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INTRODUCTION – ВСТУП  

 

 

2021 INTERNATIONAL BIOTHREAT REDUCTION SYMPOSIUM 

ABSTRACT BOOK 

The International BioThreat Reduction Symposium (IBTRS) evolved from the Ukrainian Scientific Writing and 

Mentorship Program (SWMP), which is dedicated to supporting the professional development of infectious 

disease researchers in Ukraine. This year’s symposium included representation from more than 120 different 

institutions, including research institutions, oblast laboratory centers, medical universities, veterinary 

universities, agrarian universities, and healthcare institutions. Researchers and presenters from Armenia, 

Belarus, Kazakhstan, Pakistan, Poland, and Ethiopia also attended. The main goal of the symposium is to 

provide a platform for infectious disease researchers to present their research and learn about current issues 

in biological threat reduction, biorisk management, and especially dangerous pathogens.  

Because of the COVID-19 global pandemic, the IBTRS was held virtually from 29 June to 2 July 2021. The 

program included opening and closing ceremonies with distinguished speakers, pre-recorded talks, virtual 

live panels, and virtual poster sessions. Over the course of the symposium, 32 researchers delivered talks 

and nearly 160 posters were presented. In addition, 49 additional abstracts were published to provide 

participants with a broader view of ongoing research throughout Ukraine. This timely and cutting-edge body 

of work is captured herein. 

The organizing committee would like to express its gratitude to the scientific committee, the abstract 

reviewers, and virtual conference team who helped make the symposium a success. The organizers would 

also like to thank the speakers, presenters, and those who took the time to submit an abstract for the 

symposium. In this challenging time of the COVID-19 pandemic, it is noteworthy that you remain committed 

to writing summaries of your work to give others a chance to learn from your experience. Finally, the 

organizers would like to thank the Defense Threat Reduction Agency (DTRA) for its continued support and 

vision. Without DTRA’s support, this symposium would not be possible.  

The Abstract Book is organized by topical area and presentation type. All abstracts are provided in English 

and Ukrainian. This directory includes all abstracts accepted for presentation and publication at the 2021 

IBTRS.  

Consult the Science Writing Mentorship Program web page for additional science writing and communication 

resources (http://www.swmprogramua.com), and plan ahead for your participation in the 2022 IBTRS!  

  

http://www.swmprogramua.com/
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МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЗАГРОЗИ 2021 РОКУ 

ЗБІРНИК ТЕЗ 

Міжнародний симпозіум зі зменшення біологічної загрози (IBTRS) відбувається в рамках Української 

програми із написання наукових робіт (SWMP), яка присвячена підтримці професійного розвитку 

дослідників інфекційних хвороб в Україні. Цьогорічний симпозіум зібрав учасників із більш ніж 120 

різних установ, серед них науково-дослідні інститути, обласні лабораторні центри, медичні та 

ветеринарні університети, аграрні університети та заклади охорони здоров’я. Окрім українців, серед 

учасників також були присутні дослідники та доповідачі з Вірменії, Білорусі, Казахстану, Пакистану, 

Польщі та Ефіопії. Основна мета Симпозіуму – надати дослідникам емерджентних інфекційних 

захворювань платформу для представлення своїх досліджень та ознайомлення з актуальними 

проблемами зменшення біологічної загрози, управління біоризиками, пов’язаними із особливо 

небезпечними патогенами.  

Через пандемію COVID-19 симпозіум IBTRS відбувся у віртуальному форматі 29 червня – 2 липня 2021 

року. Програма заходу включала церемонії відкриття та закриття, лекції визначних науковців, 

попередньо записані усні доповіді, пленарні засідання в режимі реального часу та віртуальну постерну 

сесію. Протягом симпозіуму 32 дослідники виступили з усними доповідями та близько 160 – 

представили постери. Крім того, у збірнику опубліковано близько 50 додаткових тез, що не були 

представлені у формі доповіді, щоб надати учасникам більш широкий огляд поточних досліджень в 

Україні. Вся ця велика робота відображена у нашому збірнику тез. 

Оргкомітет надзвичайно вдячний науковому комітету, рецензентам тез та команді технічної підтримки 

віртуального простору. Організатори також дякують усім учасникам, доповідачам та гостям 

симпозіуму. У цей неймовірно складний час пандемії COVID-19 дивовижно, що ви продовжуєте 

описувати свої наукові здобутки, щоб інші мали змогу навчатися на вашому досвіді. Нарешті, 

організатори хотіли б подякувати Агентству зменшення загрози (DTRA) за їхню постійну підтримку та 

допомогу. Без підтримки DTRA проведення цього симпозіуму було би неможливе. 

Тези у збірнику розташовані за секціями та типом презентації. Усі тези представлені українською та 

англійською мовами. Цей збірник містить усі тези, прийняті для усної чи постерної доповіді на 

Міжнародному симпозіумі зі зменшення біологічної загрози 2021 року, а також додаткові, прийняті 

лише для публікації.  

Відвідайте веб-сторінку Програми написання наукових робіт (http://www.swmprogramua.com), щоб 

отримати додаткову інформацію про наші наступні заходи, і заздалегідь сплануйте Вашу участь у 

Міжнародному симпозіумі зі зменшення біологічної загрози 2022 року! 

http://www.swmprogramua.com/
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# 083. Stimulation of Antagonistic Properties of Normal Microbiota as an Additional Factor in Antibiotic Resistance 

Control 

Ishchenko O., Sharun A., Stepanskyi D. 

Dnipro State Medical University 

In the context of the rapid growth of bacteria antibiotic resistance, even to clinically significant drugs, the problem of developing an 

alternative strategy against bacterial infections is extremely acute. 

The objective of the study was to determine the possibility of stimulating antagonistic action of bacteria producing reactive oxygen 

intermediates isolated from the human body. 

The biological properties of 41 Aerococcus viridans isolates taken from healthy volunteers - people were studied. Oxidation substrates 

were defined using Clark electrode; antagonism – using delayed antagonism method. Test cultures: the same species of museum 

strains and clinical multi-resistant isolates were isolated from cystic fibrosis children; antagonists: A. viridans 167. Bacillus subtilis. 

A significant difference in oxidation substrates between aerococcus strains of various ecogroups was revealed. The substrates enhanced 

the production of Н2О2 (by 1.5–8 times), antagonism — for 20-60%, both in relation to museum and clinical isolates. 1%, 2.5%, 5% 

pectin solutions completely suppressed the growth of both museum Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

ozaenae, and clinical isolates; 5% – suppressed Esherichia coli, Candida аlbicans, A. viridas 167 and B. subtilis, but 1%, 2.5% did not 

have any suppressing impact on antagonists and C. albicans.  

Using meat-peptone agar with 1%, 2.5%, 5% pectin, an increase in the antagonist effect on museum and clinical P. aeruginosa, K. 

ozaena – until complete suppression, was not recorded with oxidation substrates and only with 5% on S. aureus and its clinical isolates. 

A. viridans and B. subtilis significantly increase the antagonistic effect in the presence of certain oxidation substrates. Pectins exhibit a 

pronounced bactericidal effect against multi-resistant clinical pathogens at one time, at a similar concentration stimulating the 

antagonism of A. viridians and B. subtilis. The results are of practical value for the development of further approaches to creating 

alternative to antibiotic therapy methods, and a system for correction of dislocations in the composition of microbiota at a more 

personalized level. 

 

# 083. Стимулювання антагоністичних властивостей нормальної мікробіоти як додатковий фактор протидії 

антибіотикорезистентності 

Іщенко О., Шарун А., Степанський Д. 

Дніпровський державний медичний університет  

В умовах стрімкого зростання антибіотикорезистентності, навіть до клінічно значущих препаратів, проблема розробки 

альтернативної стратегії боротьби з бактеріальними інфекціями стоїть надзвичайно гостро. 

Мета роботи – визначення можливості стимулювання антагоністичної дії бактерій-продуцентів активних форм кисню, виділених 

з організму людини. 

Вивчено біологічні властивості 41 ізоляту Aerococcus viridans, виділених у здорових людей – добровольців, різних вікових 

категорій. Визначені: субстрати окислення – електродом Кларка; антагонізм –методом відстроченого антагонізму. Тест-культури 

– однакові види музейних штамів та клінічних мультирезистентних ізолятів, виділених зі зразків  мокротиння хворих на 

муковісцедоз дітей, на базі кафедри мікробіології ДМА; антагоністи: A. viridans 167, Bacillus subtilis.  

Виявлено достовірну різницю в субстратах окислення між штамами аерококів різних екогруп. Субстрати підсилювали продукцію 

Н2О2 (у 1,5-8 раз), антагонізм – на 20-60% як відносно музейних, так і клінічних ізолятів. Розчини пектину: 1%, 2,5%, 5% 

пригнічували повністю ріст музейних Staphylоcoccus аureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella ozaenae та тих же клінічних 

ізолятів; 5% – пригнічував Esherichia coli, Candida аlbicans, A. viridas і B. subtilis, але 1%, 2,5% не мали різкої пригнічувальної дії 

на антагонистів та C. аlbicans. На м’ясо-пептонному агарі з 1%, 2,5%, 5% пектину – підвищення дії антагоністів на музейні та 

клінічні: Р. aeruginosa, K. ozeane – до повного пригнічення, що не реєструвалось з субстратами окислення, та тільки при 5%, на 

S. аureus. A. viridans та B. subtilis значно підвищують антагоністичну дію у присутності визначених субстратів окислення. 

Пектини проявляють виражену бактерицидну дію що до мультирезитентних клінічних патогенів, водночас, при аналогічній 

концентрації, стимулюючи антагонізм A. viridians і B. subtilis. Результати мають практичну цінність для розробки підходів по 

створенню методів, альтернативних атибіотикотерапії, та системи корекції зсувів у складі мікробіоти на більш персоніфікованому 

рівні.  
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# 090. Effect of Ethanol Plant Extracts on Bacillus subtilis, Bacillus cereus 

Zazharskyi V.1, Kozak N.1, Parchenko V.2 

1Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics; 
2Zaporizhzhya State Medical University 

 

In connection with the increase of the polyresistant bacterial strains number of Bacillus subtilis, Bacillus cereus and decrease of 

antibiotics effectiveness, it is necessary to search for new antibacterial substances from plant extracts. Using the ethanol extracts of 

medicinal plants is quite promising in this regard. Scientific research over the last decade has revealed an assortment of plants in the 

some families that typically contain certain active substances (volatiles, saponins, alkaloids, glycosides, tannins, essential oils, etc.). 

The aim of the study was to establish the antibacterial effect of plants ethanol extracts on strains B. subtilis, B. cereus in vitro. For the 

study used 50 samples of dried plant material, which was classified by raw materials (seeds, grass, shoots, leaves) of different growing 

season, which was harvested in Dnipropetrovsk Botanical Garden and the recreation area of the Dnipro city. 1g of samples were placed 

in 5 cm3 of 96% ethanol and kept for three weeks in a dry cool place. Multilayer sterile gauze disks were impregnated with the resulting 

alcohol infusion, dried in a laminar flow cabinet under ultraviolet radiation and placed on the surface of the agar with inoculated culture. 

Antibacterial activity of medicinal plants ethanolic extracts was determined by the method of disk diffusion in agar with measuring the 

diameter of the inhibition zone of culture growth using a ruler.  

Antibacterial effect (inhibition zone 15-20 mm) of ethanol extracts from Vitex negundo, Vitex agnus castus, Geranium sanguineum, 

Potensisus tricopidata on B. subtilis, B. cereus strains was established. Еthanol extracts of Echinacea purpurea, Petroselinum crispum, 

Bergenia crassifolia, Crataegus monogyna, Citrus sinensis, Ribes nigrum, Melissa officinalis and Cycas revoluta were less affective on the 

bacterium colonies. 

 

# 090. Вплив етанольних рослинних екстрактів на Bacillus subtilis, Bacillus cereus 

Зажарський В.1, Козак Н.1, Парченко В.2 
1Дніпровський державний аграрно-економічний університет; 
2Запорізький державний медичний університет 

 

У зв'язку зі збільшенням кількості полірезистентних бактеріальних штамів Bacillus subtilis, Bacillus cereus і зменшенням 

ефективністі антибіотиків, необхідний пошук нових антибактеріальних речовин з рослинних екстрактів. Використання 

етанольних екстрактів лікарських рослин є досить перспективним у цьому відношенні. Наукові дослідження останнього 

десятиліття розкривають асортимент рослин ряду родин Apiaceae, Apocynaceae, Lamiaceae та ін., які зазвичай містять певні 

активні речовини (фітонциди, сапоніни, алкалоїди, глікозиди, дубильні речовини, ефірні масла тощо). 

Метою роботи було встановлення антибактеріального ефекту етанольних екстрактів рослин на штами B. subtilis, B. cereus in 

vitro. Для дослідження використовували 50 зразків висушеного рослинного матеріалу, який був класифікований з урахуванням 

сировини рослин (насіння, трава, пагони, листя) різного періоду вегетації, яку заготовлювали у Дніпропетровському 

ботанічному саду та рекреаційній зоні міста Дніпро Зразки по 1 г поміщали у 5 см3 96% етанолу і витримували протягом трьох 

тижнів в сухому прохолодному місці. Багатошарові стерильні марлеві диски просочували отриманим спиртовим настоєм, 

висушили у ламінарній шафі під ультрафіолетовим випроміненням та помістили на поверхню агару з інокульованою культурою. 

Антибактеріальну активність (зона гальмування 15-20 мм) етанольних екстрактів лікарських рослин визначали методом дискової 

дифузії в агарі з вимірюванням діаметра зони пригнічення росту культури за допомогою лінійки.  

Встановлена висока антибактеріальна активність (зона інгібування 15-20 мм) етанольних екстрактів з Вітексу звичайного, 

Авраамового дерева, Журавника кривавого, Дикого винограду тригострокінцевого на штами B. subtilis, B. cereus. Дещо слабкіше 

Moderate (6-8mm) впливають на колонії цього виду бактерій спиртові настоянки Echinacea purpurea , Petroselinum crispum , 

Bergenia crassifolia , Crataegus monogyna , Citrus sinensis , Ribes nigrum, Buxus sempervirens, Melissa officinalis та Cycas revoluta .  
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# 097. Antibiotic Resistance of Microorganisms in Hospital Surgical Departments 

Reznikov A.1, Zyma I.2, Andreeva M.2 
1Rivne Medical Academy; 
2Rivne Oblast Clinical Hospital 

The antibiotic resistance of microorganisms has become a threat to public health in the 21st century. The World Health Organization 

(WHO) recommends monitoring and taking measures to control the resistance of microorganisms. The objective of the study is to 

determine the types and antibiotic resistance of the main microorganisms that were taken from patients in the surgical departments of 

the Rivne Oblast Clinical Hospital for the period from 2013 to 2018. 

The seeding of microorganisms and the determination of their resistance to antibiotics (disk diffusion method was used) were carried 

out in the microbiological laboratory of the Rivne Oblast Clinical Hospital.  

About 4 thousand microbiological samples of material from the surgical intervention fields were studied every year (from 2013 to 2018). 

In total, 23.3 thousand samples were studied during the mentioned period. Positive findings of microorganisms accounted for more 

than 20% every year. The predominant microorganisms among the isolated ones were: Staphylococcus spp., Acinetobacter baumanii, 

Enterococcus spp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli. The largest share was made by bacteria 

Staphylococcus spp., in particular, 33.5% – in 2016 and 27% – in 2018. Including, Staphylococcus aureus was most often isolated. 

More than 50% of the isolated bacteria turned out to be multiresistant (resistant to 5 or more antibiotics), in 2013 – 52.3%, in 2018 – 

52.5%. Most of these pathogens were detected in 2015 – 62.9%. The rate of some polyresistant bacteria P. aeruginosa, K. pneumoniae 

and A. baumanii were high during the study period, in particular in 2018 –64.8%, 80.9%, 71.9%, respectively.  

The main microorganisms that were isolated from the surgical field of patients in the surgical departments were: Staphylococcus spp., 

Enterococcus spp., K. pneumoniae, P. aeruginosa, A. baumanii and E. coli. The highest rates of antibiotic resistance of microorganisms 

were noted in K. pneumoniae, P. aeruginosa and A. baumanii. 

