.1, Rublevska N.1, Bielska T.2, Pokhmurko I.2, Shtepa O.2
1SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. In Dnipropetrovsk Oblast, there are more than 3
thousand industrial enterprises, which carry out emissions of
pollutants into atmospheric air. Emissions of pollutants into the air
from stationary and mobile sources are more than 1100 thousand
tons. One of the most important substances is formaldehyde.
Therefore, the aim of the investigation was to calculate the
carcinogenic risk from the formaldehyde in the air and to justify the
need for risk management measures.
Methods. The results of research on the content of formaldehyde in
the atmospheric air at the stationary posts of the Dnipropetrovsk
Regional Center for Hydrometeorology and the results of monitoring
conducted by the Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the
MOH of Ukraine in Dnipro and Kamianske cities for the period from
2013 to 2018 were analyzed. Population and individual carcinogenic
risks were calculated according to the World Health Organization
(WHO) methodology.
Results. In accordance with results of the research, the individual
carcinogenic risk on the average during the observation period in
the Dnipro was 0.63х10-4 and in the Kamianske – 0.57х10-4, which
according to WHO criteria refers to the average – permissible for
industrial conditions, but not permissible for the general population.
In case of impact on the population, dynamic control and in-depth
study of sources and possible consequences of harmful influences
are needed to address the issue of risk management measures.
The population risk in the Dnipro from the influence of formaldehyde
is 63 additional cases of cancer and in Kamianske, there are 15
additional cases (taking into account the population of the studied
cities).
Conclusions. Estimated carcinogenic risk in the Dnipro and
Kamianske refers to the average – permissible for production
conditions. The necessity of implementation of measures for
dynamic control and in-depth study of sources and possible
consequences of harmful influences for solving the issue of risk
management measures is substantiated.

# 126. Оцінка канцерогенного ризику від впливу
формальдегіду атмосферного повітря у промислових
містах Дніпропетровської області
Степанов С.1, Рублевська Н.1, Бельська Т.2, Похмурко І.2,Штепа
О.2
1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. У Дніпропетровській області зосереджено понад 3
тисячі промислових підприємств, які здійснюють викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних
та пересувних джерел становлять понад 1100 тисяч тонн.
Однією з найбільш вагомих речовин є формальдегід, тому
метою дослідження було провести розрахунок канцерогенного
ризику від впливу формальдегіду атмосферного повітря та
обґрунтувати необхідність впровадження заходів з управління
ризиками.
Методи. Проаналізовано результати досліджень вмісту
формальдегіду в атмосферному повітрі на стаціонарних постах
Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології
та результати моніторингу, проведеного ДУ
«Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України» у м. Дніпро та м. Кам’янське за період 2013-2018 рр.,
та розраховано популяційний та індивідуальний канцерогенний
ризик за методикою Всесвітньої організації охорони здоров'я
(ВООЗ).
Результати. За результатами досліджень індивідуальний
канцерогенний ризик в середньому за період спостереження у
м. Дніпро склав 0,63x10-4 та у м. Кам’янське – 0,57x10-4, що,
згідно критеріїв ВООЗ, належить до середнього – припустимий
для виробничих умов, але не припустимий для населення у
цілому. У разі впливу на населення необхідний динамічний
контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих наслідків
шкідливих впливів для вирішення питання про заходи з
управління ризиками. Популяційний ризик у м. Дніпро від
впливу формальдегіду складає 63 додаткових випадків
захворювання на рак, а у м. Кам’янське – 15 додаткових
випадків (з урахуванням кількості населення досліджуваних
міст).
Висновки. Розрахований канцерогенний ризик у містах Дніпро
та Кам’янське належить до середнього – припустимий для
виробничих умов. Обґрунтовано необхідність впровадження
заходів динамічного контролю і поглибленого вивчення джерел
і можливих наслідків шкідливих впливів для вирішення питання
про заходи з управління ризиками.
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# 129. About an Issue of Drinking Water Quality in Zaporizhzhia
Oblast, during 2008-2018
Klochkova L., Tulushev Ye., Kolerov O.
SI Zaporizhzhia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Zaporizhzhia Oblast has always been characterized
by drinking water deficiency. Drinking water supply in the oblast is
provided by 80.8% from surface sources (the Dnipro and Berda
Rivers, the Kakhovskyi Principal Channel of the Dnipro River) and
by 19.2% from underground sources, where water quality is not in
compliance with the hygienic requirements for organoleptic
indicators and total salt content. Currently, 220 rural communities of
Orikhiv, Huliaipole, Polohy, Prymorsk, Berdiansk, Chernihiv,
Pryazovsk Raions use only imported water. Thus, about one third of
the population of Zaporizhzhia Oblast (both urban and rural)
consumes drinking water that is not in compliance with the hygienic
standards, highlighting the problem of drinking water quality
monitoring.
Methods. During the study, the materials of the SI Zaporizhzhia
Oblast Laboratory Centre of the MoH of Ukraine for the period of
2008-2018 were analyzed. Systematic, analytical, statistical,
epidemiological and cartographical methods were used.
Results. The specialists of Zaporizhzhia Oblast Laboratory Centre
of the MoH of Ukraine annually collect about 8000 samples of
drinking water from the water-supply network for study on sanitary
and chemical indicators; 10% to 30% of samples do not comply with
the hygienic standards, 95% of which are deviations of organoleptic
indicators and total salt content. About 10,000 samples of drinking
water are taken annually for bacteriological examinations; the long-
term annual average deviation indicator equals up to 2%; 1.4% -
20% of the samples do not comply with the hygienic standards.
Conclusions. Based on results, about 79% of groundwater
resources in terms of sanitary and chemical indicators (iron,
manganese, total salt contents and hardness) are not in compliance
with the requirements of the State Sanitary Rules and Regulations
2.2.4-171-10. The highest deviation (from 1.62% to 78.6%) of
drinking water quality is registered in the settlements of Berdiansk,
Mykhailivka, Bilmak, Vasylivka, Polohivi, Melitopol, Huliaipole,
Chernihiv, Pryazovske and other Raions. There are raions in the
oblast where the population has been supplied with dangerous
drinking water from the epidemic point of view for more than 10
years (Pryazovske, Prymorsk, Vasylivka Raions, etc.). The
percentage of deviations ranges from 15% to 20%. Estimating the
sanitary and hygienic situation within the territory of the oblast, it
may be concluded that the issue of drinking water supply in recent
years has become an extremely pressing problem as never before,
associated with rapid deterioration in the sanitary-engineering
condition of water-supply constructions, especially of rural ones,
which have been left practically without identified owners. As a
result, in recent years there has been a tendency for poor drinking
water quality in terms of sanitary-chemical and microbiological
indicators.

# 129.Щодо якості питної води Запорізької області за
2008-2018 роки
Клочкова Л., Тулушев Є., Колеров О.
ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Запорізька область завжди характеризувалася
дефіцитом питної води. Питне водопостачання області на
80,8% забезпечується за рахунок поверхневих джерел (річки
Дніпро і Берда, Каховський магістральний канал Дніпра) і на
19,2% із підземних джерел, якість води в яких не відповідає
гігієнічним вимогам за органолептичними показниками і
загальній мінералізації. На цей час 220 сільських населених
пунктів Оріхівського, Гуляйпільського, Пологівського,
Приморського, Бердянського, Чернігівського, Приазовського
районів користуються лише привозною водою. Таким чином,
до третьої частини населення Запорізької області (як міського,
так і сільського) споживає питну воду, що не відповідає
гігієнічним нормативам, що ставить проблеми моніторингу за
якістю питної води в пріоритетні.
Методи. У ході виконання дослідження проведено
узагальнення матеріалів ДУ «Запорізький обласний
лабораторний центр МОЗ України» за 2008-2018 роки. Для
цього були використані систематичні, аналітичні, статистичні,
епідеміологічні та картографічні методи.
Результати. Фахівцями ДУ «Запорізький обласний
лабораторний центр МОЗ України» щорічно відбирається
близько 8000 проб питної води з водопровідної мережі для
дослідження на санітарно-хімічні показники, від 10% до 30%
проб не відповідає гігієнічним нормативам, з них 95%
складають відхилення за органолептичними показниками і по
загальній мінералізації. Для проведення бактеріологічних
досліджень щорічно відбирається близько 10 000 проб питної
води, середньобагаторічний показник відхилень складає 2%,
від 1,4% до 20% проб не відповідає гігієнічним нормативам.
Висновки. За результатами досліджень близько 79% запасів
підземних вод за санітарно-хімічними показниками (вмісту
заліза, марганцю, загальної мінералізації та жорсткістю) не
відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил
2.2.4-171-10. Найбільш високий показник відхилень (від 1,62%
до 78,6%) в питній воді реєструється в населених пунктах
Бердянського, Михайлівського, Куйбишевського,
Василівського, Пологівського, Мелітопольського,
Гуляйпільського, Чернігівського, Приазовського і інших районів.
Виділяються райони області, де населенню упродовж більше
10 років подається небезпечна в епідемічному відношенні вода
(Приазовський, Приморський, Василівський і інші райони).
Відсоток відхилень коливається від 15% до 20%. Оцінюючи
санітарно-гігієнічну ситуацію, що склалася на території області,
можна зробити висновок, що питання питного водопостачання
за останні роки стають як ніколи надзвичайно гострою
проблемою, пов'язаною з різким погіршенням санітарно-
технічного стану водопровідних споруд, особливо сільських, які
залишилися практично без ідентифікованих власників. Як
результат, за останні роки відзначається тенденція, що
обумовлює незадовільну якість питної води як за санітарно-
хімічними, так і за мікробіологічними показниками.
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# 134. Physiological and Biochemical Indicators of the
Chlorpyrifos Toxic Effects on Danio rerio Fish
Dovhanuyk V., Rosalovskyi V., Salyha Y.
Institute of Animal Biology of the NAAS of Ukraine

Introduction. Chlorpyrifos is an organophosphorus compound that
is included in many insecticides as the main active agent. This
creates substantial risks of acute and chronic chlorpyrifos poisoning
of farm workers, as well as consumers of products contaminated
with residual quantities of these pesticides. With this regard, there is
a need for in-depth study of the chlorpyrifos toxic effects on non-
target organisms, the development of new biological models for
such studies.
Danio rerio fish is frequently used as a biological model, including
toxicological studies. The aim of the investigation was to evaluate
this species of fish as a biomodel that may be used for studying the
toxic effects of chlorpyrifos on their physiological and biochemical
parameters.
Methods. The investigated D. rerio fish was kept in the 20 liter
glass aquariums, equipped with automated systems of lighting,
aeration, heating and water filtration. To study the chlorpyrifos
toxicity parameters, fish was transferred to the 4 litre aquariums for
24, 48, 72, 96, and 120 hours. Experimental and control groups with
10 fish in each were formed, and chlorpyrifos was added to water in
the concentration range from 0.375 mg/l to 2 mg/l. The sampled
blood collected from the fish was centrifuged for 15 minutes at
13700 g at 4 °C to separate the plasma for biochemical analysis.
Results. The acute toxicological characteristics of chlorpyrifos for
D. rerio fish when it is added into aquarium water were determined.
In the first 24 hours of the experiment, the death of the fish was
fixed at concentrations of 1.5-2 mg/l, while the concentrations of
0.375-0.5 mg/l did not cause the fish death. A single adding of
toxicant at doses higher than 2 mg/l caused general depression,
convulsions, and fish carried out its main motion behaviour at the
bottom of the aquarium and then died. In the next 72 hours, the
mortality of a part of the studied fish was recorded in concentrations
of chlorpyrifos from 0.75 to 1.25 mg/l. The maximum concentration
of chlorpyrifos, at which the death of D. rerio was not observed, was
0.375 mg/l, the absolute lethal dose was 2 mg/l, and the half-lethal
concentration was 1.23 mg/l.
Changes in a number of haematological, biochemical, morphometric
parameters of D. rerio fish, affected by chlorpyrifos, as well as
changes in their pigmentation and behaviour that may be used as
indicators in assessing the toxic effect of the studied xenobiotic and
other organophosphorus compounds, were established.
Conclusions. The created biological model based on D. rerio may
be used for studying the toxic effect of chlorpyrifos. A number of
physiological and biochemical indicators have been identified that
serve as indicators in case of chlorpyrifos effect on D. rerio
organism and may be used in toxicological studies of this and other
organophosphorus compounds.
*The publication includes the results of studies conducted under the
grant of the President of Ukraine on the project No. Ф78/197-2018.

# 134. Фізіологічні та біохімічні індикатори токсичної дії
хлорпірифосу на риб Danio rerio
Довганюк В., Росаловський В., Салига Ю.
Інститут біології тварин НААН України

Вступ. Хлорпірифос – фосфорорганічна сполука, яка входить
до складу багатьох інсектицидних препаратів у ролі
основного діючого агента. Це створює суттєві ризики гострих
та хронічних отруєнь хлорпірифосом працівників аграрного
сектору, а також споживачів продуктів забруднених
залишковими кількостями цих пестицидів. У зв’язку з цим
виникає потреба поглибленого вивчення токсичної дії
хлорпірифосу на нецільові організми, розробки нових
біологічних моделей для таких досліджень.
Риби виду Danio rerio все частіше використовують у ролі
біологічної моделі, в тому числі у токсикологічних
дослідженнях. Метою роботи було апробувати цей вид риб, як
біомодель придатну для вивчення токсичних ефектів
хлорпірифосу на їх фізіолого-біохімічні параметри.
Методи. Дослідних риб D. rerio утримували у скляних
акваріумах об’ємом 20 л, обладнаних автоматизованими
системами освітлення, аерації, нагріву й фільтрування води.
Для дослідження параметрів токсичності хлорпірифосу риб
поміщали в акваріуми об’ємом 4 л на 24, 48, 72, 96 і 120 годин.
Формували дослідні і контрольні групи з кількістю 10 риб у
кожній, хлорпірифос вносили у діапазоні концентрацій 0,375-2
мг/л. Відібрану у риб кров центрифугували впродовж 15 хв. при
13700 g за температури 4оС для відділення плазми, яку
використовували для біохімічного аналізу.
Результати. Визначено параметри гострої токсичності
хлорпірифосу для риб D. rerio при внесенні його у акваріумну
воду. У перші 24 год. проведення досліду загибель риб
фіксували при концентраціях 1,5-2 мг/л, в той час як
концентрації 0,375-0,5 мг/л не викликали загибелі риб.
Одноразове введення токсиканта у дозах вищих 2 мг/л
викликало загальне пригнічення, судоми, риби здійснювали
основну рухову активність на дні акваріума і в подальшому
гинули. У наступні 72 год. фіксували загибель частини
дослідних риб в концентраціях хлорпірифосу від 0,75 до 1,25
мг/л. Максимальна концентрація хлорпірифосу, при якій не
фіксували загибель риб D. rerio, становила 0,375 мг/л,
абсолютна смертельна концентрація становила 2 мг/л,
напівлетальна концентрація – 1,23 мг/л.
Встановлено зміни у низці гематологічних, біохімічних,
морфометричних показників риб D. rerio, які зазнавали дії
хлорпірифосу, а також зміни у їх пігментації і поведінці, які
можуть бути використані у ролі індикаторних параметрів при
оцінці токсичної дії досліджуваного ксенобіотика та інших
фосфорорганічних сполук.
Висновки. Створена біологічна модель на основі D. rerio є
придатною для дослідження токсичної дії хлорпірифосу.
Виявлено низку фізіолого-біохімічних показників, які є
індикаторними при дії хлорпірифосу на організм D. rerio і
можуть використовуватись у токсикологічних дослідженнях
цієї та інших фосфорорганічних сполук.
*Публікація містить результати досліджень, проведених за
грантом Президента України за конкурсним проектом
№Ф78/197-2018.
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# 137. Bromine Toxicokinetics in White Rats in Conditions of
Long-Term Fodder Intake
Dunaiev Yu., Orobchenko O., Romanko M., Koreneva Yu.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. In our previous studies, it was found that Bromine is
one of the high-priority ecotoxicants, since it is a part of many
agrochemicals. The possibility of element accumulation in the
animal food ingredients (within the range of 8-40 mg/kg) was
shown: alfalfa hay, barley and straw, sunflower expeller, herbage. In
order to determine the accumulation rate of Bromine in the
laboratory animals body (white rats), we conducted an acute
toxicological experiment, based on the results of which the following
organs and tissues concentrators were established: hair with skin,
spleen, liver, and heart. However, the investigations conducted
were not enough to completely disclose the mechanisms of Bromine
distribution and accumulation in the laboratory animal, so the
objective of our investigation was to evaluate the Bromine
toxicokinetics in white rats' organism under the conditions of long-
term administration of sodium bromide with fodder.
Methods. The study was performed in accordance with the
requirements of the European Convention for the Protection of
Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific
Purposes. Two experiment groups and one control group were
formed. The rats of group I received sodium bromide with fodder at
a dose (by Bromine) of 2.5 mg/kg of body weight, of group II – 5.0
mg/kg of body weight. Each group consisted of 20 male rats (n=20).
During the experiment, which lasted for 105 days, the clinical status
and animal behavior were monitored. On day 15, 30, 60, 90 of the
drug administration and 15 days after its completion, 4 rats from
each group were decapitated under aether anaesthesia, and post-
mortem examination was performed. The internal organs of rats
were also taken for further determination of Bromine toxicokinetics
in the rat organism (by X-ray fluorescence analysis).
Results. Bromine content in liver, spleen, heart, brain, hip muscles
and skin with hair of the rats of both study groups indicates a dose-
dependent "material" accumulation of the element. The organs and
tissues concentrators were hair with skin – 140.77±3.15 mg/kg, and
liver – 47.62±0.13 mg/kg. The release of Bromine excess from the
animal body began from day 30, because on day 15 no reliable
Bromine level changes in the large intestinal content were detected.
At this stage, an intensive absorption of the element occurred, as
evidenced by the increased Bromine level in the small intestine of
rats of both study groups.
In addition to the digestive tract, the release of bromine from the
body of rats occurred through the kidneys and, possibly, with
exhaled air. A more intense release of the element was observed on
day 30 and 60 of administration, as evidenced by the high Bromine
content in the kidneys (on day 60 – 70.61 ±0.94 mg/kg) and lungs
(on day 30 – 78.75±1.92 mg/kg) of the rats.
Conclusions. The Bromine toxicokinetics was studied under the
conditions of long-term administration of sodium bromide with
fodder to white male rats. The organs and tissues of the element
concentrators established: hair with skin and liver.

# 137. Токсикокінетика Брому в організмі білих щурів за
умов тривалого надходження з кормом
Дунаєв Ю., Оробченко О., Романько М., Коренева Ю.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Нашими попередніми дослідженнями встановлено, що
Бром на сьогодні є одним з пріоритетних екотоксикантів,
оскільки входить до складу багатьох агрохімікатів. Виявлена
можливість накопичення елементу в компонентах раціону
тварин (в межах 8-40 мг/кг): сіні люцерни, ячмені та соломі,
соняшникових макухах, зеленій масі рослин. З метою
визначення ступеню накопичення Брому в організмі
лабораторних тварин (білих щурів) нами було проведено
гострий токсикологічний експеримент, за результатами якого
встановлені органи і тканини концентратори: шерсть зі шкірою,
селезінка, печінка та серце. Проте, проведених досліджень
виявилося недостатньо для повного розкриття механізмів
розподілу та накопичення Брому в організмі лабораторних
тварин, тому метою нашого дослідження стало вивчення
токсикокінетики Брому в організмі білих щурів за умов
тривалого введення натрію броміду з кормом.
Методи. Дослідження проводили відповідно до вимог
Європейської конвенції про захист експериментальних тварин.
Для проведення експерименту було сформовано дві дослідні
групи та одну контрольну.Щури І дослідної групи отримували
натрію бромід з кормом в дозі (за Бромом) 2,5 мг/кг маси тіла,
ІІ групи – 5,0 мг/кг маси тіла. Кожна група складалася з 20
щурів-самців (n=20). Впродовж досліду, який тривав 105 діб,
проводили спостереження за клінічним станом та поведінкою
тварин. На 15, 30, 60, 90 добу введення препарату та через 15
діб після припинення, під час ефірного наркозу декапітували
по 4 щури з кожної групи та проводили патологоанатомічний
розтин, а також відбирали внутрішні органи щурів для
подальшого визначення токсикокінетики Брому в організмі
щурів (за допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу).
Результати. Результати дослідження вмісту Брому в печінці,
селезінці, серці, головному мозку, тазостегнових м’язах та
шерсті зі шкірою щурів обох дослідних груп свідчили про
дозозалежну «матеріальну» кумуляцію елементу. Органами і
тканинами концентраторами були шерсть зі шкірою –
140,77±3,15 мг/кг, та печінка – 47,62±0,13 мг/кг. Виділення
надлишку Брому з організму тварин починалося з 30 доби,
оскільки на 15 добу не встановлювали вірогідних змін рівня
Брому в товстому кишечнику із вмістом, поряд з цим на даному
терміні досліджень відбувалося інтенсивне всмоктування
елементу, про що свідчить підвищення рівня Брому в тонкому
кишечнику щурів обох дослідних груп.
Окрім травного тракту, виділення Брому з організму щурів
відбувалося через нирки та, можливо, з видихуваним
повітрям. Більш інтенсивне виділення елементу спостерігали
на 30 та 60 добу введення, про що свідчить високий вміст
Брому в нирках (на 60 добу – 70,61±0,94 мг/кг) та легенях (на
30 добу – 78,75±1,92 мг/кг) щурів.
Висновки. Вивчено токсикокінетику Брому за умов тривалого
введення натрію броміду з кормом білим щурам-самцям.
Встановлено органи і тканини концентратори елементу:
шерсть зі шкірою та печінка.
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# 140. Modern Approaches to Development of a Program for
Regional Hygienic Monitoring of Municipal Water by the
Example of Chloroform Content
Rublevska N., Zaitsev V.
SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. The existing system of the state social-hygienic
monitoring in Ukraine is not yet informative and ineffective, as it has
a limited and inadequate system of laboratory quality control of
environmental factors. The purpose of the study was to develop
approaches to the organization of a system for regional socio-
hygienic monitoring (RSHM) of drinking chlorinated tap water.
Methods. For the first in scientific research were analyzed and
existing information about drinking water monitoring systems in the
countries of the near abroad, the EU and the US, using
bibliosemantic method. Hygienic assessment of laboratory
researches of water intake and drinking water supply of Dnipro,
Kamianske, Nikopol, and Zhovti Vody cities for the period of
2005-2017, according to city water channels. Carcinogenic risks
calculated according to the method of World Health Organization
(WHO), the definition of the relationship between contamination of
drinking tap water and the level of morbidity through correlation
analysis. Based on the obtained results, the main conceptual
approaches to the RSHM of drinking tap water are determined.
Results. The main indicators of RSHM of drinking water include:
- indicators of water quality of the water source at water intakes
(color, oxidation, indicators of organic pollution, chloroform, sum of
trihalomethanes);
- indicators of quality and safety of drinking tap water (color,
oxidation, chloroform, sum of trihalomethanes);
- indicator of provision of centralized water supply and sewage;
- indicator of interruptions in the supply of drinking water;
- incidence of oncological morbidity on marker nosology (urinary
bladder cancer, colon cancer).
Performers of the RSHM (laboratory subdivisions of the MOH of
Ukraine and Vodokanal) on the day of receiving the results of
laboratory tests of monitoring indicators send them to the Regional
Center for Public Health of the MOH of Ukraine (RPHC). Specialists
of the RPHC after treatment receive the obtained results, calculate
the correlation between the contamination of drinking water and
levels of morbidity, carcinogenic risks, and prepare valid proposals
for the use of preventive measures.
The RPHC once a season sends concrete proposals to the mayor
to implement preventive measures on the water supply.
Conclusions. Proposed and substantiated approaches to the
organization of the RGMM system of drinking tap water based on its
hygienic assessment and analysis of indicators of health of the
population. Defined monitoring performers and their indicators.

# 140. Сучасні підходи до розробки програми регіонального
гігієнічного моніторингу питної водопровідної води на
прикладі вмісту хлороформу
Рублевська Н., Зайцев В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Існуюча на сьогодні система державного соціально-
гігієнічного моніторингу в Україні є малоінформативною та
неефективною, оскільки має обмежену та неадекватну
систему лабораторного контролю якості факторів довкілля.
Метою дослідження було розробити підходи до організації
регіональної системи соціально-гігієнічного моніторингу (РСГМ)
питної хлорованої водопровідної води.
Методи. За допомогою бібліосемантичного методу узагальнено
інформацію та проаналізовано існуючі системи моніторингу
питних вод у країнах близького зарубіжжя, ЄС та США.
Проведена гігієнічна оцінка лабораторних досліджень води
водозабору та питної водопровідної води міст Дніпро,
Кам’янське, Нікополь,Жовті Води за період 2005-2017 рр. за
даними міських водоканалів. Канцерогенні ризики розраховані
за методикою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ),
визначення взаємозв’язку між забрудненням питної
водопровідної води та рівнем захворюваності населення
проводився за допомогою кореляційного аналізу. На підставі
отриманих результатів визначені основні концептуальні
підходи до РСГМ питної водопровідної води.
Результати. До основних показників РСГМ, що необхідно
отримати в ході здійснення контролю питної води належать:
- показники якості води вододжерела на водозаборах
(кольоровість, окиснюваність, показники органічного
забруднення, хлороформ, сума тригалогеметанів (ТГМ);
- показники якості та безпеки питної водопровідної води
(кольоровість, окиснюваність, хлороформ, сума ТГМ);
- показник забезпеченості централізованим водопостачанням
та каналізуванням;
- показник перебоїв у подачі питної води
- показник онкологічної захворюваності на маркерні нозології
(рак сечового міхура, рак товстого кишківнику).
Виконавці РСГМ (лабораторні підрозділи МОЗ України та
водоканали) у день отримання результатів лабораторних
досліджень показників моніторингу направляють їх до
Регіонального центру громадського здоров’я МОЗ України
(РЦГЗ). Фахівці РЦГЗ після отримання обробляють отримані
результати, розраховують наявні кореляційні зв’язки між
забрудненням питної води та рівнями захворюваності,
канцерогенні ризики, готують обґрунтовані пропозиції щодо
застосування профілактичних заходів.
РЦГЗ один раз на сезон направляє до міського голови
конкретні пропозиції щодо впровадження профілактичних
заходів на водопроводі.
Висновки. Запропоновано та обґрунтовано підходи до
організації системи РСГМ питної водопровідної води на підставі
її гігієнічної оцінки та аналізу показників стану здоров’я
населення. Визначені виконавці моніторингу та його
показники.
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# 141. Immunochemical Investigations of Pantoea agglomerans
Lipopolysaccharides
Bulyhina T., Varbanets L.
Danylo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS
of Ukraine

Introduction. Despite the extensive studies of the bacteria
belonging to Enterobacter agglomerans – Erwinia herbicola –
Pantoea group, their objective systematization is still an unsolved
issue. Actually, the genotypes of many Pantoea members have
significant differences. The Pantoea agglomerans species was
created by combining of three former species (Enterobacter
agglomerans, Erwinia herbicola and E. milletiae). Previously,
representative species have been systematized under such names
as Agrobacterium gypsophilae, Bacterium typhi flavum, Erwinia
lathyri, Flavobacterium rhenanum, Xanthomonas trifolii. The
particularities of lipopolysaccharide (LPS) structure of gram-
negative bacteria, and particular O-specific polysaccharide, are the
molecular basis for the creation of intraspecies serological
classification schemes. The aim of the work was to investigate the
serological specificity of P. agglomerans LPS for serogrouping of
the tested strains.
Methods. LPSs were isolated by phenol-water method from
P. agglomerans dry bacterial mass. Polyclonal O-antisera, obtained
by immunizing the rabbits by warmed cultures of P. agglomerans
strains, were used in order to study the LPS immunochemical
properties. As antigens were used LPSs from 14 strains of P.
agglomerans. The immunochemical properties of the LPS were
studied by the following methods: ring precipitation, agglutination
and Ouchterlony double immunodiffusion.
Results. The investigated LPS displayed different serological
activity in the reaction of ring precipitation. The obtained O-antisera
were characterized by high agglutinins titer (1600-6400) in the
reaction of agglutination in the homologous system. As one of the
approaches in the classification of different types of bacteria can be
used cross-reactive serological reactions. In cross-reactions of
agglutination it was detected the serological heterogeneity of
investigated strains. Weak agglutination of some strains in cross-
reactions may be due to the availability of nonspecific antibodies.
On the basis of double immunodiffusion in agar results it was shown
the strains of P. agglomerans may be divided into 10 serogroups.
The first serogroup may include three strains, where O-antiserum, in
addition to homologous LPS also reacted with LPS of other strains
of this group. The second and the third serogroups include two
P. agglomerans strains, since it was observed the interaction of
each of the two antiserum with each of two LPSs. This may indicate
that they have common antigenic determinants. Other strains
represent individual serogroups.
Conclusions. For the first time, based on the O-antigenicity of LPS,
14 strains of P. agglomerans were divided into ten serogroups,
indicating the immunochemical heterogeneity of this species.
Further studies by using of more strains number are needed to
create a serological classification scheme of P. agglomerans
species.

# 141. Імунохімічні дослідження ліпополісахаридів Pantoea
agglomerans
Булигіна Т., Варбанець Л.
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН
України

Вступ. Не зважаючи на масштабні дослідження бактерій групи
Enterobacter agglomerans – Erwinia herbicola – Pantoea, у даний
час проведення їх об’єктивної систематизації є майже
нерозв’язним завданням. Дійсно, генотипи багатьох
представників роду Pantoea мають достатньо серйозні
відмінності. Вид Pantoea agglomerans був створений шляхом
об'єднання трьох колишніх видів (Enterobacter agglomerans,
Erwinia herbicola і E. milletiae). Раніше представники цього виду
були систематизовані під такими назвами як: Agrobacterium
gypsophilae, Bacterium typhi flavum, Erwinia lathyri, Flavobacterium
rhenanum, Xanthomonas trifolii. Особливості структури
ліпополісахаридів (ЛПС) грамнегативних бактерій, зокрема О-
специфічного полісахариду є молекулярною основою при
створенні внутрішньовидових серологічних класифікаційних
схем. Метою роботи було вивчити серологічну специфічність
ЛПС P. agglomerans для серогрупування досліджуваних
штамів.
Методи. ЛПС виділяли водно-фенольним методом із сухої
бактеріальної маси P. agglomerans. Для вивчення імунохімічних
властивостей ЛПС використовували поліклональні О-
антисироватки, які одержували шляхом імунізації кролів
грітими культурами досліджуваних штамів. Як антигени було
використано ЛПС 14 штамів P. agglomerans. Імунохімічні
властивості ЛПС вивчали, застосовуючи методи:
кільцепреципітації, аглютинації та подвійної імунодифузії в
агарі за Оухтерлоні.
Результати. Досліджені ЛПС дуже різнилися серологічною
активністю у реакції кільцепреципітації. Отримані О-
антисироватки характеризувалися високим титром
аглютинінів (1600-6400) у реакції аглютинації у гомологічній
системі. Як один із підходів у класифікації різних видів
бактерій можуть бути використані перехресні серологічні
реакції. При постановці перехресних реакцій аглютинації
виявлена серологічна неоднорідність досліджуваних штамів.
Слабка аглютинація деяких штамів у перехресних реакціях
могла відбуватися за рахунок наявності неспецифічних
антитіл.
На основі результатів подвійної імунодифузії в агарі показано,
що штами Р. agglomerans можна віднести до 10 серогруп. До
першої серогрупи можна віднести три штами Р. agglomerans,
антисироватки до яких, крім гомологічних, реагували також із
ЛПС Р. agglomerans цих же штамів. До другої та третьої
серогрупи можна віднести по два штами Р. agglomerans,
оскільки спостерігалась взаємодія кожної з двох
антисироваток із кожним досліджуваним ЛПС. Це може
свідчити про наявність у них спільних антигенних детермінант.
Всі інші штами є представниками окремих серогруп.
Висновки. Уперше, на основі О-антигенності ЛПС 14
досліджуваних штамів було віднесено до десяти серогруп, що
свідчить про імунохімічну гетерогенність виду P. agglomerans.
Необхідні подальші дослідження із застосуванням більшої
кількості штамів для створення серологічної класифікаційної
схеми виду P. agglomerans.
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# 146. Hygienic Assessment of Post-treated Drinking Water
Distributed in Container-filler Points
Rublevska N.1, Stepanov S.2, Koval V.1, Rublevskyi V.3
1SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
3Oles Honchar Dnipro National University

Introduction. The unsatisfactory state of water reaching the
consumers via a centralized water supply system leads to
increasing use of treated water for drinking water needs. Conducted
studies show that 31.9% of the population consumes bottled water
for drinking needs, 20.2% consumes water refined with a household
filter, 17.3% consumes water from decanting points.
The aim of the study is to provide a hygienic assessment of the
treated drinking water, which is produced at the post-treating
enterprises and is sold at the decanting points.
Methods. During 2010-2015, 314 samples of post-treated drinking
water sold from the decanting points of Dnipro have been studied by
organoleptic, physical-chemical, microbiological and sanitary-
toxicological indicators. Hygienic assessment of the results obtained
is provided in accordance with the State Sanitary Roles and Norms
(DSanPiN) 2.24-171-10 "Hygienic requirements for drinking water
intended for human consumption".
Results. The analysis of the results of the study shows that the
content of sulfates, chlorides, total iron, lead, arsenic, copper, zinc,
manganese, as well as the level of general hardness, dry residue in
the post-treated water corresponds to hygienic requirements and is
reliably (p<0.05) 1.38-2.61 times less compared with the tap water.
The level of chloroform (HF) is reduced by 2.16-6.52 times (p <0.05)
as a result of the treatment. The reduction times TLV depends on
the technological features of the equipment used at the post-
treatment enterprises.
However, despite the decrease in the content of HF in the post-
treated drinking water compared to the tap water, its concentration
significantly exceeds (p <0.05) hygienic norm (6 mkg/dm3) by
2.5-9.2 times on average over the observation period, which can
lead to 20-74 additional cases of cancer in a population cohort of 1
million.
Conclusions. Post-treated drinking water, which is sold from the
decanting points, does not meet the current hygienic standards for
the chloroform content – the concentration times TLV varies
between 2.5 to 9.2 (p <0.05) and depends on the post-treatment
technologies used at the enterprises.