 

# 097. Антибіотикорезистентність мікроорганізмів у хірургічних відділеннях лікарні 

Рєзніков А.1, Зима І.2, Андреєва М.2 

1КЗВО «Рівненська медична академія»; 
2КП Рівненська обласна клінічна лікарня 

Антибіотикорезистентність мікроорганізмів у 21 сторіччі стала загрозою для системи охорони здоров’я. Всесвітня організація 

охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує проводити моніторинг та вживати заходів зі стримування резистентності мікроорганізмів. 

Метою дослідження є визначення видів та антибіотикорезистентності основних мікроорганізмів, що виділялись від пацієнтів у 

хірургічних відділеннях Рівненської обласної клінічної лікарні за період з 2013 по 2018 роки. 

Висівання мікроорганізмів та визначення їх резистентності до антибіотиків (дискодифузійним методом) проводились у 

мікробіологічній лабораторії Рівненської обласної клінічної лікарні.  

Кожного року (з 2013 по 2018 рр.) проводилось близько 4 тисяч мікробіологічних досліджень матеріалу з ділянки оперативного 

втручання. Всього за досліджуваний період було проведено 23,3 тисячі досліджень. Позитивні знахідки мікроорганізмів щороку 

складали понад 20%. Серед виділених мікроорганізмів переважаючими були: Staphylococcus spp., Аcinetobacter baumanii, 

Enterococсus spp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. Найбільшу питому вагу складали бактерії 

Staphylococcus spp., зокрема 33,5% у 2016 році та 27,1% у 2018 році. У тому числі, найчастіше виділявся Staphylococcus aureus. 

Понад 50% виділених бактерій виявились полірезистентними (стійкими до 5 і більше антибіотиків), у 2013 році – 52,3%, у 2018 

році – 52,5%. Найбільше таких збудників виявлено у 2015 році – 62,9%. Протягом досліджуваного періоду високою була питома 

вага полірезистентних бактерій P. aeruginosa, K. pneumoniae і А. baumanii, зокрема у 2018 році, відповідно, -64,8%, 80,9%, 

71,9%. 

Основними мікроорганізмами, що виділялись з операційного поля пацієнтів хірургічних відділень були: Staphylococcus spp., 

Enterocoсcus spp., K. pneumoniae, P. aeruginosa, А. baumanii і E. coli. Найвищі показники антибіотикорезистентності 

мікроорганізмів відмічені у K. pneumoniae, P. aeruginosa і А. baumanii. 
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# 107. Detection of Carbapenemases in Enterobacterales Strains – Comparison of Two Methods 

Sękowska A. 

Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz; 

Nicolaus Copernicus University in Torun 

Introduction. Enterobacterales as opportunistic pathogens are commonly associated with hospital infections. With increasing 

frequency, Gram-negative rods are multidrug-resistant. The most common mechanisms of antibiotic resistance in Enterobacterales is 

the production of the extended spectrum beta-lactamases (ESBLs) and carbapenemases. Additionally, one strain may produce more 

than one enzyme conditioning resistance. The purpose of this study was to compare the NG-Test Carba 5 and the Eazyplex®SuperBug 

CRE test for the detection of the most important carbapenemases in Enterobacterales rods. 

Methods. The study included 25 Enterobacterales strains (Klebsiella spp. – 14, Serratia marcescens – 5, Raoultella ornithinolytica – 1, 

Enterobacter clocae – 2, Citrobacter freundii – 2, Escherichia coli – 1). The isolates were identified by the mass spectrometry system 

(matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry). Susceptibility of the strains to antimicrobials was 

determined in the automatic method of Phoenix system. The NG-Test Carba 5 immunochromatographic assay was performed according 

to the manufacturers’ recommendation. The test detected the KPC, OXA-48, IMP, VIM and NDM enzymes. The Eazyplex®SuperBug CRE 

test is LAMP PCR assay (loop mediated isothermal amplification) technique. The test detected carbapenemases (KPC, NDM, OXA-48, 

VIM, OXA-181) and selected ESBL enzymes (CTX-M1 and CTX-M9 groups). 

Results. For the NG-Test Carba 5, a positive result was obtained for 24 strains (96.0%). One strain K. pneumoniae (highly mucoid) 

negative in the NG-Test Carba 5 was positive in the Eazyplex®SuperBug CRE test. This strain produce VIM and CTX-M1 enzymes. 

Conclusions. Both of the tested methods were highly sensitive and specific. The advantages of the NG-test Carba 5 are cheap and 

simple. In turn, Eazyplex®SuperBug CRE although require specialized equipment, allowed for simultaneous determination of 

carbapenemases and ESBLs synthesis. 

 

# 107. Виявлення карбапенемаз в штамах Enterobacterales – порівняння двох методів 

Сенковска А. 

Медичний колегіум Людвіка Ридігера у Бидгощі; 

Університет Нікола Коперніка у Торуні 

Вступ. Ентеробактерії як умовно-патогенні мікроорганізми зазвичай асоціюються з лікарняними інфекціями. Зі зростаючою 

частотою грамнегативні палички стають мультирезистентними. Найбільш поширеними механізмами антибіотикорезистентності у 

ентеробактерій є синтез бета-лактамаз розширеного спектру дії (БЛРС) і карбапенемаз. Крім того, один штам може синтезувати 

більше одного ферменту, що обумовлює резистентність. Метою дослідження було порівняння тестів NG-Test Carba 5 і 

Eazyplex®SuperBug CRE для виявлення найбільш важливих карбапенемаз в паличках Enterobacterales. 

Методи. Для дослідження було відібрано 25 штамів Enterobacterales (Klebsiella spp. – 14, Serratia marcescens – 5, Raoultella 

ornithinolytica – 1, Enterobacter clocae – 2, Citrobacter freundii – 2, Escherichia coli – 1). Ізоляти ідентифікували за допомогою 

системи мас-спектрометрії (матрично-активована лазерна десорбція/іонізація - масова спектрометрія часу польоту). Чутливість 

штамів до антимікробних препаратів визначали автоматичним методом за допомогою системи Phoenix. Імунохроматографічний 

аналіз NG-Test Carba 5 проводили відповідно до рекомендацій виробників. Тест виявив ферменти KPC, OXA-48, IMP, VIM і NDM. 

Тест Eazyplex®SuperBug CRE – це метод LAMP PCR (петльова ізотермічна ампліфікація). Тест виявив карбапенемази (KPC, NDM, 

OXA-48, VIM, OXA-181) і окремі ферменти ESBL (групи CTX-M1 і CTX-M9). 

Результати. Для аналізу NG-Test Carba 5 позитивний результат був отриманий для 24 штамів (96,0%). Один штам K. 

pneumoniae (високо мукоїдний), негативний в NG-Test Carba 5, був позитивним в тесті Eazyplex®SuperBug CRE. Цей штам 

синтезує ферменти VIM і CTX-M1. 

Висновки. Обидва випробувані методи були дуже чутливі і специфічні. Переваги методу NG-test Carba 5 полягають у його 

низькій вартості і простоті. У свою чергу, метод Eazyplex®SuperBug CRE, хоча і вимагає спеціалізованого обладнання, дозволяє 

одночасно визначати карбапенемази і синтез БЛРС. 
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# 154. Monitoring and Methicillin Resistance of Coagulase-Positive Staphylococci were Isolated from Small Animals in 

Kharkiv Oblast in 2019 

Gliebova K., Zemlyanskyi A., Krasovskyi O., Morozenko D. 

National University of Pharmacy 

 

Introduction. Among the coagulase-positive staphylococci that cause purulent-inflammatory diseases of the skin and mucous 

membranes of small animals, the most common are Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus 

aureus. 

The aim of the study is to determine the resistance of coagulase-positive staphylococci isolated from dogs and cats to methicillin. 

Methods. Biological material (scrapes from skin and mucous membranes, smears from the ears of animals) was selected in the 

veterinary clinic "Terra Vet Center" in 2019. At the National University of Pharmacy, the indication and identification of pathogens in 

biological material were carried out using elective salt agar, yolk-salt agar, Hisa medium, and rabbit plasma. To study resistance of 

S. pseudintermedius, S. intermedius, S. aureus to methicillin, we used Muller-Hinton agar with 4% NaCl and 6,0 μg/cm3 of oxacillin. 

Results. As a result of microbiological studies of biological material, 8 strains of S. pseudintermedius were isolated from 30 animals (18 

dogs and 12 cats). Six (6) among 7 strains isolated from dogs (85.5%) and one strain from cat were methicillin-resistant. Seven (7) 

strains of S. aureus were isolated; one strain from dogs (25%) and 4 from cats (100%) were methicillin-resistant.  

S. intermedius strains were isolated from half of the animals (8 dogs and 7 cats); 4 strains isolated from dogs (50%) and 5 strains from 

cats (71.4%) were methicillin-resistant. 

S. intermedius strains were isolated most often from the biological material collected in animals, among which methicillin-resistant were 

9 strains (60%). We isolated 7 strains of S. aureus (23.3%) and 5 of them were methicillin-resistant (71.4%). Among 8 isolated strains 

of S. pseudintermedius (26.7%), 7 strains were resistant to methicillin (87.5%).  

Conclusions. Evolution of methicillin resistance in pathogenic staphylococci will make treatment of inflammatory skin diseases of small 

animals with first choice drugs ineffective. 

 

# 154. Моніторинг і стійкість до метициліну коагулазо-позитивних стафілококів, ізольованих від дрібних тварин 

у Харківській області в 2019 р. 

Глєбова К., Землянський А., Красовський О., Морозенко Д. 

Національний фармацевтичний університет 

Вступ. Серед коагулазо-позитивних стафілококів, що спричиняють гнійно-запальні хвороби шкіри та слизових оболонок дрібних 

тварин, найбільш поширеними є Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus aureus. 

Мета роботи – визначити стійкість до метициліну коагулазо-позитивних стафілококів, ізольованих від собак та котів.  

Методи. Біологічний матеріал (зішкріби зі шкіри та слизових оболонок, мазки з вушних раковин тварин) було відібрано в 

умовах клініки ветеринарної медицини «Terra Vet Center» у 2019 році. В Національному фармацевтичному університеті було 

проведено індикацію та ідентифікацію збудників у біологічному матеріалі з використанням елективно-сольового агару (ЕСА), 

жовтково-сольового агару (ЖСА), середовищ Гіса та плазми кроля. Для дослідження резистентності S. pseudintermedius, S. 

intermedius, S. aureus до метициліну було використано агар Мюллер-Хінтона з 4% NaCl і 6,0 мкг/см3 оксациліну. 

Результати. У результаті мікробіологічних досліджень біологічного матеріалу від 30 тварин (18 собак та 12 котів) було 

ізольовано 8 штамів S. pseudintermedius. Шість (6) з 7 штамів, ізольованих від собак (85,7%), та один штам від котів були 

метицилінрезистентними. Кількість ізольованих штамів S. aureus становила 7; метицилінрезистентними були 1 (25%) від собак і 

4 (100%) від котів. У половини обстежених тварин (8 собак та 7 котів) було ізольовано штами S. intermedius; стійкість до 

метициліну зафіксовано у 4 штамів (50%), виділених від собак та 5 (71,4%) – від котів. 

З біологічного матеріалу від тварин найчастіше ізолювали штами S. intermedius, серед яких метицилінрезистентними було 9 (60 

%). Кількість ізольованих штамів S. aureus становила 7 (23,3 %), метицилінрезистентними були 5 (71,4 %). Cеред 8 (26,7 %) 

ізольованих штамів S. pseudintermedius стійкими до метициліну було 7 (87,5 %).  

Висновки. Швидкість набуття патогенними стафілококами резистентності до метициліну позбавить можливості лікування 

запальних хвороб шкіри дрібних тварин препаратами першого вибору. 
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# 164. Local Monitoring of Antibiotic Susceptibility of Uropathogenic Bacteria in 2019 

Pokryshko O. 

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University 

 

Introduction: Nowadays, urinary tract infections (UTI) compose 40% of all hospital infections and have covered 15% of out-of-

hospital prescriptions of antibiotics for treating UTI. 

Methods: Eighty eight (88) urine samples from Ternopil University Hospital were investigated. The biomaterial was taken before the 

start of antibiotic therapy. Samples with bacterial counts of ≥104 CFU/ml were taken into consideration. The strains were identified 

according to laboratory guidelines. Susceptibility to antibiotics was determined by the Kirbi-Bauer method. Statistical data analysis was 

performed with WHO-NET 5.1. 

Results: No microflora was detected in 27 samples. From other samples, Gram-negative opportunistic bacteria were isolated in most 

cases (65.4%). Strains of Escherichia coli were the most common (34.4% of all cases). Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp. were 

isolated equally – 9.8%; Acinetobacter spp. (4,9%), Рseudomonas aeruginosa, Сitrobacter freundii, Рroteus mirabilis – 1,6-3,3%. 

Staphylococcus saprophyticus was most often isolated among Gram-positive cocci (13.1%). S. epidermidis and S. aureus were found in 

8.2%, Enterococcus faecalis - 4.9%. 

Most of antibiotics were effective against isolated uropathogens, just P. aeruginosa was multiresistant. The susceptibility of E. coli to 

carbapenems was 94.4-100.0%, to fluoroquinolones – 53.8-77.8%, to cephalosporins – 53.8-68.4%. Acinetobacter spp. and P. mirabilis 

were resistant to fluoroquinolones, but susceptible to cephalosporins (66.7-100%). Gram-positive cocci were susceptible to antibiotics, 

just S. saprophyticus was resistant to levofloxacin, moxifloxacin, clarithromycin, and clindamycin (33.3-100.0%). 

Conclusions: Among uropathogens, opportunistic bacteria such as Gram-negative E. coli, Gram-positive S. saprophyticus have 

prevailed. The analysis of susceptibility to antibiotics of bacteria isolated from urine samples showed that microbiological monitoring is 

required to prevent microbial resistance to antibiotics and to use antibiotic therapy of UTI effectively. 

 

# 164. Локальний моніторинг антибіотикочутливості уропатогенних бактерій, проведений у 2019 році 

Покришко О. 

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України 

 

Вступ. На сьогодні інфекції сечової системи (СС) становлять 40% усіх госпітальних інфекцій, є причиною 15% позагоспітальних 

призначень антибіотиків.  

Методи. Досліджено 88 зразків сечі хворих Тернопільської університетської лікарні. Забір матеріалу проводили до початку 

антибіотикотерапії. Брали до уваги кількість бактерій ≥104 КУО/мл. Висіяні штами ідентифікували згідно з лабораторними 

настановами. Визначення їх чутливості до антибіотиків проводили за методом Kirbi-Bauer. Статистичні дані оброблені за 

допомогою програми WHO-NET 5.1. 

Результати. У 27 зразках мікрофлори не було виявлено. З інших зразків у більшості випадків (65,4%) виділяли грамнегативні 

умовно патогенні бактерії. Серед них Еscherichia coli була найпоширеніша (34,4% усіх випадків). Klebsiella pneumoniae, 

Еnterobacter spp. висівали в однакових кількостях – 9,8%; Acinetobacter spp. (4,9%), Рseudomonas aeruginosa, Сitrobacter freundii, 

Рroteus mirabilis – в 1,6-3,3%. Серед грампозитивних бактерій найчастіше висівали Staphylococcus saprophyticus (13,1%). S. 

epidermidis і S. aureus виявляли в 8,2%, Enterococcus faecalis – в 4,9%. 

Більшість антибіотиків були ефективними проти висіяних штамів, окрім полірезистентних Р. aeruginosa. Чутливість Е. coli до 

карбапенемів становила 94,4-100,0%, до фторхінолонів – 53,8-77,8%, до цефалоспоринів – 53,8-68,4%. Acinetobacter spp., 

Р. mirabilis були чутливими до цефалоспоринів (66,7-100%), нечутливими – до фторхінолонів. Грампозитивні коки були 

антибіотикочутливими, крім S. saprophyticus, який був резистентним до левофлоксацину, моксифлоксацину, кларитроміцину, 

кліндаміцину (33,3-100,0%). 

Висновки. Серед уропатогенів переважають грамнегативні умовно патогенні бактерії, зокрема Е. coli, грампозитивні S. 

saprophyticus. Аналіз профілів антибіотикочутливості виділених з сечі мікроорганізмів вказує на необхідність проведення 

постійного мікробіологічного моніторингу задля запобігання наростання антибіотикорезистентності та призначення ефективної 

антибіотикотерапії захворювань СС. 
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# 184. Trends in the Circulation of Antimicrobial Veterinary Medicinal Products of the Beta-Lactam Class During 2015-

2019 in Ukraine 

Zaruma L., Ostapiv N., Kosenko Y. 

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

Introduction. Monitoring of sales of antimicrobial veterinary medicinal products in Ukraine during 2015-2019, established certain 

trends in their consumption. Beta-lactam antibiotics in the annual reports represented penicillins and cephalosporins of the 1st-4th 

generations. According to the WHO and OIE classification, these antibiotics are critical and important antimicrobial medicinal products 

for human and veterinary medicine. The use of these products is given special attention by the competent authorities in Ukraine and 

the world within the framework of the concept of One Health. 

The goal of the study was the assessment and analysis of the circulation of antimicrobial veterinary medicinal products from the class 

of beta-lactams and of trends in their use in veterinary medicine. 

Methods. Data from the monitoring of sales of antimicrobial veterinary medicinal products in Ukraine for 2015-2019 based on a 

voluntary survey of marketing authorization holders and distributors on standardized questionnaires. 

Results. Analysis of sales of beta-lactam antibiotics for the treatment of animal diseases showed that in 2015-2016 the share of 

cephalosporins in the total was 0.24% -0.25%, and in 2017-2019 - 0.48%, 0.59%, and 0.55% respectively. Penicillins accounted for 10 

± 1% of sales in 2016-17 and 2019; in 2015, their share was -12.8%, and in 2018 - 14.3% of the total sales of antimicrobial veterinary 

drugs. Assessment of data by type of pharmaceutical formulation pointed that cephalosporins predominated in the form of injections, 

only a small proportion of them was sold in forms for intramammary administration (up to 1%). Sales of oral dosage forms of penicillins 

dominated over injections and amounted to ≈30%, except in 2018, when their shares were equal - 50.1% and 49.7%. 

Conclusions. The analysis of the circulation of beta-lactam antibiotics in the veterinary market showed that sales of penicillins and 

cephalosporins are more or less the same during 5 years of monitoring. The share of cephalosporins, most of which are substances of 

the 3rd and 4th generations, is insignificant, which indicates the responsible their use in veterinary medicine. 

 

# 184. Тенденції обігу протимікробних ветеринарних лікарських засобів з класу бета-лактамів впродовж 2015-

2019 рр. в Україні 

Зарума Л., Остапів Н., Косенко Ю. 

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок 

Вступ. Моніторинг обсягів продажів протимікробних ветеринарних лікарських засобів в Україні. проведений протягом 2015-2019 

рр., встановив певні тенденції їх споживання. Бета-лактамні антибіотики в річних звітах представляють пеніциліни та 

цефалоспорини 1-го- 4-го поколінь.   За класифікацією ВООЗ та ОІЕ ці антибіотики належать до критично важливих та 

важливих протимікробних лікарських засобів для гуманної та ветеринарної медицини. На використання цих засобів звертається 

особлива увага компетентних органів в Україні та світі в рамках  концепції Єдине здоров’я (One Health).  

Мета дослідження – оцінка та аналіз обігу протимікробних ветеринарних лікарських засобів з класу бета-лактамів та 

тенденцій їх використання у ветеринарії. 

Методи. Дані моніторингу обсягів продажів протимікробних ветеринарних препаратів в Україні за 2015-2019 рр на основі 

добровільного опитування власників реєстраційних посвідчень та дистриб’юторів  за  стандартизованими  анкетами. 

Результати. Аналіз продажів антибіотиків бета-лактамів для лікування захворювань тварин засвідчив, що у 2015-2016 рр. 

частка цефалоспоринів від загального обсягу складала  0,24%-0,25%, а у 2017-2019 рр. – 0,48%, 0,59% та 0,55% відповідно.  

Пеніциліни займали 10±1% в обсягах продажів у 2016-17 рр. та у 2019 р.; у 2015 р. їх частка займала -12,8%, а у 2018 р. – 

14,3% від загального обсягу проданих протимікробних ветеринарних лікарських засобів.  Аналіз даних за видами лікарських 

форм засвідчив, що цефалоспорини переважали у ін’єкційних лікарських формах, тільки незначна їх частка продавалась у 

формах для інтрацистернального введення (до 1%). Обсяги продажів пероральних форм пеніцилінів домінували над 

ін’єкційними формами і становили ≈30%, за винятком 2018 р., коли їх частки були рівними – 50,1% та 49,7%. 

Висновки. Аналіз обігу антибіотиків класу бета-лактамів  на ринку ветеринарних засобів показав, що обсяги продажів 

пеніцилінів та цефалоспоринів є більш менш однаковими впродовж 5 років моніторингу. Частка цефалоспоринів, більшість серед  

яких припадає на речовини  3-го та 4-го поколінь є незначною, що вказує на поміркованість їх використання у ветеринарній 

медицині. 
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# 305. Complex Action of Pyocins Against Clinical Strains and Biofilm Formation of Pseudomonas aeruginosa 

Balko O., Balko O., Zelena L., Avdeeva L. 

Danylo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of Ukraine 

 

Pseudomonas aeruginosa belongs to ESKAPE pathogens that cause nosocomial infections and are characterized by multidrug resistance. 

This necessitates the search for new effective antimicrobial agents. We have deposited P. aeruginosa UCM В-333 –a highly active 

producer of bacteriocins (pyocins). Synthesized by this strain bacteriocins not only inhibited the growth of the most P. aeruginosa 

isolates but also depressed their biofilm formation. The probable reason of this effect is the complex action of pyocins. 

The study aim was to investigate the ability of P. aeruginosa UCM B-333 pyocins to complex antimicrobial action.  

Detection of pyocin genes and determination of their transcriptional activity were carried out by PCR and reverse transcription PCR. The 

bacteriocin interaction was tested by ion-exchange chromatography on DEAE-cellulose, gel filtration on Sephadex G-75 and 

ultracentrifugation at 215,000×g for 4 h. SDS-PAGE was used for protein identification.  

As a result of molecular genetic analysis of P. aeruginosa UCM B-333, availability and expression of two genes of S-type pyocins: S1 and 

S5 were revealed and confirmed. Pyocins obtained in pure form were characterized by nuclease and pore-forming activity respectively. 

The nuclease activity determined the ability of pyocins to inhibit biofilm formation. Quite recently for the strain UCM B-333 there was 

also shown the production of low molecular weight, microcin-II-like bacteriocins with a molecular weight of about 9 kDa. The 

mechanism of their action remains unknown; however, they inhibited the growth of 28 from 54 investigated strains of P. aeruginosa. 

The pyocins were separated by gel filtration and ultracentrifugation, but after ion-exchange chromatography, the low-molecular-weight 

bacteriocins were found in the S-pyocin fractions, indicating the possibility of interaction between them by ionic type. 

The synthesized by P. aeruginosa UCM B-333 pyocins of different types interact with each other determining their complex action 

against clinical strains and biofilm formation of pseudomonads. 

 

# 305.  Комплексна дія піоцинів на клінічні штами та біоплівкоутворення Pseudomonas aeruginosa 

Балко О., Балко О., Зелена Л., Авдєєва Л. 

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

 

Pseudomonas aeruginosa відносять до ESKAPE патогенів, які спричиняють внутрішньо-лікарняні захворювання і характеризуються 

високим рівнем антибіотикорезистентності. Це обумовлює необхідність пошуку нових ефективних антимікробних засобів. Нами 

було задепоновано високоактивний продуцент бактеріоцинів (піоцинів) P. aeruginosa 

УКМ В-333. Синтезовані даним штамом бактеріоцини не лише інгібували ріст більшості штамів P. aeruginosa, але й пригнічували 

їх біоплівкоутворення. Ймовірною причиною подібного впливу може бути комплексна дія піоцинів. 

Метою роботи було дослідити здатність піоцинівP. aeruginosa УКМ В-333 до комплексної антимікробної дії. 

Детекцію генів піоцинів і визначення їх транскрипційної активності проводили за допомогою ПЛР і ПЛР зі зворотною 

транскрипцією. Взаємодію бактеріоцинів між собою перевіряли методами іонообмінної хроматографії на ДЕАЕ-целюлозі, гель-

фільтрації на сефадексі G-75 та ультрацентрифугування при 215 тис. g протягом 4 год. Для детекції білків застосовували SDS-

PAGE електрофорез. 

У результаті молекулярно-генетичного аналізу штаму P. aeruginosa УКМ В-333 виявлено і підтверджено експресію двох генів 

піоцинів S-типу: S1 та S5. Отримані в чистому вигляді піоцини характеризувались нуклеазною та пороутворюючою активністю, 

відповідно. Нуклеазна активність обумовлювала здатність піоцинів до пригнічення біоплівкоутворення. Для штаму УКМ В-333 

нещодавно було показано виділення низькомолекулярних, мікроцин-II-подібних бактеріоцинів масою близько 9 кДа. Механізм їх 

дії залишається невідомим, проте встановлено кілерну активність щодо 28 із 54 досліджених штамів P. aeruginosa. Зазначені 

піоцини вдалося розділити за допомогою гель-фільтрації та ультрацентрифугування, проте при іонообмінній хроматографії 

низькомолекулярні бактеріоцини виявлялись у складі фракцій S піоцинів, що вказує на можливість взаємодії між ними за іонним 

типом. 

Синтезовані P. aeruginosa УКМ В-333 піоцини різних типів взаємодіють між собою, що обумовлює їх комплексну дію на клінічні 

штами і біоплівкоутворення псевдомонад. 
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# 557. Isolation, Identification and Drug Resistance Analysis of Salmonella pullorum 

Zhike L., Fotina T., Petrov R., Kleshova J. 

Sumy National Agrarian University 

 

Salmonella enterica serovar Gallinarum biovars Pullorum (S. pullorum) is one of the most serious pathogens of Salmonella genus, which 

can be associated with high morbidity and mortality. The World Health Organization has listed S. pullorum as a type B infectious 

disease, and China has also listed the disease as a class II zoonosis. 

S. pullorum was isolated and identified from the feces and tissues of a typical diarrhea chicken from a farm in Xinxiang in June 2019 to 

provide a reference for the rational drug of S. pullorum. The disease was identified by pathological changes of the organs, isolation and 

culture of pathogenic bacteria, plate agglutination test of serum, polymerase chain reaction of suspected S. pullorum. Drug sensitivity 

test and pathogen regression test were carried out. 

Autopsy showed that the most serious intestinal lesions were intestinal adhesion, inflammation of mucous membrane and congestion. 

Isolation and culture of the bacteria, pathogen regression test and other results, which are consistent with the characteristics of S. 

pullorum. The drug sensitivity test showed that the isolation bacteria was very sensitive to ceftriaxone, clavulanic acid and polymyxin. 

According to the above results, it was determined that the mass death of the chickens was caused by S. pullorum infection. We 

recommend using ceftriaxone and clavulanic acid as a first choice for clinical treatment, and other antibiotics should be used less, or 

their use needs to be stopped completely. There is still lack of effective vaccines and drugs to prevent and treat the disease in China. It 

is expected to provide a tool for the early diagnostics of Salmonella in resource-constrained regions, which are of profound significance 

for the effective prevention and monitoring of the disease. 

 

# 557. Виділення, ідентифікація та аналіз антибіотикорезистентності Salmonella pullorum 

Жіке Л., Фотіна Т., Петров Р., Клешова Ж. 

Сумський національний аграрний університет 

 

Серовар Salmonella enterica біовару Gallinarum biovars Pullorum (S. pullorum) є одним з найсерйозніших патогенів роду Salmonella, 

який може бути пов'язаний з високою захворюваністю та смертністю. ВООЗ включила S. pullorum до інфекційних захворювань 

типу B, а Китай також назвав це захворювання зоонозом класу II. 

S. pullorum був виділений та ідентифікований з калу та тканин курки з типовою діареєю з ферми в Сіньсіані в червні 2019 року, 

щоб визначити раціональний препарат для лікування S. pullorum. Захворювання було виявлене за патологічними змінами 

органів, виділенням культури патогенних бактерій, реакції аглютинації, проведенням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 

підозри на S. pullorum. Було проведено тест на чутливість до ліків і тест на регресію патогену. 

Розтин показав, що найсерйознішими ушкодженнями кишківника були кишкова адгезія, запалення слизової оболонки та застій. 

Виділення патогену та культуральні властивості, тест регресії збудника та інші результати відповідали характеристикам S. 

pullorum. Тест на чутливість до ліків показав, що виділена культура дуже чутлива до цефтриаксону, клавуланової кислоти та 

поліміксину.  

Згідно із зазначеними вище результатами було встановлено, що масова загибель курчат була викликана S. pullorum. Ми 

рекомендуємо застосовувати цефтриаксон та клавуланову кислоту як перший вибір для клінічного лікування, а інші антибіотики 

слід використовувати рідше, або їх застосування необхідно повністю припинити. У Китаї все ще не вистачає ефективних вакцин і 

ліків для профілактики та лікування цієї хвороби.  

Очікується, що це інструмент для ранньої діагностики сальмонели в обмежених ресурсами регіонах, та має величезне значення 

для ефективної профілактики та моніторингу захворювання. 
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# 644. Antibiotic Resistance Plasmid Screening in Field Isolates of Escherichia coli and Salmonella enteritidis  

Dybkova S.1, Horbatiuk O.2, Kozytska T.2, Garkavenko T.2 
1F. D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry of the NAS of Ukraine;  
2State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise  

Introduction. The important epizootological significance of Escherichia and Salmonella genus bacteria determines the need for a 

thorough and comprehensive study. The food of animal origin is a major factor in the transmission of such pathogens from animals to 

humans. Modern approaches to fattening and treating animals have created conditions for high selective pressure of various antibiotics, 

which leads to the formation of a pool of dangerous antibiotic resistance plasmids (R-plasmids) from the point of view of developing 

antibiotic resistance, in the probiotic and transient microflora of animals.  

The objective of the work was to screen field multiresistant isolates of E. coli and S. enteritidis bacteria for R plasmid presence. 

Methods. Molecular and genetic methods for working with plasmid DNA were used in the work: the Birnboim-Doly alkaline lysis 

method, the Eckhardt method, agarose gel electrophoresis method, and statistical methods. Eleven multiresistant field isolates of S. 

enteritidis and 10 multiresistant field isolates of E. coli were studied for the presence of R-plasmids. 

Results. Studies showed that the alkaline lysis method had been an effective method for preparative isolation of plasmids from S. 

enteritidis and E. coli isolates. The Eckhardt screening method could be used for detecting the presence of plasmids directly during 

agarose gel electrophoresis. It was shown that 8 of 10 E. coli isolates had plasmids of about 2.5 kilobase pairs in size. Eight of 11 S. 

enteritidis isolates were found to contain plasmids. Detected plasmids are characterized as R-plasmids by size and taking into account 

the multi-resistance of the presented isolates, they can be potentially dangerous in the spread of plasmid-associated antibiotic 

resistance genes. 

Conclusions. Screening of field isolates of E. coli for the presence of R-plasmids showed the presence of 80% plasmid containing 

isolates, and S. enteritidis – 76%.  

 

# 644. Скринінг плазмід антибіотикорезистентності у польових ізолятах бактерій Escherichia coli та Salmonella 

enteritidis 

Дибкова С.1, Горбатюк О.2, Козицька Т.2, Гаркавенко Т.2 
1Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України;  
2Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи  

Вступ. Важливе епізоотологічне значення бактерій родів Escherichia і Salmonella визначає необхідність глибокого та всебічного 

їх вивчення. Основним фактором передачі таких збудників від тварин до людини є продукти харчування тваринного 

походження. Сучасні підходи до відгодівлі та лікування тварин створили умови високого селективного тиску різноманітних 

антибіотиків, що призводить до формування небезпечного, з точки зору розвитку стійкості до антибіотиків, пулу плазмід 

антибіотикорезистентності (R-плазмід) у пробіотичній та транзиторній мікрофлорі тварин.  