# 146. Гігієнічна оцінка доочищеної питної води, яка
реалізується з пунктів розливу
Рублевська Н.1, Степанов С.2, Коваль В.1, Рублевський В.3
1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
3Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ. Незадовільний стан води, яка надходить до споживачів
через централізовану систему водопостачання призводить до
все більшого використання для питних потреб доочищеної
води. Проведені дослідження свідчать, що 31,9% населення
для питних потреб використовує бутильовану воду, 20,2% –
доочищену за допомогою побутового фільтру, 17,3% споживає
воду з пунктів розливу.
Мета роботи – надати гігієнічну оцінку доочищеної питної води,
яка виготовляється на підприємствах з доочищення та
реалізується з пунктів розливу.
Методи. Протягом 2010-2015 рр. досліджено 314 проб питної
доочищеної води, яка реалізується з пунктів розливу у м.
Дніпро, за органолептичними, фізико-хімічними,
мікробіологічними та санітарно-токсикологічними показниками.
Гігієнічну оцінку отриманих результатів надано згідно з
ДСанПіН 2.24-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною».
Результати. Аналіз результатів проведених досліджень
свідчить, що у доочищеній воді вміст сульфатів, хлоридів,
загального заліза, свинцю, миш’яку, міді, цинку, марганцю, а
також рівень загальної жорсткості, сухого залишку відповідає
гігієнічним вимогам та достовірно (р<0,05) в 1,38-2,61 раза
менший порівняно з водопровідною. Рівень хлороформу (ХФ)
внаслідок доочищення знижується у 2,16-6,52 рази (р<0,05).
Кратність зниження залежить від технологічних особливостей
обладнання, яке використовується на підприємствах з
доочищення.
Однак, незважаючи на зменшення вмісту ХФ у доочищеній
питній воді у порівнянні з водопровідною, його концентрація в
середньому за період спостереження у 2,5-9,2 раза достовірно
перевищує (р<0,05) гігієнічний норматив (6 мкг/дм3), що може
призвести до 20-74 додаткових випадків захворювання на рак
у когорті населення чисельністю 1 млн.
Висновки. Доочищена питна вода, яка реалізується з пунктів
розливу, не відповідає діючим гігієнічним вимогам за вмістом
хлороформу – кратність перевищення гранично допустимої
концентрації коливається від 2,5 до 9,2 раза (р<0,05) і
залежить від технологій доочищення, які використовують на
підприємствах.
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# 157. Evaluation of the Epoxiconazole Haematotoxic Effects
after Acute Intoxication of Wistar Hannover Rats
Usenko T., Bubalo V., Shulyak V., Nedopytanska N., Prodanchuk
M.
SE L.I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food
and Chemical Safety of the MoH of Ukraine

Introduction. Epoxiconazole is a fungicide of the triazole class,
which is actively used in the agricultural sector. According to the
"List of Pesticides and Agrochemicals Certified for Use in Ukraine",
it is a part of many modern preparations against phytopathogens of
fungal origin. It is registered in Ukraine with the "permanent" status.
However, at the same time, the haematotoxic effects of this
pesticide are understudied. The objective was to investigate the
effect of generic triazole fungicide epoxyconazole 95% on the
peripheral blood (PB) of male Wistar Hannover rats under the
conditions of an acute experiment.
Methods. The studies were conducted involving mature male
Wistar Hannover rats. Animals were divided into the control (I) and
experimental (II) groups of 5 animals each. Group I received a
solvent. Group II received a toxic dose of epoxiconazole, equivalent
to 1/2 of LD50 – 1580 mg/kg of body weight, given as a single dose
intragastrically by gavage. Assessment of the changes in peripheral
blood was performed on day 0 (input control) and on post-exposure
day (PED) 1, 3, 7, 14. There were studied haematological
parameters (absolute RBC count, haemoglobin, haematocrit, RBC
indices (mean corpuscular volume, mean corpuscular
haemoglobin), white blood cells and platelet counts, haemogram
with blood cell morphological changes assessment, cytochemical
indicators based on the enzymatic activity determination of
leukocyte intracellular enzymes (naphthol-AS-D-chloroacetate
esterase in neutrophils, succinate dehydrogenase and acid
phosphatase in lymphocytes).
Results. Epoxiconazole resulted in erythrocytosis on PED 1 and 3,
a decrease in haemoglobin and mean corpuscular volume on PED
14, showed a latent anaemic effect and pathological regeneration of
erythron. Changes in WBC were manifested as early as on PED 1
by cell disruption (predominantly neutrophils) in PB, degenerative
alteration of segmented neutrophil nuclei, and neutrophilia in
response to intoxication. Macrophages circulation in the blood flow
on PED 3, 7, 14 and monocytopoiesis activation in the bone marrow
were determined. On PED 3, an increased prolymphocyte number
was recorded secondary to lymphocytopenia. Epoxiconazole
caused pathological changes in lymphocytes in the form of atypical
"tailed" forms. The activity of naphthol-AS-D-chloracetate esterase,
succinate dehydrogenase increased on PED 7, acid phosphatase
increased on PED 1 and 3. The quantitative fluctuations of
immunocompetent cells were set.
Conclusions. The haematotoxic effect of the generic triazole
fungicide epoxiconazole 95% was determined under the conditions
of the acute experiment in male Wistar Hannover rats.

# 157. Оцінка гематотоксичної дії епоксиконазолу за
гострої інтоксикації щурівWistar Hannover
Усенко Т., Бубало В.,Шуляк В., Недопитанська Н., Проданчук
М.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ. Епоксиконазол – фунгіцид класу триазолів, що активно
застосовується в сільському господарстві. Згідно «Переліку
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні», входить до складу багатьох сучасних препаратів для
боротьби з фітопатогенами грибкового походження. Має
реєстрацію в Україні зі статусом «постійна». Та, поряд з цим,
гематотоксичні ефекти дії даного пестициду вивчені
недостатньо. Мета дослідження – дослідити вплив
генеричного триазольного фунгіциду епоксиконазолу
95% на периферичну кров (ПК) щурів-самцівWistar Hannover в
умовах гострого експерименту.
Методи. Дослідження були проведені на статевозрілих щурах-
самцяхWistar Hannover. Тварини були розділені на контрольну
(І) та експериментальну (ІІ) групу по 5 особин в кожній. І група
отримувала розчинник. ІІ групі була введена токсична доза
епоксиконазолу, еквівалентна 1/2 від ЛД50 – 1580 мг/кг маси
тіла, одноразово внутрішньошлунково через зонд. Оцінку змін
периферичної крові проводили на 0 день (фон) та 1, 3, 7, 14
постекспозиційну добу (ПЕД). 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,
гемограму з оцінкою морфологічних змін клітин крові та
цитохімічні показники на основі визначення ферментативної
активності внутрішньоклітинних ферментів лейкоцитів
(нафтол-AS-D-хлорацетатестерази в нейтрофілах,
сукцинатдегідрогенази та кислої фосфатази в лімфоцитах).
Результати. Епоксиконазол призводив до еритроцитозу на 1
та 3 ПЕД, зниження концентрації гемоглобіну та середнього
об’єму еритроцитів на 14 ПЕД, проявив прихований
анемізуючий ефект та розвиток патологічної регенерації
еритрона. Зміни білої крові проявились вже на 1 ПЕД
руйнуванням клітин (переважно нейтрофілів) в ПК,
дегенеративними порушеннями ядер сегментоядерних
нейтрофілів та нейтрофілією у відповідь на інтоксикацію.
Встановлено циркуляцію макрофагів в судинному руслі на 3, 7,
14 ПЕД й активацію моноцитопоезу в кістковому мозку. На
фоні лімфоцитопенії на 3 ПЕД зафіксовано підвищене
надходження пролімфоцитів. Епоксиконазол викликав
патологічні зміни лімфоцитів у вигляді атипових «хвостатих»
форм. Зростала активність нафтол-AS-D-хлорацетатестерази,
сукцинатдегідрогенази на 7 ПЕД, кислої фосфатази – на 1 та 3
ПЕД. Встановлено кількісні коливання імунокомпетентних
клітин.
Висновки. Встановлено гематотоксичну дію генеричного
триазольного фунгіциду епоксиконазолу 95 % в умовах
гострого експерименту на щурах-самцяхWistar Hannover.
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# 161. Hygienic Aspects in Locating of Modern Secondary
Schools in Difficult Urban Planning Conditions
Pavlenko N.1, Makhniuk V.1, Yanko N.2
1SI O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the NAMS of
Ukraine;
2SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. In modern cities, the territory zoning is artificially
compacted, which makes it difficult to choose land plots for the
construction of secondary schools (schools) in compliance with
sanitary and hygienic regulations and urban planning standards.
The study objective was to analyze the construction designs of
schools and providing them with functional area when placing in the
existing difficult urban conditions.
Methods. The method of scientific sanitary-epidemiological
examination of construction designs of schools was applied during
the study.
Results. According to the results of the scientific sanitary-
epidemiological examination of the construction design of the
schools, the area of land plots did not meet the regulatory
requirements in 90% of cases.
100% of examined construction designs of schools had the sports
and fitness areas included in 60% of projects, recreation areas –
70%, educational and research one – 40%, educational – 20%,
service zone – 70% of schools; education and production area and
initial pre-conscription training area were absent in 100% of
designs, although in accordance with the sanitary and urban
planning regulations all of these functional areas are mandatory.
According to the results of the sanitary-epidemiological assessment
of the school location, only 30% of the land plots out of the total
number of the schools under study were removed at a distance
greater than the minimum allowable 10 m from the adjacent
buildings. 40% of the land plots of schools designed for construction
were close to residential buildings, and they were located at the
minimum allowable distance of 10 m. In 30% of cases, the land
plots of schools were approached with a violation of the minimum
allowable distance (5-8 m) that worsens the conditions of training in
them, as well as the living conditions of residents of the neighboring
residential buildings. The analysis of design data showed that 40%
of schools, in violation of sanitary regulations, are rebuilt by addition
to the structure of existing buildings using sports grounds, which are
essential for ensuring the physical development of children in
conditions of acute lack of motor activity.
It was found in the design materials of the schools under study that
only 30% of schools of the total number have a normative 3-hour
insolation of sports grounds, 30% of schools do not have standard
insolation of sports grounds, 40% of schools do not have physical
culture and sports area.
This situation will affect the psychophysiological and biological
functions of the student bodies.
Conclusions. Thus, the existing regulatory basis of sanitary and
urban planning legislation in terms of rationing variable norms for
the set and area of the functional area territory of the secondary
schools taking into account their power and specialization
(environment, sports, training and production, pre-conscription
training and others), requires revision.

# 161. Гігієнічні питання розміщення сучасних
загальноосвітніх навчальних закладів у складних
містобудівних умовах
Павленко Н.1, Махнюк В.1, Янко Н.2
1ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН
України»;
2ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. В сучасних містах відбувається штучне ущільнення
зонування території, що ускладнює вибір земельних ділянок під
будівництво загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) з
дотриманням санітарно-гігієнічних та містобудівних норм.
Метою роботи було вивчення проектів будівництва
загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення їх
функціональними зонами при розміщенні в існуючих складних
містобудівних умовах.
Методи. При виконанні роботи застосовано метод наукової
санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будівництва
загальноосвітніх навчальних закладів.
Результати. За результатами проведеної наукової санітарно-
епідеміологічної експертизи проектів будівництва ЗНЗ площі
земельних ділянок не відповідали нормативним вимогам у 90%
випадків.
Із 100% розглянутих проектів будівництва ЗНЗ фізкультурно-
спортивною зоною були забезпечені – 60%, зоною відпочинку –
70%, навчально-дослідною – 40%, навчальною – 20% та
господарською 70% ЗНЗ, навчально-виробнича зона та зона
початкової допризовної підготовки відсутня у 100% проектів
ЗНЗ, хоча за санітарним та містобудівним законодавством всі
зазначені функціональні зони є обов’язковими.
За результатами санітарно-епідеміологічної оцінки місця
розташування ЗНЗ лише 30% земельних ділянок із загальної
кількості досліджуваних ЗНЗ були віддалені від прилеглої
забудови на відстань більшу від мінімально допустимої у 10 м.
До житлових будинків були наближені 40% земельних ділянок
запроектованих до будівництва ЗНЗ, і розташовувалися на
мінімально допустимій відстані у 10 м. У 30% випадків земельні
ділянки ЗНЗ були наближені з порушенням мінімально
допустимої відстані (5-8 м), що погіршує умови навчання дітей у
ЗНЗ та умови проживання мешканців наближених будинків.
Аналіз проектних даних показав, що 40% шкіл, у порушення
санітарного законодавства, реконструюються шляхом
добудови до існуючих будівель за рахунок спортивних
майданчиків, які вкрай необхідні для забезпечення умов
фізичного розвитку дитини в умовах гострого дефіциту рухової
активності.
У проектних матеріалах досліджуваних ЗНЗ було виявлено, що
тільки 30% шкіл від загальної кількості мають нормативну 3-х
годинну інсоляцію спортивних майданчиків на земельній
ділянці, 30% шкіл від загальної кількості не мають нормативної
інсоляції спортивних майданчиків, 40% шкіл не мають
фізкультурно-спортивної зони.
Зазначена ситуація впливатиме на психофізіологічні та
біологічні функції організму учнів.
Висновки. Таким чином, потребує перегляду чинна
нормативна база санітарного та містобудівного законодавства
в частині унормування варіативних нормативів щодо набору та
площ територій функціональних зон ЗНЗ з урахуванням їх
потужності та спеціалізації (екологічна, спортивна, навчально-
виробнича, допризовної підготовки та інші).
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# 171. Distribution of Bacillus Genus Microorganisms in Soil
Vygovska L., Ushkalov V., Machuskyy O., Vishovan Y., Hranat A.,
Vorobyova A., Tereschenko S.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction.When determining the ecological and trophic groups
of soil microorganisms within the ecological and toxicological tests
of pesticides and fertilizers for compliance with the requirements of
the OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development) and the assessment of soil fertility, it is possible to
contact potentially dangerous microorganisms of the genera
Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Clostridium, Bacillus (B.
cereus, B. licheniformis and B. subtilis), which can cause food
poisoning in humans and animals, and B. anthracis. Large scale
application in agricultural production of antibacterial drugs and live
vaccines has led to a prolonged persistence of vaccine strains in the
body of animals, pollution of the environment by living
microorganisms with altered properties, and circulation of atypical
strains. In particular, the annual vaccination of animals against
anthrax favors that the vaccine strains of B. anthracis enter the
environment. In this regard, the actual issue is the differentiation of
species of saprophytic microorganisms of the genus Bacillus from
B. anthracis, isolated in the study of soils.
Methods. 92 soil samples were the material for the study. Soil
microorganisms were isolated and counted using standard methods
for determining the amount of amonificaic, amylolytic, pedotrophic,
oligotrophic microorganisms (million CFU/g of soil) and
micromycetes (thous. CFU/g) that are described in Soil Microbiology
and Biochemistry Methods and also according to OECD (No. 216
and No. 217: Soil Microorganisms: Nitrogen Transformation Test,
Carbon Transformation Test). Differentiation of isolated
microorganisms of genus Bacillus was carried out in accordance
with the Bacteriological Analytical Manual and using strains B.
cereus var. anthracoides 96, B. cereus ATCC 10702, B. cereus var.
mycoides 537, B. subtilis var. mesentericus 1228 and B.
megaterium obtained from the National Center for the Strains of
Microorganisms of the State Scientific Control Institute of
Biotechnology and Strains of Microorganisms.
Results. During 2015-2018, 92 soil samples were examined: in
2015 – 15, in 2016 – 16, in 2017 – 48, in 2018 – 13 samples.
Among the studied samples of soil, 23 of them refer to typical black
soils (Kyiv Oblast), 23 – southern black soil (Odesa Oblast); 25 –
dark gray soil and 21 – light gray soil, taken in the Kyiv and
Chernihiv Oblasts. The bacteria of the Bacillus genus were detected
in 100% of the examined samples. With further differentiation by
culture and morphological properties, it has been determined that B.
subtilis is isolated from 92 samples under study, B. megaterium –
from 44 samples of typical black soil; B. cereus – from 38 samples
studied, among them 22 (isolated from typical black soil and
southern black soil) isolates form hemolysin. The anthrax pathogen
was not isolated.
Conclusions. The research results analysis testifies to expediency
of perfection of bacteria differentiation methods of genus Bacillus.

# 171. Поширення мікроорганізмів роду Bacillus у ґрунтах
Виговська Л., Ушкалов В., Мачуський О., Вішован Ю., Гранат
А., Терещенко С.
Національний університет біоресурсів і природокористування
України

Вступ. При визначенні еколого-трофічних груп ґрунтових
мікроорганізмів в межах еколого-токсикологічних випробувань
пестицидів та добрив на відповідність вимогам OECD
(Організації економічного співробітництва та розвитку) та
оцінки родючості ґрунтів є можливість контакту з потенційно
небезпечними мікроорганізмами родів Pseudomonas, Klebsiella,
Enterobacter, Clostridium, Bacillus (B. cereus, B. licheniformis і B.
subtilis), які можуть викликати харчові отруєння у людей і
тварин, а також B. anthracis. Масштабне застосування у
агровиробництві антибактеріальних препаратів та живих
вакцин призвело до тривалої персистенції вакцинних штамів в
організмі тварин, забрудненню навколишнього середовища
живими мікроорганізмами зі зміненими властивостями,
циркуляції атипових штамів. Зокрема, щорічна вакцинація
тварин проти сибірки сприяє потраплянню в навколишнє
середовище вакцинних штамів B. anthracis. У зв’язку з цим,
актуальними питанням є диференціація видів сапрофітних
мікроорганізмів роду Bacillus від B. anthracis, що виділяються
при дослідженні ґрунтів.
Методи. Матеріалом для дослідження були 92 зразки ґрунту.
Виділення і облік ґрунтових мікроорганізмів проводили за
стандартними методиками визначення кількості
амоніфікуючих, амілолітичних, педотрофних, оліготрофних
мікрорганізмів (млн. КУО/г ґрунту) та мікроміцетів (тис. КУО/г),
які описані у «Методы почвенной микробиологии и биохимии»,
а також згідно тестів OECD (№ 216 та № 217: Soil
Microorganisms: Nitrogen Transformation Test, Carbon
Transformation Test). Диференціацію виділених мікроорганізмів
роду Bacillus проводили відповідно до Bacteriological Analytical
Manual та з використанням штамів B. cereus var. anthracoides
96, B. cereus ATCC 10702, B. cereus var. mycoides 537, B. subtilis
var. mesentericus 1228 та B. megaterium, що отримані з
Національного центру штамів мікроорганізмів Державного
науково-контрольного інституту біотехнології і штамів
мікроорганізмів.
Результати. В період 2015-2018 рр. досліджено 92 зразки
ґрунту: у 2015 р. – 15, у 2016 р. – 16, у 2017 р. – 48, у 2018 р. –
13 зразків. Серед досліджених ґрунтів 23 зразки відносяться
до чорнозему типового (Київська область), 23 – чорнозему
південного (Одеська обл.); 25 – темно-сірого ґрунту та 21 –
світло-сірого ґрунту, відібраного в Київській і Чернігівській
областях. Бактерії роду Bacillus були виявлені у 100%
досліджених зразків. При подальшій диференціації за
культурально-морфологічними властивостями встановлено,
що B. subtilis виділено з 92 досліджених зразків, B. megaterium
– з 44 зразків чорнозему типового; B. cereus – з 38
досліджених зразків, серед них 22 (виділені з чорнозему
типового та чорнозему південного) ізоляти утворювали
гемолізин. Збудника сибірки виділено не було.
Висновки. Аналіз результатів досліджень свідчить про
доцільність вдосконалення методів диференціації бактерій
роду Bacillus.
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# 178. Invasive Water Biological Resources of Volyn Oblast as
Biological Water Pollutants
Kunchyk T.
State Fisheries Agency of Ukraine in Volyn Oblast

Introduction. Over the past decades, there have been qualitatively
new threats for nature and humanity associated with proliferation of
potentially harmful biological agents. One of the biological threats in
Ukraine are invasions that have a negative impact on the
biodiversity of the ecosystem. It was established that from the
second half of the XX century, on the background of climatic and
anthropogenic changes, problems of expanding range of habitats
and the negative influence of invading species on natural systems in
general were exacerbated.
The purpose of the work is to analyze the distribution of major
biological invasions in the reservoirs of Volyn Oblast as a border
area and to develop measures to combat them.
Methods.We used statistical and analytical methods to analyze
fishermen’s catches during 2013-2018 in the reservoirs of Western
Bug River (Shatsk rayon) and Pripyat River (Ratno, Lyubeshiv,
Gorokhiv, Lutsk rayons).
Results. There are 37 species of aquatic biological resources in the
reservoirs of Volyn Oblast, among which the most well-known
biological invasions are brown bullhead Ameiurus nebulosus and
Amur sleeper Perscottus glenni Dybowski, 1877.
Brown bullhead (А. nebulosus) is distributed mainly in the reservoirs
of the northern part of aquatic biological resources Western Bug
River system (Shatsk rayon – up to 40%) and Pripyat River system
(Ratno rayon – up to 60%; Lyubeshiv rayon – up to 30%).
Amur sleeper P. glehni Dybowski, 1877 is found in the water basins
of the southern part of the oblast in the Pripyat River system
(Gorokhiv and Lutsk rayons) with the population density up to 25%.
In addition to uncontrolled fishing, resettlement of invasive species
of fish is actively promoted by fishermen who have used these fish
species as a live bait for a long time because of their excellent
endurance and the ability to perfectly survive during any kind of
transportation. In some closed small and shallow reservoirs of the
northern Volyn Oblast, invasive species are virtually the only
representatives of the ichthyofauna competing only with Prussian
carp.
The most promising and the most effective are measures aimed at
preventing the introduction of unwanted species of aquatic
invertebrates and fish in surface waters, rather than fighting species
that have already penetrated.
Conclusions. The complex of the above-mentioned measures
should include the following directions: strengthening control over
introduction of new aquatic biological resources to the fauna of
Ukraine; resettlement to new places of residence, acclimatization of
new types of water biological resources only based on scientific
evidences; measures taken by the state during the performance of
work on the reproduction of water biological resources; mandatory
ecological assessment during design, construction, reconstruction
of buildings and other facilities related to breeding and growing of
water biological resources.

# 178. Інвазійні водні біоресурси Волинської області як
біологічні забруднювачі водойм
Куньчик Т.
Державне агентство рибного господарства у Волинській
області

Вступ. Упродовж останніх десятиліть для природи та людства
з’явились якісно нові загрози, пов’язані з поширенням
потенційно небезпечних біологічних агентів – чужорідних
біологічних видів, вторгнення яких до природних екосистем
має непередбачені наслідки для здоров’я людини та
функціонування біосфери. Однією із біологічних загроз в
Україні є інвазії (біологічні забруднювачі), які мають негативний
вплив на біорізноманіття екосистеми. Встановлено, що з другої
половини XX століття на тлі кліматичних і антропогенних змін
загострилися проблеми розширення видових ареалів і
негативного впливу видів-вселенців на природні комплекси в
цілому.
Метою роботи є здійснити аналіз поширення основних
біологічних інвазій у водоймах Волинської області як
прикордонної території та розробити заходи боротьби з ними.
Методи. Використано статистично-аналітичний метод обробки
уловів рибалок-любителів протягом 2013-2018 років у
водоймах басейну р. Західний Буг (Шацький район) та басейну
р. Прип’ять (Ратнівський, Любешівський, Горохівський, Луцький
райони).
Результати. У водоймах Волинської області нараховується 37
видів водних біоресурсів, серед яких найбільш відомими
біологічними інвазіями є карликовий сомик коричневий
Аmeiurus nebulosus та головешка ротань Perсcottus glenni
Dybowskі, 1877.
Карликовий сомик коричневий (А. nebulosus) поширений
переважно у водоймах північної частини області: басейн р.
Західний Буг (Шацький район – до 40%) та басейн
р. Прип’ять (Ратнівський район – до 60%; Любешівський район
– 30%).
Головешка ротань P. glehni Dybowskі, 1877 відмічається
щільністю популяції у водоймах південної частини області
басейну р. Прип’ять (Горохівський, Луцький райони) до 25%.
Крім неконтрольованого зариблення, розселенню інвазійних
видів риб активно сприяють рибалки-любителі, які вже давно
використовують цих риб як живців (головешка ротань) завдяки
їх чудовій витривалості та здатності чудово переносити будь-
які перевезення. У деяких замкнутих мілководних, незначних
за площею водоймах північного регіону Волині інвазійні види є
практично єдиними представниками іхтіофауни, конкуруючи
лише з карасем сріблястим.
Найперспективнішими й найефективнішими є заходи,
спрямовані на запобігання потраплянню небажаного виду
водних безхребетних і риб у поверхневі води, ніж боротьба з
видами, які вже проникли.
Висновки. Комплекс вказаних заходів має включати наступні
напрями: посилення контролю за ввезенням нових для фауни
України водних біоресурсів; переселення у нові місця
перебування, акліматизація нових видів водних біоресурсів
лише за умови наукового обґрунтування; контрольовані
державою заходи під час проведення робіт зі відтворення
водних біоресурсів; обов’язкове проведення екологічної
експертизи при проектуванні, будівництві, реконструкції,
споруд та інших об’єктів пов’язаних з розведенням,
вирощуванням водних біоресурсів.
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# 212. Cultured Micromycetes Isolated from Damaged Medieval
Murals
Lutsenko V.1, Hong J.2, Fomina M.3
1National University of "Kyiv-Mohyla Academy";
2Marine Biodiversity Institute of Korea;
3Danylo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS
of Ukraine

Introduction. Nowadays, the problem of microbial deterioration of
cultural-historical monuments is becomes increasingly relevant.
Recently, the spotted lesions were discovered in some parts of the
unique medieval murals at the 11th century Kyiv Saint Sophia
Cathedral that could be the result of the development of
microorganisms, especially microscopic fungi – micromycetes. The
aim of this investigation was to isolate and to primary identify
cultured micromycetes from the zone of wall painting lesions.
Methods. Micromycetes were isolated from the walls with spotted
lesions in the St. Michael's Altar Hall of St. Sophia Cathedral. The
powdered 10 samples were put on Czapek agar with 70% sucrose,
a selective medium for xerophilic fungi, using microbiological
needles and sterile cotton swabs. Initial phenotypic identification
was carried out using macro- and micro-morphological features
using light and electron microscopy. For selected 7 isolates, a
molecular biological identification was performed on the ITS-
fragment nucleotide sequences.
Results. As a result, we managed to isolate in pure culture 7
isolates and, using phenotypic and/or molecular biological
identification, to establish their taxonomic affiliation to genera
Alternaria, Aspergillus, Cladosporium and Penicillium. The most
numerous isolates were of genus Cladosporium (n=3). One of the
two Aspergillus isolates was primary attributed to A. flavus by its
morphological features. ITS-based identification of Alternaria,
Aspergillus, and Cladosporium isolates did not clearly elucidate their
species, still requiring a detailed further study of their phenotypic
characteristics. The Penicillium isolate was identified as P.
chrysogenum according to the molecular biological and phenotypic
identification.
Conclusions. Thus, we isolated micromycetes which are typical
representatives of the indoor environments, dust, aerosols and soil
mycobiota. Since the isolates were xerophilic, meaning they can
grow at very low water activity (<0.8), it can be assumed that they
are potentially able to grow actively on the Cathedral walls under
very low moisture causing murals deterioration. However, it is
known that there are xerophilic microfungi among micromycetes –
the agents of the historic-cultural artifacts destruction, which are
very difficult or impossible to cultivate in laboratory. For the accurate
diagnosis of microbial agents of biodegradation, further in-depth
study of microbial communities on the affected murals, including
metagenomic methods, is required.

# 212. Культивовані мікроміцети, ізольовані з
пошкоджених середньовічних фресок
Луценко В.1, Хонг Дж.2, Фоміна М.3
1Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
2Інститут морського біорізноманіття, Корея;
3Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН
України

Вступ. На сьогоднішній день проблема деструкції
мікроорганізмами культурно-історичних пам’яток стає все
більш актуальною. Нещодавно в Київському Соборі Святої
Софії 11 ст. були виявлені плямисті пошкодження на окремих
ділянках унікальних середньовічних фресок, що могли бути
наслідком розвитку мікроорганізмів, особливо мікроскопічних
грибів – мікроміцетів. Метою даної роботи було виділення
культивованих мікроміцетів із зони пошкоджень настінного
живопису та первинне визначення їх таксономічної
належності.
Методи. Мікроміцети виділяли із зразків стін з плямистими
пошкодженнями у вівтарній частині Михайлівського приділу
Софіївського собору. Подрібнені 10 зразків висівали на
селективне для ксерофільних грибів агаризоване середовище
Чапека з 70% сахарози, використовуючи мікробіологічні голки
та стерильні ватні тампони. Попередню фенотипову
ідентифікацію проводили за макро- та мікро-морфологічними
ознаками із застосуванням світлової та електронної
мікроскопії. Для обраних 7 ізолятів було проведено
молекулярно-біологічну ідентифікацію за нуклеотидними
послідовностями ITS-фрагменту.
Результати. У результаті нам вдалося виділити в чисту
культуру 7 ізолятів та за допомогою фенотипової та/або
молекулярно-біологічної ідентифікації встановити їх
таксономічну належність до родів Alternaria, Aspergillus,
Cladosporium та Penicillium. Найчисленнішими були ізоляти
роду Cladosporium (n=3). Один з двох ізолятів Aspergillus spp.
за морфологічними ознаками попередньо було віднесено до
A. flavus. Визначення ізолятів Alternaria, Aspergillus та
Cladosporium за ITS-фрагментом не дало змоги однозначно
ідентифікувати їх до виду і потребує детального додаткового
вивчення їх фенотипових характеристик. За даними
молекулярно-біологічної і фенотипової ідентифікації ізолят
Penicillium було визначено як P. chrysogenum.
Висновки. Отже, нами було виділено мікроміцети, що є
типовими представниками мікобіоти закритих приміщень,
пилу, аерозолей та ґрунту. Оскільки ізоляти були
ксерофільними, тобто здатними рости за дуже низької
активності води (<0,8), можна припустити, що вони здатні
активно рости на стінах Собору за умов дуже низької вологості
і викликати деструкцію фресок. Однак відомо, що серед
ксерофільних мікроскопічних грибів-руйнівників історично-
культурних артефактів є такі, що дуже важко або неможливо
культивувати за лабораторних умов. Для точної діагностики
мікробних агентів біодеструкції потрібне подальше поглиблене
дослідження мікробних угруповань на уражених фресках, у
тому числі метагеномними методами.
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# 245. Relevant Issues of Ambient Air Conditions of Populated
Areas and the Findings of Ambient Air Quality Monitoring in
Dnipro City in the Period from 2013 to 2018
Bielska T.1, Svyrydov V.1, Shtepa O.1, Pokhmurko I.1, Moroz T.1,
Ivashchenko N.1, Yevsieiev S.1, Chubukova S.1, Rublevska N.2
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Ambient air conditions is one of the main factors that
affect public health. According to WHO, air pollution is a major
environmental factor in the increase in morbidity and mortality in the
world. The main air pollutants in Dnipro city are industrial facilities
and vehicles, the number of which is increasing every year.
Therefore, the monitoring of ambient air quality is relevant for public
health.
Methods. Gas chromatographic, photometric, gravimetric and
statistical.
Results. Current legislation provides state, industrial, public control
over ambient air protection, as well as monitoring in the field of
ambient air protection. Monitoring observations at fixed monitoring
stations in Dnipro city include identification from 4 to 9 indicators. At
the same time, the testing laboratory of SI Dnipropetrovsk Oblast
Laboratory Center of the MoH of Ukraine is accredited for the
identification of more than 30 substances in the ambient air. This
creates the possibility of providing a more informative picture of
general ambient air conditions and the assessment of possible
sources of air pollution.
In the period from 2013 to 2018, as part of the monitoring, 2961
samples of ambient air were studied, of which 312 samples did not
meet the requirements of regulatory documents, which makes up
10.5%.
The analysis of respiratory diseases allows investigating a
dependence between ambient air quality in industrial areas and
ecologically friendly areas. So, the incidence rate of respiratory
diseases of the population in Novokodatskyi rayon in areas around
industrial plants exceeds the incidence rate of respiratory diseases
of the population of Sobornyi rayon by 34% on average in the period
from 2013 to 2018.
Conclusions. 1. The analysis of the results makes it possible to
determine the dependence of incidence rate of the population of
different rayons of Dnipro city on ambient air quality.
2. Statistical data on population morbidity and the results of
atmospheric air laboratory studies are not final and require an in-
depth study of the authorized structures of Dnipro City Council and
scientists, taking into account the morbidity of the population groups
that are constantly located in areas around industrial plants in
Dnipro city.
3. It is necessary to revise and approve relevant regulatory
documentation for ensuring control and development of measures
for ambient air protection from pollution.

# 245. Актуальні питання стану атмосферного повітря
населених місць та результати моніторингу якості
атмосферного повітря міста Дніпро в період з 2013 по 2018
роки
Бєльська Т.1, Свиридов В.1,Штепа О.1, Похмурко І.1, Мороз Т.1,
Іващенко Н.1, Євсєєв С.1, Чубукова С.1, Рублевська Н.2
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Стан атмосферного повітря – один з головних чинників,
які впливають на здоров’я населення. Згідно з даними ВООЗ,
забруднення повітря є основним екологічним чинником
збільшення захворюваності та смертності в світі. Основними
забруднювачами повітря в м. Дніпро є промислові підприємства
та автотранспорт, кількість якого щороку зростає. Тому
моніторинг якості атмосферного повітря є актуальним для
здоров’я населення.
Методи. Газохроматографічні, фотометричні, гравіметричні та
статистичні.
Результати. Діючим законодавством передбачений
державний, виробничий, громадський контроль за охороною
атмосферного повітря, а також моніторинг у галузі охорони
атмосферного повітря. Моніторингові спостереження на
стаціонарних постах м. Дніпро передбачають визначення від 4
до 9 показників. В той же час випробувальна лабораторія ДУ
«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» акредитована на
визначення більш ніж 30 речовин в атмосферному повітрі. Це
створює можливість надання більш інформативної картини
загального стану атмосферного повітря і оцінки можливих
джерел забруднення повітря.
В період з 2013 по 2018 роки в межах моніторингу було
досліджено 2961 проба атмосферного повітря, з яких 312 проб
не відповідали вимогам нормативних документів, що становить
10,5%.
Аналіз захворювань органів дихання дозволяє дослідити певну
залежність від якості атмосферного повітря у
промисловонасичених районах та районах безпечних в
екологічному відношенні. Так рівень захворюваності органів
дихання населення Новокодацького району в зоні впливу
промислових підприємств перевищує показник захворювання
органів дихання населення Соборного району в середньому на
34% в період з 2013 по 2018 роки.
Висновки. 1. Аналіз отриманих результатів дозволяє
встановити залежність рівня захворюваності населення різних
районів міста Дніпро від якості атмосферного повітря.
2. Статистичні дані захворюваності населення та дані
результатів лабораторних досліджень атмосферного повітря
не є остаточними і потребують поглибленого вивчення
уповноважених структур Дніпровської міської ради та
науковців з урахуванням захворюваності груп населення, що
постійно перебувають в зоні впливу промислових підприємств
м. Дніпро.
3. Для забезпечення контролю та розробки заходів по захисту
атмосферного повітря від забруднення, необхідно
доопрацювання та затвердження відповідної нормативної
документації.
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# 250. Topical Issues of Drinking Piped Water Quality in Dnipro
during 2016-2018
Pokhmurko I.1, Shtepa O.1, Yevsieiev S.1, Chubukova S.1, Svyrydov
V.1, Bielska T.1, Shokol I.1, Rublevska N.2
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. One of the most dangerous pollutants of drinking
piped water from surface water sources, which are harmful to public
health, are chloroorganic compounds generated by the interaction
of chlorine in the decontamination of organic water compounds of
natural and anthropogenic origin. Moreover, the bonding of
chloroorganic compounds, and, first of all, chloroform, depends on
many other indicators, including the permanganate value that
indicates the content of easily oxidable organic compounds. So far,
the content of chloroform and permanganate value in drinking piped
water from surface water intakes exceeds the permissible standards
under the requirements of the State Sanitary Rules and Norms
SSRN 2.2.4-171-10 “Hygienic Requirements to drinking tap water
intended for human consumption.” Therefore, the issue of laboratory
control of drinking piped water is relevant to public health.
Methods. Laboratory studies were carried out using gas
chromatographic and titrometric methods. Microsoft Excel 2003®
Statistica v.6/1 (Statsoft Inc./USA) (License No. AGAR 909 E 415
822 FA) was used for statistical processing of the results.
Results. During 2016-2018, the SI Dnipropetrovsk OLC of the MoH
of Ukraine conducted 2,191 studies of drinking piped water for
chloroform content, of which 2,115 do not meet the norms, which is
96.5±0.39%, in 2016 – 97.9±0.47%, in 2017 – 97.2±0.65%, in 2018
– 93.5±0.99%. Water studies on permanganate value were
conducted in parallel. The percentage of samples with a deviation
from the norms for 2016-2018 amounted to 98.6±1.38%, in 2016 –
100%, in 2017 – 100%, in 2018 – 95.8±4.9%. In the distribution
water supply network of the right bank of Dnipro city (at the exit from
water supply pumping stations №2-№ 5 of the Municipal Enterprise
Dniprovodokanal), as compared with the indicators at the exit from
the Kaydakska Pump-Filtering Station, there was the increase in the
content of chloroform at average in 2016 – 10.6%, in 2017 – 21.3%,
in 2018 – 11.75%, in 2016-2018 – 14.5%, and a parallel decrease in
permanganate value in 2016 by 2.7%, in 2017 – 27.5%, in 2018 –
41.5%, 2016-2018 – 26.8%.
Conclusions. The analysis of study results makes it possible to
establish the dependence of the content of chloroform and
permanganate value in drinking piped water in Dnipro from the
stage-by-stage water treatment process from the Pump-Filtering
Station to the water supply pumping stations and the consumer with
a tendency to increase the concentration of chloroform and reduce
the permanganate value.
The results demonstrate to the lack of efficiency of technological
processes in water treatment plants and the need for developing
and applying alternative modern methods of water disinfection.
Taking into account the importance of the impact of drinking tap
water quality on public health, this issue requires further study and
conduct of appropriate laboratory studies.

# 250. Актуальні питання якості питної водопровідної води
м. Дніпро за період 2016-2018 роки
Похмурко І.1,Штепа О.1, Євсєєв С.1, Чубукова С.1, Свиридов
В.1, Бєльська Т.1,Шокол І.1, Рублевська Н.2
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Одними із самих небезпечних забруднювачів питної
води із поверхневих водойм, що негативно впливають на
здоров’я населення, є хлорорганічні сполуки, які утворюються
в результаті взаємодії хлору при знезараженні з органічними
сполуками води природного та антропогенного походження.
Крім того, утворення хлорорганічних сполук, і, насамперед,
хлороформу, залежить від багатьох інших показників, в тому
числі від перманганатної окиснюваності, яка вказує на вміст
легкоокиснюваних органічних сполук. До теперішнього часу
вміст хлороформу та перманганатної окиснюваності в питній
водопровідній воді з поверхневих водозаборів перевищує
допустимі нормативи відповідно до вимог Державних
санітарних правил і норм ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною». Тому питання лабораторного контролю питної
водопровідної води є актуальним для громадського здоров’я.
Методи. Проведення лабораторних досліджень здійснювалось
газохроматографічним та титрометричним методами. Для
статистичної обробки результатів використовувалась
програма Microsoft Excel 2003® Statistica v.6/1(Statsoft Inc/CША)
(ліц. №AGAR 909 E 415 822 FA).
Результати. Протягом 2016-2018 років ДУ «Дніпропетровський
ОЛЦ МОЗ України» проведено 2191 досліджень питної
водопровідної води на вміст хлороформу, з них не відповідає
нормативам 2115, що становить 96,5±0,39%, у 2016 році –
97,9±0,47% , у 2017 році – 97,2±0,65%, у 2018 році –
93,5±0,99%. Паралельно проведені дослідження води на
перманганатну окиснюваність. Процент проб з відхиленням від
нормативів за 2016-2018 роки становив 98,6±1,38%, у 2016 році
– 100%, у 2017 році – 100%, у 2018 році – 95,8±4,9%. У
розподільчій водопровідній мережі правого берега м. Дніпро
(на виході з водопровідних насосних станцій №2-№5 КП
«Дніпроводоканал») у порівнянні з показниками на виході з
Кайдакської насосно-фільтрувальної станції відмічалось
підвищення вмісту хлороформу в середньому в 2016 році на
10,6%, в 2017 році на 21,3%, в 2018 році на 11,75%, за
2016-2018 роки на 14,5% і паралельне зменшення
перманганатної окиснюваності в 2016 році на 2,7%, в 2017 році
на 27,5%, в 2018 році на 41,5%, за 2016-2018 роки на 26,8%.
Висновки. Аналіз отриманих результатів дозволяє встановити
залежність вмісту хлороформу та перманганатної
окиснюваності в питній водопровідній воді м. Дніпро від
поетапного процесу водопідготовки від насосно-
фільтрувальної станції до водопровідних насосних станцій та
споживача з тенденцією до збільшення концентрації
хлороформу і зменшення перманганатної окиснюваності.
Отримані результати свідчать про недостатню ефективність
технологічних процесів водоочисних споруд і необхідність
розробки та застосування альтернативних сучасних методів
знезараження води.
Враховуючи важливість впливу якості питної води на здоров’я
населення, це питання потребує подальшого вивчення і
проведення відповідних лабораторних досліджень.
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# 252. Results of the Study of Safety Indicators of Toys and
Other Products for Children
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 MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Products intended for children may pose a threat.
Dangerous factors include not only sharp edges and small details of
products for children, fragility of protective decorative cover to
humid treatment, the effects of saliva and sweat, as well as the
migration of ammonia, acetone, phenol, formaldehyde, iron, copper,
arsenic, lead, methanol, thiuram, zinc. A toy may cause irreversible
damage if it is designed and manufactured in breach of
technological regimes and formulation, may serve as a source of
environment pollution through the migration of toxic substances and
pose a real threat to a child's health.
Methods. From 2009 to 2018, 1139 samples of products for
children were studied. In order to assess the potential impact of
threats, chemical and organoleptic characteristics of products for
children were analyzed. Chromatographic, voltammetric,
spectrophotometric and atomic absorption methods were used for
laboratory studies. Microsoft Excel 2003, Statistica v.6.1 (Statsoft
Inc., USA) were used for statistical processing of the results.
Results. There was a migration of harmful substances in 129
samples of products for children, in mg/dm3: ammonia (0.045-0.1),
acetone (0.057), iron (0.1), copper (0.0009-0.05), arsenic
(0.0001-0.01), lead (0.0004-0.03), methanol (0.4), tiuram (0.1), zinc
(0.01-0.24); in mg/m3: phenol (0.0042-0.006) and formaldehyde
(0.004-0.0096). Seven samples did not meet sanitary and hygiene
requirements (0.6% of the total number of samples), including six
(86%) samples of import production.
The analysis of own study results made it possible to establish the
migration of harmful substances in each nine sample. The abuse of
sanitary and hygiene requirements were detected by organoleptic
indicators in 85% of all samples that did not meet requirements; and
by the content of methyl alcohol – 15%, respectively.
Conclusions. Migration of harmful substances into the model
environment was detected. In total, 0.6% of samples did not meet
requirements of the State Sanitary Norms and Regulations
(DSanPiN) 5.6-012-98 “State sanitary norms and safety standards
for toys and games for children's health”. Of the samples that did
not meet the sanitary and hygienic requirements of the DSanPiN
5.5.6-012-98, 86% were of import production. Toys, including the
chemicals they contain, should not jeopardize safety and health.

# 252. Про результати досліджень показників безпеки
дитячих іграшок та виробів дитячого асортименту
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. Товари, призначені для дітей, можуть становити
потенційну небезпеку. До небезпечних факторів відносяться не
тільки гострі краї і дрібні деталі виробів дитячого асортименту,
нестійкість захисного декоративного покриття до вологої
обробки, дії слини і поту, а також міграція аміаку, ацетону,
фенолу, формальдегіду, заліза, міді, арсену, свинцю, метанолу,
тіураму, цинку. Іграшка може заподіяти незворотної шкоди,
якщо буде розроблена і виготовлена із порушенням
технологічних режимів та рецептури, служити джерелом
забруднення оточуючого середовища через міграцію токсичних
речовин, створювати реальну загрозу для здоров'я дитини.
Методи. За період з 2009 по 2018 роки було досліджено 1139
проб товарів дитячого асортименту. З метою оцінки
потенційного впливу небезпек були проаналізовані хімічні та
органолептичні характеристики товарів дитячого асортименту.
Для лабораторних досліджень використано хроматографічні,
вольтамперометричні, спектрофотометричні та атомно-
абсорбційні методи. Для статистичної обробки результатів
використовувалась програма Microsoft Excel 2003, Statistica
v.6.1 (Statsoft Inc., США).
Результати. В 129 зразках виробів дитячого асортименту
виявлена міграція шкідливих речовин, в мг/дм3:аміаку
(0,045-0,1), ацетону (0,057), заліза (0,1), міді (0,0009-0,05),
арсену (0,0001-0,01), свинцю (0,0004-0,03), метанолу (0,4),
тіураму (0,1), цинку (0,01-0,24); в мг/м3: фенолу (0,0042-0,006)
та формальдегіду (0,004-0,0096). Сім зразків не відповідали
санітарно-гігієнічним вимогам (0,6% від усіх досліджених), з них
шість (86%) – імпортного виробництва.
Проведений аналіз власних результатів досліджень дозволив
встановити міграцію шкідливих речовин у кожній дев’ятій
пробі. Перевищення санітарно-гігієнічних вимог було виявлено
за органолептичними показниками, що складає 85% від усіх
перевищень, та вмісту метилового спирту – 15% відповідно.
Висновки. Має місце міграція шкідливих речовин в модельні
середовища. В 0,6% від усіх досліджених проб встановлена
невідповідність зразків санітарно-гігієнічним вимогам
Державних санітарних норм і правил (ДСанПіН) 5.5.6-012-98
«Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор
для здоров'я дітей». Зі зразків, які не відповідали санітарно-
гігієнічним вимогам ДСанПіН 5.5.6-012-98, 86% були імпортного
виробництва. Іграшки, у тому числі хімічні речовини, які вони
містять, не повинні ставити під загрозу безпеку та здоров'я.
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# 255. Determining the Toxicity of the Experimental Drug Encin
10% for Effective Use in Poultry Farming
Opanasenko Yu., Fotina T., Berezovskyi A., Fotina H.
Sumy National Agrarian University

Introduction. The active ingredient of Encin 10% drug is
enrofloxacin, which belongs to the group of fluoroquinolones, has a
wide range of antibacterial and antimycoplasmic effect.
The acute problem of poultry farms is the morbidity and death of
young stock. Different etiological factors of diseases have been
revealed. Among bacterial infections, salmonellosis, respiratory
mycoplasmosis, escherichiosis, campylobacteriosis, pasterelosis,
streptococcal infections, and others are the most worrisome. The
problem of improving the means of prophylaxis and treatment of
bacterial diseases remains one of the most urgent in modern poultry
farming, despite the significant amount of available and the
emergence of new treatments. But those drugs used in poultry for
the treatment of bacterial diseases, above all, should be safe for
poultry, and also have no harmful effect on poultry products. The
objective of the work is to determine the safety parameters of the
experimental drug Encin 10% during experiments on laboratory
animals, with a view to its further application in poultry farming.
Methods. Acute toxicity of the experimental drug Encin 10% was
determined according to the document Preclinical Study of
Veterinary Medicinal Products (2006). All experiments were carried
out under the Regulations on the Use of Animals in Biomedical
Research.
Experiments on the determination of acute toxicity of the drug Encin
10% during intragastric administration were carried out on 10-week-
old white mice 18-20 g of weight. The drug was intragastrically
administered in the morning on an empty stomach at doses ranging
from 0.5 to 14.0 ml per 1 kg of weight, which makes up 75-2100 mg/
kg of body mass of the active substances, respectively. After drug
administration, the animals were monitored for 15 days. The
average lethal dose (DL50) was determined using methods of H.
Kerber and H. Pershin.
Results. The average lethal dose (LD50) of Encin 10% drug was not
determined when administered intragastrically, since drug
administration in the maximum amount to white mice did not induce
symptoms of poisoning.
In this regard, at the next stage, the drug was administered
intraperitoneally. For the experiment, 15 groups of white mice were
selected for 10 mice in each group. Encin 10% was administered at
doses of 0.1 to 1.5 ml per 1 kg of mass at an interval of 0.1 ml.
Consequently, DL50 during intraperitoneal administration of Encin
10% to white mice is 1.02 ml per 1 kg of mass. Calculations carried
out by us by the methods of H. Kerber and H. Pershin completely
coincide.
Conclusions. As a result of the determination of acute toxicity of
the drug Encin 10% during experiments on white mice, we have
found that the drug by acute toxicity parameters under the
Standards 85.2-37-736: 2011 Veterinary Drugs. Acute Toxicity
Determination belongs to the 4th hazard category – low-hazardous
substances (for white mice LD50 when intragastrically administered
> 5000 mg/kg).

# 255. Визначення токсичності експериментального
препарату «Енцин 10%» для ефективного застосування в
птахівництві
Опанасенко Ю., Фотіна Т., Березовський А., Фотіна Г.
Сумський національний аграрний університет

Вступ. Діючою речовиною препарату «Енцин 10%» є
енрофлоксацин, що належить до групи фторхінолонів, має
широкий спектр антибактеріальної та антимікоплазменної дії.
Гострою проблемою птахівничих господарств є захворюваність
і загибель молодняку. Виявлено різні етіологічні фактори
захворювань. Серед бактеріальних інфекцій найбільше
занепокоєння викликають сальмонельозні інфекції,
респіраторний мікоплазмоз, ешерихіози, кампілобактеріоз,
пастерельоз, стрептококові інфекції та ін. Проблема
вдосконалення засобів профілактики та лікування
бактеріальних хвороб залишається однією з найактуальніших в
сучасному птахівництві, незважаючи на значну кількість
доступних і на появу нових засобів лікування. Але ті
препарати, що використовуються в птахівництві для лікування
бактеріальних хвороб, перш за все, повинні бути безпечні для
птиці, а також не мати шкідливого впливу на продукцію
птахівництва. Мета роботи – з’ясувати параметри безпечності
дослідного препарату «Енцин 10%» в експериментах на
лабораторних тваринах, з метою його подальшого
застосування в птахівництві.
Методи. Гостру токсичність експериментального препарату
«Енцин 10%» визначали згідно з документом «Доклінічні
дослідження ветеринарних лікарських засобів» (2006). Всі
експерименти здійснювали відповідно до «Положення про
використання тварин в біомедичних дослідженнях».
Досліди по визначенню гострої токсичності препарату «Енцин
10%» при внутрішньошлунковому введенні проводили на 10-ти
тижневих білих мишах 18-20 г вагою. Препарат вводили зранку
натще, внутрішньошлунково, у дозах від 0,5 до 14,0 мл на 1 кг
маси, що відповідно становить 75-2100 мг/кг маси тіла тварини
за діючими речовинам. Після введення препарату за
тваринами спостерігали 15 діб. Визначали
середньосмертельну (DL50) дозу, використовуючи методи
Г. Кербера та Г. Першина.
Результати. Середньосмертельну дозу (LD50) препарату
«Енцин 10%» при введенні в шлунок визначити не вдалось,
так як введення препарату у максимально допустимій для
білих мишей кількості не викликало симптомів отруєння.
В зв’язку з цим, на наступному етапі препарат вводили
внутрішньочеревно. Для досліду підібрали 15 груп білих мишей
по 10 голів у кожній. «Енцин 10%» вводили у дозах від 0,1 до
1,5 мл на 1 кг маси з інтервалом 0,1 мл.
Отже DL50 при внутрішньочеревному введенні препарату
«Енцин 10%» білим мишам становить 1,02 мл на 1 кг маси.
Обчислення проведені нами за двома методами Г. Кербера та
Г. Першина повністю співпадають.
Висновки. У результаті визначення гострої токсичності
препарату «Енцин 10%» в дослідах на білих мишах нами було
встановлено, що лікарський засіб за параметрами гострої
токсичності, згідно із СОУ 85.2-37-736:2011 «Препарати
ветеринарні. Визначання гострої токсичності», належить до 4
класу небезпеки – речовини мало небезпечні (для білих мишей
LD50 при введенні в шлунок > 5000 мг/кг).
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# 262. The Quality of Modern Food Products Based On the
Content of Radionuclides
Onul N.
SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Among the numerous ecological and hygienic
aspects of food contamination, according to WHO experts, the
problem of contamination with radionuclides is important. The
abovestated underlined the goal of this study – to determine and
implement the ecological and hygienic assessment of the total β-
activity, the content of 137Cs and 90Sr radionuclides in the main food
product groups of the industrial region.
Methods. Studies of food products radioactivity were carried out by
radiometric and gamma-spectrometric methods. Major food groups
were subject to control: bread and bakery products, milk and dairy
products, meat and meat products, fish and fish products,
vegetables, fruits and berries. A total of 720 studies were conducted
in 350 samples of food products from the Dnipropetrovsk Оblast.
Hygienic assessment was carried out in accordance with the
hygienic standards (GN 6.6.1.1.-130-2006) and reference data.
Results. The total β-activity and the content of 90Sr and 137Cs
radionuclides in the major food product groups of the
Dnipropetrovsk Oblast comply with the hygienic norm, although it is
1.8-5.4 times higher than the reference data for the territories that
do not belong to the radiation contamination zone and tends to
increase in the majority of them by 1.7-7.2 times during the 5-year
period (p<0.001), which indicates permanent radioactive
contamination of environmental objects, and, consequently, plant
and animal organisms. Total β-activity indicators were the highest in
meat and meat products, the most dangerous by 90Sr content are
fish and fish products, and the most dangerous by 137Cs are cereals
and bakery products. The least contaminated were milk and dairy
products, although sour milk products, in particular, cheese, are
more dangerous in radiation terms than milk, since 137Cs content
increases by 1.6 times during its production. Potatoes are the most
contaminated with radiation among vegetables, the content of
radioactive substances in vegetables depends to a degree on the
intensity of their coloring.
Conclusions. Despite the relative safety of the food products of the
Dnipropetrovsk Oblast by the content of radionuclides, this problem
remains very relevant, since the prolonged consumption of such
relatively safe products causes the accumulation of radionuclides in
the body and leads to chronic internal radiation. The foregoing
raises the question of the adequacy of existing hygienic regulations
and the need to optimize the entire radiation control system aimed
at limiting the impact on the population of various sources of
ionizing radiation, including food products.

# 262. Якість сучасних харчових продуктів за вмістом
радіонуклідів
Онул Н.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Серед численних еколого-гігієнічних аспектів
забруднення харчових продуктів, за даними експертів ВООЗ,
проблема контамінації радіонуклідами посідає вагоме місце.
Вищезазначене обумовило мету даного дослідження –
визначити та здійснити еколого-гігієнічну оцінку сумарної β-
активності, вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у основних групах
харчових продуктів промислового регіону.
Методи. Дослідження радіоактивності харчових продуктів
здійснювали радіометричним та гамма-спектрометричним
методами. Контролю підлягали основні групи харчових
продуктів – хліб та хлібобулочні вироби, молоко та молочні
продукти, м’ясо і м’ясні продукти, риба та рибні продукти,
овочі, фрукти та ягоди. Всього проведено 720 досліджень у 350
пробах харчових продуктів Дніпропетровської області.
Гігієнічну оцінку здійснювали відповідно до гігієнічних
нормативів (ГН 6.6.1.1.-130-2006) та даних літератури.
Результати. Сумарна β-активність і вміст радіонуклідів 90Sr та
137Cs в основних групах харчових продуктів Дніпропетровської
області відповідають гігієнічному нормативу, хоча у 1,8-5,4 рази
вищі за дані літератури стосовно територій, що не належать до
зони радіаційного забруднення та характеризуються тенденцію
для більшості з них до зростання на 5-річний період в 1,7-7,2
рази (р<0,001), що свідчить про перманентне радіоактивне
забруднення об’єктів довкілля, а відтак рослинних і тваринних
організмів. Показники сумарної β-активності виявилися
найвищими у м’ясі та м’ясних продуктах, найбільш
небезпечними за вмістом 90Sr є риба та рибні продукти, 137Cs –
зернові та хлібобулочні вироби. Найменш забрудненими
виявилися молоко та молочні продукти, хоча кисломолочні
продукти, зокрема сир, є більш небезпечними в радіаційному
плані порівняно з молоком, оскільки в процесі його
виробництва вміст 137Cs підвищується в 1,6 разів. Серед овочів
найбільше радіаційне забруднення характерне для картоплі,
вміст радіоактивних речовин у овочах певною мірою залежить
від інтенсивності їх забарвлення.
Висновки. Незважаючи на відносну безпеку харчових
продуктів Дніпропетровської області за вмістом радіонуклідів,
дана проблема залишається досить актуальною, оскільки
тривале споживання таких відносно «безпечних» продуктів
обумовлює накопичення радіонуклідів в організмі та
призводить до хронічного внутрішнього опромінення.
Вищеозначене ставить досить гостро питання адекватності
існуючих гігієнічних регламентів та необхідності оптимізації
всієї системи радіаційного контролю, спрямованої на
обмеження впливу на населення різних джерел іонізуючого
випромінювання, у тому числі харчових продуктів.
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# 273. Microscopic Structure of the Esophagus of Chickens
Grown in the Second Radioactive Contamination Zone
Dyshkant O.
Zhytomyr National Agroecological University

Introduction. The current topical issue to provide the population of
Ukraine with environmentally friendly livestock products and
increase food production. In conditions of industrial cultivation
methods, agricultural poultry can withstand a significant load, and
specific conditions of maintenance, the use of low-quality feed
reduces the natural resistance of the organism, which leads to a
variety of pathologies, lower productivity and industry efficiency as a
whole.
Methods. The material for research was selected from chickens
aged 90, 150 and 180 days (6 heads in each group), which were
kept in conditionally pure radioactive contamination zone in
Zhytomyr (control) and the second zone of radioactive
contamination in the settlement of Narodychi of Zhytomyr Oblast
(study). Experiments on animals were carried out in accordance
with the 3R concept.
For histological studies, the esophagus was taken, the bits of which
were fixed in formalin, dehydrated with increasing concentration of
ethyl alcohol and xylol, and then poured into paraffin. The slices
were stained with hematoxylin and eosin by Van Gison method to
study the microscopic structure, morphology of the cells,
morphometric study.
The processing of digital data was carried out by variational and
statistical methods using the Microsoft Excel program.
Results.When studying the microscopic structure in the sternal and
abdominal part of the esophagus of 90-day-old chickens grown in
the territory of the second zone of radioactive contamination, the
folds of the mucous membrane are less pronounced. The thickness
of this membrane is 760±19.04 mkm, which is 1.14 times less than
that of the control chickens. The thickness of the epithelial, own and
muscle plates is also reduced, respectively, by 50.67 mkm, 28.51
mkm and 7.5 mkm. The muscle coat of the cervical part of the
esophagus is reduced by 1.13 times and is 283.17±11.38 mkm. The
thickness of the serous membrane retains the tendency to decrease
and equals 59.5±5.72 mkm. In 180-days-old chickens there is a
decrease in the thickness of the mucous membrane by 142.84
microns and its components (epithelial, own, muscle membranes
and submucosal basis). The thickness of the muscle coat and
adventitia is decreases by 1.15 times and 1.27 times, respectively,
and is 612.16±24.31 mkm and 86.33±4.2 mkm, respectively.
In the sternal and abdominal part of the organ, the biggest changes
occurred in the mucous membrane and submucosal basis, the
overall thickness of which was significantly reduced by 1.28 and
1.61 times, respectively, relative to the control group. The muscular
coat of esophagus of experimental chickens decreased by 1.16
times and equals 385.17±13.17 mkm.
Conclusions. Due to the effects of external and internal radiation,
changes occur in the body of sexually mature chickens in certain
cases: desquamation of the epithelium of the terminal gland and the
enlargement of the lumen of their excretory ducts, swelling and
loosening of the loose connective tissue of the submucosal basis of
the esophagus mucosa.

# 273. Мікроскопічна будова стравоходу курей, вирощених
в другій зоні радіоактивного забруднення
Дишкант О.
Житомирський національний агроекологічний університет

Вступ. Актуальною проблемою сьогодення є забезпечення
населення України екологічно чистою тваринницькою
продукцією та збільшення виробництва продуктів харчування.
В умовах індустріальних методів вирощування,
сільськогосподарська птиця витримує значне навантаження, а
специфічні умови утримання, використання неякісних кормів
знижують природну резистентність організму, що призводить
до різноманітної патології, зниження продуктивності та
ефективності галузі в цілому.
Методи. Матеріал для досліджень відібраний від курей у 90-,
150- та 180-добового віку (по 6 голів у кожній групі), яких
утримували в умовно чистій щодо радіоактивного забруднення
зоні – м.Житомир (контроль) та другій зоні радіоактивного
забруднення – смт. Народичі Житомирської області (дослід).
Експерименти на тваринах проведені відповідно до концепції
3R.
Для гістологічних досліджень відбирали стравохід, шматочки
якого фіксували у формаліні, зневоднювали етиловим спиртом
зростаючої концентрації та ксилолом, після цього заливали у
парафін. Для вивчення мікроскопічної будови, морфології
клітин, морфометричного дослідження фарбували зрізи
гематоксиліном та еозином і за Ван-Гізон.
Обробку цифрових даних проводили варіаційно-
статистичними методами із використанням програми
«Microsoft Excel».
Результати. При дослідженні мікроскопічної будови у
грудочеревній частині стравоходу курей 90-добового віку,
вирощених на території другої зони радіоактивного
забруднення, складки слизової оболонки виражені менш
інтенсивно. Товщина даної оболонки становить 760±19,04 мкм,
що менше в 1,14 раза, ніж у курей контрольної групи. Товщина
епітеліальної, власної і м’язової пластинок також зменшена,
відповідно на 50,67 мкм, 28,51 мкм та 7,5 мкм. М’язова
оболонка шийної частини стравоходу зменшується у 1,13 раза і
становить 283,17±11,38 мкм. Товщина серозної оболонки
зберігає тенденцію до зменшення і дорівнює 59,5±5,72 мкм. У
курей 180-добового віку – зменшення товщини слизової
оболонки на 142,84 мкм і її складових (епітеліальної, власної,
м’язової пластинок та підслизової основи). Товщина м’язової
оболонки та адвентиції зменшується в 1,15 раза та 1,27 раза
відповідно і становить 612,16±24,31 мкм та 86,33±4,2 мкм.
В грудочеревній частині органу найбільші зміни відбувалися у
слизовій оболонці та підслизовій основі, загальна товщина
яких відносно контрольної групи достовірно зменшувалися у
1,28 та 1,61 раза відповідно. М’язова оболонка дослідних
курей зменшується у 1,16 раза і дорівнює 385,17±13,17 мкм.
Висновки. Внаслідок дії зовнішнього та внутрішнього
опромінення, у організмі статевозрілих курей відбуваються
зміни, що проявляються, в окремих випадках, десквамацією
епітелію кінцевого відділу залоз та розширенням просвіту їх
вивідних протоків, набряком і розпушенням пухкої сполучної
тканини підслизової основи слизової оболонки стравоходу.
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# 286. Toxicodynamics of Bromine in Rats under Chronic
Conditions
Koreneva Yu., Romanko M., Orobchenko O., Kutsan O.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Bromine is a part of many agrochemicals, therefore
there is a risk of its dangerous entry into the body with water and
feed. Chronic poisoning with bromine and its compounds is called
bromism manifested in central nervous system damage (apathy,
motor dysfunction, shivering, drowsiness and coma); in some
cases, acne and enanthesis. Under chronic conditions, high
bromine concentrations in the kidneys, thyroid gland, liver, cardiac,
femoral and thoracic muscles are recorded. But it should be noted
that the clinical and morphological changes in organs and tissues of
the organism affected by the bromine will be preceded by
biochemical transformation of metabolic processes. The objective of
our work was to determine the toxicodynamics of bromine in rats
under the conditions of chronic sodium bromide intake.
Methods. The experiment was carried out on 60 white male rats of
3-4 months of age, of which two experimental and one control group
(n=20) were formed on the basis of the analogues: experimental
group I – animals were fed with sodium bromide at a dose of 2.5
mg/kg of body weight, group II – 5.0 mg/kg of body weight (for
bromine, respectively). Animals were being observed for 105 days.
The total hemoglobin, red blood cells, leukocytes, alanine
aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST),
glucose, creatinine, urea, total cholesterol, circulating immune
complexes (CIC), seromucoids, total protein, albumin were
determined on the 15th, 30th, 60th and 90th day after the start and
after 15 days of stopping the dosage of toxicant in blood of rats by
commonly used methods. The study was conducted in compliance
with the European Convention for the Protection of Vertebrate
Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes
(Strasbourg, 1986). Statistical processing of the results was
performed using Microsoft Excel 2003.
Results. In rats when fed with foods containing bromine at different
doses, the following changes in metabolic parameters have been
established. In the blood of rats of I and II experimental groups they
recorded the following: an increase in the content of total
hemoglobin (an average of 14.9%), hyperfermentemia of ALT
(increase in activity by 26.9%), oscillatory changes in the activity of
AST (increase by 25.9% with further decrease, starting from the 90
day of experiment, by 12.3%), an increase in glucose (by 9.8%) and
total cholesterol (by 51.1%; p<0.05) and, starting from the 30- and
60- day of experiment, alterations in protein metabolism (a decrease
in the level of total proteins by an average of 11.9%, CIC of 8.2%
and urea content of 21.1%, p<0.05), respectively. It should be noted
that the manifestation of changes in rats is dose-dependent and has
no reverse process.
Conclusions. Consequently, a chronic oral administration of
sodium bromide to rate has a distinct hepatotoxicity (especially at a
dose of 2.5 mg/kg of body weight per bromine) and an immunotoxic
activity (especially at a dose of 5.0 mg/kg of body weight per
bromine), which is dose-dependent and has no reverse process.