Метою роботи був скринінг польових мультирезистентних ізолятів бактерій E. coli та S. enteritidis  на наявність R-плазмід. 

Методи. В роботі використано молекулярно-генетичні методи роботи з плазмідною ДНК – метод лужного лізису за Бірнбоймом-

Долі, метод Екхарда, метод електрофорезу в агарозному гелі, статистичні методи. Було досліджено на наявність R-плазмід 11 

мультирезистентних польових ізолятів S. еnteritidis та 10 E. coli. 

Результати. Проведені дослідження показали, що ефективним методом для препаративного виділення плазмід з ізолятів S. 

еnteritidis та E. coli є метод лужного лізису. Метод Екхарда придатний для скринінгу наявності плазмід безпосередньо при 

проведенні електрофорезу в агарозному гелі. Показано, що з 10 ізолятів E. coli вісім мали плазміди розміром близько 2,5 т.п.н. 

Серед 11 ізолятів S. еnteritidis плазмідовмісними виявилися 8. Виявлені плазміди за розмірами охарактеризовані як R-плазміди, а 

з огляду на мультирезистентність представлених ізолятів, можуть бути потенційно небезпечними у розповсюдженні 

плазмідоасоційованих генів антибіотикорезистентності. 

Висновки. Скринінг польових ізолятів бактерій E. coli на наявність R-плазмід показав наявність 80% плазмідовмісних ізолятів, а 

S.enteritidis – 76%.  
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# 673. Study of Antibiotic Resistance Development Rate in Clinically Significant Field Isolates of Salmonella enteritidis 

Garkavenko T., Horbatiuk O., Andriiashchuk V., Kozytska T. 

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

 

The use of antimicrobial drugs (AMDs) is the main tool against zoonoses, yet their unlimited use has led to the development of 

antimicrobial resistance in them that threatens people's health. 

The objective of the research was to study the features of transmission of antibiotic resistance by resistant bacteria Salmonella 

enteritidis present in the main bacterial population sensitive to AMDs. 

Eleven isolates of S. enteritidis were selected for the study to determine the sensitivity to 20 types of AMDs using the EUCAST disk 

diffusion method (DDM). The duration of the studies was 14 days. The study of S. enteritidis isolates detected growth of individual 

AMD-resistant colonies of S. enteritidis in 4 of them in a clearly defined growth retardation zone after the action of aztreonam, nalidixic 

acid, and amoxiclav.  

Isolates of S. enteritidis were cultured in meat-peptone broth and meat-peptone broth with the specified antibiotics, with the final 

concentration being 10 times lower than that in disks (antibiotic pressure). DDM results were recorded and analyzed after 4, 8, 12, and 

14 days by quantification of colonies in the inhibition zone. A dynamic increase in the number of resistant bacteria S. enteritidis was 

found in populations where the bulk of the bacteria were sensitive to the action of the specified AMDs at the beginning of the 

experiment. The rate of resistance transmission in S. enteritidis isolates exposed to the pressure of these antibiotics was significantly 

higher as compared to the rates during the cultivation in a normal broth, since they increased 2.00-2.5 times depending on the type of 

antibiotics. At the end of the study period, the continuous growth of bacteria was observed in a barely noticeable inhibition zone in the 

populations of S. enteritidis 46/275, 47/276 strains. Continuous growth in the inhabitation zone in the same isolates under antibiotic 

pressure was observed after 8-12 days, which indicated a faster transmission of resistance among the population. 

Therefore, individual resistant bacteria within the sensitive S. enteritidis population were found to have transmitted resistance to 

aztreonam, nalidixic acid, and amoxiclav to other bacteria in the population, especially when exposed to stress agents. 

 

# 673. Дослідження швидкості розвитку антибіотикорезистентності у клінічно значимих польових ізолятах 

Salmonella enteritidis 

Гаркавенко Т., Горбатюк О., Андріящук В., Козицька Т. 

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

 

Використання антимікробних препаратів (АМП) є головним засобом у боротьбі з зоонозами, але необмежене їхнє застосування 

призвело до появи у них антимікробної резистентності, що ставить під загрозу здоров'я людей. 

Метою роботи було вивчення особливостей передачі антибіотикорезистентності резистентними бактеріями Salmonella enteritidis, 

присутніми у складі основної, чутливої до АМП, популяції бактерій.  

Відібрано 11 ізолятів S. enteritidis для визначення чутливості до 20 різновидів АМП диско-дифузійним методом (ДДМ) за 

методологією EUCAST. Термін досліджень складав 14 діб. 

Дослідивши ізоляти S. enteritidis, було встановлено, що у 4 із них, на чітко вираженій зоні затримки росту після дії азтреонаму, 

налідіксової кислоти і амоксиклаву, виявлено ріст окремих колоній S. enteritidis, резистентних до означених АМП. 

Ізоляти S. enteritidis культивували у м'ясо-пептонному бульйоні та у м'ясо-пептонному бульйоні з додаванням означених 

антибіотиків за кінцевої концентрації у 10 разів нижчій за їх вмісту у дисках (пресинг АБП). Облік та аналіз результатів ДДМ 

проводили через 4, 8, 12 і 14 діб шляхом підрахунку колоній у зоні інгібування. При цьому було виявлене динамічне зростання 

резистентних S. enteritidis в популяціях, де на початку досліду основна маса бактерій була чутливою до дії означених АМП. У 

ізолятів S. enteritidis, які піддавалися пресингу цими антибіотиками, швидкість передачі резистентності була значно швидшою, 

порівняно із показниками за культивування у звичайному бульйоні, оскільки вони зростали у 2,0–2,5 рази, залежно від виду 

антибіотиків. За закінчення терміну досліджень у популяціях S. enteritidis штамів 46/275, 47/276 спостерігався суцільний ріст 

бактерій у ледве помітній зоні інгібування. У цих же ізолятів, за пресингу антибіотиками, суцільний ріст у зоні інгібування 

наступав через 8-12 діб, що свідчило про швидшу передачу резистентності серед популяції. 

Отже, від окремих резистентних бактерій, що знаходилися у складі чутливої популяції S. enteritidis ,було виявлено передачу 

ними іншим бактеріям популяції резистентності до азтреонаму, налідіксової кислоти і амоксиклаву, особливо за дії стресових 

агентів. 



Antibiotic Resistance – Стійкість до антибіотиків 
Without Presentation – Без доповіді 

17 
 

# 054. Common bacterial cause of acute tonsillitis and antibiotics susceptibility analysis 

Sargsyants N. 

National Center of Infectious Diseases, Armenia 

Introduction. Acute tonsillitis/pharyngitis is one of the commonest conditions in outpatient clinical practice. Group A beta-hemolytic 

Streptococcus (GAS) or Streptococcus pyogenes, is the most common cause of bacterial tonsillitis, but Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus influenza have also been cultured. GABHS can lead to suppurative (otitis media, 

peritonsillar abscess, cervical lymphadenitis, mastoiditis etc.) and non-suppurative (acute rheumatic fever, poststreptococcal 

glomerulonephritis) complications. Swabbing the throat and testing for GAS pharyngitis by rapid antigen detection test (RADT) and/or 

culture should be performed. Penicillin are generally the antibiotic of choice. In patients with a penicillin allergy, antibiotic therapy with 

azithromycin or cephalosporins. 

Materials/methods. Throat swab cultures were performed in 47 patients from 3 to 58 years old (24.9 ± 16.9) with symptoms of acute 

tonsillitis/pharyngitis. We analyse antimicrobial susceptibility pattern in case of GAS or GAS+ Staphylococcus aureus, take into account 

importance of antimicrobial therapy in for this cohort. Oral penicillin V not available in Armenia and replace in pattern on penicillin G. 

Results. Culturing of pharyngeal swabs reveal GAS in 23 patients (49%), in 5 patients GAS+ Staphylococcus aureus, in 1 patients 

Streptococcus viridans + Enterococci, in 4 patients Enterococci and in 15 patients Staphylococcus aureus + Enterococci (details in 

Tab.1.). Majority of cases were resistant to sulfamethoxazole/trimethoprim. Interestingly, in all combined cases were observed 

resistance to Candida species we noticed resistance to azoles (represented by fluconazole, itraconazole, voriconazol), intermediate to 

nystatin.  

Conclusions. Our data confirm high prevalence of Group A beta-hemolytic Streptococcus as a causative agent of bacterial 

tonsillitis/pharyngitis susceptible to amoxicillin/clavulanic acid and resistant to azithromycin in Armenia.  

 

# 054. Поширена бактеріальна причина гострого тонзиліту і аналіз чутливості до антибіотиків  

Саргсянц Н.  

Національний центр інфекційних захворювань, Вірменія  

  

Вступ. Гострий тонзиліт/фарингіт – один з найпоширеніших станів в амбулаторній клінічній практиці. Бета-гемолітичний 

стрептокок групи А (БГСА) або Streptococcus pyogenes є найбільш поширеною причиною бактеріального тонзиліту, але також 

висівають Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia і Haemophilus influenza. БГСА може призводити до гнійних (середній 

отит, перитонзилярний абсцес, шийний лімфаденіт, мастоїдит та ін.) і негнійних (гостра ревматична 

лихоманка, постстрептококовий гломерулонефрит) ускладнень. ГСА фарингіт визначають шляхом дослідження мазка з горла за 

допомогою експрес-тесту на виявлення антигенів (RADT) та/або посіву. Як правило, антибіотиком вибору є пеніцилін. Хворим з 

алергією на пеніцилін призначають антибактеріальну терапію азитроміцином або цефалоспоринами.  

Матеріали та методи. Посіви мазків з горла від 47 хворих віком від 3 до 58 років (24,9 ± 16,9) з симптомами гострого 

тонзиліту/фарингіту. Нами було проаналізовано картину антимікробної чутливості у 

випадку ГСА або ГСА + Staphylococcus aureus із урахуванням важливості антимікробної терапії в цій когорті. Пероральний 

пеніцилін V не доступний у Вірменії і замінений на пеніцилін G.  

Результати. При посіві мазків з ротоглотки на ГСА виявлено у 23 пацієнтів (49%), у 5 хворих ГСА + Staphylococcus aureus, у 1 

хворого Streptococcus viridans + ентерококи, у 4 хворих ентерококи і у 15 хворих 

золотистий Staphylococcus aureus + ентерококи (див. Табл.1). Більшість випадків були стійкі 

до сульфаметоксазолу/триметоприму. Цікаво, що у всіх поєднаних випадках спостерігалася резистентність до видів Candida, 

відзначалася резистентність до азолів (представлених флуконазолом, ітраконазолом, вориконазолом), проміжна – до 

ністатину.   

Висновок. Отримані нами дані підтверджують високу поширеність бета-гемолітичного стрептокока групи А як збудника 

бактеріального тонзиліту/фарингіту, чутливого до амоксициліну/клавуланової кислоти та резистентного до азитроміцину у 

Вірменії.  
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# 072. Detection of mecA, ica, icaA, icaD Genes in Clinical Strain of Staphylococcus aureus using polymerase chain 

reaction 

Hrynchuk N.1, Ishchenko L.2, Zelena L.3, Boiko I.1, Vrynchanu N.1 

1SI Institute of Pharmacology and Toxicology of the NAMS of Ukraine; 
2Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; 
3Danylo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of Ukraine 

Introduction. One of the causative agents of infectious human diseases is Staphylococcus aureus, which causes nosocomial and 

community-acquired infections and belongs to the group ESCAPE - infections. In 2017, the WHO presented a list of 12 species of 

microorganisms that pose the greatest threat to human health, including methicillin-resistant S. aureus (MRSA). Methicillin resistance of 

S. aureus provides mec-complex in the chromosome cassette mec. One of the main components of the mec-complex is the structural 

gene mecA, which encodes the synthesis of additional penicillin-binding protein (PBP2a). MRSA is characterized by a high ability to form 

a biofilm, which is determined by the icaABCD-operon, in particular the genes ica, icaA, icaB, icaC, icaD. 

The aim is to detect in the clinical isolate S. aureus 222 gene that provide resistance to methicillin and biofilm forming genes. 

Methods. DNA amplification was performed by polymerase chain reaction (PCR) with detection of PCR products in agarose gel. DNA 

extraction from bacteria was performed by the express method. Genes mecA, ica, icaA, icaD were detected in bacteria using the 

appropriate oligonucleotides. 

Results. Studies were conducted have identified in the clinical isolate S. aureus 222 gene that provide resistance to methicillin - mecA 

gene (310 bp). The studied strain is capable of forming biofilm, which is confirmed by the presence of genes ica (113 bp), icaA (188 bp) 

and icaD (198 bp). 

Conclusions. The results indicate that the test strain of S. aureus 222 is MRSA and can be used in screening for compounds against 

MRSA and in preclinical studies in the development of antimicrobial drugs. 

 

# 072. Детекція генів mecA, ica, icaA, icaD в клінічного штаму Staphylococcus aureus за допомогою полімеразної 

ланцюгової реакції 

Гринчук Н.1, Іщенко Л.2, Зелена Л.3, Бойко І.1, Вринчану Н.1 
1ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; 
2Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України; 
3Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України 

 

Вступ. Одним із збудників інфекційних захворювань людини є  Staphylococcus aureus, який зумовлює нозокоміальні та 

позалікарняні інфекції і входить до групи ESCAPE – інфекцій. У 2017 році ВООЗ  представила перелік з 12 видів мікроорганізмів, 

які становлять найбільшу загрозу для  здоровя людини, серед яких і метицилінрезистентний S.aureus (MRSA). 

Метицилінрезистентність S.aureus забезпечує mec-комплекс у складі хромосомної касети mec. Одним із основних компонентів 

mec-комплексу є структурний ген mecА, який кодує синтез додаткового пеніцилінзвязуючого білка (ПСБ2а). MRSA притаманна 

висока здатність до плівкоутворення, що детермінується icaABCD−опероном, зокрема генами ica, icaA, icaВ, icaС, icaD. 

Мета − виявлення у клінічного ізоляту S.aureus 222 генів, що забезпечують стійкість до метициліну та генів плівкоутворення. 

Методи. Ампліфікацію ДНК здійснювали методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з детекцією ПЛР-продуктів в 

агарозному гелі. Екстракцію ДНК з бактерій проводили експрес-методом. У бактеріях виявляли гени mecA, ica, icaA, icaD, 

використовуючи відповідні олігонуклеотиди.  

Результати. Проведені дослідження виявили у клінічного ізоляту 

S.aureus 222 ген, що забезпечуює стійкість до метициліну − mecA (310 п.н.). Досліджуваний штам здатен до плівкоутворення, 

що підтверджується наявністю генів ica (113 п.н.), icaA (188 п.н.) та icaD (198 п.н.).  

Висновки. Отримані результати свідчать, що тест-штам S.aureus 222 є MRSA  і може бути використаний у скринінгу сполук 

щодо MRSA та у доклінічних дослідженнях при розробці препаратів антимікробної дії. 
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# 177. Analysis of Sensitivity to Antibiotics of Bacterial Microflora in Dogs and Cats with Tumors 

Pass S.1,2, Hadzevych O.2, Gerilovych A.2 

1Veterinary Clinic Optim-Vet; 
2NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine 

 

Sepsis is one of the main concomitant factors for the severe course and poor prognosis for cancer in medicine and veterinary medicine. 

Bacterial microflora is the main cause of severe septic complications in case of a tumor and the death of animals (30-35% of cases). 

The main unfavorable factor for the treatment of septic complications in tumors is the multi-resistance of microorganisms that cause 

diseases to antibacterial drugs. 

The objective of the study is to analyze the sensitivity to antibacterial drugs of bacterial pathogens that cause complications in dogs and 

cats with tumors. 

Studies were conducted in May-September 2019, biological material was collected from 19 dogs and 7 cats (exudate from wounds, 

ears, skin, and abscesses). The animals had tumors and were treated at the Optim-Vet veterinary clinic. 