# 286. Токсикодинаміка брому в організмі щурів за умов
хронічного надходження
Коренева Ю., Романько М., Оробченко О., Куцан О.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Бром входить до складу багатьох агрохімікатів, тому є
ризик його небезпечного потрапляння до організму з водою та
кормами. Хронічне отруєння бромом і його сполуками
називають бромізмом, який проявляється ураженням
центральної нервової системи (апатія, порушення координації
рухів, тремор, сонливість та кома); у деяких випадках – акне та
висипанням на шкірі. За умов хронічного надходження
реєструють високі концентрації брому в нирках, щитоподібній
залозі, печінці, серцевому, стегновому та грудному м'язах. Але
слід відзначити, що клінічним і морфологічним змінам в органах
і тканинах ураженого бромом організму, будуть передувати
біохімічні перетворення метаболічних процесів. Метою нашої
роботи було визначення токсикодинаміки брому в організмі
щурів за умов хронічного надходження натрію броміду.
Методи. Дослід проводили на 60 білих щурах-самцях 3-4
місячного віку, з яких за принципом аналогів було сформовано
дві дослідні та одну контрольну групи (n=20): І дослідна група –
тварини отримували натрію бромід з кормом в дозі 2,5мг/кг
маси тіла, ІІ група – 5,0мг/кг маси тіла (за бромом відповідно).
Спостереження за тваринами проводили впродовж 105 діб. На
15-, 30-, 60- і 90-ту добу після початку та через 15 діб після
припинення задавання токсиканту в крові щурів визначали
загальний гемоглобін, еритроцити, лейкоцити,
аланінамінотрансферазу (АЛТ), аспартатамінотрансферазу
(АСТ), глюкозу, креатинін, сечовину, загальний холестерин,
циркулюючі імунні комплекси (ЦІК), серомукоїди, загальний
білок, альбумін загальноприйнятими методами. Дослідження
проводили відповідно до вимог Європейської конвенції про
захист експериментальних тварин (Страсбург, 1986).
Статистичну обробку результатів проводили за допомогою
пакету прикладних програм Microsoft Excel 2003.
Результати. У організмі щурів за умов згодовування корму із
вмістом брому у різних дозах встановлено наступні зміни
метаболічних показників. У крові щурів І і ІІ дослідних груп
реєстрували: збільшення вмісту загального гемоглобіну (у
середньому на 14,9%), гіперферментемію АЛТ (збільшення
активності на 26,9%), коливальні зміни активності АСТ
(збільшення на 25,9% з подальшим зниженням, починаючи з
90-ї доби, на 12,3%), підвищення рівня глюкози (на 9,8%) і
загального холестерину (на 51,1%; p<0,05) та, починаючи з 30- і
60-ї доби досліду, перебудови у протеїновому обміні (зниження
рівня загальних протеїнів у середньому на 11,9%, ЦІК – на 8,2%
та вмісту сечовини – на 21,1%; p<0,05) відповідно. Слід
відмітити, що вираженість змін в організмі щурів носить
дозозалежний характер та не має зворотного процесу.
Висновки. Отже, хронічне пероральне задавання щурам
натрію броміду чинить виражену гепато- (особливо у дозі 2,5мг/
кг маси тіла за бромом) та імунотоксичну дію (особливо у дозі
5,0мг/кг маси тіла за бромом), що носить дозозалежний
характер і не має зворотного процесу.
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# 298. Influence of Industrial Emissions on Public Health in
Kryvyi Rih
Pogorelova L., Cherniaieva T., Pravylo V., Shvetsova O., Shtepa
O., Rublevska N.
SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Human health depends on the impact of natural and
social factors, one of which is the atmospheric air conditions.
Atmospheric air of Kryvbas is a natural reservoir where harmful
emissions of mining, metallurgical plants and transport dissipate.
Due to the emissions, the salts of the heavy metals accumulate in
the soil and are subsequently assimilated by plants and living
beings. The danger is that toxic substances break the structure of
tissues, impair the metabolism of organisms and may cause
significant damage to public health. The objective of the work is to
study the impact of industrial emissions on the health of the
residents of Kryvyi Rih.
Methods. The sampling of atmospheric air in Kryvyi Rih was
conducted at stationary posts, on the border of the sanitary
protection zone, in residential buildings, on the highways of the city,
with further identification of 32 harmful substances. Physical,
spectrophotometric, gas chromatographic study methods have been
used. State and industry forms of statistical reporting (form 18) for
2008-2018, the journals of study results of the structural unit Kryvyi
Rih City Department of Laboratory Research, SI Dnipropetrovsk
Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine were used for
retrospective analysis.
Results. The analysis of the results of laboratory studies of
atmospheric air in Kryvyi Rih shows that there is an excess of
maximum permissible dust concentrations by 2.2-3.4 times, sulfur
dioxide by 1.5-3.4 times, nitrogen dioxide by 2-3.8 times,
formaldehyde by 3.1-4.3 times, carbon monoxide by 1.7-2.5 times,
phenol by 1.5-2.6 times, hydrogen sulfide by 1.5 times, ammonia by
2.5-3.3 times. Of the total excess of the maximum permissible
concentrations the dust is 13.2±1.2%, sulfur dioxide – 6.7±0.8%,
nitrogen dioxide – 17.1±1.1%, carbon monoxide – 34.2±2.5%.
The results of statistical data indicate that the incidence rate in the
area with numerous major industrial enterprises in Kryvbas and with
the highest level of air pollution (Metallurgical area) is higher than in
the area of comparison (Pokrovskyi rayon). In particular, respiratory
diseases – by 1,7 times; blood circulation organs – by 3,4 times; the
incidence of hypertension is higher by 32.7 times; ischemia – 1.5
times; stenocardia – 3.1 times; chronic pharyngitis – 3.8 times,
chronic laryngitis – 3.2 times; pneumonia – 1.4 times; chronic
bronchitis – 1.8 times; obstructive bronchitis – 4.1 times; bronchial
asthma – 1.6 times.
Conclusions. The level of man-caused burden in Kryvyi Rih
remains high, and the ecological situation is extremely
unsatisfactory that requires further study of the impact of
atmospheric air on the health of the population of industrial areas
and the introduction of measures to reduce the negative impact of
industrial emissions.

# 298. Вплив викидів промислових підприємств на стан
здоров’я населення
м. Кривий Ріг
Погорелова Л., Черняєва Т., Правило В.,Швецова О.,Штепа
О., Рублевська Н.
ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Здоров'я людини залежить від впливу природних та
соціальних факторів, одним з яких є стан атмосферного
повітря. Атмосферне повітря Кривбасу – природний
резервуар, в якому розсіюються шкідливі викиди підприємств
гірничодобувної, металургійної промисловості та
автотранспорту міста. Внаслідок викидів солі важких металів
накопичуються у ґрунті та в подальшому засвоюються
рослинами і живими істотами. Небезпека полягає в тому, що
токсичні речовини порушують структуру тканин, погіршують
обмін речовин в організмах та здатні заподіяти значної шкоди
здоров'ю населення. Мета роботи – дослідити вплив викидів
промислових підприємств на стан здоров’я мешканців м.
Кривий Ріг.
Методи. Відбір проб атмосферного повітря м. Кривий Ріг
проводився на стаціонарних постах, на межі санітарно-
захисної зони, в житловій забудові, на автомагістралях міста з
подальшим визначенням 32 шкідливих речовини. Для
визначення використані фізичні, спектрофотометричні,
газохроматографічні методи досліджень. Для
ретроспективного аналізу використані державні та галузеві
форми статистичної звітності (форма18) за 2008-2018 рр.,
журнали результатів досліджень ВСП «Криворізький міський
відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський
обласний лабораторний центр МОЗ України».
Результати. Аналіз результатів лабораторних досліджень
атмосферного повітря м. Кривий Ріг свідчить, що має місце
перевищення гранично допустимих концентрацій пилу в 2,2-3,4
раза, двоокису сірки в 1,5-3,4 раза, двоокису азоту в 2-3,8
раза, формальдегіду в 3,1-4,3 раза, окису вуглецю в 1,7-2,5
раза, фенолу в 1,5-2,6 раза, сірководню в 1,5 раза, аміаку в
2,5-3,3 раза. Від загальної кількості перевищень гранично-
допустимих концентрацій пил становить 13,2±1,2%, діоксид
сірки – 6,7±0,8%, діоксид азоту – 17,1±1,1%, оксид вуглецю –
34,2±2,5%.
Результати статистичних даних свідчать, що рівень
захворюваності населення у районі розташування значної
кількості потужних промислових підприємств Кривбасу та
найвищим рівнем забруднення атмосферного повітря
(Металургійний район) вищий, ніж у районі порівняння
(Покровський район). Зокрема, захворювань органів дихальної
системи – в 1,7 раза; органів кровообігу – в 3,4 раза;
захворюваність на гіпертонічну хворобу вище в 32,7 раза;
ішемічну хворобу – 1,5 раза; стенокардію – 3,1 раза; хронічний
фарингіт – 3,8 раза, хронічний ларингіт – 3,2 раза; пневмонію –
1,4 раза; хронічний бронхіт – 1,8 раза; обструктивний бронхіт –
4,1 раза; бронхіальну астму – 1,6 раза.
Висновки. Рівень техногенного навантаження в місті Кривий
Ріг залишається високим, а екологічна ситуація – вкрай
незадовільною, що потребує подальшого вивчення впливу
атмосферного повітря на здоров′я населення промислових
територій та впровадження заходів щодо зменшення
негативного впливу викидів промислових підприємств.
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# 306. The Role of Vegetation Cover of Landscapes in the
Surface Water Quality
Petruk A., Fedonyuk T.
Zhytomyr National Agroecological University

Introduction. In accordance with the EU Water Framework
Directive 2000/60/EC, the structural and functional criteria of the
biological component as the leading indicating parameter of the
sustainable development of aquatic ecosystems are prioritized in
estimating the surface water quality. According to this Directive,
operational guidelines for the implementation of its principal
provisions were developed for European countries, but specific
geological, geomorphological and anthropogenic factors
necessitated the adjustments and generalizations of the methods
used in Ukraine for environmental impact assessment of water
quality and strengthening the role of the biological component in
conducting this assessment.
Methods. In total 57 points were inspected within the Teteriv
Ecological Corridor during the period of 2011-2015.
Hydrochemical and hydrophysical data on water quality for
2011-2015 were obtained in the monitoring sections in cooperation
with the State Agency for Water Resources of Ukraine and partly
obtained individually. To describe the groupings of plants,
A.P. Shennikov method of "ecological profiles", generalized by
V.M. Katanska and I.M. Raspopov, was used. The records of
wetland phytocenoses were mathematically interpreted according to
the biodiversity criteria: Margalef’s species richness index; Pielou’s
measure of evenness; Simpson’s index of dominance; Shannon
diversity index.
Results. Hydrophilic flora was sensitive to the water quality
indicators. Vibrant responses were in points of sewage discharge.
And although no significant dependency was found between the
number of species and iron content in water, the effect on the
number of species was provided by certain compounds, formed
during secondary processes. In particular, at entry of sewage, which
commonly contains sulphates in significant quantities, favorable
conditions are created for the ferrous sulfate formation, which is
toxic to hydrobionts and impairs the oxygen regimen, and, as a
result, some species lose their natural habitats.
Thus, the relationship between the number of macrophyte-indicators
in the main rivers of Polissia of Ukraine and dissolved oxygen
content is completely conditioned by the variation content
characteristic of sulfates, chlorides, iron and other indicators. The
inverse correlation dependence between the content of phosphate
ions and ammonia ions and the species number is fully explained by
the loss of species that cannot exist in the conditions of increasing
water enrichment. In parallel, the presence of biogenic compounds
contributed to an increase in species diversity (as evidenced by a
large number of nitrophilous and eunitrophilous species), but their
low content in the phytogroup species composition rich rivers is
explained by the processes of water self-clarification.
Conclusions. The study outcomes of the interrelations of
vegetation cover with the hydrochemical properties of water showed
that the autotrophic component plays the main role in the formation
of the ecological state of aquatic ecosystems, namely, aquatic
higher plants, which convinces of the necessity to provide phyto-
monitoring studies.

# 306. Роль рослинного покриву ландшафтів у формуванні
якості поверхневих вод
Петрук А., Федонюк Т.
Житомирський національний агроекологічний університет

Вступ. У відповідності до Водної Рамкової Директиви ЄС
2000/60/ЄС, пріоритетними при оцінці якості поверхневих вод
визначені структурні і функціональні критерії біологічної
складової як провідного індикаційного параметра сталого
розвитку водних екосистем. У відповідності до цієї Директиви
для країн Європи були розроблені рекомендації щодо
реалізації її основних положень, однак специфічні геолого-
геоморфологічні та антропогенні фактори обумовили
необхідність коригування та узагальнення застосовуваних в
Україні методик екологічної оцінки якості води та посилення
ролі біологічної компоненти при проведенні даної оцінки.
Методи. Всього впродовж 2011-2015 років було обстежено 57
точок у межах Тетерівського екологічного коридору.
Гідрохімічні та гідрофізичні дані щодо якості води у 2011-2015
рр. одержані у моніторингових створах спільно з Державним
агентством водних ресурсів України та частково отримані
одноосібно. Для опису угруповань рослин застосовували метод
«екологічних профілів» О.П.Шеннікова,
узагальненого В.М. Катанською та І.М. Распоповим. Дані обліку
водно-болотяних фітоценозів математично інтерпретували у
критерії біорізноманіття: індекс видового багатства
Маргалефа; індекс вирівняності Пієлу; індекс домінування
Сімпсона; індекс різноманіття Шеннона.
Результати. Гідрофільна флора чутливо реагувала на
показники якості води. Вираженими реакції були у місцях
надходження стічних вод. І хоча не виявлено достовірних
залежностей і між кількістю видів та умістом Феруму у воді,
вплив на кількість видів здійснюють окремі сполуки, які
утворюються під час вторинних процесів. Зокрема, під час
надходження стічних вод, які зазвичай містять сульфати у
значних кількостях, створюються сприятливі умови для
утворення токсичного для гідробіонтів сульфату феруму, що
погіршує кисневий режим, при цьому частина видів втрачають
свої ареали.
Отже, залежність між кількістю макрофітів-індикаторів в
основних річках Полісся України та вмістом розчиненого кисню
цілком обумовлюється і варіаційними показниками вмісту
сульфатів, хлоридів, Феруму та інших показників. Обернена
кореляційна залежність між вмістом фосфат-іонів та аміак-іонів
і кількістю видів цілком пояснюється випадінням видів,
нездатних існувати в умовах посиленої евтрофікації водойм.
Одночасно, наявність біогенних сполук сприяла підвищенню
видового різноманіття (про що свідчить велике число
нітрофільних та еунітрофільних видів), але низький їх вміст у
річках, багатих за видовим складом фітоугруповань,
пояснюється процесами самоочищення води.
Висновки. Результати досліджень взаємозв’язків рослинного
покриву з гідрохімічними властивостями води показали, що
головна роль у формуванні екологічного стану водних
екосистем належить автотрофному компоненту, а саме –
вищим водним рослинам, що переконує в необхідності
проведення саме фітомоніторингових досліджень.
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# 307. Effect of Industrial Production on the Air Dustiness of
Settlement Zones
Fedoniuk R., Romanchuk L.
Zhytomyr National Agroecological University

Introduction. Zhytomyr Oblast is not among the territories with
excessive anthropogenic activities, however, over the past 4 years,
the industrial production index grew at an annual average of
110.3%. Background pollution within the boundaries of Zhytomyr
does not cause concern, however, given the fact that such
enterprises are concentrated in the eastern part of Zhytomyr,
citywide background values should be considered uninformative.
Among the compounds reaching the environment, coarse and fine
dust containing heavy metals is one of the most dangerous. Given
this, the work objective was to evaluate the extent of
aerotechnogenic pollution due to the dust dispersal and determine
its impact on the surrounding ecosystems.
Methods. Evaluation of aerotechnogenic pollution as a result of the
eastern industrial centre activities of Zhytomyr was carried out
during the period of 2015-2018. The meteorological data
(predominant directions, speed and frequencies of winds) obtained
by Zhytomyr meteorological station were used in the study.
The experimental fields were in the eastern part of Zhytomyr in the
sites of the eastern industrial hub. The location of observation points
was at different distances (100-2000 m) from the emission source
toward moving the predominant winds. To evaluate
aerotechnogenic pollution, data of express and automatic control
methods were used by means of the mobile laboratory Einstein™
LabMate+ and the Atmas analyser.
Results. The territory of the eastern industrial hub is covered with
fertile grey podzolics and podzolized chernozem, which gives this
area extrinsic value. Studies showed that the territory is under
excessive anthropogenic pressure. Samples of dust masses taken
in this area allowed determining that they have extreme toxicity and
create the danger of excessive increase in heavy metals in the soil,
vegetation, natural waters, etc. The shift of dust pollution distribution
histograms depends on the frequency and direction of predominate
winds. The highest particulate count was observed within the
400-500 m zone in all directions studied, an exceeding of more than
2 MAC in most cases was noted at 1 km distance, and above
1 MAC – at distances greater than 2 km. The lowest frequency of
exceeding critical points was noted toward moving the south-west
wind. The strongest dispersion of dust masses by distance from the
emission source was observed for the most intense and frequent
northwester.
Conclusions. Dust pollution of the territory of the eastern industrial
hub of Zhytomyr has a significant negative effect on the surrounding
cultivated land. Dust pollution of the industrial hub under study
covers an area that is 4 times higher than the established sanitary
protection zone. The cultivated lands turned out to be the most
polluted toward moving of the most frequent northwester.

# 307. Вплив промислового виробництва на запиленість
повітря селітебних зон
Федонюк Р., Романчук Л.
Житомирський національний агроекологічний університет

Вступ.Житомирська область не належить до території
надмірного антропогенного тиску, однак, за останні 4 роки,
індекс промислової продукції щорічно зростав, у середньому,
на 110,3%. Фонове забруднення в межах м.Житомир не
викликає занепокоєння, однак, зважаючи на факт
сконцентрованості таких підприємств у східній частині
м.Житомир, розгляд цього питання крізь призму
загальноміських фонових значень слід вважати
неінформативним. З-поміж сполук, що надходять у
середовище, одними з найбільш небезпечних є крупно- та
дрібнодисперсний пил, який містить важкі метали. З огляду на
це, метою роботи було оцінити масштаби аеротехногенного
забруднення за рахунок розповсюдження пилу та визначити
його вплив на оточуючі екосистеми.
Методи. Оцінку аеротехногенного забруднення внаслідок
діяльності східного промислового вузла м.Житомир оцінювали
у 2015-2018 роках. У дослідженні використані метеорологічні
дані (переважаючі напрями, швидкість і повторюваність вітрів),
отримані метеостанцією Житомир.
Дослідні ділянки розміщувались у східній частині м.Житомир у
місці локалізації східного промислового вузла. Розміщення
точок спостережень здійснювалось на різних віддалях
(100-2000 м) від джерела емісії за напрямками переважаючих
вітрів. Для оцінки аеротехногенного забруднення були
використані дані експресних та автоматичних методів
контролю з використанням мобільної лабораторії Еinstein™
LabMate+ та аналізатора Атмас.
Результати. Територія східного промвузла вкрита родючими
темно-сірими опідзоленими ґрунтами та чорноземами
опідзоленими, що надає даній території особливої цінності.
Дослідження довели, що територія знаходиться під надмірним
антропогенним тиском. Проби пилових мас, відібраних з даної
території, дозволили визначити, що вони мають надзвичайну
токсичність та створюють небезпеку надмірного надходження
важких металів у ґрунти, рослинність, природні води тощо.
Зміщення гістограм розподілу пилового забруднення залежить
від повторюваності та напряму переважаючих вітрів. Найбільші
концентрації пилу у повітрі відмічалися у 400-500 м зоні у всіх
досліджених напрямах, перевищення норм понад 2 ГДК у
більшості випадків було відмічене до 1-км відстані, а вище 1
ГДК подекуди на відстанях більших 2 км. Найменшу частоту
виникнення перевищень критичних точок у напрямі руху
південно-західного вітру. Найбільш сильне розсіювання
пилової маси за віддаллю від джерела емісії відмічене для
найбільш інтенсивного та повторюваного північно-західного
вітру.
Висновки. Пилове забруднення території східного
промислового вузла м.Житомир здійснює значний негативний
вплив на навколишні агроландшафти. Пилове забруднення
досліджуваного промислового вузла розповсюджується на
площі, що у 4 рази перевищує встановлену санітарно-захисну
зону. Найбільш забрудненими агроландшафти виявилися у
напрямку руху найбільш повторюваного північно-західного
вітру.
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# 309. Effect of Constructional, Finishing Materials and
Furniture Products on the Air Quality of Enclosed Spaces
Hubanova L.1, Cherniaieva T.1, Pogorelova L.1, Bukach L.1, Bautina
A.1, Biloborodova O.1, Pokhmurko I.1, Rublevska N.2
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Modern constructional and finishing materials
(concrete, plaster, paint, varnish, carpet, furniture products,
insulants, etc.) are sources of toxic pollutants into the environment,
such as phenol, formaldehyde, toluene, xylene, ammonia, etc. In
buildings, toxic substances affect the human organism not in
isolation, but in combination with other factors, which are as follows:
temperature, air humidity, ion-ozonous regimen of the premises,
radioactive background, etc. If these factors do not correspond to
the hygienic requirements, the internal environment of the premises
may become a risk source for human health. In particular, they
cause irritation of the upper respiratory tract, the ocular mucosa, the
skin surface, and may further lead to respiratory and allergic
diseases, etc.
Methods. Analysis of surveillance data for enclosed premises of the
communal facilities was conducted, including: medical and
prophylactic institutions (MPI), children’s pre-school institutions
(CPSI), children’s educational institutions (CEI), and residential
public premises (RPP) (based on complaints) during the period of
2013-2018 in Kryvyi Rih, which were copied from the statistical
reporting forms (form No. 18), the record books for the enclosed
rooms in the Separate Business Unit Kryvyi Rih City Laboratory
Research Department of the Dnipropetrovsk Oblast Laboratory
Center of the MoH of Ukraine. Physical, photoelectric colorimetric,
spectrophotometric methods were used to study the content of
phenol, formaldehyde, ammonia and other harmful substances in
the air.
Results. During the period from 2013 to 2018, when conducting the
research of the air of enclosed spaces, the samples with exceeded
maximum admissible concentrations were detected for the following
indicators: phenol – 98±2% of studies conducted, formaldehyde –
116±1.96%, ammonia – 96±2.37%, copper – 6±0.12%, sulfuric
anhydride – 26±0.53%, lead – 6±0.12%, and mercury vapour –
67±1.37%.
During 2013–2018, the number of indoor air surveys with MAC
excess for phenol, ammonia, and formaldehyde increased. In
particular, in the city of Kryvyi Rih: MPI – out of 1842 studies, there
were 5.2% of non-standard ones; in CPSI, CEI – from 2008 tests,
there were 6.9% of non-standard; in RPP – out of 1033 studies,
17.4% were non-standard ones on the above indicators.
Conclusions. The study outcome analysis showed the deterioration
of the air condition of the enclosed spaces when using modern
constructional and finishing materials. Furniture and constructional
materials that are purchased for CPSI, CEI, MPI, and RPP must be
accompanied by documents on their toxicological safety. Before
their use, it is recommended to provide laboratory monitoring of
indoor air for the content of harmful substances in accordance with
the documents provided in order to prevent the negative effects of
toxic substances on human health.

# 309. Вплив будівельних матеріалів, оздоблювальних
матеріалів та меблевих виробів на якість повітря закритих
приміщень
Губанова Л.1, Черняєва Т.1, Погорелова Л.1, Букач Л.1, Баутіна
А.1, Білобородова О.1, Похмурко І.1, Рублевська Н.2
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Сучасні будівельні і оздоблювальні матеріали (бетон,
штукатурка, фарба, лак, ковролін, меблеві вироби, утеплювачі,
тощо) є джерелом надходження у довкілля токсичних
забруднюючих речовин, таких як фенол, формальдегід,
толуол, ксилол, аміак та ін. В будівлях токсичні речовини діють
на організм людини не ізольовано, а в поєднанні з іншими
факторами: температурою, вологістю повітря, іонно-озонним
режимом приміщень, радіоактивним фоном та ін. При
невідповідності комплексу цих факторів гігієнічним вимогам
внутрішнє середовище приміщень може стати джерелом
ризику для здоров’я. Зокрема, викликають подразнюючу дію
на верхні дихальні шляхи, слизову оболонку очей, поверхні
шкіри, що в подальшому може призвести до захворювань
органів дихання, виникнення алергічних захворювань, тощо.
Методи. Проведено аналіз результатів моніторингових
досліджень закритих приміщень комунальних об’єктів, у тому
числі: лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ), дитячих
дошкільних закладів (ДДЗ), дитячих навчальних закладів
(ДНЗ) та житлових громадських приміщень (ЖГП) (за
скаргами), за період 2013-2018 рр. в м. Кривий Ріг, які були
скопійовані з форм статистичної звітності (ф.18), журналів
обліку закритих приміщень по ВСП «Криворізькому міському
відділу лабораторних досліджень «Дніпропетровського
обласного лабораторного центру МОЗ України». Використані
фізичні, фотоелектроколориметричні, спектрофотометричні
методи дослідження вмісту фенолу, формальдегіду, аміаку та
інших шкідливих речовин в повітрі.
Результати. В період з 2013 по 2018 рр. при проведенні
досліджень у повітрі закритих приміщень було виявлено проби,
які перевищують гранично-допустимі концентрації за такими
показниками: фенол – 98±2% досліджень, формальдегід –
116±1,96%, аміак – 96±2,37%, мідь – 6±0,12%, сірчаний
ангідрид – 26±0,53%, свинець – 6±0,12%, пари ртуті –
67±1,37%.
За 2013-2018 роки збільшилась кількість досліджень повітря
приміщень з перевищення ГДК фенолу, аміаку, формальдегіду.
Зокрема в місті Кривий Ріг: в ЛПЗ – з проведених 1842
досліджень 5,2% нестандартні; в ДНЗ, ДДЗ – з 2008
досліджень нестандартні 6,9%; в ЖГП – з 1033 досліджень
нестандартні 17,4% за вище перерахованими показниками.
Висновки. Аналіз результатів досліджень свідчить про
погіршення стану повітря закритих приміщень в разі
використання сучасних будівельних і оздоблювальних
матеріалів. Меблі та будівельні матеріали, що закуповуються
та поставляються в ДДЗ, ДНЗ, ЛПЗ,ЖГП повинні
супроводжуватися документами про їх токсикологічну безпеку.
Перед початком експлуатації рекомендовано забезпечувати
лабораторний контроль повітря закритих приміщень на вміст
шкідливих речовин у відповідності до наданих документів з
метою запобігання негативного впливу токсичних речовин на
стан здоров’я людини.
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# 317. Glucose-6-phosphate Dehydrogenase and Lactate
Dehydrogenase Activity in the Liver of Pregnant Female Rats
under the Action of Vanadium Citrate
Klymets H., Iskra R.
Institute of Animal Biology of the NAАS of Ukraine

Introduction. Pregnancy causes changes in the liver functioning as
a result of a huge load, because it has to neutralize the fetal waste
products, enhance all the resources, improve metabolic processes.
This is a physiological adaptation of the liver to provide increased
metabolic demands associated with the placental and foetal
development. Additional dietary agents are often needed to provide
homeostasis in the pregnant women in the clinical practice. In
particular, it is known about the positive effect of vanadium
compounds with organic ligands on metabolic processes in the liver.
This micronutrient encourages the glycogenesis and inhibits
gluconeogenesis. There are reports about the relations between
hormonal changes and carbohydrate metabolism during pregnancy.
However, the literature data on the effect of vanadium citrate on the
enzyme activity of the pentose phosphate pathway (PPP)
(glucose-6-phosphate dehydrogenase – G-6-PDH) and glycolysis
(lactate dehydrogenase – LDH) in the liver of pregnant female rats
are insufficient, which determined the objective of our studies.
Methods. The study was conducted on female Wistar laboratory
rats weighing 140-160 g, which were divided into 5 groups: group I
– non-pregnant female rats, groups II-V – pregnant ones. Animals of
groups I and II were given drinking water without additives, rats of
groups III, IV and V received a solution of vanadium citrate in
concentrations of 0.03, 0.125 and 0.5 mkg V/ml of water,
respectively, during mating period and pregnancy. Female rats were
kept in the conditions of vivarium of the Institute of Animal Biology of
the NAAS and fed on the standard ration for laboratory animals. The
test material was rat liver homogenate, in which G-6-PDH- and
LDH-activity were determined by using a spectrophotometric
method. Manipulations with the animals were carried out in
accordance with the provisions of the European Convention for the
Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other
Scientific Purposes (Strasbourg, 1986).
Results. The activity G-6-PDH and LDH increase by 11 and 49%,
respectively, was observed in the liver of pregnant female rats of
group II, as compared with the nonpregnant animals of group I. The
LDH increase in activity indicated the activation of anaerobic
glycolysis during pregnancy in this tissue. The G-6-PDH increase in
activity is due to the active use of NADPH by hepatocytes, and the
NADPH+ level increases and it activates the enzyme by allosteric
interaction.
Under the effect of vanadium citrate, the G-6-PDH activity in
pregnant female rats of groups III and V decreased by 14 and 23%,
respectively, and increased in group IV by 7% as compared with
pregnant rats of group II. The LDH activity in the liver of female rats
of the experimental groups increased: in III – by 43%, IV – by 23%
and V – by 19%, as compared with group II.
Conclusions. Thus, vanadium citrate may be considered as a
potential dietary preparation for maintaining homeostasis of
carbohydrate metabolism in pregnant. Directions for future research
– the study of other metabolic links under the action of vanadium
citrate in the organism of pregnant.

# 317. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназна та
лактатдегідрогеназна активність у печінці вагітних самок
щурів за дії цитрату ванадію
Климець Г., Іскра Р.
Інститут біології тварин НААН України

Вступ. Вагітність зумовлює зміни у функціонуванні печінки,
внаслідок величезного навантаження, адже їй доводиться
знешкоджувати продукти життєдіяльності плода, активізувати
всі ресурси, покращувати обмінні процеси. Це фізіологічна
адаптація печінки для забезпечення підвищених метаболічних
потреб, пов’язаних із розвитком плаценти і плода. Для
підтримання гомеостазу в організмі вагітних у клінічній
практиці часто необхідні допоміжні дієтичні препарати.
Зокрема, відомо про позитивний вплив сполук ванадію з
органічними лігандами на метаболічні процеси у печінці. Цей
мікроелемент сприяє зростанню синтезу глікогену та інгібує
глюконеогенез. Є відомості про зв’язок між гормональними
змінами та вуглеводним обміном при вагітності. Однак даних
про вплив цитрату ванадію на активність ензимів
пентозофосфатного шляху (ПФШ) (глюкозо-6-
фосфатдегідрогенази – Г-6-ФДГ) та гліколізу
(лактатдегідрогенази – ЛДГ) в печінці вагітних самок щурів у
літературі недостатньо, що і визначило мету наших
досліджень.
Методи. Дослідження провели на самках лабораторних щурів
лініїWistar, масою тіла 140-160 г, які були розділені на 5 груп: І
група – невагітні самки, ІІ-V – вагітні. Тварини І і ІІ групи
споживали питну воду без добавок, щури ІІІ, ІV та V груп – у
період спаровування і вагітності отримували розчин цитрату
ванадію у концентраціях 0,03, 0,125 та 0,5 мкг V/мл води
відповідно. Самки утримувались в умовах віварію Інституту
біології тварин НААН за згодовування стандартного раціону
для лабораторних тварин. Матеріалом для досліджень були
гомогенати печінки щурів, у яких спектрофотометричним
методом визначали Г-6-ФДГ- та ЛДГ-ну активність. Маніпуляції
з тваринами здійснювали у відповідності з положеннями
Європейської конвенції про захист хребетних тварин
(Страсбург, 1986 р.).
Результати. У печінці вагітних самок ІІ групи спостерігалося
зростання Г-6-ФДГ- та
ЛДГ-ної активності на 11 та 49% відповідно, порівняно із
невагітними тваринами у І групі. Зростання ЛДГ-ної активності
свідчить про активацію анаеробного гліколізу за вагітності у
цій тканині. Зростання Г-6-ФДГ-ної активності відбувається
внаслідок активного використання НАДФH гепатоцитами,
причому рівень НАДФ+ зростає і він алостерично активує
ензим.
За дії цитрату ванадію Г-6-ФДГ-на активність у вагітних самок
ІІІ та V груп знижувалась на 14 та 23% та зростала у ІV групі на
7%, порівняно із вагітними у ІІ групі. ЛДГ-на активність у печінці
самок дослідних груп зростала: у ІІІ – на 43%, ІV – на 23% і V –
на 19%, порівняно із ІІ групою.
Висновки. Отже, цитрат ванадію можна розглядати як
потенційний дієтичний препарат для підтримання гомеостазу
вуглеводного метаболізму у вагітних. Перспективи –
дослідження інших ланок обміну речовин за дії цитрату
ванадію в організмі вагітних.
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# 323. Lead Environmental Loading of Urban Lands as a Risk
Factor of Osteopathy among Residents
Biletska E.
SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. The primary danger of such priority environmental
pollutants as heavy metals (HM) is their ability to cumulate in the
human body, even at the low-dose exposure. For Ukraine, the
problem of lead hazard among the population of anthropogenically
loaded communities is important today, because this abiotic
element is characterized by high cumulative properties, especially in
relation to bone tissue.
The increase in the human-induced, including lead, load on
residents of industrial areas versus the control and the detected
incidence increase in the musculoskeletal conditions among the
population stipulates the objective of our study – to substantiate the
technogenic determinacy of the origin of lead in the bone tissue of
the residents of industrial area.
Methods. A biomonitoring (in 42 patients) was carried out morbidly
in collaboration with clinical specialists in compliance with the
bioethical norms. For this, a homogeneous sample was formed that
included residents of the industrial and non-industrial territories of
Dnipropetrovsk Oblast selected by gender, age from 29 to 64 years,
residency not less than 5 years in this city and with no occupational
hazards or X-ray signs of osteoporosis, and other risk factors for its
development under the WHO conditions, that was divided into two
groups: experimental and control ones. Biomonitoring of HM in the
bone tissue with subsequent analysis of the element in the
bioenvironment was conducted in the selected population segment.
The abiotic element concentration in the bone tissue was
determined in vivo by the inductively coupled plasma atomic
emission spectrometry (ICP-AES) using the spectrometer in the SI
Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine (Scientific
Research Institute of Biomedical Problems).
Results. The clinical and hygienic studies found that the lead
concentration in the bony tissues of the residents of industrial area
was 0.66±0.156mg/kg, which is 2.2 times higher significantly
(p<0.05) than in the control area with its average level of
0.3±0.0276mg/kg.
Conclusions. The lead concentration in the bone tissue of the
residents of industrial area is 2.2 times higher than that of the
residents of the control, which proves the technogenic determination
of its origin; the lead accumulation in the bones of the residents of
an industrial city is a factor in bone mineral density disorders and a
risk factor for osteopathy in the population.
Further studies will determine the concentrations of osteo-
associated elements in the bone tissue and their analysis.

# 323. Свинцеве навантаження довкілля
урбанізованих територій, як фактор ризику розвитку
остеопатій серед їх мешканців
Білецька E.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Головною небезпекою пріоритетних забруднювачів
навколишнього середовища – важких металів (ВМ) є їх
здатність до кумуляції в організмі людини, навіть при
низькодозовому впливі. Для України актуальною є проблема
свинцевої небезпеки серед населення антропогенно
навантажених територій, адже даний абіотичний елемент
характеризується високими кумулятивним властивостями
особливо по відношенню до кісткової тканини.
Зростання рівня антропогенного, в т. ч. свинцевого,
навантаження на мешканців промислових територій, порівняно
з контрольною, та виявлене підвищення захворюваності
населення на хвороби кістково-м’язової системи обумовлює
мету нашого дослідження – обґрунтувати техногенну
детермінованість походження свинцю у кістковій тканині
мешканців промислової території.
Методи. Біомоніторинг (у 42 пацієнтів) був проведений
морбідно сумісно із фахівцями-клініцистами з дотриманням
норм біоетики. Для цього було сформовано однорідну вибірку,
що включала мешканців промислової та непромислової
територій Дніпропетровської області за статтю, віком від 29 до
64 роки, що мешкають не менше 5 років в даному місті та не
мають професійних шкідливостей, рентгенологічних ознак
остеопорозу та інших факторів ризику його розвитку за
умовами ВООЗ, яку було розподілено на дві групи: дослідну та
контрольну. У відібраного контингенту населення був
проведений біомоніторинг ВМ у кістковій тканині з подальшим
аналізом елементу в біосередовищі. Концентрація абіотичного
елементу у кістковій тканині визначалась вітально методом
атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною
плазмою (ICP-AES) спектрометром ДЗ «Дніпропетровської
медичної академії МОЗ України» (Науково-дослідним
інститутом медико-біологічних проблем).
Результати. Клініко-гігієнічними дослідженнями встановлено,
що у кістковій тканині жителів промислової території
концентрація свинцю становить 0,66±0,156мг/кг, що достовірно
(p<0,05), вище в 2,2 раза, порівняно з особами контрольної
території, серед яких його середній рівень дорівнює
0,3±0,0276мг/кг.
Висновки. Концентрація свинцю в кістковій тканині мешканців
промислової території в 2,2 раза вища, ніж у жителів
контрольної, що доводить техногенну детермінованість його
походження; накопичення свинцю в кістках мешканців
промислового міста є чинником порушень її мінеральної
щільності та фактором ризику розвитку остеопатій у
населення.
В подальших дослідженнях планується визначення
концентрацій остеоасоційованих елементів у кістковій тканині
та їх аналіз.
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# 344. Content of Trace Elements in Bone Tissue of Inhabitants
of Ecologically Contrasting Territories
Kalinicheva V.
SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Anthropogenic load on the bone tissue of the
population of the industrial area leads to the violation of relationship
between osteoassociated biotic elements and cumulative abiotic
properties, which affects the bone structure and reduces its density.
Methods. The content of zinc identified intravitam in the bone tissue
of inhabitants of ecologically contrasting territories of
Dnipropetrovsk Oblast (n=42) is determined by the spectrometer of
SE Dnіpropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine using
the method of atomic emission spectrometry with inductively
coupled plasma (ICP-AES). Biomonitoring was conducted in
compliance with the rules of bioethics. The hygienic analysis of the
results of densitometric studies (densitometer Lunar DPX) of bone
mineral density (BMD) according to the T-criterion of residents of
industrial (n = 68) and control (n = 70) areas of Dnipropetrovsk
Oblast was performed. Data were assessed pursuant to WHO
recommendations. Homogeneous sampling of individuals for
studies was formed under the epidemiological research
requirements.
Results. These results indicate that the population of the industrial
area has a more negative and significant reliable (p<0.01) reduction
of the BMD rate (the T-criterion is in the range from -2.44±0.241 to
-1.98±0.134), compared with the analogous values of the control
area (from -0.53±0.427 to -0.89±0.209) – by 2.2-4.6 times and in
Ukraine – by 1.4-4.2 times. Pursuant the World Health Organization
(WHO) recommendations, the average indicator of the T-criterion
for the inhabitants of the industrial area makes it possible to assert
that they have a decrease in the BMD rate, while among the
inhabitants of the control area there is the norm according to this
indicator.
Content of trace elements in bone tissue of inhabitants of the
industrial area is characterized by a decrease in the content of zinc
by 15.6% (p=0.016) compared with similar data of inhabitants of the
control area and is 52.41±1.44 mg/kg.
Conclusions. Clinical and hygienic studies of the contents of
osteoassociated zinc in the bone tissue of the inhabitants of the
industrial area made it possible to establish its reliable decrease
compared with the control area that is anthropogenically
determined, which contributes to the development of osteoporotic
changes in bone tissue in the population of the industrial area and is
confirmed by a decrease in BMD among its inhabitants compared
with the control area.
The prospect for our further research is to determine the content of
other osteoassociated biotic and abiotic elements in bone tissue
and to analyze their interconnection.

# 344. Мікроелементна забезпеченість кісткової тканини
мешканців екологоконтрастних територій
Калінічева В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Антропогенне навантаження на кісткову тканину
населення промислової території сприяє порушенню
взаємовідносин між остеоасоційованими біотичними
елементами та кумулятивними властивостями абіотичних, що
впливає на структуру кістки та знижує її щільність.
Методи. Визначений прижиттєво вміст цинку у кістковій
тканині жителів екологоконтрастних територій
Дніпропетровської області (n=42) спектрометром ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» методом
атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною
плазмою (ICP-AES). Біомоніторинг проведено з дотриманням
правил біоетики. Виконаний гігієнічний аналіз результатів
денситометричних досліджень (денситометр Lunar DPX) рівнів
мінеральної щільності кістки (МЩК) за T-критерієм мешканців
промислової (n=68) та контрольної (n=70) територій
Дніпропетровської області. Дані оцінювали відповідно до
рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Формування однорідної вибірки осіб для досліджень
проводилось за вимогами до епідеміологічних досліджень.
Результати. Отримані результати свідчать, що населення
промислової території має більш негативне та суттєве
достовірне (p<0,01) зниження рівня МЩК (T-критерій
знаходиться в межах від -2,44±0,241 до -1,98±0,134), порівняно
з аналогічними значеннями контрольної території (від
-0,53±0,427 до -0,89±0,209) – в 2,2-4,6 раза та України –
в 1,4-4,2 раза. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, середній
показник T-критерію для жителів промислової території дає
можливість стверджувати про наявність у них зниження МЩК,
у той час як серед мешканців контрольної території
відмічається норма за даним показником.
Мікроелементна забезпеченість кісткової тканини жителів
промислової території характеризується зниженням вмісту в
ній цинку на 15,6% (p=0,016) порівняно з аналогічними даними
осіб контрольної території та становить 52,41±1,44 мг/кг.
Висновки. Клініко-гігієнічні дослідження вмісту
остеоасоційованого елементу цинку в кістковій тканині
жителів промислової території дозволили встановити
достовірне його зниження порівняно з контрольною, яке
антропогенно детерміноване, що сприяє розвитку
остеопорозних змін кісткової тканини у населення промислової
території та підтверджується зниженням МЩК серед її
мешканців порівняно з контрольною.
Перспективою наших подальших досліджень є визначення
вмісту інших остеоасоційованих біотичних та абіотичних
елементів у кістковій тканині та аналіз їх взаємозв’язку.
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# 346. Mobile Information Analysis System for the Heart
Rhythm Control and Analysis
Dorosh O.1, Yermakova I.1, Boyko O.2, Dorosh N.2
1International Research and Training Center for Information
Technologies and Systems of the NAS and MoH of Ukraine;
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Control and analysis of heart rate is an important
aspect to ensure the optimal physiological state of a person under
the various types of stress load and to prevent diseases associated
with heart rhythm disorders. At the present time, there are many
medical gadgets and mobile devices that provide the possibility to
measure heart rate, blood pressure and other cardiovascular
system indicators. The question of the processing, classification and
analysis of medical data obtained remains topical.
Methods. To solve this problem, a mobile information analysis
system (MIAS) was developed, which has a modular structure and
contains a set of mobile devices for the heart rate recording in
various frequency ranges at rest (or while sleeping) and during
physical load. Analytical modules and specially configured software
for express analysis of heart rate and its variability indicators were
developed as well. The data obtained from examinations of 72
students (57 females, 15 males) of Danylo Halytsky LNMU using
medical gadgets and relevant mobile applications (MioFuse
+MioGO, Ck11s+FitCoud) were used in the study.
Results. In the process of heart rate (HR) measuring, a data array
was formed, which was stored in the memory of the smartphone,
and transmitted to the server side of MIAS. On the basis of the data
obtained, the cardiointervalograms were formed, and the law of data
distribution and spectral characteristics was determined as well.
Studies were conducted at rest, while sleeping, dancing and doing
physical exercise. The recovery time of heart rhythm after physical
load in healthy students was 1-2 minutes (81%) and athletes <1 min
(7%). In case of cardiac pathologies, it was up to 10 minutes (3%).
While sleeping (up to 6 h), some persons had periods when the
heart rate exceeded the normal ranges, which should be considered
during the drug intake dosage and time optimization.
Conclusion. The study outcomes showed the efficacy of the
modern mobile devices application for long-term follow-up, analysis
and timely control of health status indicators.

# 346. Мобільна інформаційно-аналітична система для
контролю і аналізу серцевого ритму
Дорош О.1, Єрмакова І.1, Бойко О.2, Дорош Н.2
1Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних
технологій і систем НАН і МОН України;
2Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Контроль та аналіз частоти серцевих скорочень є
важливим аспектом для забезпечення оптимального
фізіологічного стану людини при різних типах навантажень та
попередження захворювань, пов’язаних з порушенням
серцевого ритму. В даний час існує безліч медичних гаджетів і
мобільних пристроїв, які надають можливість вимірювання
пульсу, кров'яного тиску та інших індикаторів стану серцево-
судинної системи. Актуальним залишається питання
опрацювання, класифікації та аналізу отриманих медичних
даних.
Методи. Для вирішення поставленого завдання була
розроблена мобільна інформаційно-аналітична система (МІАС),
яка має модульну структуру та містить набір мобільних засобів
для реєстрації частоти серцевих скорочень в різних частотних
діапазонах в стані спокою (або сну) та під час фізичних
навантажень. Також розроблені аналітичні модулі та
спеціалізоване програмне забезпечення для експрес аналізу
серцевого ритму та визначення показників варіабельності
серцевого ритму. В дослідженні використовували дані, які були
отримані за результатами обстежень 72 студентів (57 дівчат,
15 хлопців) ЛНМУ ім. Данила Галицького з використанням
медичних гаджетів та відповідних мобільних додатків (MioFuse
+MioGO, Ck11s+FitCoud).
Результати. У процесі вимірювання частоти серцевих
скорочень (ЧСС) формувався масив даних, який зберігався в
пам’яті смартфона, а також передавався на серверну частину
МІАС. На основі отриманих даних формувалися
кардіоінтервалограми, визначався закон розподілу даних та
спектральні характеристики. Дослідження проводилися в стані
спокою, під час сну, при виконанні танцювальних рухів та
фізичних вправ. Час відновлення серцевого ритму після
фізичних навантажень у здорових студентів становив 1-2 хв
(81%), а спортсменів <1хв (7%). При наявності серцевих
патологій – до 10 хв (3%). Під час сну (до 6 годин) у деяких
людей були виявлені періоди коли ЧСС виходила за межі
норми, що слід враховувати при оптимізації дозування та часу
прийому ліків.
Висновок. Результати дослідження показали ефективність
застосування сучасних мобільних засобів для тривалого
спостереження, аналізу та своєчасного контролю індикаторів,
що характеризують стан здоров’я.
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# 351. Functionality of the Seminal Glands of Mice during
Intraperitoneal Administration of Argentum Nanoparticles
Kushka O.-M.1, Brycalova I.1, Fedorovych V.1, Shtapenko O.2,
Slyvchuk Yu.2, Syrvatka V.1
1Ivan Franko Lviv National University;
2Institute of Animal Biology of the NAАS of Ukraine

Introduction. Of particular interest in the development of new
antibacterial drugs are nanoparticles with predetermined physical
and chemical properties. Due to the unique properties of
nanoparticles, particularly of Argentum, they have an advantage
over traditional therapeutic and diagnostic drugs. Despite the
continuous increase in knowledge about the mechanisms of the
effect of nanoparticles, available toxicological data are still
insufficient and contradictory. The objective of the research was to
study the effect of Argentum nanoparticles (AgNPs) on the
functionality of the seminal glands of mice. The idea of the work was
to reduce the toxicity of nanoparticles when administered into the
liposomal form of the drug.
Methods. Spherical Argentum nanoparticles stabilized with
polyvinylpyrrolidone (AgNPs-PVP) and starch (AgNPS-Starch) of
10-12 nm were used in the study. To study the effect of
nanoparticles, intraperitoneal administration of drugs was carried
out in four experimental groups: 1 – aqueous solution of AgNPs-
PVP; 2 – AgNPS-PVP solution in the form of liposomal emulsion; 3
– aqueous solution of AgNPs-Starch; 4 – solution of AgNPS-Starch
in the form of a liposomal emulsion. The control group of animals
was injected with isotonic sodium chloride solution. The drugs were
administered daily for 27 days at a dose of 3.2 mg/kg/day,
recalculated on Ag. At the 14th, 27th and 48th days of drug
administration, animals were slaughtered, and blood samples were
taken for biochemical studies, as well as the seminal glands for
cytological studies. All studies were conducted in compliance with
the requirements of the European Convention for the Protection of
Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific
Purposes (Strasbourg, 1986) and the Decree of the First National
Congress on Bioethics (Kyiv, 2001) for blood and tissue sample
collection for further studies.
Results. Long-term intraperitoneal administration of AgNPS-PVP
nanoparticles in the form of aqueous solution at a dose of 3.2 mg/kg
leads to an increase in the activity of liver enzymes in blood serum
of mice, indicating the hepatotoxicity of AgNPs-PVP. However, the
use of AgNPS-PVP in the form of a liposomal emulsion with a
similar dose of nanoparticles leads to a decrease in their activity,
which is obviously due to hepatoprotective effect of phospholipids in
the liposome shell and less toxicity of nanoparticles. The
administration of AgNPs-Starch, both in the form of aqueous
solution and in the form of a liposomal emulsion, does not affect the
dynamics of biochemical parameters in the blood serum of mice. In
addition, no probable difference between control and experimental
groups in the viability and mobility of epididymal sperm of mice was
found.
Conclusions. Thus, the liposomal form of drugs of Argentum
nanoparticles had less toxicity than their aqueous solutions. Further
research will be focused on studying the possibility of using
liposomal forms of drugs of nanoparticles in the treatment of
infectious animal diseases.

# 351. Функціональний стан сім’яників мишей за
внутрішньоочеревинного введення препаратів
наночастинок Арґентуму
Кушка O.-M.1, Брикалова Ю.1, Федорович В.1,Штапенко O.2,
Сливчук Ю.2, Сирватка В.1
1Львівський національний університет імені Івана Франка;
2Інститут біології тварин НААН України

Вступ. Особливий інтерес у розробці нових антибактерійних
препаратів становлять наночастинки із заданими фізичними
та хімічними властивостями. Завдяки унікальним
властивостям наночастинки, зокрема Арґентуму, мають
перевагу над традиційними терапевтичними та
діагностичними препаратами. Попри постійне зростання обсягу
знань про механізми дії наночастинок, доступні токсикологічні
дані все ще недостатні та суперечливі. Метою дослідження
було вивчення впливу препаратів наночастинок Арґентуму
(AgNPs) на функціональний стан сім’яників мишей. Ідея роботи
полягала в зменшенні токсичності наночастинок при внесенні
їх в ліпосомальну форму препарату.
Методи. В дослідженні використовувались сферичні
наночастинки Арґентуму, стабілізовані полівінілпіролідоном
(AgNPs-PVP) та крохмалем (AgNPs-Starch), що мали розміри
10-12 нм. Для вивчення дії наночастинок проводили
внутрішньоочеревинне введення препаратів чотирьом
дослідним групам: 1 – водний розчин AgNPs-PVP; 2 – розчин
AgNPs-PVP у формі ліпосомальної емульсії; 3 – водний розчин
AgNPs-Starch; 4 – розчин AgNPs-Starch у формі ліпосомальної
емульсії. Контрольній групі тварин вводили ізотонічний розчин
натрію хлориду. Препарати вводили через день впродовж 27
днів в дозі 3,2 мг/кг/день у перерахунку на Ag. На 14, 27 та 48
доби введення препаратів проводили забій тварин та відбір
зразків крові для проведення біохімічних досліджень, а також
сім’яників для проведення цитологічних досліджень. Всі
дослідження були проведені, дотримуючись вимог
«Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які
використовуються для експериментальних і наукових
цілей» (Страсбург, 1986) та ухвали Першого національного
конгресу з біоетики (Київ, 2001) для забору зразків крові та
тканин для подальших досліджень.
Результати. Довготривале внутрішньоочеревинне введення
наночастинок AgNPs–PVP у формі водного розчину з дозою
3,2 мг/кг призводить до підвищення активності печінкових
ензимів у сироватці крові мишей, що вказує на
гепатотоксиність AgNPs-PVP. Проте, застосування препарату
AgNPs–PVP у формі ліпосомальної емульсії з аналогічною
дозою наночастинок зумовлює зниження їх активності, що
очевидно, пов’язано з гепатопротекторним впливом
фосфоліпідів оболонки ліпосом та меншою токсичністю
наночастинок. Введення препаратів AgNPs-Starch, як у формі
водного розчину, так і в формі ліпосомальної емульсії не
впливає на динаміку біохімічних показників у сироватці крові
мишей. Також не виявлено вірогідної різниці між контролем і
дослідними групами в життєздатності та рухливості
епідидимальних сперміїв мишей.
Висновки. Отже, ліпосомальні форми препаратів
наночастинок Арґентуму володіли меншою токсичністю в
порівнянні з їх водними розчинами. Наступні дослідження
будуть скеровані на вивчення можливості застосування
ліпосомальних форм препаратів наночастинок у лікуванні
інфекційних захворювань тварин.
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# 353. Evaluation of Mutagenic and Genotoxic Properties of
Generic Quinmerac Pesticide via Ames Assay and Human
Lymphocytes Micronucleus Test in vitro
Bubalo V., Usenko T., Zhminko P., Nedopytanska N.
SE L.I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food
and Chemical Safety of the MoH of Ukraine

Introduction. Every year uses of pesticide increases, and
toxicological testing for potential mutagenic and genotoxic features
is needed to confirm their safe use. Quinmerac is a soil herbicide
and is used in the cultivation of cereals, canola and sugar beet.
The purpose of this study was to determine the direct mutagenic
and genotoxic effects of technical Quinmerac, 98%.
Methods. The study of mutagenic properties was carried out in a
fluctuation modification of the Ames test with preincubation in a
suspension in a microplates on Salmonella Typhimurium TA 98 and
TA 100 strains. The study of genotoxic properties was determined in
a micronucleus test in human peripheral blood lymphocytes in vitro
with a cytokinesis block of mitosis. Investigated in concentration in
both tests – 0.2; 1.5 mg/ml without exogenous metabolic activation.
The test kit Xenometrics, certified growth media, cytochalasin B and
Mitomycin C (Sigma) were used. Conclusions about the mutagenic
properties were based on the multiplicity of the overestimation of the
number of revertant colonies in Ames assay, and the genotoxic on
the statistical analysis of the data, considering the cytotoxic and
cytostatic indices in micronucleus test.
Results. The results of the positive and negative controls of both
tests were compared and were within the historical control of the
laboratory (data of historical control (for each test) is arithmetic
mean of this indicator for 3-5 years, which help to evaluate stability
of the test system). The obtained data in the Ames test revealed a
dose-dependent mutagenic effect at concentrations of 0.2 mg/ml, 1
mg/ml, 5 mg/ml for S. typhimurium TA 98 and 1 mg/ml, 5 mg/ml for
strain S. typhimurium ТА 100. As a result of the study, the generic
pesticide Quinmerac, technical grade 98%, in human peripheral
blood lymphocytes micronucleus test in vitro at concentrations 1
mg/ml and 5 mg/ml was established cytotoxic effect (100%
cytostasis), 0.2 mg/ml (49.4% of cytostasis), which makes it
impossible to assess the direct genotoxic effects.
Conclusions. A clear dose-dependent mutagenic effect has been
established in the Ames test. The cytotoxic effect of Quinmerac on
human peripheral blood leukocytes in vitro has been found.

# 353. Оцінка мутагенних та генотоксичних властивостей
генеричного пестициду квінмераку у тесті еймса та
методом індукції мікроядер в лімфоцитах людини in vitro
Бубало В., Усенко Т.,Жмінько П., Недопитанська Н.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ.Щороку об'єм застосування пестицидів збільшується, і
для підтвердження їх безпечного використання необхідне
токсикологічне тестування щодо потенційної мутагенної та
генотоксичної дії. Квінмерак є грунтовим гербіцидом і
застосовується при вирощуванні зернових, ріпаку та цукрового
буряку.
Метою даного дослідження було визначити пряму мутагенну та
генотоксичну дію квінмераку технічного, 98 %.
Методи. Дослідження мутагенних властивостей проводили у
флюктуаційній модифікації тесту Еймса з преінкубацією у
суспензії в мікропланшетному форматі на штамах Salmonella
typhimurium ТА 98 та ТА 100. Дослідження генотоксичних
властивостей визначали у тесті на індукцію мікроядер у
лімфоцитах периферичної крові людини in vitro з цитокінезним
блоком мітозу. Досліджувані в концентрації в обох тестах ‒ 0.2;
1; 5 мг/мл без екзогенної метаболічної активації. Було
використано тест систему Ксенометрикс, сертифіковані
ростові середовища, цитохалазин Б та Мітоміцин С, (Sigma).
Заключення про мутагенний ефект ґрунтувались на основі
кратності перевищення кількості ревертантних колоній, а
генотоксичний ‒ на статистичному аналізі отриманих даних з
урахуванням індексів цитотоксичної та цитостатичної дії.
Результати. Отримані результати позитивних і негативних
контролів обох тестів були співставленні і знаходилися в
межах історичних контролів лабораторії (дані історичного
контролю (по кожному тесту) це середнє арифметичне по
данному показнику за період 3-5 років, які допомагають
оцінити стабільність тестової системи). Отримані дані у тесті
Еймса встановлено дозозалежний мутагенний ефект в
концентраціях 0.2 мг/мл, 1 мг/мл, 5 мг/мл для штаму
S. typhimurium ТА 98 та 1 мг/мл, 5 мг/мл для штаму
S. typhimurium ТА 100. У результаті дослідження генеричний
пестицид квінмерак технічний, 98%, в тесті на індукцію
мікроядер в культурах лімфоцитів людини in vitro в
концентраціях 1 мг/мл та 5 мг/мл встановлено цитотоксичний
ефект (100% цитостаз), 0,2 мг/мл (49,4% цитостаз), що
унеможливлює оцінку прямої генотоксичної дії.
Висновки. Встановлено чіткий дозозалежний мутагенний
ефект у тесті Еймса. Встановлено цитотоксичну дію
квінмераку на лейкоцити периферичної крові людини in vitro.
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# 355. Investigation of Mutagenicity of Active Substances of
Synthetic Pyrethroids in the Ames Test and Micronucleus Test
in Vivo
Tkachuk T., Bubalo V., Tkachuk O., Zubko O., Kostyk O.,
Nedopytanska N., Kravchuk O.
SE L.I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food
and Chemical Safety of the MoH of Ukraine

Introduction. Pyrethroids are analogues of natural pyrethrin’s, first
isolated from plants of the genus Pyréthrum, the aster family that
are known for their insecticidal properties.
The purpose of the work is to investigate the mutagenicity of 5
active substances of synthetic pyrethroids (SP) obtained from
different manufacturers in two tests: the Ames test and the mice
bone marrow micronucleus test in vivo.
Methods. Using the Ames test in a fluctuation modification with
preincubation in suspension in microplates, with Salmonella
typhimurium TA 98 and TA 100 strains with and without exogenous
metabolic activation, 5 active SP substances were examined:
Alpha-cypermethrin 97.4% at concentrations ranging from 0.0016 to
5 mg/ml, 2 samples of Cypermethrin 94.0% and 94.7% at
concentrations ranging from 0.0008 to 2.5 mg/ml, and 2 samples of
Lambda-Cyhalothrin – 95.2% and 97.1% in at concentrations
ranging from 0.0008 to 2.5 mg/ml.
The same samples of SP active substances were investigated in the
micronucleus test (MN) in polychromatophilic erythrocytes (PCE) of
mice bone marrow in vivo: Alpha-cypermethrin 97.4% at doses of
46.0; 9.2; 1.84 mg/kg of body weight, Cypermethrin – 94.0% and
94.7% in doses of 20.0; 2.0; 0.2 mg/kg, and Lambda-Cyhalothrin –
95.2% and 97.1% in doses of 5.0; 1.0; 0.2 mg/kg.
Results. The results of the positive and negative controls of both
tests were compared with the historical controls. The data obtained
in the study of SP were compared with the data of negative controls.
In the Ames test, the obtained data indicated that the studied SP did
not significantly exceed the number of revertant colonies of TA 98
and TA 100 with and without metabolic activation compared to
negative controls so that they did not cause a mutagenicity in all
studied concentrations. The results of the micronucleus test
indicated that Alpha-cypermethrin is in doses ranging from 46.0 to
1.84 mg/kg of body weight, 2 samples of Cypermethrin in doses
ranging from 20.0 to 0.2 mg/kg, as well as 2 samples of Lambda-
Cyhalothrin in doses of 1.0 and 0.2 mg/kg did not show a significant
increase in the level of MNPCE. However, both samples of Lambda-
Cyhalothrin in doses 5.0 mg/kg of body weight induced statistically
significant excess of the frequency of MNPCE in the negative
control (p≤0.05).
Conclusions. In the Ames test, the active substances of the
studied SPs on the S. typhimurium TA 98 and TA 100 with and
without metabolic activation in all concentrations did not show
mutagenic properties. In the micronucleus test, Alpha-cypermethrin
in doses ranging from 46.0 to 1.84 mg/kg of body weight did not
show a significant increase in the level of MNPCE. Both samples of
Cypermethrin in doses ranging from 20.0 to 0.2 mg/kg did not show
a significant increase of MNPCE. Both samples of Lambda-
Cyhalothrin in doses of 1.0 and 0.2 mg/kg did not show a significant
increase of MNPCE. But, both samples of Lambda-Cyhalothrin in
doses 5.0 mg/kg of body weight induced a statistically significant
excess of spontaneous MN frequency in PCE compared to negative
and historical controls.

# 355. Дослідження мутагенної активності діючих речовин
синтетичних піретроїдів у тесті Еймса та мікроядерному
тесті in vivo
Ткачук Т., Бубало В., Ткачук О., Зубко О., Костик О.,
Недопитанська Н., Кравчук О.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ. Піретроїди є аналогами природних піретринів, вперше
виділених з рослин роду Pyréthrum, родини айстрових, відомих
своїми інсектицидними властивостями.
Мета роботи – дослідити мутагенну активність 5 діючих
речовин синтетичних піретроїдів (СП) від різних виробників у
двох тестах: у тесті Еймса in vitro та мікроядерному тесті
in vivo.
Методи. За допомогою тесту Еймса у флюктуаційній
модифікації з преінкубацією в суспензії у мікропланшетному
форматі, на штамах Salmonella typhimurium ТА 98 та ТА 100 з
та без екзогенною метаболічною активацією, дослідили
5 діючих речовин СП: Альфа-циперметрин 97,4% в
концентраціях від 0,0016 до 5 мг/мл, 2 зразки Циперметрину ‒
94,0% і 94,7% в концентраціях від 0,0008 до 2,5 мг/мл, та 2
зразки Лямбда-цигалотрину ‒ 95,2% і 97,1% в концентраціях
від 0,0008 до 2,5 мг/мл.
Ті самі зразки діючих речовин СП досліджували в
мікроядерному тесті (МЯ) в поліхроматофільних еритроцитах
(ПХЕ) кісткового мозку мишей in vivo: Альфа-циперметрин
97,4% в дозах 46,0; 9,2; 1,84 мг/кг маси тіла, Циперметрин ‒
94,0% і 94,7% в дозах 20,0; 2,0; 0,2 мг/кг, та Лямбда-
цигалотрин ‒ 95,2% і 97,1% в дозах 5,0; 1,0; 0,2 мг/кг.
Результати. Отримані результати позитивних і негативних
контролів обох тестів були співставленні з даними історичних
контролів. Дані отримані при дослідженні СП порівнювали з
даними негативних контролів. В тесті Еймса отримані дані
свідчать, що досліджувані СП не викликали достовірного
перевищення кількості ревертантних колоній тестових штамів
ТА 98 та ТА 100 з та без метаболічної активації у порівнянні з
негативними контролями, отже не спричиняли мутагенного
ефекту у всіх досліджуваних концентраціях. Результати
досліджень мікроядерним тестом свідчать, що Альфа-
циперметрин в дозах від 46,0 до 1,84 мг/кг маси тіла, 2 зразки
Циперметрину в дозах від 20,0 до 0,2 мг/кг, а також 2 зразки
Лямбда-цигалотрину в дозах 1,0 і 0,2 мг/кг не виявили
достовірного підвищення рівня МЯ в ПХЕ. Але обидва зразки
Лямбда-цигалотрину в дозах: 5,0 мг/кг маси тіла індукували
статистично достовірне перевищення частоти МЯ в ПХЕ
негативного контролю (р≤0,05).
Висновки. В тесті Еймса діючі речовини досліджуваних СП на
штамах S. typhimurium ТА 98 та ТА 100 з та без метаболічної
активації у всіх концентраціях не проявили мутагенних
властивостей. В мікроядерному тесті Альфа-Циперметрин в
дозах від 46,0 до 1,84 мг/кг маси тіла не виявив достовірного
підвищення рівня МЯ в ПХЕ. Зразки Циперметрину в дозах від
20,0 до 0,2 мг/кг не виявили достовірного підвищення рівня
МЯ. Зразки Лямбда-цигалотрину в дозах 1,0 і 0,2 мг/кг не
виявили достовірного підвищення рівня МЯ. Зразки Лямбда-
цигалотрину в дозах: 5,0 мг/кг маси тіла індукували
статистично достовірне перевищення спонтанної частоти МЯ в
ПХЕ в порівнянні з даними негативного та історичного
контролів.
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# 358. Improvement of Biotesting Approaches to Evaluation of
Pesticides Toxicity with Cadmium-Combined Impact
Polishhuk S., Koversun I., Nezbryczka I., Midyk S., Khyzhnyak S.
Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products
of the National University of Life and Environmental Sciences of
Ukraine

Introduction. Complexity of ecosystems necessitates a systematic
approach and an adequate evaluation of their condition, especially
in the case of complex industrial pollution. In this regard, the integral
indicators of the characteristics of the functioning of ecosystems,
derived from the set of interaction of all their components, are
significant. The basis of ecotoxicological studies of pesticides is the
biotesting method, which allows providing an integrated evaluation
of their toxicity, especially in concert with other pollutants (pollution
agents of environment). Today, more and more experimental data
have been received regarding the low intensive impact of the
pesticides over the health status of population.
Methods. In the studies, the compounds widely applied in
agriculture were used: herbicide (active ingredient S-metolachlor,
960 g/dm3); fungicide (active ingredient tebuconazole, 250 g/dm3).
Under laboratory test conditions, compounds were tested for seed
germination and initial growth of higher plants. After introducing the
appropriate amount of compound into the soil and composting, soil
samples were collected, and wheat seeds were sown. The
phytotoxic effect was evaluated by the length of the roots and
seedlings of plants. As a test crop, winter wheat Triticum aestivum L
was used. Quantitative indicator of the accumulation of pesticides'
active ingredients by plants was determined by chromatography
method using the chromatic mass spectrometer Agilent
Technologies 7900-MSD 5975C.
Results. The results obtained indicate that upon the excess by 2
times of the recommended norms of herbicides and fungicides
application, accumulation of active ingredients by plants is
observed. Under conditions of soil cadmium contamination
(corresponds to 2 MPCs), such excess of norms leads to a further
increase in the level of accumulation of tebuconazole (by 1.8 times)
and S-metolachlor (by 1.3 times) in the plants. This is accompanied
by an increase in the phytotoxicity indicator of those herbicides and
fungicides (excess > 40%), which indicates a phytotoxicity level
above average.
Conclusions. Relying on the results obtained, the coefficients of
plant accumulation of active pesticide substances are calculated.
Using this indicator for assessing the ecotoxicity of pesticides and
other pollutants in case of combined impact may be necessary
when developing measures to reduce flow of toxins to agricultural
plants.