During the study period, 22 dogs and 8 cats with tumors were admitted to the veterinary clinic, of which 19 (86.3%) and 7 (87.5%), 

respectively, had infectious complications with Staphylococcus spp. (88.0%), Escherichia coli (5.0%), Streptococcus spp. (3.0%), 

Clostridium perfringens (2.0%), Pseudomonas aeruginosa (2.0%) identified; multidrug resistance to antibacterial drugs was found, in 

particular, to tetracyclines (85%), beta-lactams (75%), fluoroquinolone antibiotics (70%), cephalosporin (65%), aminoglycoside (65%), 

macrolides (60%), lincomycin (60%), glycopeptide (55%) and carbapenem (50%). 

The leading etiological factors of septic complications in tumors were staphylococci, they had high multi-resistance, 55% to vancomycin 

and 50% to imipenem. Vancomycin and imipenem are not used in veterinary medicine, therefore, the circulation of resistant 

microorganisms among domestic animals is also dangerous for human health. The information obtained will allow rational treatment of 

septic complications, to develop therapy and prevention, considering the etiology of pathogens and their properties. 

 

# 177. Аналіз чутливості до антибактерійних препаратів бактерійної мікрофлори при новоутвореннях у собак і 

котів 

Пасс С.1,2, Гадзевич О.2, Герілович А.2 

1Ветеринарна клініка «Optim-Vet»; 
2ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Сепсис – один з головних супутніх факторів тяжкого перебігу та несприятливого прогнозу при онкологічних захворюваннях в 

медицині та ветеринарії. Бактерійна мікрофлора є основною причиною важких септичних ускладнень при новоутвореннях та 

загибелі тварин (30-35% випадків). Головним несприятливим чинником неефективності лікування септичних ускладнень при 

новоутвореннях є полірезистентність мікроорганізмів, які спричиняють захворювання, до антибактерійних препаратів. 

Мета роботи – проаналізувати чутливість до антибактерійних препаратів бактерійних патогенів, які спричиняють ускладнення у 

собак та котів із новоутворенням.  

Дослідження проводили у травні-вересні 2019 р., біологічний матеріал відбирали від 19 собак та 7 котів (ексудат з ран, вух, 

шкіри та абсцесів). Тварини мали новоутворення та знаходились на лікуванні у ветеринарній клініці «Optim-Vet».  

За період дослідження до ветеринарної клініки надійшло 22 собаки та 8 котів із новоутвореннями, з них 19 (86,3%) та 7 (87,5%) 

мали інфекційні ускладнення, у яких було ідентифіковано Staphylococcus spp. (88,0%), Еscherichia coli (5,0%), Streptococcus spp. 

(3,0%), Clostridium perfringens (2,0%), Pseudomonas aeruginosa (2,0%), які мали полірезистентність до антибактерійних 

препаратів, зокрема до тетрациклінів (85%), бета-лактамів (75%), фторхінолонів (70%), цефалоспоринів (65%), аміноглікозідів 

(65%), макролідів (60%), лінкоміцину (60%), глікопептидів (55%) та карбопінемів (50%). 

Провідними етіологічними чинниками септичних ускладнень при новоутвореннях були стафілококи, які мали високу 

полірезистентність, зокрема в 55% до ванкоміцину та 50% до іміпенему. Ванкоміцин та іміпенем не застосовують у ветеринарії, 

тому циркуляція резистентних мікроорганізмів серед домашніх тварин також є небезпечною для здоров’я людей. Отримана 

інформація дозволить раціонально проводити лікування септичних ускладнень, розробити терапію та профілактику з 

врахуванням етіології збудників та їх властивостей. 
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# 218. Search Results for Lactobacilli with Multiple Antimicrobial Resistance  

Machuskyy O. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Introduction. While the implementation of the "One Health" concept is gaining momentum, more and more manufacturers of animal 

products are trying to minimize the use of antibiotics and are looking for alternative solutions. One such alternative is probiotics.  One of 

the most common types of bacteria used in animal probiotics is represented by Lactobacillaceae family.    

Methods. Open-source information from state bodies of Ukraine was used to analyze veterinary products registered on the territory of 

Ukraine and containing probiotic microflora.  Isolation and study of isolates were carried out according to generally accepted 

microbiological methods.   

Results. According to the results of the analysis, it was found that 149 veterinary products containing probiotic microorganisms are 

currently registered, which is 96% more than in 2013 (76 products). As a result of the conducted studies, 39 isolates were isolated, 

which were assigned to the Lactobacillaceae family by their biological properties. The sources of isolation were as follows: cow's milk – 

2 isolates, cow's udder skin – 1 isolate, poultry house drinkers – 2 isolates, chicken droppings – 11 isolates, chicken feathers – 3 

isolates, small intestine of chickens – 8 isolates, pigeon droppings – 5 isolates, the oral cavity of cats – 3 isolates, the oral cavity of dogs 

– 3 isolates, dog feces – 1 isolate. All isolates had different sensitivity to antimicrobials, but only one had multiple resistance. 

Conclusions. 1. The implementation of the "One Health" concept in animal husbandry has led to an increase in demand for probiotic 

drugs and, as a result, an increase in their quantity on the Ukrainian market by 96%.   

2. Of the 39 Lactobacillaceae family isolates isolated from various sources, only one had multiple resistance to 48 antimicrobials other 

than tetracycline antibiotics (tetracycline and doxycycline).   

 

# 218. Результати пошуку лактобактерій з множинною резистентністю до протимікробних препаратів  

Мачуський О. 

1Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 

Вступ. Із набиранням обертів реалізації концепції «єдине здоров’я», усе більше виробників тваринної продукції намагаються 

мінімалізувати використання антибіотиків та здійснюють пошук альтернативних рішень. Однією із таких альтернатив є 

пробіотики. Одним із найпоширеніших видів бактерій, що застосовуються в пробіотиках для тварин є представники родини 

Lactobacillaceae.  

Методи. Для аналізу зареєстрованих на території України ветеринарних продуктів, що містять пробіотичну мікрофлору, 

використовували інформацію державних органів України із відкритих джерел. Виділення та вивченні ізолятів проводили за 

загальноприйнятими мікробіологічними методиками. 

Результати. За результатами аналізу встановлено, що нині зареєстровано 149 ветеринарних продукти, які містять пробіотичні 

мікроорганізми, що на 96% більше ніж у 2013 році (76 продуктів). 

В результаті проведених досліджень було виділено 39 ізолятів, що за своїми біологічними властивостями було віднесено до 

родини Lactobacillaceae. Джерела виділення були наступні: молоко коров’яче – 2 ізоляти, шкіра вим’я корови – 1 ізолят, поїлки 

пташника – 2 ізоляти, курячий послід – 11 ізолятів, куряче пір’я – 3 ізоляти, тонкий відділ кишківника курей – 8 ізолятів, послід 

голубів – 5 ізолятів, ротова порожнина котів – 3 ізоляти, ротова порожнина собак – 3 ізоляти, фекалії собак – 1 ізолят. Усі 

ізоляти мали різну чутливість до протимікробних препаратів, але лише один мав множинну резистентність. 

Висновки. 1. Реалізація у тваринництві концепції «єдине здоров’я» призвела до підвищення попиту на пробіотичні препарати і, 

як наслідок, збільшення їх кількості на ринку України на 96%. 

2. Із 39 ізолятів родини Lactobacillaceae, виділених із різних джерел, лише один мав множинну резистентність до 48 

протимікробних препаратів, окрім антибіотиків тетрациклінового ряду (тетрацикліну та доксицикліну). 
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# 275. Etiology and Pathogenicity Factors of Bacterial Hemorrhagic Septicemia Agents in Trout at Closed Water Supply 

(CWS) Conditions 

Hadzevych O., Yevtushenko A. 

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

 

Bacterial hemorrhagic septicemia (BHS) is a polyetiological disease of trout. Favorable conditions are created for persistence in the fish 

organism at CWS, and an increase in virulence and the acquisition of antibiotic resistance of pathogens. Due to this, the treatment of 

infection outbreaks can be ineffective, and the losses from the death of fish are significant. Besides, fish products can cause people to 

become infected with antibiotic-resistant pathogens. Therefore, the objective of the study was to determine the etiology and 

pathogenicity factors of BHS trout pathogens. 

Rainbow trout were bacteriologically investigated in outbreaks of BHS (n=15). The identification of microflora was carried out according 

to the Bergey's manual tests. Antibiotic susceptibility was determined by the disc diffusion method. Statistics were processed using 

Statistica 7.0 software. 

Aeromonas hydrophila (93.3%), A. caviae (13.3%), A. smithia (6.7%), Shewanella putrefaciens (46.7%), Citrobacter freundii (13.3%) 

participated in the etiology of BHS outbreaks, microorganisms of the genus Pseudomonas (20%) and Flavobacterium (33.3%). The 

causative agents during outbreaks of BHS were isolated in a different combination and ratio; they had proteolytic (43.7%) and toxigenic 

properties (43.7%), lecithinase activity (28.1%), and produced hemolysins (50%). They had resistance to penicillins (100%), 

macrolides (100%), tetracyclines (60%), aminoglycosides (53.3%), amphenicol (46.7%), sulfonamides (46.7%) and fluoroquinolones 

(13.3%). Pathogens had the least resistance (p=0.0011) to fluoroquinolones (enrofloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin).  

The wide distribution of antibiotic-resistant aeromonads, pseudomonads, flavobacteria, and cytobacteria was found under the CWS 

conditions. Due to this fact, our further research will be aimed at the development of alternative therapeutic and prophylactic and 

infection control measures. They will provide an opportunity to improve the epizootic situation in fish farming and minimize the risks of 

antibiotic-resistant pathogen transmission to humans. 

 

# 275. Етіологія та фактори патогенності збудників бактеріальної геморагічної септицемії у форелі в умовах 

установки замкнутого водопостачання (УЗВ) 

Гадзевич О., Євтушенко А. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Бактеріальна геморагічна септицемія (БГС) – це поліетіологічне захворювання форелі. В умовах УЗВ створюються сприятливі 

умови для персистенції в організмі риб, підвищення вірулентності та набуття антибіотикорезистентності патогенів. У зв’язку з 

чим, лікування спалахів інфекції можуть бути малоефективним, а втрати від загибелі риби суттєвими. Крім того, продукція 

рибництва може стати причиною зараження людей антибіотикорезистентними патогенами. Тому, метою роботи було визначити 

етіологію та фактори патогенності збудників БГС форелі. 

Бактеріологічно досліджували райдужну форель при спалахах БГС (n=15). Ідентифікацію мікрофлори здійснювали за тестами 

Визначника бактерій Берджі. Антибіотикочутливість визначали диско-дифузійним методом. Статистично обробляли дані за 

допомогою Statistica 7.0. 

В етіології спалахів БГС брали участь Aeromonas hydrophila (93,3%), A. caviae (13,3%), A. smithia (6.7%), Shewanella putrefaciens 

(46,7%), Citrobacter freundii (13,3%), мікроорганізми роду Pseudomonas (20%) та Flavobacterium (33,3%). Збудники, при 

спалахах БГС, ізолювали у різному поєднанні та співвідношенні, вони мали протеолітичні (43,7%) та токсигенні властивості 

(43,7%), лецитиназну активність (28,1%), продукували гемолізини (50%). Мали резистентність до пеніцилінів (100%), 

макролідів (100%), тетрациклінів (60%), аміноглікозидів (53,3%), препаратів амфеніколу (46,7%), сульфаніламідів (46,7%) та 

фторхінолонів (13,3%). Найменшу резистентність (р=0,0011) збудники мали до фторхінолонів (енрофлоксацину, 

ципрофлоксацину, офлоксацину).  

В умовах УЗВ встановлено широке поширення полірезистентних до антибактеріальних препаратів аеромонад, псевдомонад, 

флавобактерій та цитробактеров. У зв’язку з чим, подальші наші дослідження будуть направлені на розробку альтернативних 

лікувально-профілактичних засобів та заходів боротьби з інфекціями, які нададуть можливість покращити епізоотичну ситуацію 

в рибництві та мінімізувати ризики передачі антибіотикорезистентних збудників людині. 
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# 479. Construction of Aminoriboflavin Producers of the Yeast Candida famata, Purification of Antibiotic and its 

Biological   Activity Assay 

Fedorovych D.1, Tsyrulnyk A.1, Motyka O.2, Fayura L.1, Dmytruk K.1, Chshanovski G.3, Broda D.3, Ruchala J.3, Sibirny A.1,3 

1Institute of Cell Biology of the NAS of Ukraine; 
2Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Danylo Halytsky Lviv National Medical University; 
3Rzeszow University, Poland 

 

Introduction. Large-scale and irrational use of antibiotics leads to the spread of infectious agents resistant to antibiotics, including 

nosocomial infections. Aminoriboflavin (ARF) is a biosynthetic precursor of the antibiotic roseoflavin. Both of these compounds have a 

strong suppressive effect on Gram-positive bacteria, in particular on Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes. They are 

synthesized by Gram-positive bacteria Streptomyces davaonensis and Streptomyces cinnabarinus. Gene rosB of S. davaonensis, 

encoding N,N-8-demethyl-8-aminoryboflavin-5'-phosphate synthetase, is the key gene of ARF biosynthesis. ARF is synthesized from 

flavin mononucleotide (FMN). Available FMN overproducing strain of the yeast Candida famata could serve as a platform for 

construction of the yeast ARF overproducing strains. The aim of this work was the expression of rosB gene S. davaonensis in the FMN 

overproducer of C. famata, optimization of the conditions for the synthesis of ARF, its purification and studying its biological activity. 

Methods. FMN overproducing yeast strain of C. famata was used for heterologous rosB gene expression. RosB gene of S. davaonensis 

with the sequence of nucleotides adapted for expression in C. famata, was chemically synthesized. Transformation of the yeast 

C. famata by electroporation was carried out. Spectra of flavins were recorded employing Hach Lange DR 6000 UV-VIS 

spectrophotometer. Mass-spectrometry and HPLC analysis were used for identification of ARF.  

Results. Transformant with rosB expression cassette accumulate yellow fluorescent compound which was identified as ARF. The 

cultivation conditions for constructed strain favored for increased production of ARF were optimized. ARF was purified and 

characterized. ARF showed relatively strong growth inhibition of S. aureus ATCC 25923, methicillin-resistant clinical (MRSA) isolate of S. 

aureus and L. monocytogenes 1913 (MIC, 100 µg/ml). 

The bacterial rosB gene was expressed in C. famata strain leading to production of ARF. To our knowledge, this is the first example of 

construction of the yeast strain producing bacterial antibiotic. Purified ARF inhibit growth of S. aureus and L. monocytogenes. ARF has a 

great potential for medical applications because it is not toxic to animal cells. 

 

# 479. Конструювання продуцентів амінорибофлавіну дріжджів Candida famata, очистка антибіотика та 

дослідження його біологічної активності 

Федорович Д.1, Цирульник А.1, Мотика О.2, Фаюра Л.1, Дмитрук К.1, Хшановскі Г.3, Брода Д.3, Рухалa Ю.3, Сибірний А.1,3 
1Інститут біології клітини НАН України; 
2Науково-дослідний Інститут епідеміології і гігієни Львівського національного університету імені Данила Галицького; 
3Жешувський університет Польща 

Вступ. Масштабне та нераціональне використання антибіотиків призводить до поширення збудників інфекцій, стійких до 

антибіотиків, включаючи внутрішньолікарняні інфекції. Амінорибофлавін (АРФ) є біосинтетичним попередником антибіотика 

розеофлавіну. Обидва ці сполуки мають сильну супресивну дію на грампозитивні бактерії, зокрема на Staphylococcus aureus та 

Listeria monocytogenes. Синтезуються вони Грам-позитивними бактеріями Streptomyces davaonensis і Streptomyces cinnabarinus. 

Ген rosB S. davaonensis, який кодує N,N-8-деметил-8-амінорибофлавін-5'-фосфат синтетазу, є основним геном біосинтезу AРФ. 

АРФ синтезується з флавінмононуклеотиду (ФМН). Наявність штаму, здатного до продукції ФМН у дріжджів Candida famata, може 

бути платформою для конструювання штамів дріжджів, здатних до продукції АРФ. Завдання даної роботи полягало в експресії 

гена rosB S. davaonensis у продуценті ФМН C. famata, оптимізації умов синтезу АРФ, його очищенні та дослідженні біологічної 

активності.  

Методи. Штам C. famata, здатний до надсинтезу ФМН, був використаний для гетерологічної експресії гена rosB. Ген rosB 

S. davaonensis з послідовністю нуклеотидів, адаптованою для експресії в C. famata, був синтезований хімічним способом. 

Трансформацію дріжджів C. famata проводили електропорацією. Спектри флавінів реєстрували використовуючи 

спектрофотометр Hach Lange DR 6000. Для ідентифікації АРФ використано мас-спектрометрію і високоефективну рідинну 

хроматографію. 

Результати. Трансформант C. famata з rosB  експресійною касетою акумулював жовту флюоресцентну сполуку, яка була 

ідентифікована як АРФ. Оптимізовано умови культивування для підвищеної продукції антибіотика. АРФ було очищено та 

охарактеризовано. AРФ відносно сильно інгібує ріст ATCC 25923, метилицилін резистентний (MRSA) клінічний ізолят  S. aureus і 

L. monocytogenes 1913 (МІК 100 мкг/мл). 

Бактерійний ген rosB експересовано у дріжджах C. famata, що привело до продукції АРФ. Наскільки нам відомо, це перший 

приклад конструювання дріжджового штаму, здатного до продукції бактерійного антибіотика. Очищений АРФ інгібує ріст 

S. aureus і L. monocytogenes. АРФ має значні перспективи застосування у медицині, оскільки він є нетоксичним для клітин 

тварин.  
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# 538. Analysis of Antibiotic Resistance in Adults with Chronic Tonsillitis 

Stepanova K., Rodynskyi S., Ahivets I. 

Dnipro State Medical University 

 

According to Ukrainian and foreign authors, the prevalence of chronic tonsillitis among the adult population varies from 5-6 to 37%.  

The objective of the study was to determine the state of antibiotic resistance of microorganisms that caused chronic tonsillitis in 

patients examined in the bacteriological laboratory of the Dnipropetrovsk Oblast Clinical Hospital. 

The data of bacteriological studies of more than 400 patients who were examined during 2017-2019 were analyzed and summarized. 

Microorganism resistance was studied in the bacteriological laboratory using the disk diffusion method. 

During 2017-2019, the main pathogens of chronic tonsillitis were Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonie, Streptococcus 

haemolyticus, Candida albicans, group A β-hemolytic streptococcus. The analysis of antibiotic profiles indicates that in 2017, of all cases 

of chronic tonsillitis caused by S. aureus, sensitivity to cefazolin was revealed in 100%; in 2018 – 70%; in 2019 – 50%. Forty (40)% of 

cases of methicillin-resistant S. aureus, which was resistant to β-lactams (penicillins and cephalosporins), were detected. Of all chronic 

tonsillitis cases caused by K. pneumoniae, 80% were sensitive to meronem in 2017; in 2018 – 65%; in 2019 – only 50%. S. 

haemoliticus was sensitive to clindamycin in 2017 at 60%, and in 2019 – 40%. The sensitivity of group A β-hemolytic streptococcus to 

lincomycin was at a level of 85-70%, and to clindamycin – 70%, however, sensitivity to macrolides was within 30%. 

Based on the study results, the main causative agents of chronic tonsillitis in the patients were determined. Decreasing trend was 

observed in the sensitivity to antibiotics “of choice” and the main antifungal drugs in the causative agents of chronic tonsillitis. 

 

# 538. Аналіз антибіотикорезистентості у дорослого населення з хронічним тонзилітом 

Степанова К., Родинський О., Агівець І. 

Дніпровський державний медичний університет 

 

За даними вітчизняних та зарубіжних авторів, поширеність хронічного тонзиліту серед дорослого населення широко коливається 

від 5-6 до 37%.  

Метою дослідження було визначення стану антибіотикорезистентності мікроорганізмів-збудників хронічного тонзиліту у 

пацієнтів, що проходили обстеження у бактеріологічній лабораторії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. 

Проаналізовано та узагальнено дані бактеріологічних досліджень у понад 400 пацієнтів, що обстежувалися протягом 2017-2019 

років. Дослідження резистентності мікроорганізмів виконувались диско-дифузійним методом у бактеріологічній лабораторії. 

Протягом 2017-2019 років основними збудниками хронічного тонзиліту були: Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonie, 

Streptococcus haemolyticus, Candida albicans, β-гемолітичний стрептококк групи А. Аналіз антибіотикограм свідчить про те, що у 

2017 році зі всіх випадків хронічного тонзиліту, викликаних S. aureus, виявлено чутливість до цефазоліну – 100%, у 2018 році – 

70%, у 2019 році – 50%. Було виявлено 40% випадків метициллін-резистентного S. aureus, який був стійким до β-лактамів 

(пеніцилінів і цефалоспоринів). Зі всіх випадків хронічного тонзиліту, викликаних K. pneumoniae, чутливими до меронему у 2017 

році були 80%, у 2018 році – 65%, у 2019 році – лише 50%. S. haemoliticus був чутливим до кліндаміцину у 2017 році на рівні 

60%, а у 2019 на рівні 40%. Чутливість β-гемолітичного стрептококку групи А до лінкоміцину була на рівні 85-70%, а до 

кліндаміцину на рівні 70%, однак чутливість до макролідів знаходилась у межах 30%. 

За результатами досліджень визначено основних збудників хронічного тонзиліту у обстежених хворих. Виявлено тенденції до 

зниження чутливості до антибіотиків групи «вибору» та основних протигрибкових препаратів у збудників хронічного тонзиліту. 
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# 706. Advantages of Using Cefoxitin as Specific Marker for Determination of Methicillin-Resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

Kozytska T., Garkavenko T., Horbatiuk O. 

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise  

 

Staphylococcus aureus is one of the major bacterial pathogens that has the property of rapidly developing resistance to ABD. The 

epidemiological and epizootic situation in Ukraine regarding staphylococcosis has become more complicated recently. This is due to the 

frequency of isolation growth of oxacillin-resistant MRSA isolates that are resistant to all ß-lactam antibiotics. Their differentiation 

among S. aureus isolates is an important and urgent problem, since therapy with β-lactam antibiotics is ineffective when MRSA is 

detected. 

Therefore, the objective of our study was to investigate and propose a specific marker for the detection of MRSA among field isolates of 

S. aureus. 

The disk diffusion method (DDM) was used according to the EUCAST methodology to detect MRSA. The discs with antibiotics 

concentration of oxacillin (1 μg), cefoxitin (30 μg) were used in the study. Alongside the tests of field isolates quality control using 

control strains was performed: S. aureus ATCC 29213 – sensitive to methicillin; S. aureus NCTC 12493 and S. aureus NCTC 13552 – 

resistant to methicillin. At the interpretive reading of results when using DDM with cefoxitin, the diameter of the growth suppression 

zone was <22 mm, the isolate was assessed as MRSA, and with oxacillin – ≤10 mm. 

The results of setting quality controls with reference strains of S. aureus confirmed the reliability of the test indicators. The interpretive 

reading of results on the use of DDM according to the national method with oxacillin disks showed their instability; it was confirmed by 

the indices in the control methicillin-resistant S. aureus strains since the results did not coincide in about 8.0% of cases.  

The detection of MRSA DDM with cefoxitin disks coincided with the results of methicillin-resistant control strains of S. aureus in all cases 

of a triple-repeated test. 

It was found that the identification of DDM among field isolates of MRSA using cefoxitin disks according to the EUCAST methods had 

significant advantages over the use of disks with oxacillin, since it allowed getting stable indices. 

 

# 706. Переваги застосування цефоксітіну, як специфічного маркера для визначення метицилінрезистентного 

Staphylococcus aureus (MRSA) 

Козицька Т., Гаркавенко Т., Горбатюк О. 

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

 

Стафілокок є одним із основних бактеріальних збудників, який має властивість до швидкого розвитку стійкості до 

антибактеріальних препаратів (АБП). Останнім часом в Україні епідеміологічна і епізоотична ситуації щодо стафілококозів тільки 

ускладняються. Це пов’язано із зростанням частоти виділення ізолятів MRSA, резистентних до оксациліну, які є стійкими до всіх 

ß-лактамних антибіотиків. Їх диференціація серед ізолятів S. aureus є важливою і актуальною проблемою, оскільки за виявлення 

MRSA терапія ß-лактамними антибіотиками є неефективною. 

Метою нашої роботи було дослідити та запропонувати специфічний маркер для виявлення MRSA серед польових ізолятів 

S. aureus. 

Для виявлення MRSA був застосований диско-дифузійний метод (ДДМ) за методологією The European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing (EUCAST). Використані диски з антибіотиками у концентрації: оксацилін (1 мкг), цефоксітін (30 мкг). 

Паралельно з випробуваннями польових ізолятів ставили контролі якості з використанням контрольних штамів: S. aureus АТСС 

29213 – як чутливий до метициліну; S. aureus NCTC 12493 і S. aureus NCTC 13552 – як резистентні до метициліну. За 

інтерпретації результатів при постановці ДДМ з цефоксітіном діаметр зони пригнічення росту складав <22 мм, ізолят оцінювався 

як MRSA, а з оксациліном – ≤10 мм. 

Результати постановки контролів якості з еталонними штамами S. aureus підтверджували достовірність показників досліду. 

Інтерпретація результатів за застосування ДДМ за вітчизняною методикою із дисками з оксациліном показала їхню 

нестабільність, що було підтверджено показниками у контрольних метицилінрезистентних штамів S. aureus, оскільки результати 

не співпадали у близько 8,0% випадків.  

Виявлення MRSA ДДМ з дисками із цефоксітіном співпадала з результатами контрольних штамів S. aureus в усіх випадках за 

тричі повтореного досліду. 

Встановлено, що виявлення серед польових ізолятів MRSA ДДМ з використанням дисків із цефоксітіном за методологією EUCAST 

має значні переваги, порівняно з дисками із оксациліном, оскільки дозволяє одержати стабільні показники. 
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# 724. Antimicrobial Effect of Plants Against Opportunistic Pathogens of Nosocomial Diseases 

Konechna R., Hropot O., Novikov V. 

Lviv Polytechnic National University 

 

Prevention and treatment of opportunistic infections is an important component of comprehensive medical care for various categories of 

patients. This is especially true for modern approaches to the biomedical aspects of pharmaceutical care of patients,  requiring special 

attention, namely in geriatrics, pediatrics and in the treatment of pregnant and breastfeeding women.  

The use of synthetic drugs in most cases leads to the development of pathogenic microflora resistance to them, side effects on the 

human body, the occurrence of allergic reactions, and so on. These negative aspects can be avoided using herbal remedies.  

Promising in this regard and the objects of our study are medicinal plants of the Ranunculaceae (buttercup) family – anemone 

nemorosa, alpine anemone, and candle larkspur (Delphinium elatum). Herbal raw materials were procured in accordance with the 

requirements of regulatory documents and water-ethanol extracts were obtained by maceration method.  

Antimicrobial activity was tested on antibiotic-resistant clinical strains of Escherichia coli No. 5, methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus No. 23, Candida albicans No. 12, and rare causative agents of Raoultella terrigena No. 16, Staphylococcus lentus No. 17, 

Candida dubliniocenis No. 26 isolated in the patients with nosocomial infections. Methods of diffusion in agar and the method of serial 

dilutions were used during the study. 

The extracts of anemone nemorosa and alpine anemone showed activity towards E. coli. Alpine anemone and candle larkspur showed 

activity towards MRSA, S. lentus. Extracts of candle larkspur and anemone nemorosa showed activity towards C. albicans, C. 

dubliniensis. The minimum bacteriostatic concentration of the studied extracts for the corresponding sensitive strains is 250-500 

mkg/ml.  

The efficiency of antiseptics will be investigated on other antibiotic-resistant clinical strains of microorganisms in the future. 

 

# 724. Антимікробна дія рослин щодо опортуністичних збудників госпітальних інфекцій 

Конечна Р., Хропот О., Новіков В. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Профілактика та лікування опортуністичних інфекцій є важливою складовою комплексної медичної допомоги для різних 

категорій пацієнтів. Особливо це актуально для сучасних підходів медико-біологічних аспектів фармацевтичної опіки окремих 

категорій пацієнтів, зокрема що потребують особливої уваги, а саме - в геріатрії, педіатрії та при лікуванні вагітних жінок та 

жінок, що годують грудьми. Позаяк перелічені категорії пацієнтів є найбільш вразливими до можливих побічних ефектів ліків, 

що може значним чином негативно вплинути на стан їхнього здоров’я і зумовити розвиток вторинних патологій. Застосування 

синтетичних лікарських засобів здебільшого призводить до розвитку резистентності патогенної мікрофлори до них, побічною 

дією на організм людини, появою алергічних реакцій та інше. Цих негативних моментів можна уникнути, використовуючи 

рослинні засоби.  

Перспективними в цьому плані і об’єктами нашого дослідження є лікарські рослини родини Жовтецеві - Анемона дібровна, Сон 

білий, Дельфіній високий. Рослинну сировину заготовляли відповідно до вимог нормативної документації та отримували водно-

етанольні екстракти методом мацерації.  

Антимікробну дію досліджували на полірезистентних до антибіотиків клінічних штамах Escherichia coli № 5, Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus № 23, Candida albicans № 12, та рідкісних збудниках Raoultella terrigena № 16, Staphylococcus lentus № 17, 

Candida dubliniensis № 26, виділених від пацієнтів з нозокоміальними інфекціями. Застосовували методи дифузії в агар та метод 

серійних розведень. 

Щодо E. coli проявили активність екстракти Анемони дібровної та Сну білого. Щодо MRSA, St. lentus - екстракти Сну білого та 

Дельфінію високого. Щодо C. albicans, C. dubliniensis - екстракти Дельфінію високого та Анемони дібровної. Мінімальна 

бакетріостатична концентрація досліджуваних екстрактів щодо відповідних чутливих штамів 250-500 мкг/мл.  

Надалі ефективність антисептиків досліджуватиметься на інших полірезистентних до антибіотиків клінічних штамах 

мікроорганізмів. 
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# 765. Poor-Quality Disinfectants as One of Reasons for Formation of Microorganism Resistance to Disinfectants and 

Antibiotics 

Ordynska D., Garkavenko T., Horbatiuk O., Musiyets I., Kozytska T., Kravtsova O., Zhylenko T., Karvatko T. 

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

Disinfectants are chemicals, the major purpose of which is destruction of microorganism. They are able to penetrate into microbial cells 

and, depending on their chemical nature, interact with various components of cell content that leads to disruption of metabolic 

processes and to destruction of bacterial cell. 

The bactericidal efficacy of the disinfectant that included benzalkonium chloride, glutaraldehyde, and formaldehyde in relation to gram-

negative and gram-positive bacteria was evaluated. Bactericidal efficacy was assessed using test strains from the American Collection 

by suspension method. The cultures were exposed to the disinfectant in working concentration according to the manufacturer's insert 

cards. Identification of the isolated cultures was carried out with API-tests. Antibiotic sensitivity was determined using the disk diffusion 

method.  

The growth of microflora was observed in all inoculated media. The growth in on the solid medium compared with the control was 

characterized by heterogeneity, the presence of colonies of different sizes and shapes. The experimental disinfectant was checked for 

the absence of contamination by extraneous microflora and fungi. Growth of cocci microflora was seen in nutrient agar and broth. 

Identification of selected cultures was carried out, their sensitivity to antibiotics was determined. Cultures were seen in associations. 

Separation of the cultures was carried out by successive dilutions with subsequent re-inoculation in differential diagnostic media, 

isolation of individual colonies and verification of their properties. Restoration of culture properties was made by passaging on media. 

Two cultures of Staphylococcus hominis and S. auricularis were identified. Cultures were characterized by multi-resistance both in 

association and separately. 

Microflora growth on media is an evidence of disturbance of bactericidal action of a disinfectant. Poor-quality disinfectants are one of 

the reasons for the formation of multi-resistance to disinfectants and antibiotics in microorganisms. 