# 358. Удосконалення підходів біотестування щодо оцінки
токсичності пестицидів за сумісного з кадмієм впливу
Поліщук С., Коверсун І., Незбрицька І., Мідик С., Хижняк С.
Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБіП
України

Вступ. Багатокомпонентність екосистем обумовлює
необхідність застосування системного підходу та адекватної
оцінки їх стану, особливо в разі комплексного техногенного
забруднення. У зв’язку з цим значимими є інтегральні
показники характеристики функціонування екосистем, які
обумовлені сукупністю взаємодії всіх її компонентів. В основу
екотоксикологічних досліджень пестицидів покладено метод
біотестування, що дозволяє надати інтегральну оцінку їх
токсичності, особливо за сумісної дії з іншими полютантами
(забруднювачами навколишнього середовища). На сьогодні
отримано все більше експериментальних даних стосовно
низько інтенсивного впливу пестицидів на стан здоров’я
населення.
Методи. У дослідженнях використано препарати, що широко
застосовуються у сільському господарстві: гербіцид (діюча
речовина S-метолахлор, 960 г/дм3); фунгіцид (діюча речовина
тебуконазол, 250 г/дм3). В умовах лабораторного досліду
проводили тестування препаратів за показниками проростання
насіння та початкового росту вищих рослин. Після внесення
відповідної кількості препаратів у ґрунт та компостування,
відбирали проби ґрунту та висівали насіння пшениці.
Фітотоксичну дію оцінювали за довжиною коренів і проростків
рослин. У якості тест-культури використано пшеницю озиму
Triticum aestivum L. Кількісний показник накопичення діючих
речовин пестицидів рослинами визначали методом
хроматографії з використанням хромато-масс-спектрометра
Agilent Technologies 7900-MSD 5975C.
Результати. Отримані результати свідчать, що перевищення у
2 рази від рекомендованих норм при використанні гербіцидів
та фунгіцидів, спостерігається накопичення діючих речовин
рослинами. За умов забруднення ґрунту кадмієм (відповідає 2
ГДК), подібне перевищення норм призводить до подальшого
зростання рівня накопичення рослинами тебуконазолу (у 1,8
рази) та S-метолахлору (у 1,3 рази). Це супроводжується
зростанням показника фітотоксичності даних гербіцидів та
фунгіцидів (перевищення > 40%), що вказує на рівень
фітотоксичності більше середнього.
Висновки. Опираючись на отримані результати розраховано
коефіцієнти накопичення рослинами діючих речовин
пестицидів. Використання цього показника для оцінки
екотоксичності пестицидів та інших полютантів за сумісної дії
може бути необхідним при розробці заходів стосовно
зменшення надходження токсикантів до
сільськогосподарських рослин.
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# 360. Species Composition of Microscopic Fungi in the Air of
the Premises of Different Purpose
Pys'menna Yu., Chuienko A.
Danylo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS
of Ukraine

Introduction. According to WHO, 10-50% of all buildings in world
suffer from excessive humidity, which, in turn, contributes to the
enhanced development of micromycetes on their inner surfaces. In
Ukraine, the percent of damaged buildings is about 60-70%. Spores
and fungal fragments are always present in the air of the premises,
and their content varies within 1х10-1х104 colony-forming units
(CFU) in 1 m3.
It is proved that the mycobiota of residential premises is significantly
different from natural mycocenoses. Mycobiota of urban areas of
different countries is represented mainly by the genera Aspergillus,
Cladosporium, Penicillium and endemic species for a certain region.
Anthropogenic activity and emergency situations affect the
frequency of occurrence and the amount of micromycetes, which
causes an increase in their role in biodeterioration processes and
frequency of mycoses and mycotoxicosis. The objective of our study
was to isolate and identify microscopic fungi from the air of 25
premises in the city of Kyiv of different purposes.
Methods. Microscopic fungi were isolated using aspiration method
using the "Typhoon" device from air in living premises which had
signs of excessive humidity, and office premises without signs of
damp. We calculated the frequency of occurrence of fungi species
for mycobiota of certain premises.
Results. In the air of the surveyed premises, dominated the
microscopic fungi Aspergillus niger, A. versicolor, Cladosporium
sphaerospermum and Penicillium (frequency of occurrence
50-100%), frequently occurred (30-50%) dark pigmented fungi
Alternaria infectoria, A. longipes, C. cladosporioides, Ulocladium
аtrum, U. botrytis, as well as other genius of the species Aspergillus
and Trichoderma. In premises with a relative humidity above 80%,
micromycetes A. versicolor, C. sphaerospermum and Stachybotrys
chartarum dominated, in all other premises Alternaria, Aspergillus
and Penicillium dominated. Microscopic fungi that were most
commonly found in the air of premises, are dangerous to human
health, since they can cause allergic reactions, aspergillosis,
onychomycosis, phaeohyphomycotic and producing a wide range of
mycotoxins.
It was established that the amount of microscopic fungi in the air
was in the range from 20 to 3.7×103 CFU/m3 and was directly
dependent on the sanitary-hygienic and temperature-humidity state
of the surveyed premises. A high positive correlation between the
relative humidity of air in emergency situations and the number of
microscopic fungi in the air (Pearson correlation coefficient r=0.82)
was noted.
Conclusions.We have shown that with the high air humidity over
60%, the amount of microscopic fungi in the air significantly
increases and exceeds maximum permissible concentration 500
CFU/m3. The physiological and environmental features of
micromycetes isolated from the air and the correlation between
mycobiota in the air and building materials will be the subject of our
future researches.

# 360. Видовий склад мікроскопічних грибів повітря
приміщень різного призначення
Письменна Ю., Чуєнко А.
Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН
України

Вступ. За даними ВООЗ відомо, що 10–50% усіх будівель в
світі потерпають від надмірного зволоження, що, у свою чергу,
сприяє посиленому розвитку мікроміцетів на їх внутрішніх
поверхнях. В Україні відсоток пошкоджених будівель
становить близько 60-70%. Cпори і фрагменти міцелію грибів
завжди наявні у повітрі приміщень, а їх вміст коливається в
межах 1х10-1х104 колонієутворюючих одиниць (КУО) у 1 м3.
Доведено, що мікобіота житлових приміщень суттєво
відрізняється від природних мікоценозів. Мікобіота міських
приміщень представлена здебільшого родами Aspergillus,
Cladosporium, Penicillium та ендемічними для певного регіону
видами. Антропогенна діяльність та аварійні ситуації
впливають на частоту трапляння і чисельність мікроміцетів, що
обумовлює зростання їх ролі в процесах біопошкоджень та
частоті.
Методи. Метою нашої роботи було виділити та ідентифікувати
мікроскопічні гриби з повітря 25 приміщень м. Києва різного
призначення. Мікроскопічні гриби виділяли методом аспірації з
використанням приладу «Тайфун» з повітря в житлових
приміщеннях, що мали ознаки надмірного зволоження, та
офісних приміщеннях без ознак потрапляння вологи.
Розраховували частоту трапляння видів грибів для мікобіот
окремих приміщень.
Результати. У повітрі обстежених приміщень домінували
мікроскопічні гриби Aspergillus niger, A. versicolor, Cladosporium
sphaerospermum і види роду Penicillium (частота трапляння 50–
100%), часто траплялись (30–50%) темнопігментовані гриби
Alternaria infectoria, A. longipes, C. cladosporioides, Ulocladium
аtrum, U. botrytis, а також інші види родів Aspergillus і
Trichoderma. В приміщеннях з відносною вологістю вище 80%
переважали мікроміцети A. versicolor, C. sphaerospermum та
Stachybotrys chartarum, у всіх інших приміщеннях домінували
види родів Alternaria, Aspergillus та Penicillium.
За даними літератури мікроскопічні гриби, що найчастіше
траплялись в повітрі приміщень є небезпечними для здоров’я
людини, оскільки здатні викликати алергічні реакції,
аспергільози, оніхомікози, феогіфомікози та продукувати
широкий спектр мікотоксинів.
Встановлено, що кількість мікроскопічних грибів у повітрі була
в межах від 20 до 3,7x103 КУО/м3 і безпосередньо залежала від
санітарно-гігієнічного і температурно-вологісного стану
обстежених приміщень.
Відмічено високу позитивну кореляцію між відносною
вологістю повітря в умовах аварійних ситуацій і кількістю
мікроскопічних грибів у повітрі (коефіцієнт кореляції Пірсона
r=0,82).
Висновки. Нами показано, що при високій вологості повітря
більше 60% кількість мікроскопічних грибів у повітрі значно
зростає і перевищує гранично допустиму концентрацію 500
КУО/м3. Фізіологічні та екологічні особливості мікроміцетів,
виділених з повітря приміщень та взаємозв’язок між
мікобіотами повітря та будівельних матеріалів будуть
предметом наших майбутніх досліджень.
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# 375. The Effect of Graphene on the Lifespan of Fruit Fly
Drosophila Melanogaster
Melnychuk A., Burdyliuk N., Khranovskyy V., Yurkevych I.
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Introduction. Graphene belongs to allotropic forms of carbon. Its
structure is a single layer of carbon atoms. Graphene could be
harmful to the cells because of its sharp edges in the nanoparticle
structure that can break down the cell membrane, but it is used to
produce water filters. That is why scientists are studying the toxicity
of graphene. There is a question what effect it can cause on a living
organism and how it can be used or limited.
Therefore, the aim of our experiment was to investigate the effect of
graphene on the lifespan of Drosophila melanogaster.
Methods.We used wild type D. melanogaster (line Canton S) fruit
flies, obtained from the Bloomington Drosophila Stock Center
(Bloomington, Indiana, USA). Flies were kept under standard
laboratory conditions.
Young flies, separated by sex, were transferred in amount of 150
individuals into demographic cages, containing the experimental
medium consisted of 5% sucrose, 5% yeast, 1.2% agar-agar, 0.6%
propionic acid and 0.18% methyl paraben. The content of graphene
in this medium was in the following concentrations: 0.02, 0.04, 0.1,
0.4, 1% (w/v). As a control, we used experimental medium without
graphene. The medium was changed every two days for females
and every four days for males. Dead flies were counted every two
days and removed from the cages.
Statistical data was processed using Microsoft Excel and RStudio.
Graphs were created using "GraphPad Prism 6" software. The
significant difference was evaluated by p value <0.05. Log-Rank
test was used to determine the significant difference between
lifespan curves.
Results. Consumption of the medium supplemented with graphene
in concentrations 0.4% and 1% increased the lifespan of females,
comparing to the control group and groups that consumed the
medium with graphene in lower concentrations. Although mean
lifespan of females was higher in groups, mentioned above,
comparing to the other groups. The lifespan of males consuming the
medium with graphene in concentrations 0.02%, 0.04%, 0.1% and
1% was higher comparing to the control group. However, there was
no significant difference in the mean lifespan of males comparing to
the control group.
Conclusions. Graphene had no toxic effect, but increased the
lifespan of experimental flies.
Future perspectives. This experimental work is continuing. The next
step is to measure the level of metabolites in flies’ body, which
consumed the medium with different concentrations of graphene.

# 375. Вплив графену на тривалість життя плодової мухи
Drosophila Melanogaster
Мельничук А., Бурдилюк Н., Храновский В.,Юркевич І.
Прикарпарський національний університет імені Василя
Стефаника

Вступ. Графен належить до алотропних форм карбону. Його
структура представлена одним шаром атомів вуглецю. Графен
може бути шкідливим для клітин, оскільки його гострі краї у
структурі наночастинок можуть пошкоджувати клітинну
мембрану, однак він використовується у виробництві фільтрів
для води. Саме тому вчені вивчають токсичність графену.
Виникає питання, який ефект він може спричинити на живий
організм і як його можна використати чи обмежити?
Тому метою нашого експерименту було дослідити вплив
графену на тривалість життя Drosophila melanogaster.
Методи. Ми використовували плодові мухи D. melanogaster
(лінії Canton S) дикого типу, отримані з Bloomington Drosophila
Stock (Блумінгтон, Індіана, США). Мух утримували в
стандартних лабораторних умовах.
Мух молодого віку, розділених за статтю, переносили в
кількості 150 особин в демографічні клітки, що містили
експериментальне середовище, яке складалося з 5%
сахарози, 5% дріжджів, 1,2% агар-агару, 0,6% пропіонової
кислоти і 0,18% метилпарабену. Вміст графену в цьому
середовищі був у наступних концентраціях: 0,02, 0,04, 0,1, 0,4,
1% (маса/об’єм). Як контроль ми використовували
експериментальне середовище без графену. Середовище
змінювали кожні два дні для самок і кожні чотири дні для
самців. Мертвих мух підраховували кожні два дні і видаляли з
кліток.
Статистичний аналіз проводили у Microsoft Exсel і RStudio.
Графіки створювалися за допомогою програмного
забезпечення «GraphPad Prism 6». Статистичну різницю
оцінювали за значенням р<0,05. Для визначення значущої
різниці між кривими тривалості життя використовувався тест
Log-Rank.
Результати. Споживання графену в концентраціях 0,4% і 1%
збільшувало тривалість життя самок, а в концентраціях 0,02%,
0,04%, 0,1% і 1% - самців, порівняно з контролем. Середня
тривалість життя самок була вищою у особин, які споживали
середовище з вмістом графену 0,4% і 1% порівняно з іншими
групами. Середня тривалість життя самців, які споживали
середовище з графеном, достовірно не відрізнялась від особин
контрольної групи.
Висновки. Графен не проявляв токсичного впливу на
тривалість життя плодових мух. Споживання графену
збільшувало тривалість життя плодових мух.
Майбутні перспективи. Дана експериментальна робота триває.
Наступним кроком буде визначення рівня метаболітів у тілі
мух, які споживали середовище з різними концентраціями
графену.
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# 392. Morphological Structure of Dog’s Liver due to Low-Dose
Ionizing Radiation
Khomenko Z.
Zhytomyr National Agroecological University

Introduction. The biological effects of small doses of low intensity
are characterized by some specific features from the moderate and
large doses. It is due to the lack of induction of reparative body
systems and an adaptive response of cells, prolonged activation of
lipid peroxidation in biomembranes and the depletion of antioxidant
systems. Structural changes are manifested by vacuolation of cells,
pyknosis and nuclear decay, cellular organelle affection, ending with
their death. At the same time, there are also processes for the
recovery of dead cells and their elements. According to
morphological changes of tissues after radiation, the liver of
mammals belongs to radioresistant organs. However, the issue of
chronic effects of low-dose ionizing radiation on histoarchitecture
and morphometric structure of the liver is understudied and
relevant.
Therefore, the objective of our research was a comprehensive study
of a morphological structure of the liver of adult dogs, which were
kept on the radioactive contamination area, which belongs to the
3rd compulsory resettlement zone.
Methods. Morphometric, histological and ultramicroscopic methods
were used to assess the morphological state of dog’s liver.
Results. Polymorphic damage to hepatocytes was found in dogs
grown in the radioactive contamination zone. The cytoplasm was
clear, with signs of vacuolic and fatty dystrophy. The nuclei were
vacuolated, enlarged, located on the periphery of the cells,
chromatin had a marginal localization. In some cases, hepatocytes
had pyknotic and lysed nuclei.
Based on the ultramicroscopic studies, most hepatocytes had large
sizes, rounded nuclei, translucent matrix. The karyoplasm was
transparent, the nuclear chromatin was in a decondensed state, the
karyolemma was stratified, with lysis sections. Plasmalemma is
well-contoured, the cytoplasm is cloudy, with a small number of
organelles and many small vacuoles and have indigitation and
bulging. Mitochondria were in a state of swelling, their shell was
sporadically thinned and lysed. Matrix was electron-dense with
destructive cristae. Distinct destructive changes of a rough
endoplasmic reticulum were manifested by the uneven expansion of
the cisterns, in the form of large vacuoles with electron-light matrix.
The lumen of bile capillaries was enlarged, containing a significant
amount of secretory granules. Intercellular structure was somewhat
expanded, with many desmosomes.
Conclusions. Prolonged low-dose ionizing radiation affects the
ultrastructure of hepatocytes, manifested by cytoplasm cloudiness,
numerous hydrophobic vacuoles, and a decrease in general
purpose organelles. Mitochondria were in a state of swelling, their
shell was sporadically thinned and lysed. Hepatocytes appear with
hypertrophied nuclei, in which the number of mitochondria and
secondary lysosomes increases.

# 392. Морфологічна характеристика печінки собак за
впливу малоінтенсивного іонізуючого випромінювання
Хоменко З.
Житомирський національний агроекологічний університет

Вступ. Біологічний вплив малих доз низької інтенсивності
відрізняється певною специфікою від середніх та великих доз.
Вона обумовлена відсутністю індукції репаративних систем
організму та адаптивної відповіді клітин, тривалою активацією
перекісного окислення ліпідів у біомембранах та виснаженням
антиоксидантних систем. Структурні зміни проявляються
вакуолізацією клітин, пікнозом і розпадом ядер, ураженням
клітинних органел, що закінчується їх загибеллю. Разом із цим,
мають місце і процеси відновлення загиблих клітин та їх
елементів. За морфологічними змінами тканин після
опромінення, печінка ссавців належить до радіорезистентних
органів. Проте питання про хронічний вплив малих доз
іонізуючого випромінювання на гістоархітектоніку та
морфометричні показники печінки є маловивченим і
актуальним.
Тому метою нашого дослідження було комплексне вивчення
морфологічної будови печінки статевозрілих собак, яких
утримували на території радіоактивного забруднення, що
відноситься до 3-ї зони гарантованого добровільного
відселення.
Методи. Для оцінки морфологічного стану печінки собак
використовували морфометричні, гістологічні та
ультрамікроскопічні методи.
Результати. У собак, вирощених в зоні радіоактивного
забруднення виявляли поліморфні ушкодження гепатоцитів.
Цитоплазма була просвітлена, з ознаками вакуольної та
жирової дистрофій. Ядра вакуолізовані, збільшені,
розташовувались на периферії клітини, хроматин мав
маргінальну локалізацію. В деяких випадках гепатоцити мали
пікнотичні та лізовані ядра.
За результатами ультрамікроскопічних досліджень більшість
гепатоцитів мала великі розміри, округлі ядра, напівпрозорий
матрикс. Каріоплазма була прозорою, ядерний хроматин був в
деконденсованому стані, каріолема розшарована, з ділянками
лізису. Плазмолема добре контурована, цитоплазма мутна,
містила незначну кількість органел та велику кількість дрібних
вакуолей, мала інвагінації та вип’ячування. Мітохондрії
знаходилися в стані набухання, їх оболонка була місцями
стоншена і лізована. Матрикс електроннощільний із
деструктованими кристами. Виражені деструктивні зміни
гранулярного ендоплазматичного ретикулуму проявлялися
нерівномірним розширенням цистерн, у вигляді великих
вакуоль з електроннопрозорим матриксом.
Просвіт жовчних капілярів розширений, містив значну кількість
секреторних гранул. Міжклітинні контакти дещо розширені, з
великою кількістю десмосом.
Висновки. Тривале малоінтенсивне іонізуюче випромінювання
впливає на ультраструктуру гепатоцитів, що проявляється
помутнінням цитоплазми, наявністю великої кількості
гідропічних вакуолей і зменшенням органел загального
призначення. Мітохондрії знаходяться в стані набухання, їх
оболонка місцями стоншена і містить лізовані зони.
З’являються гепатоцити із гіпертрофованими ядрами, в них
зростає кількість мітохондрій та вторинних лізосом.
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# 395. Pathomorphology of Immune System Organs of
Chickens Vaccinated from Infectious Bronchitis
Huralska S., Kot T.
Zhytomyr National Agroecological University

Introduction. Current poultry farming for the intensive prevention of
chicken’s infectious diseases, requires vaccination of one-day-old
poultry.
Methods. The work was performed at the Department of Anatomy
and Histology of the Faculty of Veterinary Medicine of Zhytomyr
National Agroecological University. During its implementation, the
authors adhered to the "General ethical principles of experiments on
animals" (Ukraine, 2001). For the experiment, one-day-old chickens
were taken, grown in the conditions of the Agricultural LLC
"Stasolotvinska Poultry Farm" in the Berdychiv rayon of Zhytomyr
Oblast, divided by the principle of analogues into two groups of 70
heads in each. The first group – control, clinically healthy chickens;
the second – experimental, the chickens of which were vaccinated
in accordance with the vaccination plan for the replacement chicks.
Сommon methods of fixation and sectioning used for histological
studies.
Results. After analyzing the schemes of specific prevention, it was
found that at the Agricultural LLC "Stasolotvinska Poultry Farm", the
comprehensive immunization programs begin with antigenic
stimulation in the newly hatched chickens from infectious bronchitis.
In this case, vaccination of young chickens from infectious
bronchitis is accompanied by a morphological modification of
organs of immunogenesis and hematopoiesis, which manifests itself
in hyperplasia of lymphoid structures, macrophage and plasmocytic
reaction, activation of the vascular endothelium of microcirculatory
bloodstream, proliferation of lymphocytes of the cortical substance
of the thymus and cloacal bag, which promotes the formation of
activation of both humoral and cellular immunity from infectious
bronchitis.
The results of our research show that the vaccination of chickens
from infectious bronchitis stimulates the intensive development of
immune formations, including in the spleen, in comparison with
unvaccinated poultry, which is manifested by the formation of
periarterial lymphoid vagina and lymphoid nodules with germinal
centers starting at 20 days of age.
Post-vaccination changes in histoarchitectonics and morphometric
indices in the organs of experimental chickens were directly related
to the multiplicity of vaccination and were conditioned by the age-
specific characteristics of experimental animals in the postnatal
period of ontogenesis. Thus, during the immunization of chickens
from infectious bronchitis in the immune organs the decrease in the
absolute mass of the thymus and cloacal bag at 8, 20 and 40 days
of age were observed, indicating an increase in the migration of T-
and B-lymphocytes to the peripheral organs of immunogenesis for
performing the immune responses.
Conclusions. Immunization of young chickens from infectious
bronchitis is accompanied by the morphological modification of
organs of immunogenesis, which contributes to the enhancement of
immunity against infectious bronchitis.

# 395. Патоморфологія органів імунного захисту курей,
вакцинованих від інфекційного бронхіту
Гуральська С., Кот Т.
Житомирський національний агроекологічний університет

Вступ. Сучасне птахівництво для інтенсивної профілактики
інфекційних хвороб курей, незалежно від тих чи інших вакцин,
потребує проведення імунізації птиці, починаючи з добового
віку.
Методи. Робота виконана на кафедрі анатомії і гістології
факультету ветеринарної медицини Житомирського
національного агроекологічного університету. У ході її
виконання дотримувалися «Загальних етичних принципів
експериментів над тваринами» (Україна, 2001). Для досліду
відібрали курей віком 1 доба, вирощених в умовах СТОВ
«Старосолотвинська птахофабрика» Бердичівського району
Житомирської області, розділених за принципом аналогів на
дві групи по 70 голів у кожній. Перша група – контрольна,
клінічно здорові кури; друга – дослідна, курей якої
вакцинували згідно із плану щеплень ремонтного молодняку.
Для проведення гістологічних досліджень застосовували
загальноприйняті методи фіксації та виготовлення зрізів.
Результати. Проаналізувавши схеми специфічної
профілактики встановлено, що на СТОВ «Старосолотвинська
птахофабрика» комплексні програми імунізацій починаються з
антигенної стимуляції у щойно вилуплених курей від
інфекційного бронхіту. При цьому вакцинація молодняку курей
від інфекційного бронхіту супроводжується морфологічною
перебудовою органів імуногенезу та кровотворення, яка
проявляється гіперплазією лімфоїдних структур,
макрофагальною і плазмоцитарною реакцією, активізацією
ендотелію судин мікроциркуляторного русла, проліферацією
лімфоцитів кіркової речовини тимуса та клоакальної сумки, що
сприяє формуванню активізації, як гуморального, так і
клітинного імунітету проти інфекційного бронхіту.
Результати наших досліджень свідчать, що вакцинація курей
проти інфекційного бронхіту стимулює інтенсивний розвиток
імунних утворень, у тому числі і в селезінці, порівняно з
невакцинованою птицею, що проявляється формуванням
періартеріальних лімфоїдних піхв та лімфоїдних вузликів з
гермінативними центрами починаючи з 20-добового віку.
Поствакцинальні зміни гістоархітектоніки та морфометричних
показників в органах дослідних курей мали пряме відношення
до кратності вакцинації та були зумовлені віковими
особливостями дослідних тварин у постнатальному періоді
онтогенезу. Так, під час імунізації курей від інфекційного
бронхіту в органах імунної системи спостерігали зменшення
абсолютної маси тимуса та клоакальної сумки у 8, 20 та 40-
добовому віці, що вказує на посилення міграції Т- та В-
лімфоцитів у периферичні органи імуногенезу для здійснення
імунних реакцій.
Висновки. Імунізація молодняку курей від інфекційного
бронхіту супроводжується морфологічною перебудовою
органів імуногенезу, що сприяє посиленню активності імунітету
до інфекційного бронхіту.
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# 397. On the Study of Genetic Mechanisms of the Resistance
of Ukrainian Weeds of Farming Ecosystem under the Use of
Pesticides
Prodanchuk M., Kravchuk O., Hrinko A., Velychko M., Babiak M.
SE L.I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food
and Chemical Safety of the MoH of Ukraine

Introduction. Systematic application of the same type of active
pesticide substances for destruction of weeds contributes to the
formation of phyto-resistance. This leads to a decrease in its
efficiency and, as a result, requires increasing an amount of
pesticide applied and, as a result, affects the growth of economic
costs of agricultural production, as well as leads to significant
chemical pollution of the environment and plant material. In addition,
the pollution of natural water supplying sources increases. Today,
there are 217 known weed species that have become resistant to
herbicides. The above prompted the need for conducting these
studies.
Methods. In course of studying the emergence of phyto-resistance
mechanisms, phenological observations, morphological
measurements, and karyological investigations using the method of
obtaining squash preparations were used.
Results. As a result of phenological observations of weeds of
farming ecosystems, it was visually observed, and then also
confirmed by morphological measurements, that the plants of the
same species on the field, which is sown with crop species, without
pesticides, and on the field where herbicides were applied, on either
side of the treated areas, had morphometric differences. The plant
that was growing on the field without pesticides application, was
distinguished, depending on the weed species, by smaller size
(from 17% to 30%), less pubescence of the leaf plate and stem,
thinner stem thickness by up to 10%, as well as by smaller size of
the leaf plate by up to 5% and their lighter color, etc. Comparative
caryological studies demonstrated an increase of up to 70% in
polyploid forms of agricultural weeds growing on either side of the
field where pesticides were applied. We assume that the
emergence of polyploids in the second case was affected not by the
climate itself, but by the sharp catastrophic changes in the
environment for weeds after pesticides application. New polyploid
forms of weeds had an increased adaptive capacity regarding
pesticides, while preserving the fertility of the seeds. Therefore, next
year, the peripheral polyploid forms of weeds were rapidly
spreading over the farming ecosystem area and demanded the
increase in pesticides consumption rate for their elimination. Thus,
the anthropogenic factor, by virtue of pesticides effect, caused a
mutation process, primarily, tetraploid genomic mutations, under
which the weeds have developed phyto-resistance to chemically
changed conditions.
Conclusions. The effect of pesticides caused a mutation process,
primarily, tetraploid genomic mutations, under which the weeds
have developed phyto-resistance. There was a change in
morphological, anatomical, cytological features. As a solution, we
suggest the adherence to the system of crop rotation, the alternate
change in pesticides class, ensuring the application of a chemical
compound (herbicide) in such a way that its residual concentrations
would not fall outside the cultivated area of farming ecosystem, and
a constant scientific search for new plant protection agents with
reduced negative environmental stress.

# 397. До питання вивчення генетичних механізмів
формування резистентності бур'янів агроценозів України в
умовах використання хімічних засобів захисту рослин
Проданчук М., Кравчук О., Гринько А., Величко М., Бабяк М.
Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ. Систематичне застосування однотипних діючих
речовин пестицидів для знищення бур’янів сприяє
формуванню фіторезистентності (ФР). Це призводить до
зниження його ефективності і, як наслідок, потребує
збільшення кількості застосування пестициду та, як наслідок,
впливає на зростання економічних затрат
сільськогосподарського (СГ) виробництва, а також до
суттєвого хімічного забруднення довкілля та рослинної
сировини. Окрім того, збільшується забрудненість природних
водоносних джерел. На сьогодні відомо 217 видів бур’янів, що
набули стійкість до гербіцидів. Вище зазначене спонукало
необхідність проведення нами досліджень.
Методи. В ході вивчення виникнення механізмів ФР були
використані фенологічні спостереження, морфологічні виміри
та каріологічні дослідження методом отримання давлених
препаратів.
Результати. У результаті фенологічних спостережень за
бур’янами агроценозів візуально відмічено, а потім
морфологічними вимірами підтверджено, що рослини одного
виду на полі, яке засіяно агрокультурою, без застосування
хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) і в полі, де
застосовувалися гербіциди, обабіч оброблених площ, мали
морфометричні відмінності. Рослина, що росла на полі без
застосування ХЗЗР, вирізнялася, в залежності від виду
бур’яну, меншими розмірами (від 17% до 30%), меншою
опушеністю листової пластинки та стебла, меншою до 10%
товщиною стебла, також меншими до 5% розмірами листової
пластинки та їх світлішою забарвленістю тощо. Порівняльні
каріологічні дослідження показали зростання до 70%
поліплоїдних форм серед бур’янів СГ культур, які росли обабіч
поля, де застосовувалися ХЗЗР. Припускаємо, що на появу
поліплоїдів у другому випадку мав вплив не клімат сам по собі,
а різкі катастрофічні зміни навколишнього середовища для
бур’янів після застосування ХЗЗР. Нові поліплоїдні форми
бур’янів були з підвищеними адаптаційними можливостями
щодо пестицидів, зберігши при цьому фертильність насіння.
Тому наступного року периферійні поліплоїдні форми бур’янів
швидко поширювалися на площі агроценозу і вимагали для
знищення підвищення норм витрат ХЗЗР. Таким чином,
антропогенний фактор посередництвом дії ХЗЗР викликав
мутаційний процес, у першу чергу тетраплоїдні геномні мутації,
за яких у бур’янів і формувалася ФР до хімічно змінених умов
перебування.
Висновки. Дія ХЗЗР викликала мутаційний процес,
насамперед тетраплоїдні геномні мутації, за яких у бур’янів і
формувалася фіторезистентність. Спостерігалася зміна
морфологічних, анатомічних, цитологічних ознак. Як вихід,
дотримання системи сівозмін, почергова зміна класу ХЗЗР,
забезпечення застосування хімічного препарату (гербіциду)
таким чином, щоб його залишкові концентрації не попадали за
межі обробленої площі агроценозу та постійний науковий
пошук нових засобів захисту рослин із зменшеним негативним
навантаженням на довкілля.
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# 422. Monitoring of Trace Elements Composition of Drinking
Water from Different Regions of Ukraine
Shuliak S.1, Kovalenko V.2
1State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise;
2State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms

Introduction. Industrialization on a global scale, and in Ukraine in
particular, creates preconditions for the widespread distribution of
industrial, agricultural and household waste, which directly or
indirectly affects the quality and trace elements composition of
water. According to the World Health Organization (WHO), 80% of
human diseases are associated with the use of low-quality water. In
accordance with international drinking water quality standards,
Directive 98/83/EC of the EU, and the national standard of Ukraine
DSTU 7525:2014, a clear list of chemical and toxicological groups
of indicators of drinking water quality is defined.
Methods. The research was conducted in the State Scientific
Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise, in the laboratory of atomic absorption spectrometry by
atomic emission spectrometry with an inductively coupled plasma,
according to DSTU ISO 11885:2005.
Results. A total of 1057 studies of water samples taken from wells
in different oblasts of Ukraine (Kyiv, Poltava, Vinnytsia, Khmelnytsk,
Sumy, Chernihiv, Rivne, and Odesa Oblasts) were tested, of which
3 samples (1.6%) were found to be positive for Manganese content.
The results of water testing have shown that quantitative contents of
Plumbum and Cadmium in samples are different and range from
0.002 to 0.005 mg/kg, which is within the limits of the normative
values. Quantitative contents of Chromium, Cobalt, Manganese and
Molybdenum also vary depending on the region of sample
collection, but do not exceed the maximum permissible levels.
Arsenic and Mercury in all samples of water were determined at
minimum concentrations or even below the limit of determination of
the method (5.0 μg/kg). Quantitative content of Ferrum in almost all
water samples was at the limit of the maximum permissible
concentration (MPC) – 0.2 mg/kg, but did not exceed it. Aluminum,
Sodium, Zinc and Copper did not exceed the normative values.
However, Manganese in three samples were detected with an
excess of MPC, which is 0.05 μg/kg and, accordingly, was 0.065
μg/kg; 0.078 μg/kg and 0.084 μg /kg.
Conclusions. It was established that all investigated water samples
taken from different oblasts of Ukraine meet the requirements of the
current regulatory documentation in terms of the content of chemical
elements, except for three samples of water (from Kyiv, Sumy, and
Poltava Oblasts), which exceeded the MPC on Manganese.
Manganese and its compounds are widely used in industries, but at
high concentrations, they are very toxic and can cause poisoning.
The difference in concentrations of each element depended on the
region, season, and place of sampling. Nevertheless, conducting
further monitoring testing of drinking water is a mandatory
requirement for ensuring the health of nation.