 

# 765. Неякісні дезінфектанти – одна із причин формування резистентності мікроорганізмів до дезінфектантів та 

антибіотиків 

Ординська Д., Гаркавенко Т., Горбатюк О., Мусієць І., Козицька Т., Кравцова О., Жиленко Т., Карватко Т. 

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

Дезінфектанти – хімічні речовини, основним призначенням яких є знищення мікроорганізмів. Вони здатні проникати всередину 

мікробної клітини і, в залежності від своєї хімічної природи, взаємодіяти з різними компонентами вмісту клітини, внаслідок чого 

порушуються процеси метаболізму, що призводить до її загибелі. 

Проведена оцінка бактерицидної ефективності стосовно грамнегативних та грампозитивних бактерій дезінфектанту, до складу 

якого входили бензалконію хлорид, глутаровий альдегід, формальдегід. Бактерицидну ефективність оцінювали за використання 

тест-штамів з Американської колекції типових культур суспензійним методом. Експозицію культур у робочих концентраціях 

дезрозчину проводили згідно листівки-вкладки виробника. Ідентифікацію виділених культур проводили за використання API-

тестів. Чутливість до антибіотиків визначали диско-дифузійним методом. 

На всіх засіяних середовищах спостерігався ріст мікрофлори. На щільному середовищі ріст, порівняно з контролем, 

характеризувався неоднорідністю – наявність різних за розміром та формою колоній. Дослідний дезінфекційний засіб було 

перевірено на відсутність контамінації сторонньою мікрофлорою та грибами. На поживному агарі та бульйоні виявлено ріст 

кокової мікрофлори. Проведена ідентифікація виділених культур, визначена їх чутливість до антибіотиків. Культури знаходились 

в асоціації. Розділення культур проводили методом послідовних розведень з наступним пересівом на диференційно-діагностичні 

середовища, відбором окремих колоній та перевіркою їх властивостей. Відновлення властивостей культур проводили шляхом 

пасажування на поживних середовищах. Ідентифіковано дві культури Staphylococcus hominis та S. auricularis. В асоціації і окремо 

культури характеризувалися полірезистентністю.  

Наявність росту мікрофлори на середовищах свідчить про порушення бактерицидної дії дезінфекційного засобу. Однією з 

причин розвитку у бактерій полірезистентності до антибіотиків є неякісні дезінфектанти. 
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# 087. Implementation of Biosafety and Security Policy in the National Scientific Center Institute of Experimental and 

Clinical Veterinary Medicine (NSC IECVM) 

Gerilovych A., Stegniy B., Gerilovych I., Bolotin V., Solodiankin O., Muzyka D., Kornieikov O., Zavhorodnii A. 

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

 

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine (NSC IECVM) is a national body for veterinary 

research. It is a leading establishment for execution of the national program of veterinary research of the National Academy of Agrarian 

Science (NAAS) called Biosafety and Epizootic Wellbeing, where the Biosafety & Security area (BS&S) is included as the one of priorities. 

This abstract is devoted to the BS&S and physical security policies implementation.  

National, regional, and international requirements for BS&S were analyzed. SOPs, guidelines and a handbook for the BS&S policy have 

been developed. Implementation of the policy was executed via its integration in the institute’s general security platform and on-site 

workshops for NSC IECVM laboratory personnel.  

The NSC IECVM BS&S policy has been developed based on complete BS&S and diseases control legislation gap analysis. The national 

normative documents were compared with the international regulations for BS&S and animal diseases’ control. The policy was 

developed within the DoS-UA project GTR2-15-61311-0. It included: a) BS&S policy handbook, b) security and access control policies, c) 

BS&S dedicated SOPs (disinfection, decontamination, spill-off, waste management etc.). It has been implemented in the institutional 

level via director’s orders and training events/workshops, as well as integrated in the NSC IECVM laboratories’ ISO 17025 policy. The 

updated physical security included the perimeter and guard station renovation, video surveillance system installation. Institute was 

supplied by the diesel generator for alternative power supply, repositories were supplied by storage devices for secured maintenance of 

viruses and bacteria from the Institute’s collections. Risk-group 3 (RG3) laboratories were supplied with digital locks, negative pressure 

ventilation system, video surveillance, and fire alarm. International requirements’ harmonized BS&S and physical security policies have 

been developed and implemented at the institutional and laboratory levels (NSC IECVM and its RG3 laboratories). 

 

# 087. Застосування принципів біологічної безпеки та захисту у ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини» (ННЦ «ІЕКВМ») 

Герілович А., Стегній Б., Герілович І., Болотін В., Солодянкін О., Музика Д., Корнєйков О., Завгородній А. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України (ННЦ «ІЕКВМ») є національним органом, що 

проводить дослідження у галузі ветеринарії. Це основний осередок впровадження Національної програми ветеринарних 

досліджень НААН «Біологічна безпека і здоров'я тварин», де одним з пріоритетних напрямів виступає біологічна безпека і захист 

(ББіЗ). Ці тези присвячені ББіЗ та впровадженню принципів фізичного захисту.  

Було проаналізовано національні, регіональні та міжнародні вимоги до ББіЗ. Розроблено СОП, настанови та посібники щодо 

принципів ББіЗ. Впровадження принципів здійснювалося шляхом їх інтеграції у загальну платформу захисту установи та 

внутрішні семінари для персоналу лабораторії ННЦ «ІЕКВМ».  

Принципи ББіЗ ННЦ «ІЕКВМ» були розроблені на базі глибокого порівняльного аналізу нормативної бази ББіЗ та контролю 

захворювань. Національні нормативні документи порівнювали з міжнародними нормами щодо ББіЗ та контролю захворювань 

тварин. У межах проекту DoS-UA були розроблені принципи GTR2-15-61311-0. Вони охоплювали наступне: a) посібник з 

принципів ББіЗ; b) захист і принципи контролю доступу; c) СОП щодо ББіЗ (дезінфекція, деконтамінація, розливи, управління 

відходами тощо). Принципи було впроваджено на рівні установи через накази директора, тренінги та семінари, а також їх було 

інтегровано у положення ISO 17025 лабораторії ННЦ «ІЕКВМ». Оновлений фізичний захист передбачає реконструкцію 

периметру та пункту охорони, встановлення системи відеоспостереження. Інститут отримав дизельний генератор як джерело 

альтернативної енергії. До архіву були передані пристрої для зберігання для безпечного утримання вірусів і бактерій у колекціях 

інституту. Лабораторії, що працюють з мікроорганізмами 3-ї групи патогенності (Risk-group 3 (RG3) –лабораторії) були оснащені 

цифровими замками, системою вентиляції з негативним тиском, відеонаглядом і пожежною сигналізацією. Було розроблено та 

впроваджено на рівні інституту і лабораторії (ННЦ «ІЕКВМ» і його лабораторії RG3) принципи ББіЗ та фізичного захисту, 

узгоджені з міжнародними вимогами. 
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# 152. Biosafety and Biosecurity Education in Ukraine: Issues and Solutions 

Gergalova G., Tykhonenko T. 

Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine 

 

Introduction. The rapid development of science and technology simultaneously leads to the emergence of new threats, in particular, 

of biological origin. Previous studies have shown a low level of awareness of biosafety, biosecurity, and potential "dual use" among 

specialists in the medical and biological industry. A shortage of relevant training materials has been identified. Objective: to build a 

stakeholder network, study the best international experience, adapt and develop new educational materials, establish contacts with 

Ukrainian universities in order to introduce materials into the educational process. 

Methods. Conducting the selection of medical and biological universities from all regions of Ukraine that train specialists involved in the 

problems related to biosafety, biosecurity, and "dual use". Conducting a survey among teachers of professional departments in order to 

determine both the level of their personal awareness of biosafety, biosecurity, bioethics, "dual use" and coverage of this issue in the 

disciplines taught. Based on the results of the survey, identify the main problematic issues that need to be taken into account when 

developing relevant training materials. Conducting seminars and trainings. 

Results. A network of stakeholders has been created. Educational materials and the latest approaches to organizing the educational 

process have been introduced (team-oriented learning, University of Bradford, UK). The site was created and maintained. Cooperation 

agreements have been signed. Educational and reference materials have been translated. A training module has been developed. A 

training manual has been published. 3 International and 9 regional events, 3 testing of the training module were held. 17 Oblasts of 

Ukraine, 820 participants (802 from 43 universities and interested institutions of Ukraine,18 specialists from 8 countries) were involved. 

Conclusions. Expanding the network of stakeholders and working to raise awareness on biosafety and biosecurity issues in Ukraine 

are now very relevant and require further development. 

 

# 152. Освіта з біобезпеки та біозахисту в Україні: питання та вирішення 

Гергалова Г., Тихоненко Т. 

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 

 

Вступ. Швидкий розвиток науки та технологій водночас веде до появи нових загроз, зокрема, біологічного походження. 

Попередні дослідження показали низькій рівень обізнаності з питань біобезпеки, біозахисту, можливого «подвійного 

використання» серед фахівців медико-біологічної галузі. Виявлено нестаток відповідних навчальних матеріалів. Мета: розвиток 

мережі зацікавлених осіб, вивчення кращого світового досвіду, адаптація та розробка нових навчальних матеріалів, 

налагодження контактів з ВНЗ України з метою впровадження матеріалів у навчальний процес. 

Методи. Проведення відбору ВНЗ медико-біологічного профілю з усіх регіонів України, що готують спеціалістів, які дотичні до 

проблем біобезпеки, біозахисту, «подвійного використання». Проведення анкетування-опитування серед викладачів фахових 

кафедр з метою визначення як рівня їх особистої обізнаності з питань біобезпеки, біозахисту, біоетики, «подвійного 

використання» так і висвітлення цієї проблематики у дисциплінах, що викладаються. За результатами анкетування визначення 

основних проблемних питань, які необхідно врахувати при розробці відповідних навчальних матеріалів. Проведення семінарів та 

тренінгів. 

Результати. Створено мережу зацікавлених осіб. Впроваджено навчальні матеріали та новітні підходи до організації 

навчального процесу (командно-орієнтоване навчання, Бредфордський університет, Великобританія). Створено та 

підтримується сайт. Підписано договори про співпрацю. Перекладено навчальні та довідкові матеріали. Розроблено навчальний 

модуль. Видано навчальний посібник. Проведено 3 міжнародних та 9 регіональних заходів, 3 тестування навчального модуля. 

Залучено 17 областей України, 820 учасників (802 з 43 ВНЗ та зацікавлених установ України,18 фахівців з 8 країн). 

Висновки. Розширення мережі зацікавлених осіб та робота з підвищення обізнаності з питань біобезпеки та біозахисту в Україні 

наразі дуже актуальні та вимагають подальшого розвитку. 
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# 169. Current issues of the operation of bacteriological laboratories in Donetsk Oblast   

Berehova O., Matiushina V., Bochko V., Bilomeria T. 

SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Introduction. Due to the increase in cross-border movements of goods, the active movement of the population between countries, 

new pathogenic agents of biological nature are identified, which actualizes the issue of biosafety. 

Methods. Retrospective analysis of forms of medical statistical reporting of Donetsk Oblast, information from the electronic integrated 

disease monitoring system. 

Results. Among the ways and means of solving the problem of biosafety, the relevant state target program also defines the 

modernization of the institutions involved.   A special feature of Donetsk Oblast is the placement of the main bacteriological and 

virological laboratory in the occupied territory in the City of Donetsk, which created the need to modernize other laboratories in the 

Oblast. The bacteriological laboratories of the Donetsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine did not conduct PCR studies 

until May 2020. With the beginning of the COVID-19 pandemic, 3 laboratories were created through the cooperative efforts and started 

working in the controlled territory of the Oblast. To date, the volume of testing for COVID-19 by PCR by all laboratories of the Oblast is 

up to 2 thousand samples per day, of which about 40% by laboratories of the Oblast Laboratory Center and further growth of testing is 

planned. However, the limitation of human resources hinders further improvement of laboratories: 72% of laboratories are staffed by 

bacteriological specialists; more than half of them are of retirement and pre-retirement age. In February 2021, the Verkhovna Rada of 

Ukraine adopted the Law "On the Public Health System", aimed at creating a full-fledged National Epidemiological Service, the core of 

which will be Laboratory Centers of the MoH of Ukraine. One of the areas of coordination of the Centers for Disease Control and 

Prevention is the development, training, and motivation of personnel, but the ways to implement the personnel policy are not defined. 

Conclusions. We need a consistent, step-by-step and systematic state program to overcome the personnel problems of 

epidemiological health care institutions and implement local personnel incentive programs. 

 

 

# 169. Актуальні питання роботи бактеріологічних лабораторій в Донецькій області 

Берегова О., Матюшина В., Бочко В., Біломеря Т. 

ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Вступ. Через збільшення транскордонних переміщень товарів, активний рух населення між країнами, ідентифікуються нові 

патогенні агенти біологічної природи, що актуалізує питання біобезпеки. 

Методи. Ретроспективний аналіз форм медичної статистичної звітності Донецької області, відомостей електронної інтегрованої 

системи спостереження за захворюваннями. 

Результати. В переліку шляхів та способів розв’язання проблеми біобезпеки відповідною державною цільовою програмою 

визначена і модернізація задіяних установ. Особливістю Донецької області є розміщення основної бактеріологічної та 

вірусологічної лабораторії на окупованій території в м. Донецьку, що створило необхідність модернізації інших лабораторій 

області. До травня минулого року бактеріологічні лабораторії Донецького лабораторного центру МОЗ України дослідження 

методом ПЛР не проводили. З початком пандемії COVID-19 консолідованими зусиллями на підконтрольної території області були 

створені та розпочали роботу 3 лабораторії. На сьогоднішній день обсяги тестування на COVID-19 методом ПЛР всіма 

лабораторіями області складають до 2 тис. зразків на добу, з них лабораторіями обласного Лабораторного центру близько 40%, 

планується подальше зростання досліджень. Але обмеження кадрового ресурсу гальмує подальше удосконалення лабораторій: 

укомплектування лабораторій фахівцями бактеріологічного профілю складає 72 %, більш половини з них пенсійного та 

передпенсійного віку. В лютому 2021 року ВР України прийняла закон «Про систему громадського здоров’я», спрямований на 

створення повноцінної національної епідеміологічної служби, ядром яких стануть Лабораторні центри МОЗ України. Одним з 

напрямків координації роботи Центрів контролю та профілактики захворювань є розвиток, навчання та мотивація кадрів, але 

шляхи втілення кадрової політики не визначені. 

Висновки. Необхідна послідовна, поетапна та системна державна програма подолання кадрових проблем установ охорони 

здоров’я епідеміологічного напрямку, втілення місцевих програм стимулювання кадрів. 

 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70025
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# 460. Containment of Polioviruses in Ukraine in the Context of New Achievements and Challenges of Poliomyelitis 

Eradication Modern Stage 

Stepanskyi D.1, Kolesnikova I.2, Shtepa O.3, Demchyshyna I.4 
1Dnipro State Medical University; 
2Bogomolets National Medical University; 
3SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
4SI Public Health Center of the MOH of Ukraine 

 

On October 17, 2019, the Global Commission for the Certification of Eradication of Poliomyelitis announced the certification of wild type 

3 poliovirus eradication. After that, the world community needs to identify, destroy or contain in certified institutions infectious and 

potentially infected poliovirus type 3 (PV3) materials. 

A check of the poliovirus containment system within the laboratory isolation was carried out. 

Working with PV3 materials (which include wild type 3 polio virus (WPV3), oral polio vaccines, and Sabin strains) will necessarily include 

lessons learned from type 2 poliovirus containment, and they will reflect existing uses of the bivalent oral polio vaccine (bOPV). At this 

stage of eradication, PV3 containment strategies in Ukraine will include: 1) initial focus on infectious materials (IM) and potentially 

infectious materials (PIM) derivatives of vaccine poliovirus type 3 (VRPV3) and type 3 Sabin vaccine virus; 2) OPV3/Sabin 3 containment 

only when OPV3 will no longer be used as part of the vaccine; 3) national studies and inventory of DPV3 / VRPV3 IM and PIM; 4) 

materials that will be identified as DPV3 / VRPV3 IM and PIM will be destroyed. 