# 422. Моніторинг мікроелементного складу питної води з
різних регіонів України
Шуляк С.1, Коваленко В.2
1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
2Державний науково-контрольний інститут біотехнології та
штамів мікроорганізмів

Вступ. Індустріалізація у світовому масштабі, та в Україні
зокрема, створює передумови для широкого поширення
промислових, сільськогосподарських та побутових відходів, що
прямо чи опосередковано впливає на якість та
мікроелементний склад води. За даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ) 80% захворювань
людства пов’язане з використанням неякісної води. Згідно з
міжнародними стандартами якості питної води, Директиви
Ради ЄС 98/83 та національного стандарту України ДСТУ
7525:2014, визначений чіткий перелік хімічних та
токсикологічних груп показників якості питної води.
Методи. Дослідження проводились на базі Державного
науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи в лабораторії атомно-
абсорбційної спектрометрії методом атомно-емісійної
спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою згідно з ДСТУ
ISO 11885:2005.
Результати. Всього проведено 1057 досліджень води,
відібраної із свердловин в різних областях України (Київська,
Полтавська, Вінницька, Хмельницька, Сумська, Чернігівська,
Рівненська, Одеська), з них виявлено 3 позитивних результати
(1,6%) на вміст мангану. Результати досліджень води
показали, що кількісний вміст плюмбуму та кадмію в зразках
різний і коливається в діапазоні 0,002-0,005 мг/кг, що є в межах
нормативних значень. Кількісний вміст хрому, кобальту,
мангану і молібдену також відрізняється в залежності від
регіону відібраних зразків, проте не перевищує максимально
допустимих рівнів. Арсен та ртуть в усіх зразках води
визначались в мінімальних концентраціях або навіть нижче
межі визначення методу (5,0 мкг/кг). Кількісний вміст феруму
майже в усіх зразках води знаходився на межі гранично
допустимої концентрації (ГДК) – 0,2 мг/кг, проте не
перевищував їх. Алюміній, натрій, цинк та купрум не
перевищували нормативних значень. Проте, манган у трьох
пробах був виявлений з перевищенням ГДК, що складає 0,05
мкг/кг та, відповідно, становив 0,065 мкг/кг; 0,078 мкг/кг та
0,084 мкг/кг.
Висновки. Встановлено, що всі досліджувані зразки води,
відібрані із різних регіонів України, за вмістом хімічних
елементів відповідають вимогам чинної нормативної
документації, окрім трьох зразків води (Київська, Сумська,
Полтавська область), які перевищували ГДК за манганом.
Манган і його сполуки широко використовуються у
промисловості, однак у високих концентраціях є дуже
токсичними і здатними викликати отруєння. Різниця в
концентраціях кожного з елементів залежала від регіону, пори
року та місця відбору зразка. Проте проводити надалі
моніторингові дослідження питної води є обов’язковою
вимогою для забезпечення здоров’я нації.
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# 439. Control of Concentrations of Pollen of Artemisia and
Ambrosia in Ukraine
Palamarchuk O., Rodinkova V., Kremenska L., Bilous O.
Pirogov Vinnytsia National Medical University

Introduction. Environmental pollutants that may pose a threat to
humans health include allergenic plant pollen. The latest theory of
the allergy cause claims that the immune system confuses plant
pollen with bacteria and viruses, which humans are not much
exposed to now due to the urbanized lifestyle. Pollen changed its
chemical properties as well due to air pollution. It causes the
immune response of the body, provoking the seasonal allergies.
Ragweed (Ambrosia) pollen is the one of the strongest
environmental allergens, which along with the wormwood
(Artemisia) belongs to the Asteraceae family. Proteins of Ambrosia
pollen are related to the Artemisia’ one. While mugwort and
ragweed are widely spread in Ukraine, the symptoms of pollen
allergy continue through summer and fall as long as the pollen of
both types is seen in the air.
Thus, the aim of our study was to determine the timing of weed
pollination in Ukraine to prevent the population exposure to a
biologically hazardous pollen of these plants.
Methods. Air samples were taken in July-October 2016-2018 in four
cities of Ukraine located in different climatic zones. They were Kyiv
(Forest zone), Vinnytsia (Forest-steppe), Kharkiv and Kryvyi Rih
(Steppe).
Samples were taken using a volumetric sampler of a Hirst type in
Vinnytsia. Rotorod sampler was utilized in Kyiv, Kharkiv and Kryvyi
Rih. Samples were sent to Vinnytsia. All of them were read here
under a microscope and the result were converted using correction
factor to the pollen concentration per cubic meter of air. The
symptoms of pollen-sensitive people were monitored in all the cities
too.
Results. Average daily concentrations of weed pollen above 10
pollen/m3 were observed from July 26th to October 4th. The first
signs of hay fever appear in patients from July 20 during the
flowering of mugwort and continuously lasted with the onset of
ragweed pollination through August and September. Then
symptoms stopped in the North, in the Forest zone of Ukraine. In
the Center (Forest-Steppe) they continue up to mid, and in the
South (Steppes) – up to the end of October.
The highest concentrations of mugwort pollen were observed from
August 1 to August 15, and of ragweed pollen – from August 23 to
September 16. The threat of pollen exposure, as well as the risk of
allergy symptoms, was highest currently.
Conclusions. The highest concentrations of hazardous pollen
grains of weeds are observed in Ukraine from the beginning of
August to the mid of September. Informing the public about the
pollen risks helps to control the allergy symptoms.

# 439. Контроль концентрацій пилку полину та амброзії в
Україні
Паламарчук О., Родінкова В., Кременська Л., Вілоус О.
Вінницький національний медичний університет імені М.І.
Пирогова

Вступ. До об’єктів довкілля, які можуть становити загрозу для
здоров’я людини, належить алергенний пилок рослин. Новітня
теорія причин виникнення алергії говорить, що імунна система
плутає пилок рослин із бактеріями та вірусами, експонування
до яких у людини знизилось через урбанізований стиль життя.
Пилок змінив свої хімічні властивості через забруднення
атмосфери, а тому і викликає імунну відповідь організму,
провокуючи виникнення сезонної алергії.
Одним з найсильніших алергенів є пилок амброзії, яка, як і
полин, входить до Родини Айстрові. Білки амброзії споріднені
із білками полину, який є повсюдним в Україні. Тому симптоми
сезонної алергії до пилку бур’янів тривають влітку та восени
так довго, як у повітрі знаходяться пилкові зерна названих
алергенів.
Тому метою нашої роботи було визначити періоди, коли у
повітрі України триває сезон палінації бур’янів, щоб
попередити експонування населення до біологічно
небезпечного пилку полину та амброзії.
Методи. Зразки повітря відбирались у чотирьох містах
України, розташованих у різних кліматичних зонах – у лісовій
(Київ), лісостеповій (Вінниця) та степовій (Харків та Кривий Ріг)
у липні-жовтні 2016-2018 років.
У Вінниці зразки відбирались волюметричним
пробовідбірником Буркард типу Хірст. У Києві, Харкові та
Кривому Розі – приладом Ротород, – та надсилалися у
Вінницю. Тут всі зразки аналізувались під мікроскопом, а
результат переводився за відповідною формулою в
концентрацію пилку у кубометрі повітря. Одночасно у всіх
названих містах відстежувались симптоми людей, чутливих до
пилку.
Результати. Було встановлено, що середньодобові
концентрації пилку бур’янів, вищі за 10 п.з./м3 спостерігались з
26 липня по 4 жовтня. Перші симптомі алергії до пилку бур’янів
з’являються у пацієнтів з 20 чисел липня під час цвітіння
полину і безперервно подовжуються і з початком палінації
амброзії у серпні та вересні. Тоді симптоми закінчуються на
півночі, у лісовій зоні України. У центрі в лісостепу вони
продовжуються до середини, а на півдні (степ) вони тривають
до кінця жовтня.
Найвищі концентрації пилку полину спостерігались у період з 1
по 15 серпня, а амброзії – з 23 серпня по 16 вересня. Тоді
загроза експонування до цього пилку, а також ризик
виникнення симптомів алергії були найвищими.
Висновки. Найвищі концентрації біологічно небезпечних
пилкових зерен полину та бур’янів спостерігаються в Україні з
початку серпня до середини вересня. Контроль концентрацій
пилку полину та амброзії зменшує їх біологічну загрозу.
Інформування населення про небезпеку у цей період
допомагає зменшити ризик виникнення алергії.
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# 440. Study of Bee Pollen Pellet Effect on Non-Specific
Resistance Indicators during Chronic Irradiation
Taller O.1, Boieva S.1, Stryzhak N.1, Kotovskiy I.2, Slyusarev O.1,
Raksha-Slyusareva O.1
1Donetsk National Medical University;
2SI L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine

Introduction. In Ukraine, the big problem is the constant exposure
to low-intensity ionizing radiation, which is accompanied by man-
made pollution of the environment, especially in large industrial
cities. The use of natural adaptogens with immunomodulatory
effects allows improving the quality of life in such conditions. The
objective of the work was to investigate the bee pollen pellet effect
in chronic irradiation conditions on non-specific resistance indices in
model animal studies.
Methods. The studies were conducted on white rats in groups
made of 25 animals. Animals had been irradiated with a dose of 6.5
Gy for 30 days. The control group of animals was in the usual diet.
The main group of animals additionally received treatment with the
bee pollen pellet. Before and after irradiation, non-specific
resistance of the organism was determined in animals: the content
of leukocytes, neutrophils, monocytes, natural killer cells and the
biochemically determined bactericidal activity of neutrophils
according to the nitroblue tetrazolium reduction test (NTB test).
Results. The indices of the NBT-test decreased 4 times in the
control group after irradiation compared to the baseline data
indicating the inhibition of non-specific resistance in chronic
radiation conditions. At the same time, the total content of
leukocytes increased by 5.6% compared with intact animals, the
content of monocytes grew almost twice, young and stab
leukocytes, eosinophils and natural killers, which were absent
before irradiation, appeared. The obtained results testified to the
overstrain of non-specific resistance at the level of failure of its
capabilities.
The NBT test in the main group after irradiation was the same level
as that of the intact animals, and by 218.2% higher than that of the
control group. The content of leukocytes was by 56% higher, mainly
due to rod nuclear cell leukocytes, monocytes, lymphocytes and
eosinophils (their content increased by 73-1700%). Young forms of
neutrophilocytes and natural killers were not detected that proves
an adaptive bee pollen pellet effect on a system of non-specific
resistance and its radioprotective effect.
Conclusions. The bee pollen pellets have radioprotective
properties regarding the bactericidal function of peripheral blood
neutrophils, which can be used to create functional food and
nutritional supplements for improving the quality of life of the
population in industrial regions with a permanent effect of ionizing
low-intensity irradiation.

# 440. Вивчення впливу бджолиного обніжжя на показники
неспецифічної резистентності при хронічному опроміненні
Таллер О.1, Боєва С.1, Стрижак Н.1, Котовський І.2, Слюсарев
О.1, Ракша-Слюсарева О.1
1Донецький національний медичний університет;
2ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського» НАМН України

Вступ. Для України великою проблемою є постійна дія
іонізуючого опромінювання низької інтенсивності, до якого
додається техногенне забруднення довкілля, особливо у
великих промислових містах. Поліпшити якість життя в таких
умовах дозволяє використання природних адаптогенів з
імуномоделюючою дією. Метою роботи було дослідження
впливу бджолиного обніжжя в умовах хронічного опромінення
на показники неспецифічної резистентності в модельних
дослідженнях на тваринах.
Методи. Дослідження проводили на білих щурах, згрупованих
по 25 особин. Тварини опромінювались у дозі 6,5 Гр протягом
30 днів. Контрольна група тварин знаходилась на звичайному
раціоні. Основна група тварин додатково отримувала курс БО.
До та після опромінення у тварин визначали показники
неспецифічної резистентності організму: вміст лейкоцитів,
нейтрофілів, моноцитів, природних кілерів та біохімічно
обумовлену бактерицидну активність нейтрофілів за даними
реакції відновлення нитросинього тетразолію (НСТ-тесту).
Результати. В контрольній групі після опромінення показники
НСТ-тесту знижувалися у 4 рази порівняно з вихідними
даними, що свідчило про пригнічення неспецифічної
резистентності в умовах хронічного опромінення. При цьому
сумарний вміст лейкоцитів збільшувався на 5,6% порівняно з
інтактними тваринами, майже вдвічі зростав вміст моноцитів,
з’являлися юні та паличкоядерні лейкоцити, еозинофіли та
природні кілери, які були відсутні до опромінення. Отримані
результати свідчили про перенапруження неспецифічної
резистентності на рівні зриву її можливостей.
В основній групі дослідження після опромінення показники
НСТ-тесту були на рівні інтактних тварин і на 218,2%
перевищували показник контрольної групи. Вміст лейкоцитів
був підвищеним на 56%, в основному за рахунок
паличкоядерних лейкоцитів, моноцитів, лімфоцитів та
еозинофілів (їх вміст підвищений на 73-1700%).Юні форми
нейтрофілоцитів та природні кілери не виявлялись, що
свідчить про адаптивний ефект бджолиного обніжжя на рівні
системи неспецифічної резистентності та її радіопротективну
дію.
Висновки. Бджолине обніжжя має радіопротективні
властивості щодо бактерицидної функції нейтрофілів
периферійної крові, що може бути використано при створенні
продуктів функціонального харчування і харчових добавок для
покращення якості життя населення в промислових регіонах з
постійною дією іонізуючого низькоінтенсивного опромінення.
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# 482. Hygienic Assessment of the Intensity of Pesticide Use
and Their Effects on Health
Zavtoni M.1, Opopol N.2
1National Agency for Public Health, Moldova;
2State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testimiteanu”,
Moldova

Introduction. In the conditions of intensive agricultural production,
pesticides are a particular threat to ecosystems. Modern agriculture
uses more than 50,000 chemical compounds, most of which are
synthesized by humans, and do not meet in nature.
It is worth mentioning that, globally, agriculture is considered to be
one of the most dangerous sectors as pesticides leads to
contamination and exposure inevitable intentional/unintentional
certain categories of the population, and through their accumulation
in soil and water underground presents a permanent and potential
long-term risk. The use of pesticides to increase agricultural
productivity is currently estimated to be a global environmental
hazard, placed on the third place by WHO's "Our Planet Our Health"
report. Every year more than 200,000 tons of pesticides are used in
Europe to combat diseases, pests and weeds in agriculture.
Methods. The existing system of plant protection against diseases
and pests, in all complexity, served as a subject of study. The
pesticide management processes, the working conditions of people
exposed professionally to pesticides, the results of the sanitary-
chemical laboratory investigations of agricultural products were
evaluated. The study used hygienic, mathematical, statistical,
analytical-comparative, sanitary-chemical (toxicological,
spectrophotometric) methods.
Results. The interest in issues related to the management and use
of pesticides, their impact on health has stimulated us to initiate a
more in-depth study of these problems.
It was found, as in the years 2000-2017 the average amount of
pesticide used was 2448.5 tons in the year. The number of products
used in the territory of the country in the years 2010-2017 compared
to the years 2000-2007 increased from 100 to 838. Laboratory
investigation of the occupational environment to pesticide residues
in the use processes allowed us to record enough eloquent results.
According to WHO data, in the world are reported annually about
26,000,000 acute pesticide poisoning of which 220,000 are fatal.
Conclusion. High biological activity and deliberate application of
pesticides in agriculture pose a potential risk to human health and
the environment. The issue of the health status of the population in
relation to the application of pesticides is of utmost importance for
public health. Studying the factors that can lead to premorbid and
morbid conditions, optimizing the activity of the categories of
persons involved in pesticide management processes have a great
medical and social importance. The obtained results indicate the
need to continue the study to generalize scientifically substantiated
conclusions.

# 482. Гігієнічна оцінка інтенсивності використання
пестицидів та їх вплив на здоров'я
Завтоні М.1, Опополь Н.2
1Національне агентство громадського здоров'я, Республіка
Молдова;
2Державний університет медицини і фармації «Ніколає
Тестимітану», Республіка Молдова

Вступ. В умовах інтенсивного сільськогосподарського
виробництва пестициди становлять особливу загрозу для
екосистем. Сучасне землеробство використовує більше 50 000
хімічних сполук, більшість з яких синтезуються людиною і не
зустрічаються в природі.
Варто відзначити, що в усьому світі сільське господарство
вважається одним з найнебезпечніших секторів, оскільки
пестициди призводять до забруднення та неминучого
навмисного чи ненавмисного контакту з певними категоріями
населення, а, завдяки їхньому накопиченню в ґрунті та
підземних водах, довгостроковий ризик є постійним і
потенційним. Використання пестицидів для підвищення
продуктивності сільського господарства в даний час
оцінюється як глобальна екологічна небезпека, що займає
третє місце у звіті ВООЗ «Наша планета наше здоров'я».
Щорічно в Європі використовується більше 200 тис. тон
пестицидів для боротьби з хворобами, шкідниками та
бур'янами в сільському господарстві.
Методи. Предметом дослідження була наявна система захисту
рослин від хвороб і шкідників, у комплексі. Оцінено процеси
управління пестицидами, умови праці людей, які професійно
піддаються контакту з пестицидами, результати санітарно-
хімічних лабораторних досліджень сільськогосподарської
продукції. У дослідженні використовувалися гігієнічні,
математичні, статистичні, аналітико-порівняльні, санітарно-
хімічні (токсикологічні, спектрофотометричні) методи.
Результати. Інтерес до питань, пов'язаних з управлінням та
використанням пестицидів, їх вплив на здоров'я стимулював
нас до ініціювання більш глибокого вивчення цих проблем.
Встановлено, що в 2000-2017 рр. середня кількість
використаних пестицидів становила 2448,5 тон на рік.
Кількість субстанцій, що використовуються на території країни
в період 2010-2017 рр., у порівнянні з 2000-2007 роками,
збільшилася з 100 до 838. Лабораторне дослідження
середовища на залишки пестицидів у виробничих процесах
дозволило реєструвати достатньо однозначні результати. За
даними ВООЗ, у світі щорічно повідомляється про 26 000 000
гострих отруєнь пестицидами, з яких 220 тисяч є
смертельними.
Висновок. Висока біологічна активність та планомірне
застосування пестицидів у сільському господарстві є
потенційним ризиком для здоров'я людини та навколишнього
середовища. Питання стану здоров'я населення стосовно
застосування пестицидів є надзвичайно важливим для
здоров'я населення. Вивчення факторів, які можуть призвести
до преморбідних і хворобливих станів, оптимізації діяльності
категорій осіб, залучених до процесів управління пестицидами,
мають велике медичне і соціальне значення. Отримані
результати свідчать про необхідність продовження
дослідження для узагальнення науково обґрунтованих
висновків.
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10. MANAGEMENT AND RISK MITIGATION IN HEALTH CARE AND
VETERINARY MEDICINE

10. УПРАВЛІННЯ І ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ
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# 054. Potential of higher medical education for biological
threats counteraction
Krushynska T.1, Ishchenko O.1, Zakharov S.1, Shtepa O.2,
Stepanskyi D.1
1SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Educational trend is considered as one of the key
destinations in biological threat de-risking. Every year more than
seven thousand Ukrainian students are enrolled in higher medical
educational establishments. The development of relevant students’
competencies is an important scientific and practical task. In recent
years, future physicians’ acquiring knowledge on biosafety has been
studied in association with bioethics, with an emphasis on the latter.
Whereas, a system research of the graduate medical education
potential to counter biological threats on the levels of planning,
organization and evaluation of the Ukrainian specialist training
outcomes has not yet been conducted.
Methods. Structural and logical analysis of regulatory documents
on the organization of educational process for Masters of Medicine
was conducted to determine the place and relative volumes of
biosafety issues in the curriculum. A comparative analysis of
methodological materials on relevant academic disciplines was
performed to determine the implementation level of program
requirements. Testing and questioning of students was carried out
as ascertaining experiment.
Results. There is a certain background for biosafety training
covered in the Master of Medicine's Educational Program. It
regularizes the development of professional competence in the
evaluation of biological determinant impact on health status and
achievement of an appropriate normative learning outcome, which
are implemented through the study of 26 (i.e. 48%) basic and
special disciplines. Licensed exams, which are an assessment
instrument at the state level, also contain biosafety questions (from
1.1% to 14% of content-related sections). However, the analysis of
work programs and course schedules showed that these sections
are not a priority in any discipline. The questionnaire survey has
highlighted that the learning subjects, mainly focused on the issues
concerning biological threats, were microbiology, ecology, hygiene
and medical biology. Whereas the informativeness of the other
disciplines was significantly lower. The assessment of biosafety
knowledge survival rate was obtained through testing. The third-
year students’ performance was on the average 33.3% test score,
with the best result of 66.7%, while the fifth-year students provided
38.6% and 55.6% of correct answers, respectively. The knowledge
survival rate at the level of 30% is common for higher school under
the conditions of unprepared testing. The better average result of
senior students was achieved due to the study of the Infectious
Diseases course. Students appeared to be well-informed about the
properties of microorganisms as agents of biological threat.
However, poor knowledge of basic terminology and evaluation of
the antibiotic resistance spreading as a risk factor have been
revealed.
Conclusions. The educational standards adopted in Ukraine
provide the potential opportunity for high-quality training of medical
professionals to stand up to biological threats. A holistic solution of
this problem requires the development of educational resources, an
adequate presentation of the biosecurity issues in the content of
specific academic disciplines, coordinated through the
comprehensive program creation.

# 054. Потенціал вищої медичної освіти у протидії
біологічним загрозам
Крушинська Т.1, Іщенко О.1, Захаров С.1,Штепа О.2,
Степанський Д.1
1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Освітній напрямок вважається одним з ключових у
зниженні ризиків біологічної загрози.Щороку більше семи
тисяч вітчизняних студентів вступають до медичних вишів.
Набуття ними відповідних компетентностей становить важливу
наукову та практичну задачу. У останні роки розглядалося
засвоєння майбутніми медиками знань з біобезпеки у
комплексі з біоетикою, з акцентом на останню. Тоді як
системне дослідження потенціалу вищої медичної освіти щодо
протидії біологічним загрозам на рівнях планування, організації
та оцінювання результатів підготовки спеціалістів в Україні
досі не проводилося.
Методи. Структурно-логічний аналіз нормативних документів з
організації підготовки магістрів медицини застосовувався для
з‘ясування місця та відносних обсягів питань біобезпеки у
навчальній програмі. Порівняльний аналіз методичних
матеріалів з відповідних навчальних дисциплін використано
для виявлення рівня реалізації програмних вимог. Тестування
та анкетування студентів проводилося у якості констатуючого
експерименту.
Результати. У освітній програмі магістрів медицини закладене
певне підґрунтя для підготовки з питань біобезпеки. Вона
регламентує формування фахової компетентності з оцінювання
впливу біологічних детермінант на стан здоров’я та досягнення
відповідного нормативного результату навчання, що
реалізується через вивчення 26 (тобто 48%) базових та
фахових дисциплін. Ліцензійні іспити, які є інструментом
оцінювання на державному рівні, також містять питання
біобезпеки (від 1,1% до 14% змістових розділів). Однак аналіз
робочих програм та тематичних планів показав, що для жодної
дисципліни ці розділи не є пріоритетними. За даними
анкетування студентів, біологічним загрозам увага приділялася
в основному на заняттях з мікробіології, екології та гігієни, а
також медичної біології. Тоді як інформативність інших
дисциплін значно поступалася стороннім ресурсам. Зріз
«виживання» знань з біобезпеки отримано за допомогою
тестування. У студентів ІІІ курсу було в середньому 33,3%
вірних відповідей при найкращому результаті 66,7%, у
студентів V курсу, відповідно, 38,6% та 55,6%. Виживання
знань на рівні 30%, за умов тестування без підготовки, є
звичайним для вищої школи. Кращий середній результат
старшокурсників випливає з вивчення ними дисципліни
«Інфекційні хвороби». Студенти виявилися добре обізнаними
щодо властивостей мікроорганізмів як агентів біологічної
загрози. Проте, виявлено слабке знання базової термінології та
недооцінювання ризиків поширення
антибіотикорезистентності.
Висновки. Прийняті в Україні освітні стандарти дають
потенційну можливість якісної підготовки лікарів щодо протидії
біологічним загрозам. Комплексне вирішення цієї задачі
потребує розробки освітніх ресурсів, адекватного
відображення питань біозахисту у змісті конкретних
навчальних дисциплін, узгодженого через створення наскрізної
програми.
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# 058. Calculation of the Need for Hospital Beds for the
Population of Ukraine within the Healthcare System Reform
Framework
Markovych V.1, Koval H.2
1SI Zakarpattia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine,
2Uzhhorod National University

Introduction. The National Healthcare Reform Strategy in Ukraine
implies restructuring of inpatient care already in 2019-2020, and one
of its guiding documents was the Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine (CMU) of November 25, 2015, No. 1024 "On
Approval of the Norm of Provision with Hospital Beds for 10
Thousand People". The above Resolution was canceled by the
Resolution of the Kyiv Administrative Court of Appeal No.
826/6046/16 of January 31, 2017, due to the lack of proper
calculations and no prior publication of its draft for public
consultations. Considering the fact that the corresponding
calculations have not been provided by the government to date, the
purpose of the study is to substantiate and carry out the calculation
of the need for inpatient beds for the population of Ukraine.
Methods.We used in this study method of demographic analysis,
comparative method, organizational modeling, and medical-
statistical method.
Results. The study involved investigation of the practice of
providing inpatient medical care in the member states of the
European Union (EU), in particular, the rates of hospitalization, the
average number of the days of stay and the bed occupancy per
year. On the basis of analysis and generalization of these data,
calculations of the need for hospital beds for the population of
Ukraine were made. As of 09/01/2018, in Ukraine, there are more
than 303 thousand beds in hospitals, or 71.9 beds per 10 thousand
of people with the estimated population of 42.23 million people. The
mentioned population numbers were adjusted taking into account
the fact that, according to the CMU, 3.2 million Ukrainians work
abroad permanently, and 7 to 9 million people work abroad on a
temporary basis. At the hospitalization level of 20% of the
population per year, 333 days of bed occupancy per year and 10
days of the hospital stay, the calculation of the need for hospital
beds for the population of Ukraine is 234.4 thousand beds, which is
60.0 beds per 10 thousand population (39.03 million people), while
55.0 in the EU.
Conclusions. The research included quantitative calculation of the
need for hospital beds in the framework of the National Healthcare
Reform Strategy and it was found that there is significant reserve in
Ukraine for optimizing hospital beds stock. In order to provide
effective implementation of the healthcare reform, to define the
required volumes and additional sources of funding for inpatient
care, additional research and calculation of medical personnel
needs, total expenditures, including those for wages, treatment and
food for patients, should be carried out.

# 058. Розрахунок потреби в лікарняних ліжках для
населення України у рамках реформування системи
охорони здоров’я
Маркович В.1, Коваль Г.2
1ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ
України»,
2ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Вступ. Національна стратегія реформування системи охорони
здоров’я в Україні передбачає реформу стаціонарної медичної
допомоги вже в 2019-2020 роках, одним із керівних документів
якої була Постанова Кабінету Міністрів України (КМУ) від
25.11.2015 р. №1024 «Про затвердження нормативу
забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у
розрахунку на 10 тис. населення». Вказану Постанову через
відсутність належних розрахунків і не проведення
попереднього оприлюднення її проекту для консультацій з
громадськістю було скасовано Постановою Київського
апеляційного адміністративного суду від 31.01.2017 р.
№826/6046/16. Враховуючи те, що відповідні розрахунки на
сьогоднішній день так і не були надані урядом, метою роботи є
обґрунтування та проведення розрахунку потреби в
стаціонарних лікарняних ліжках для населення України.
Методи. У роботі використовувались методи демографічного
аналізу, порівняльний, організаційного моделювання, медико-
статистичний.
Результати. У ході дослідження було проведено вивчення
практики надання стаціонарної медичної допомоги у країнах-
членах Європейського Союзу (ЄС), зокрема показників рівня
госпіталізації, середнього перебування хворого на ліжку та
роботи ліжка за рік. На підставі аналізу та узагальнення цих
даних було виконано розрахунки потреби в лікарняних ліжках
для населення України. Станом на 01.09.2018 р. в Україні
нараховується більше 303 тисяч ліжок в стаціонарах, або 71,9
ліжка на 10 тис. населення при розрахунковій кількості
населення 42,23 млн. жителів. У проведеному дослідженні
згадані дані чисельності населення були скореговані із
врахуванням того, що за даними КМУ, на постійній основі за
кордоном працює 3,2 млн. українців, а на тимчасовій – від 7 до
9 млн. жителів. При рівні госпіталізації 20% від кількості
населення в рік, 333 днях роботи ліжка за рік та 10 днях
перебування хворого на ліжку розрахунок потреби в
лікарняних ліжках для населення України складає 234,4 тис.
ліжок, що становить 60,0 ліжок на 10 тис. наявного в країні
населення (39,03 млн. жителів), при 55,0 – у країнах ЄС.
Висновки. У роботі проведено кількісний розрахунок потреби
в лікарняних ліжках у рамках Національної стратегії
реформування системи охорони здоров’я та встановлено, що в
Україні існує значний резерв для оптимізації ліжкового фонду
стаціонарів. З метою ефективного проведення реформи
охорони здоров’я, визначення необхідних обсягів та
додаткових джерел фінансування стаціонарної медичної
допомоги потрібно провести додаткові дослідження та
розрахунки потреб у медичному персоналі, загальних
видатках, у тому числі на заробітну плату, лікування та
харчування хворих.
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# 066. Modern Methods of Field Work Used by the Preventive
Medicine Service of the Ministry of Defense of Ukraine
Lytovka S.1, Kozachenko N.2, Lykhova M.3, Rodyna N.4, Ivanko O.5,
Kozhokaru A.5
1Central Sanitary and Epidemiological Department of the MoD of
Ukraine;
210th Regional Sanitary and Epidemiological Department of the
MoD of Ukraine;
3108th Regional Sanitary and Epidemiological Department of the
MoD of Ukraine;
4SI Kyiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
5Ukrainian Military Medical Academy

Introduction. The risk of emergencies of various nature in the
areas of deployment of troops, including in the area of the Joint
Forces Operation (JFO), determines the need to use mobile
sanitary-epidemiological groups to minimize these effects to ensure
the sanitary-epidemiological well-being of the troops and the
population. One of the activities is the study of material that contains
biologically pathogenic agents using molecular genetic methods.
Objective: to determine the capabilities of the mobile medical
laboratory (MML) by the Preventive Medicine Service of the Ministry
of Defense of Ukraine in the field for the needs of the Armed Forces
of Ukraine.
Methods. The analysis of regulatory, methodological, technical
documentation for conducting laboratory studies in the field
conditions in MML.
Results. Modern challenges in the conduct of armed conflicts
require the rapid identification of pathogens that may affect the
combat capability of military units. Rapid response to the timely
implementation of anti-epidemic measures in military units in the
places of permanent deployment, at the sites and in the area of the
Joint Forces Operation (JFO) is very important.
With the help and support of the Defense Threat Reduction Agency
(DTRA), the divisions of the Preventive Medicine Service provided
MML based on Mercedes Sprinter vehicles for carrying out
molecular genetic studies, in particular, the polymerase chain
reaction (PCR) method. This allowed speeding up the processing of
biological materials in order to confirm the clinical diagnosis.
Currently, the specialists have been trained to work in the field, and
questions of interaction with other interested organizations have
been worked out. MML is able to work in an independent mode for a
long time, its operating duration depends on the task and the
number of test systems. It is unique and currently has no analogues
in Ukraine.
Conclusions. Mobile units of the Preventive Medicine Service are
able to perform tasks as prescribed using PCR and respond
promptly to changes in the sanitary-epidemiological situation in the
field, including in areas of the Joint Forces Operation (JFO).

# 066. Сучасні методи роботи підрозділів Служби
превентивної медицини МО України в польових умовах
Литовка С.1, Козаченко Н.2, Лихова М.3, Родина Н.4, Іванько О.5,
Кожокару А.5
1Центральне санітарно-епідеміологічне управління МО України;
210 регіональне санітарно-епідеміологічне управління МО
України;
3108 регіональне санітарно-епідеміологічне управління МО
України;
4ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
5Українська військово-медична академія

Вступ. Ризик виникнення надзвичайних ситуацій різного
характеру в районах дислокації військ, в тому числі в зоні
проведення Операції об’єднаних сил (ООС), визначає
необхідність використання мобільних (пересувних) санітарно-
епідеміологічних груп з метою мінімізації цих наслідків для
забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя військ
та населення. Одним із напрямків діяльності є дослідження
матеріалу, який містить біологічно патогенні агенти за
допомогою молекулярно-генетичних методів.
Мета: визначення спроможностей мобільної лабораторії
медичної (МЛМ) Службою превентивної медицини МО України
у польових умовах для потреб ЗС України.
Методи. Проведений аналіз нормативно-правової, методичної,
технічної документації щодо проведення лабораторних
досліджень в польових умовах в МЛМ.
Результати. Сучасні виклики під час ведення збройних
конфліктів вимагають швидкого визначення збудників, що
можуть вплинути на боєздатність військових колективів.
Оперативне реагування з метою своєчасного проведення
протиепідемічних заходів у військових колективах у місцях
постійної дислокації, на полігонах та у районах проведення
ООС є вкрай важливим.
За допомогою та підтримки Агентства зі зменшення загрози
Міністерства оборони США підрозділи Служби превентивної
медицини забезпечені МЛМ на базі автомобілів Мерседес
Спринтер для проведення досліджень молекулярно-
генетичними методами, зокрема методом полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР). Це дало можливість пришвидшити
процес обробки біологічних матеріалів з метою підтвердження
клінічного діагнозу.
На даний час проведено навчання фахівців для роботі у
польових умовах, відпрацьовані питання взаємодії з іншими
зацікавленими організаціями. МЛМ спроможна працювати в
автономному режимі тривалий час, термін її роботи залежить
від поставленого завдання та кількості тест систем. Вона є
унікальною та на даний час не має аналогів на теренах
України.
Висновки. Мобільні підрозділи Служби превентивної
медицини здатні виконувати завдання за призначенням з
використанням ПЛР та своєчасно реагувати на зміну
санітарно-епідеміологічної обстановки в польових умовах, в
тому числі у районах проведення ООС.
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# 090. Empathic Ability of Medical Students as Component of
Skills Ensuring the Responsiveness of Public Health System
Kriachkova L.
SI Dnіpropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. The medical industry aims, which include improving
the population health, maintaining the financial equity, enhancing
the system responsiveness to people’s expectations, reflect on the
requirements for future doctors. Responsiveness covers aspects of
the public health system involving the patients’ cooperation with the
system, such as respecting patient’s dignity, autonomy, prompt
service, good communication, etc. Empathy is particularly important
for responsiveness.
Objective is to evaluate the empathic abilities of medical students as
a component of future skills ensuring the public health system
response to the population needs.
Methods. The empathic abilities were evaluated in 131 medical
students of the 1-6 years of study of the Dnipropetrovsk Medical
Academy of the MoH of Ukraine during 2018. Self-assessment was
carried out using the multifactor empathy questionnaire of M. Davis
(1983) (Interpersonal Reactivity Index IRI). IRI measures four
separate aspects of empathy: decentration (Perspective Taking –
РТ), empathy (Fantasy – FS), empathic concern (ЕС), personal
distress (PD), which form the cognitive (РТ and FS) and emotional
(ЕС and PD) components.
Information confidentiality was protected by the students’ ID
depersonification.
Scoring was carried out in accordance with the method key
(www.sjdm.org/dmidi/files/Davis_(1980)_IRI.doc). The higher scores
correspond to a higher level of the certain empathy aspect.
The results were processed using descriptive and analytical
statistical methods by STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., Serial No.
AGAR909E415822FA).
Results. The cognitive component of empathy in the examined
students was slightly higher: median and inter-quartile range of RT
– 16.0 (14.0; 19.0); FS – 18.0 (14.0; 23.0). There was revealed
almost the same level of the elements of emotional component: EC
– 15.0 (12.0; 17.0); PD – 14.0 (12.0; 17.0). Empathetic concern,
which is the most valid subscale and associated with helping other
people, is more pronounced in the female respondents – 15.0 (13.0;
18.0) versus the male respondents – 12.0 (10.0; 15.0); statistically
significant differences according to the Mann-Whitney U-test made
up (p<0.001). A similar trend, determined by other researchers, was
also found for PD.
Conclusions. Empathy should occupy an important place in the
structure of professionally significant competences of future doctors,
since it is an integral part of the skills ensuring the public health
system responsiveness. To ensure a proper response to the
population’s demands, the empathy intensity of a physician
becomes important. The proportion of students with an empathy
level above average made up for RT – 72.0%, FS – 74.2%, EC –
53.8%, and PD – 53.0%. This is a good start for students to acquire
the necessary skills. The empathy of students can and should be
developed in the framework of the educational process and during
educational work.

# 090. Здатність до емпатії студентів-медиків як складова
навичок забезпечення чутливості системи охорони
здоров’я
Крячкова Л.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Цілі, що стоять перед медичною галуззю – покращення
здоров’я населення, дотримання фінансової справедливості,
підвищення чутливості системи до очікувань населення,
відбиваються на вимогах до майбутніх лікарів. Чутливість
охоплює аспекти системи охорони здоров’я, пов’язані з
взаємодією пацієнтів з нею, такі як повага гідності пацієнта,
автономія, швидке обслуговування, гарна комунікація тощо.
Особливого значення для забезпечення чутливості набуває
емпатія.
Мета – оцінка емпатичних здібностей студентів-медиків як
складової майбутніх навичок забезпечення відгуку системи
охорони здоров’я на запити населення.
Методи. Протягом 2018 року проводилася оцінка емпатичних
здібностей 131 студента-медика 1-6 курсів навчання ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
Проводилася самооцінка за багатофакторним опитувальником
емпатії М. Davis (1983) (Interpersonal Reactivity Index - IRI). IRI
вимірює чотири окремих аспекти емпатії: децентрацію
(Perspective Taking – РТ), співпереживання (Fantasy – FS),
емпатичну турботу (Empathic Concern – ЕС), особистісний
дистрес (Personal Distress – PD), які утворюють когнітивну (РТ і
FS) та емоційну (ЕС і PD) складові.
Конфіденційність інформації була захищена деперсоніфікацією
ідентифікаторів студентів.
Підрахунок балів здійснювався відповідно до ключа методики
(www.sjdm.org/dmidi/files/Davis_(1980)_IRI.doc). Більш високі
бали відповідають більш високому рівню певного аспекту
емпатії.
Обробка результатів проводилася з використанням описових й
аналітичних статистичних методів за допомогою STATISTICA
6.1 (StatSoftInc., серійний № AGAR909E415822FA).
Результати. У обстежених студентів дещо вищою виявилася
когнітивна складова емпатії: медіана та інтерквартильний
розмах РТ – 16,0 (14,0; 19,0); FS – 18,0 (14,0; 23,0). Практично
однаковий рівень елементів емоційної складової: EC – 15,0
(12,0; 17,0); PD – 14,0 (12,0; 17,0). Емпатична турбота, що є
найбільш валідною субшкалою та найбільшою мірою пов’язана
з допомогою іншим, більш сильно виражена у обстежених
жіночої статі – 15,0 (13,0; 18,0), порівняно з чоловічою – 12,0
(10,0; 15,0), статистично значущі розбіжності за критерієм
Манна-Уїтні (р<0,001). Подібна тенденція, що визначається й
іншими дослідниками, виявлена і для PD.
Висновки. Емпатія повинна займати вагоме місце у структурі
професійно-значущих компетенцій майбутніх лікарів, оскільки
вона є складовою навичок забезпечення чутливості системи
охорони здоров’я. Для забезпечення адекватного відгуку на
запити населення, важливого значення набуває ступінь
вираженості емпатії лікаря. Частка студентів з рівнем емпатії
вище середнього складає за РТ – 72,0%, FS – 74,2%, EC –
53,8% та PD – 53,0%. Це є хорошим стартом для набуття
студентами необхідних навичок. Емпатію студентів можливо і
потрібно розвивати в рамках навчального процесу та під час
виховної роботи.
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# 254. Problems of Implementation and Practical Application of
the Quality System on Requirements of ISO/IEC 17025:2017
Peshenko K., Rudova N., Tkachenko S., Gerilovych A.
NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Availability of a competent staff and technically
perfect measuring instruments do not guarantee high and stable
quality of laboratory study. A management system, requirements to
which are included in the standard ISO/IEC 17025:2017, will try to
solve this task. However, certain problems exist in the
implementation phase of the new version of the standard.
Methods. Analysis of literature sources and experience of the NSC
"IECVM" specialists while implementation of the quality system
according to the requirements of ISO/IEC 17025:2006 and ISO/IEC
17025:2017.
Findings. Transition to the new version ISO/IEC 17025:2017
suggests external and later internal staff training with identification
of new requirements as well as the following training of in-house
auditors in new standard requirements. It is necessary to determine
required changes in the laboratory management system in
accordance with new requirements. It is necessary to set deadlines
of implementation of new requirements and correction of the
laboratory documentation for a direct enterprise manager and a
quality manager. A new version requires to identify a strategy on
promotion, understanding and application the "mindset based on
risk analysis". Also, a new standard regulates the necessity of
identification of risks and opportunities that will lead to reloading of
laboratory policies. And, finally, to conduct corrective actions after
conducting an internal audit before the assessment of the National
Accreditation Agency of Ukraine.
Conclusions. Thus, research institutions, interested in successful
transition to the new version of ISO/IEC 17025:2017, should be
legally, mentally and financially prepared to implementation of these
requirements.

# 254. Проблеми впровадження та практичного
застосування системи якості за вимогами ДСТУ ISO/IEC
17025:2017
Пешенко К., Рудова Н., Ткаченко С., Герілович А.
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Наявність компетентного персоналу та технічно
досконалих засобів вимірювання не гарантує високу та
стабільну якість лабораторних досліджень. Цю задачу
намагатиметься вирішити система менеджменту, вимоги до
якої містяться в стандарті ДСТУ 17025:2017. Але на етапі
впровадження нової версії стандарту існують певні проблеми.
Методи. Аналіз літературних джерел та досвіду фахівців ННЦ
«ІЕКВМ» при впровадженні системи якості згідно вимог ДСТУ
ISO/IEC 17025:2006 та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.
Результати. Перехід на нову версію ДСТУ ISO/IEC 17025:2017
передбачає проведення зовнішнього, а потім і внутрішнього
навчання персоналу з ідентифікацією нових вимог, а також
наступне навчання внутрішніх аудиторів вимогам нового
стандарту. Треба визначити необхідні зміни в системі
менеджменту лабораторії у відповідності до нових вимог.
Безпосередньому керівнику підприємства та менеджеру з
якості необхідно встановити терміни з впровадження нових
вимог та коригування документації лабораторії. Нова версія
вимагає визначити стратегію зі сприяння, розуміння та
використання «мислення, яке базується на аналізі ризиків».
Також новий стандарт регламентує необхідність визначення
ризиків та можливостей, що веде за собою перезатвердження
політик лабораторії. І, нарешті, після проведення внутрішнього
аудиту перед оцінкою Національного агентства з акредитації
України провести коригувальні дії.
Висновки. Таким чином, науково-дослідні установи,
зацікавлені в успішному переході на нову версію стандарту
ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, повинні бути юридично, ментально
та фінансово підготовлені до впровадження цих вимог.
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# 270. The Role of the Security Service of Ukraine in Biological
Counterterrorism
Velychko M.
National Academy of the Security Service of Ukraine

Introduction. At present, only two mechanisms for preventing
biological attack are known: an effective intelligence agency and an
effective system of biosafety and biosecurity (BS&S). Intelligence
agency is preventing attacks, while the biosafety and biosecurity
system (BS&S) is minimizing its negative effect. Therefore,
counteraction to biological threats (bioterrorism, biosabotage) to the
national security of Ukraine is a priority task for the Security Service
of Ukraine (SSU).
Methods. The theoretical and methodological scope of our study
consists of the provisions of axiology, ontology, general theory of
cognition, theory of social relations, systems, information.
Results. In Ukraine, BS&S system is being reformed. Considering
the problem of bioterrorism, we mean, first of all, the events in the
Joint Forces Operation of (JFO) in the East of Ukraine, where,
according to the MoH of Ukraine, activities with pathogenic
biological agents (PBAs) are being carried out in 420 laboratories.
In general, in Ukraine, there are 4,053 microbiological laboratories:
21% are in the institutions of the State Service of Ukraine for Food
Safety and Consumer Protection, 29% – in medical and preventive
treatment facilities, 3% – in AIDS diagnosis centers, 39% – in other
ministries and departments, 4% – in research institutes , 4% – in
private institutions (17% – in the territory controlled by the terrorists
of the Donetsk People's Republic, the Luhansk People's Republic
and the Autonomous Republic of Crimea). The state also has 9 (8)
national collections of cultures, which are defined by national
legislation and are a national treasure. Taking into account the
situation in the East of the Ukraine, the possibility of using biological
weapons by Russian mercenaries in the JFO against animals,
plants and, possibly, people is not excluded. Therefore, the issue of
counteracting bioterrorism for Ukraine is more than relevant. One of
the subjects that ensures BS&S as a component of the national
security of Ukraine is the SSU, with one of the functions, under the
current legislation of Ukraine, is counter-intelligence support for the
sphere of health protection and the environment and counteraction
to biological sabotage and terrorist. Strengthening the counter-
intelligence regime is one of the priorities of today's activity of
intelligence services of the state, and the level of national security of
Ukraine directly depends on its effective functioning.
Conclusions. One of the priority tasks of the SSU under modern
conditions is counteraction to bioterrorist attacks. If terrorists use
biological weapons or their components, the level of counteraction
success depends on the special training of intelligence agency
employees who will be involved in carrying out counter-intelligence,
operational and investigative measures, as well as the availability of
appropriate personal protective equipment.

# 270. Роль Служби безпеки України в протидії
біотероризму
Величко М.
Національна академія Служби безпеки України

Вступ. Наразі відомо лише два механізми запобігання
біологічній атаці: ефективна спецслужба й ефективна система
біологічної безпеки (ББ) та біологічного захисту (БЗ) країни.
Спецслужба здатна запобігти атаці, а система біологічного
захисту (СБЗ) – максимально зменшити її негативний ефект.
Тому протидія загрозам біологічного характеру (біотероризму,
біологічній диверсії) національній безпеці України є
пріоритетним завданням для Служби безпеки України (СБУ).
Методи. Теоретико-методологічну нашої роботи складають
положення аксіології, онтології, загальної теорії пізнання, теорії
суспільних відносин, систем, інформації.
Результати. В Україні СБЗ перебуває в стані реформування.
Розглядаючи проблему біотероризму, маємо на увазі, в першу
чергу, події в зоні проведення операції об'єднаними силами
(ЗПООС) на Сході України де на даний час за відомостями
МОЗ України роботи з патогенними біологічними агентами
(ПБА), проводяться у 420 лабораторіях. Загалом в Україні
функціонує 4053 лабораторій мікробіологічного профілю: 21% –
в закладах Держпродспоживслужби України, 29% – в
лікувально-профілактичних закладах, 3% – з діагностики
СНІДу, 39% – в інших міністерствах та відомствах, 4% – в
науково-дослідних інститутах, 4% – в приватних закладах
(17% знаходяться на території підконтрольній терористам
Донецької Народної Республіки, Луганської Народної
Республіки та Автономної Республіки Крим). В державі також
функціонує 9 (8) національних колекцій культур, які визначені
національними законодавчими актами та є національним
надбанням. З урахуванням ситуації, що склалася на сході
країни не виключається можливість використання біологічної
зброї російськими найманцями у ЗПООС проти тварин, рослин
і, можливо, людей. Тому питання протидії біотероризму для
України є більш ніж актуальним. Одним із суб’єктів
забезпечення ББ та БЗ як складової національної безпеки
України є СБУ, з однією із функцій в частині компетенції,
згідно діючих Законів України є контррозвідувальне
забезпечення сфери охорони здоров’я і довкілля та протидії
диверсійно-терористичній діяльності біологічного характеру.
Посилення контррозвідувального режиму є одним із
пріоритетів сьогоденної діяльності спеціальних служб держави,
а рівень національної безпеки України напряму залежить від
ефективності його функціонування.
Висновки. Одним із пріоритетних завдань СБУ в сучасних
умовах є протидія біотерористичним посяганням. В разі
використання терористами біологічної зброї або її компонентів
рівень успішності протидії залежить від спеціальної підготовки
співробітників спецслужби, що буде задіяна в проведенні
контррозвідувальних, оперативно-розшукових і слідчих
заходах, а також наявності відповідних засобів
індивідуального захисту у особового складу.
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# 280. Indicators of Monitoring and Assessment of Hospital
Districts on the Example of Poltava Oblast
Zhdan V., Oksak H., Tovstiak M., Holovanova I.
Ukrainian Medical Stomatological Academy

Introduction. The need for the establishment of hospital districts of
the oblast is based upon. Article 352 of the Law of Ukraine
"Fundamentals of Ukrainian Legislation on Health Care", the
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November
30, No. 932 "On Approving the Procedure for the Establishment of
Hospital Districts" and the Order of the Ministry of Health of Ukraine
of 20.02.2017 No. 165 "On Approval of the Model Regulations on
the Hospital District".
The functions of the hospital council include: the development of
proposals for the financing of programs of secondary (specialized)
and emergency medical care; drawing up a plan for the
development of the hospital district; reorganization and reprofiling of
institutions providing secondary (specialized) medical care within
the hospital district, etc.
Receiving valid, reliable information on the development of the
hospital district by the members of the hospital board influences the
adoption of managerial decisions.
Methods. Descriptive design. Research of the work of the
healthcare institutions of the Poltava Oblast in 2017-2018.
Results. Improve industry management. Percentage of trained
employees. Completeness of statistical accounting information.
Number of operational and scheduled meetings and quality of report
preparation. Ensuring the financial availability of health services for
all segments of the population and adequate financing of the health
sector. Number of patients who have been rendered with services
within the guaranteed package of medical services. Ensure
geographical access to medical services. Observance of the list of
equipment by health care institutions. Percentage of updated
material and technical base (equipment) and timely serviced calls.
Increase the percentage of people that use family planning
methods, the percentage of women who regularly attend women's
consultation, and the percentage of newborns who are released
from the maternity home on breastfeeding exclusively.
Increase the number of training sessions on sanitary and
educational work, on the dangers of alcohol, smoking, narcotic
drugs. The average number of patients who regularly attend weekly
physical programs.
Conclusions. The management decision making by the Hospital
Council should be based on valid, reliable information on the
development of the hospital district. Compliance with the monitoring
and evaluation methodology makes it possible to provide the
healthcare system with qualitative and timely data at all stages of its
reform.

# 280. Індикатори моніторингу та оцінки госпітальних
округів, на прикладі Полтавської області
Ждан В., Оксак Г., Товстяк М., Голованова І.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

Вступ. Необхідність створення госпітальних округів області
зумовлене статтею 352 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров'я», постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада №932 «Про
затвердження Порядку створення госпітальних округів» та
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2017
р. № 165 «Про затвердження Примірного положення про
госпітальний округ».
До функцій госпітальної ради належать: вироблення
пропозицій щодо фінансування програм вторинної
(спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги; складення
плану розвитку госпітального округу; реорганізації і
перепрофілювання закладів, що надають вторинну
(спеціалізовану) медичну допомогу в межах госпітального
округу та ін.
Саме від отримання членами госпітальної ради валідної,
достовірної інформації щодо розвитку госпітального округу
залежить прийняття управлінських рішень.
Методи. Описовий дизайн. Дослідження роботи закладів
охорони здоров’я Полтавської області у 2017-2018 році.
Результати. Покращити менеджмент галузі. Відсоток
підготовлених (навчених) працівників. Повноту статистичної
облікової інформації. Кількість оперативних та планових нарад
та якість підготовки звіту. Забезпечення фінансової
доступності медичних послуг для всіх верств населення та
адекватного фінансування сектора охорони здоров'я. Кількість
пацієнтів, яким надано послуги в межах гарантованого пакету
медичних послуг. Гарантувати географічну доступність до
медичних послуг. Дотримання списку обладнання закладами
охорони здоров’я. Відсоток оновленої матеріально-технічної
бази (обладнання) та своєчасно обслугованих викликів.
Підвищити відсоток людей, які використовують методи
планування сім’ї, відсоток жінок, що здійснюють регулярні
візити до жіночої консультації та відсоток новонароджених, які
виписались з пологового будинку на виключно грудному
вигодовуванні.
Збільшити кількість занять з санітарно-просвітницької роботи,
щодо небезпечного вживання алкоголю, паління, наркотичних
засобів. Середня кількість пацієнтів, які регулярно відвідують
щотижневі фізичні програми.
Висновки. Прийняття управлінського рішення Госпітальною
радою має базуватися на валідній, достовірній інформації щодо
розвитку госпітального округу. Дотримання методології
проведення моніторингу та оцінювання дає можливість
забезпечити систему охорони здоров’я якісними та
своєчасними даними на всіх етапах її реформування.
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# 343. Risk Analysis as an Element of Veterinary Epidemiology
Course
Yustyniuk V.1, Kepple O.2, Nedosekov V.1
1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;
2Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products
of the National University of Life and Environmental Sciences of
Ukraine

Introduction. In the process of establishing a state policy in the
field of veterinary medicine, it is important to determine the risks in
time to assess constructive approaches to solving problems. The
purpose of risk analysis is an alternative approach to the
establishment of a specific decision-making algorithm for the
prevention of transboundary emerging diseases from the standpoint
of social and economic feasibility. The expansion of Ukraine's trade
relations is accompanied by the emergence of new potential
hazards, which necessitates the training of specialists capable of
risk assessment and management. Unfortunately, at present, the
faculties of veterinary medicine of Ukraine do not provide
educational programs that cover these topics.
Methods. Analysis, generalization, systemic approach. The main
requirements for veterinary education were analyzed on the
example of the World Organization for Animal Health (OIE)
Guidelines for a Model Core Veterinary Curriculum, as well as
international experience in implementing a risk-oriented approach to
the development of a system for the prevention and control of
infectious diseases.
Results. In accordance with the OIE Guidelines, Veterinary
Epidemiology course taught to students of veterinary faculties
should include sections such as biomathematics (biostatistics),
disease prevention and control programs (active and passive
surveillance), veterinary legislation and ethics, international trade
frameworks, as well as risk analysis. However, the curricula of the
Ukrainian Veterinary Medicine Faculties on Veterinary Epidemiology
only partially cover these issues and, in most cases, are obsolete,
and the section on risk analysis is absent at all. As the European
approach to managing the epizootic process is based on risk
analysis, the process of training specialists and ensuring the
formation of appropriate skills in the veterinary profile of all units is
extremely important. Risk analysis is an ongoing process that
requires a multidisciplinary approach involving different
professionals. The obtained results are used during the formation of
the state policy in the implementation of preventive measures. Thus,
the reorganization of the course on Veterinary Epidemiology by
incorporating the section on risk analysis plays a key role in the
preparation of a veterinary doctor whose main task is to prevent the
emergence and spread of infectious diseases in the country.
Conclusions. In terms of international trade, it is extremely
important to have highly qualified veterinary experts, whose
competence corresponds to the level of European colleagues that is
why it is necessary to introduce a section devoted to the risk
analysis at the stage of training of veterinary professionals and to
form a critical thinking of a young specialist.

# 343. Аналіз ризиків як елемент навчальної дисципліни
«Загальна епізоотологія»
Юстинюк В.1, Кеппл О.2, Недосєков В.1
1Національний університет біоресурсів і природокористування
України;
2Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБіП
України

Вступ. В процесі формування державної політики у сфері
ветеринарної медицини для оцінки конструктивних підходів до
вирішення проблем важливо вчасно визначити ризики. Метою
аналізу ризику є альтернативний підхід до створення певного
алгоритму прийняття рішень з превенції транскордонних
емерджентних хвороб з позиції соціальної та економічної
доцільності. Розширення торговельних відносин України
супроводжується появою нових потенційних загроз, внаслідок
чого виникає необхідність підготовки спеціалістів, здатних
проводити оцінку ризиків та управління ними. На жаль, на
даний час факультети ветеринарної медицини України не
забезпечують навчальні програми, які охоплюють дані
питання.
Методи. Аналіз, узагальнення, системний. Було
проаналізовано основні вимоги до ветеринарної освіти на
прикладі Керівних принципів Міжнародного епізоотичного
бюро (МЕБ) для типової базової навчальної програми для
студентів ветеринарних факультетів, а також міжнародний
досвід імплементації ризик-орієнтованого підходу в
формування системи профілактики та контролю інфекційних
захворювань.
Результати. Відповідно до рекомендацій МЕБ, курс «Загальна
епізоотологія», який викладається студентам ветеринарних
факультетів, має включати в себе такі розділи, як
біоматематика (біостатистика), програми профілактики та
контролю інфекційних хвороб (активний та пасивний нагляд),
ветеринарне законодавство та етика, вимоги до міжнародної
торгівлі, а також аналіз ризиків. Проте, навчальні плани
факультетів ветеринарної медицини України з дисципліни
«Загальна епізоотологія» лише частково охоплюють дані
питання і, у більшості випадків, є застарілими, а розділ з
аналізу ризиків відсутній взагалі. Оскільки європейський підхід
до управління епізоотичним процесом ґрунтується на аналізі
ризиків, надзвичайно важливим є процес підготовки фахівців
та забезпечення формування відповідних навичок у
спеціалістів ветеринарного профілю всіх ланок. Аналіз ризиків
– безперервний процес, який вимагає мультидисциплінарного
підходу із залученням різних спеціалістів. Отримані результати
використовуються під час формування політики держави при
впровадженні профілактичних заходів. Таким чином,
реорганізація курсу «Загальна епізоотологія» шляхом
включення розділу з аналізу ризиків відіграє ключову роль у
підготовці лікаря ветеринарної медицини, основною задачею
якого є недопущення виникнення та поширення інфекційних
хвороб на території країни.
Висновки. В умовах міжнародної торгівлі надзвичайно
важливо мати висококваліфікованих фахівців у галузі
ветеринарної медицини, компетенція яких відповідає рівню
європейських колег, саме для цього на етапі підготовки
необхідно запровадити розділ, присвячений аналізу ризиків, та
сформувати критичне мислення у молодого спеціаліста.
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# 389. Biological Safety Cabinets Certification in Public Health
Laboratories, Armenia, 2016
Palayan K.
National Center of Disease Control and Prevention of the Ministry of
Health of the Republic of Armenia

Introduction. Biological safety cabinets (BSC) are an important part
of biosafety and biosecurity. Until 2013 BSC were not certified, due
to absence of appropriate specialists and functions. BSCs
certification activities were organized within the framework of the US
Defense Threat Reduction Agency's (DTRA) Cooperative Biological
Engagement Program during 2014-2015, with the purpose of
establishing a certification process for BSCs of public health
laboratories of the Republic of Armenia. In order to implement the
certification process, a training course for six bioengineers was
organized with the support of University of Washington.
Methods. BSC certification was implemented in accordance with
NSF and EN standards. Calibrated thermo-anemometers were used
to measure air velocity in laminar flow, volumetric thermo-
anemometers were used to measure air velocity in inflow and
outflow openings, aerosol generator and aerosol photometer were
used for HEPA filter leak test, and smoke sticks and tubes were
used for air movement visualization. Generally, up to date
certification of 38 BCSs were implemented.
Results. The investigation revealed that 34 (89.5%) BCSs had
deviations; the reason of deviation is the placement on 1000 m and
more above the sea level. The number of turns made by the engine
was increased, in order the airflow velocity complies with standards.
As the result of the smoke test, 5 (13.1%) BCSs had air leak from
glass sash fronts; glass sash fronts of all 5 BCSs were the same:
from top to bottom. Among all tested units of equipment, 5 (13.1%)
BCSs had HEPA filter leak: one downstream and 4 exhaust filters.
The reason for 5 HEPA filter leak was physical damages. During the
measurement of downstream and laminar flow of 13 (34.2%) BCSs,
it was identified that the low ceiling of laboratories impedes the air
flow coming out of the exhaust filter, causing the engine to stop
rotating, so in measured points the air flow speed is not stable and
is constantly changing. The distance between HEPA exhaust filter
and the space the ceiling was 32-37 cm.
As the result of the smoke test, 5 (13.1%) BCSs had problems
because of incorrect placement of air conditioning and ventilation
systems of laboratories: the laminarity of airflow is being violated
and the air leak begins. In this case the air could be infected and
penetrate into the laboratory area.
Conclusions. BSC certification should become a mandatory
procedure. Laboratories should be designed by experienced
engineers depend on the amount of work and the BSC size. BSCs
should be registered and counted annually, based on this number a
maintenance and certification timetable should be developed. This
will prevent the environment from contamination and humans from
infection by pathogenic biological agents.

# 389. Сертифікація боксів біологічної безпеки в санітарно-
гігієнічних лабораторіях, Вірменія, 2016 рік
Палаян К.
Національний центр контролю і профілактики захворювань
Міністерства охорони здоров'я, Республіка Вірменія

Вступ. Бокси біологічної безпеки (БББ) є важливою частиною
біологічної безпеки й біологічного захисту. До 2013 року БББ не
підлягали сертифікації через відсутність відповідних
спеціалістів та функцій. Діяльність із сертифікації БББ було
організовано в межах Програми залучення до спільної
біологічної діяльності (ПЗСБД) зі підтримки Агентства
зменшення загрози США (АЗЗ) у 2014-2015 роках із метою
розробки процесу сертифікації БББ у санітарно-гігієнічних
лабораторіях Республіки Вірменії. З метою впровадження
процесу сертифікації за підтримки Вашингтонського
університету було організовано навчальний курс для 6
біоінженерів.
Методи. Сертифікацію БББ було запроваджено згідно зі
стандартами NSF та EN. Для вимірювання швидкості повітря в
ламінарному потоці використовували калібровані
термоанемометри. Для вимірювання швидкості повітря у
вхідних та вихідних отворах використовували об'ємні
термоанемометри. Для тесту на герметичність фільтру HEPA
використовували аерозольний генератор та аерозольний
фотометр. Для візуалізації руху повітря використовували
димові палички й трубки. На сьогоднішній день було виконано
сертифікацію 38 БББ.
Результати. Дослідження виявило, що 34 (89,5%) БББ мали
відхилення; причиною відхилень було встановлення на рівні
1000 м над рівнем моря і вище. Кількість обертів двигуна
збільшували, щоб узгодити швидкість повітря зі стандартами.
За результатами димового випробування для 5 (13,1%) БББ
спостерігали витік повітря в передній частині заскленої рами;
передні частини заскленої рами усіх 5 БББ були однакові за
типом: зверху донизу. З усіх досліджених одиниць обладнання
для 5 (13,1%) БББ спостерігали порушення герметичності
фільтру HEPA: 1 фільтру вихідного повітря та 4 вихлопних
фільтрів. Причиною порушення герметичності 5 фільтрів HEPA
було фізичне пошкодження. Під час вимірювання вихідного та
ламінарного потоку в 13 (34,2%) БББ було виявлено, що низька
стеля в лабораторіях перешкоджає надходженню повітря з
вихлопного фільтру, що спричиняє припинення обертання
двигуна, тому у вимірюваних точках швидкість потоку повітря є
нестабільною та постійно змінюється. Відстань між вихлопним
фільтром HEPA та стелею становила 32-37 см.
Результати димового тесту продемонстрували проблеми в 5
(13,1%) БББ через неправильне встановлення систем
кондиціювання та вентиляції в лабораторіях: ламінарність
потоку повітря була порушена, через що виникав витік повітря.
У такому разі повітря могло бути інфіковане і проникати в
приміщення лабораторії.
Висновки. Сертифікація БББ повинна стати обов'язковою
процедурою. План приміщення лабораторії мають розробляти
досвідчені інженери відповідно до обсягу роботи і розміру БББ.
БББ повинні підлягати реєстрації та щорічному обліку, на
основі якого належить розробляти графіки технічного
обслуговування й сертифікації. Це запобігатиме забрудненню
навколишнього середовища та інфікуванню людей
біологічними збудниками захворювань.
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