Approaches to the localization of polioviruses in general, including those for OPV3 / Sabin 3 and type 1 polioviruses, will continue to 

evolve in response to changes in the status of poliomyelitis eradication and the control of biological risks. While storing and dealing with 

IM and PIM, it is necessary to use risk reduction strategies (bio-protection (freezers under lock, access restrictions); proper laboratory / 

microbiological practices, including documentation and validation of methods / standard operation procedures (SOP), risk assessment 

associated with specific manipulations and procedures; vaccination of staff against poliomyelitis; accreditation under national laws or 

the international standard of biological risks management). 

 

# 460. Контейнмент поліовірусів в Україні в контексті нових досягнень та викликів сучасного етапу ліквідації 

поліомієліту 

Степанський Д.1, Колеснікова І.2, Штепа О.3, Демчишина І.4 
1Дніпровський державний медичний університет; 
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; 
3ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
4ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

 

17 жовтня 2019 р. Глобальна комісія з сертифікації ліквідації поліомієліту заявила про сертифікацію ліквідації дикого поліовірусу 

типу 3. Після цього світовій спільноті потрібно ідентифікувати, знищити чи утримувати в сертифікованих установах інфекційні та 

потенційно інфіковані матеріали поліовірусу типу 3 (ПВ3). 

Проведено перевірку системи утримання поліовірусів в межах лабораторної ізоляції. 

Робота з ПВ3 матеріалами (які включають дикий поліовірус типу 3 (ДПВ3), пероральні вакцини проти поліомієліту та штами 

Себіна) обов'язково включатиме уроки, отримані з контейнменту поліовірусу 2 типу, і вони будуть відображати існуюче 

використання бівалентної оральної поліомієлітної вакцини (бОПВ). На даному етапі ерадикації стратегії контейнменту ПВ3 в 

Україні будуть включати: 1) Первинний акцент на інфекційних матеріалах (ІМ) та потенційно інфекційних матеріалах (ПІМ), 

дериватах вакцинного поліовірусу 3 типу (ВСПВ3) та вакцинного вірусу Себіна 3 типу 2) Контейнмент оральної поліомієлітної 

вакцини, що містить 3 тип поліовірусу (ОПВ3)/ Себін 3 тільки тоді, коли ОПВ3 більше не буде використовуватися у складі 

вакцини 3) Національні дослідження та інвентаризація ДПВ3 / ВРПВ3 ІМ та ПІМ 4) Матеріали, які будуть ідентифіковані як ДПВ3 

/ ВРПВ3 IM та ПIM, будуть знищені. 

Підходи до локалізації поліовірусів в цілому, в тому числі для ОПВ3 / Себін3 та поліовірусів типу 1, будуть продовжувати 

розвиватися у відповіді на зміни в статусі ліквідації поліомієліту та боротьби з біологічними ризиками. При зберіганні та роботі з 

ІМ та ПІМ будуть використовуватися стратегії, спрямовані на зниження ризиків (біологічний захист (морозильники під замком, 

обмеження доступу); належна лабораторна та мікробіологічна практика, включаючи документування та валідацію методів та 

стандартних операційних процедур (СОП); оцінка ризику, пов'язаного з конкретними маніпуляціями та процедурами; вакцинація 

співробітників проти поліомієліту; акредитація за національними законами або за міжнародним стандартом управління 

біологічними ризиками). 
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# 601. SWOT-analysis to Determine Benefits of Using Guidelines for Investigation of Infectious Disease Outbreaks, 

Ukraine, 2019 

Kiianytsia V.1,2, Verovchuk B.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 

 

Over the past five years the number of infectious disease outbreaks in Ukraine has increased. 21 439 people were affected by the 

outbreaks, including 69% of children up to 15 years old. Identification of all three components at outbreaks of intestinal infections such 

as pathogen, source and factor of transmission in their investigation accounted for 11%. No practical guidelines for investigating 

outbreaks developed yet in Ukraine. We described the benefits of providing to epidemiologist the guidelines for investigating outbreaks. 

A basic analytical model includes Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT-analysis) that is used for strategy search to 

help in decision making and assesses all available information by those categories. Based on the WHO guidelines for investigation and 

control for foodborne disease outbreaks we conducted a SWOT-analysis for decide its using in Ukraine. 

The strengths of the guidelines consist a comprehensive, systematic approach to managing outbreaks, ensuring the detailing of 

investigation procedures and will reduce the impact on quality of work during staff changes, minimizes a number of errors and risks. 

Being evidence-based, guidelines include clear and specific structured instructions. 

The weakness is the loss of relevance if new techniques were introduced and possibility of misinterpretation if training on its use are not 

provided. 

An opportunity that contributes to the goals of surveillance is to reduce deficiencies in outbreak investigations and possibility of 

improving skills by epidemiologists. 

Since the guidelines do not have detailed instructions for each possible situation in outbreak investigation, so the threat may be to not 

use creative search in the investigation. 

Strengths and opportunities to use guidelines for investigating outbreaks are outweighed by weaknesses and threats. When developing 

guidelines weaknesses and threats should be considered to mitigate their affect. We recommend development of guidelines for 

outbreak investigation for Ukraine to increase identification of components. 

 

# 601. SWOT-аналіз для визначення переваг використання керівництва з розслідування спалахів інфекційних 

хвороб, Україна, 2019 р. 

Кіяниця В.1,2, Веровчук Б.1,2 

1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

 

За останні п’ять років в Україні спостерігається збільшення кількості спалахів інфекційних хвороб. Внаслідок них постраждало 21 

439 осіб, у тому числі 69% – діти до 15 років. Виявлення усіх трьох компонентів при спалахах кишкових інфекцій: збудника, 

джерела збудника інфекції, фактору передачі складало 11%. В Україні ще не розроблено практичного керівництва з 

розслідування спалахів. Ми описали переваги використання керівництва з розслідування спалахів для епідеміолога. 

Базова аналітична модель, яка включає сильні та слабкі сторони, можливості та загрози (SWOT-аналіз), використовується при 

пошуку стратегії, для допомоги у прийнятті рішень та оцінює всю доступну інформацію за цими категоріями. Базуючись на 

керівництві ВООЗ з розслідування спалахів кишкових хвороб ми провели SWOT-аналіз для прийняття рішення щодо 

застосування їх в України. 

Сильними сторонами керівництва є комплексний, систематичний підхід до управління спалахом, деталізація процедури 

розслідування, зменшення впливу на якість роботи при зміні персоналу, мінімізація помилок та ризиків. Базуючись на доказовій 

базі, керівництво включає конкретні та структуровані інструкції. 

Слабкою стороною є втрата актуальності, якщо впроваджуються нові методики та можливість неправильного тлумачення, якщо 

не буде проведено навчання щодо його використання. Можливістю, яка сприяє досягненню цілей епіднагляду є зменшення 

недоліків при розслідуванні спалаху та удосконалення навичок епідеміологів. Оскільки в керівництві немає детальних інструкцій 

щодо кожної можливої ситуації під час розслідування спалаху, тому загрозою може бути не застосування творчого пошуку при 

розслідуванні. 

Сильні сторони та можливості застосування керівництва з розслідування спалахів переважають слабкі сторони та загрози. 

При розробці керівництва необхідно врахувати слабкі сторони та загрози для зменшення їх впливу. Ми рекомендуємо розробити 

керівництво для розслідування спалахів для України, щоб збільшити ідентифікацію компонентів.
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# 176. Assessing the Risk of Leptospirosis in People After Bites by Mouse-Like Rodents 

Hodovana N. 

SI Ternopil Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

The epidemic situation in leptospirosis in the Ternopil Oblast is unstable. Sporadic cases are recorded annually. Direct contact with 

rodents is one of the conditions that contribute to infection. Therefore, we initiated the active identification of patients with leptospirosis 

by conducting a serological laboratory examination of people who sought medical help after bites and salivation by rodents. 

The objective of the study is to determine the risk of leptospirosis among patients with a history of bite or other skin damage by 

rodents. 

The data of epidemiological investigation of leptospirosis cases, bites of rodents and the results of laboratory studies for 2014-2020 

were processed and statistically analyzed. 

In 2014-2020, 302 rodent bite incidents involving humans were recorded (2.6% of all cases resulting from animal attacks). The major 

amount of damage to people was done by rats (52.6% – 144 cases) and mice (22.5% – 68 cases).  

Anti-epidemic work included the laboratory component: the study of 41 rodent species by bacterioscopic (positive – 41.5%, 17 species), 

bacteriological (2 culture of the pathogen) and serological (22%, 9 seropositive findings, antibodies to leptospires of serogroup 5: 

Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona, Polonica, Hebdomadis) methods; serological examination of victims of leptospirosis – 93 

people, in 11 (11.8%), antibodies to leptospiries of serogroup 3 were found: Icterohaemorrhagiae, Pomona, Hebdomadis.  

Thus, 10 people were diagnosed with Leptospirosis (asymptomatic, atypical form) according to epidemiological history and laboratory 

results; in 1 person – anamnestic antibody titers to L. icterohaemorrhagiae were detected; 15 people (confirmed infestation of rodents) 

– medical observation was recommended together with solving the issue of emergency prevention of leptospirosis. 

Persons affected by rodents were at risk of developing leptospirosis. Their examination made it possible to establish a diagnosis in time. 

Accordingly, the active identification of patients is relevant. 

 

# 176. Оцінка ризику виникнення лептоспірозу у людей після укусів мишовидними гризунами 

Годована Н. 

ДУ Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України 

 

Епідемічна ситуація щодо лептоспірозу в області нестійка. Щорічно реєструються спорадичні випадки. Однією з умов, що сприяє 

зараженню, є прямий контакт з гризунами. Тому нами ініційовано активне виявлення хворих на лептоспіроз шляхом проведення 

серологічного лабораторного обстеження осіб, які звернулися за медичною допомогою з приводу укусів та ослинень 

мишовидними гризунами. 

Мета дослідження: встановити ризик виникнення лептоспірозу серед осіб, в анамнезі яких  укус чи інше пошкодження шкіри 

мишовидними гризунами. 

Опрацьовано матеріали епідрозслідування випадків лептоспірозу, укусів мишовидними гризунами та результати проведених 

лабораторних досліджень за 2014-2020 рр. Здійснено статистичний аналіз даних.  

В 2014-2020 рр. зареєстровано 302 випадки укусів людей мишовидними гризунами (2,6% від усіх звернень внаслідок нападу 

тварин). Основна кількість ушкоджень людям нанесена пацюками (52,6% – 144 випадки) та мишами (22,5% – 68 випадків).  

Протиепідемічна робота включала лабораторну складову: дослідження мишовидних гризунів (41 особина) бактеріоскопічним 

(позитивних – 41,5%, 17 штук), бактеріологічним (виділено 2 культури збудника) та серологічним (22% – 9 серопозитивних 

знахідок, антитіла до лептоспір 5 серогруп: Icterohaemorrhagiaе, Canicola, Pomona, Polonica, Hebdomadis) методами; серологічне 

обстеження постраждалих на лептоспіроз – 93 особи, у 11 (11,8%), виявлено антитіла до лептоспір 3 серогруп: 

Icterohaemorrhagiaе, Pomona, Hebdomadis.  

Відповідно, у 10 осіб встановлено діагноз «Лептоспіроз» (безсимптомна, атипова форма) за даними епіданамнезу та 

результатами лабораторного дослідження; у 1 особи - виявлені анамнестичні титри антитіл до Leptospira icterohaemorrhagiae; 15 

особам (підтверджена інфікованість гризунів) – рекомендоване медичне спостереження з вирішенням питання призначення 

екстреної профілактики лептоспірозу. 

В осіб, які постраждали від мишовидних гризунів, існує ризик розвитку лептоспірозу. Їх обстеження дає можливість своєчасно 

встановити діагноз. Відповідно, активне виявлення хворих є актуальним. 
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# 215. Cross-contamination case study in the laboratory 

Hovhannisyan V., Tumanyan P., Danelyan H. 

Reference Laboratory for Especially Dangerous Pathogens, SNCO Republican veterinary-sanitary and phytosanitary center of laboratory 

services, Armenia 
 

Introduction. Proper compliance of Biosafety and Biosecurity (BSS) rules is a top priority even for low biological risk work. BSS 

requires consistent use to enable timely detection, prevention, and management of vital risks encountered during laboratory work. 

Careless work in research laboratories can result in release of pathogens or cross-contamination of samples. These cases can cause in 

laboratory and even out of laboratory epidemic outbreaks. The aim of the study was to discover possible cross contamination case in 

laboratory.   

Methods. The Reference Laboratory for Especially Dangerous Pathogens has appropriate measures to reduce the risks at BSL-2 level. 

In 2018, during the analysis of the test protocols, it was discovered that in parallel with the diagnosed diseases, Enterobacter spp. in 

particular Pseudomonas spp., Proteus and Bacillus Cereus were detected in all samples. The picture of the situation was very vague; 

thus a detailed study was initiated. We evaluated the traceability chain, reproducibility of results. and held group discussions with staff. 

All SOPs were evaluated for availability, accuracy and applicability.   

Results. The studies revealed that the samples presented to the laboratory (from 15.02.2018 to 01.03.2018) were from different 

species, ages, and regions. Thus, in the given period 9 large ruminants, 3 small ruminants, 5 chicken internal organs were presented. 

Initially, each examination was registered as given in the SOPs. All device registers in the division were checked and it was discovered 

that the improved glass autoclave register was not working properly, and the result was changed to °F instead of °C leading to an 

incorrect reading of temperature. 

Conclusions. The examinations revealed that the outer panel of the autoclave showed a temperature that did not actually correspond 

to the temperature in the cell and had a deviation of 37 ° C. Therefore, the required sterilization temperature inside the cell is not 

provided. It turned out that the cause of the contamination was the incorrectly sterilized laboratory glassware, in particular the test 

tubes and Petri dishes. 

 

# 215. Приклад дослідження перехресного забруднення в лабораторії 

Ованісян В., Туманян П., Данелян Г.  

Референс-лабораторія з особливо небезпечних патогенів, ДНКО «Республіканський ветеринарно-санітарний та фітосанітарний 

центр лабораторних послуг» , Вірменія 
 

Вступ. Належне дотримання правил біобезпеки та біозахисту (ПББЗ) є головним пріоритетом навіть для робіт з низьким 

біологічним ризиком. ПББЗ вимагають послідовного використання для своєчасного виявлення, запобігання та управління 

життєво важливими ризиками, що виникають в ході лабораторних робіт. Необережне виконання робіт в дослідницьких 

лабораторіях може призвести до витоку патогенів або перехресного забруднення зразків. Ці випадки можуть викликати 

внутрішньолабораторні і навіть позалабораторні епідемічні спалахи. Метою цього дослідження було виявлення можливого 

випадку перехресного зараження в лабораторних умовах. 

Методи. Референс-лабораторія з особливо небезпечних патогенів має відповідні можливості щодо зниження ризиків до рівня 

BSL-2.  У 2018 році при аналізі протоколів випробувань було виявлено, що паралельно з діагностованими захворюваннями у всіх 

зразках були виявлені Enterobacter spp., зокрема Pseudomonas spp., Proteus і Bacillus Cereus. Картина ситуації була дуже 

розпливчастою, тому було розпочато детальне вивчення цього питання.  Ми дослідили ланцюжок простежуваності, 

відтворюваність результатів та провели групові дискусії з персоналом. Всі СОПи були оцінені на наявність, точність та 

можливість застосування. 

Результати. Розслідування показало, що зразки, доставлені до лабораторії (з 15.02.2018 по 01.03.2018), були від різних видів, 

різного віку та з різних регіонів. Так, наприклад, в даний період було надано зразки від 9 великих жуйних тварин, 3 дрібних 

жуйних тварин, та  внутрішніх органів 5 курчат. З самого початку показники кожного аналізу реєстрували у відповідності до 

вимог СОП. Всі реєструючи пристрої приладів у відділі були перевірені, і було виявлено, що реєструючий пристрій 

модернізованого скляного автоклаву не працює належним чином, і отриманий показник в °C був змінений на °F, що призвело 

до неправильного читання температури. 

Висновки. Розслідування показало, що зовнішня панель автоклава показувала температуру, яка фактично не відповідала 

температурі в камері і мала відхилення в 37° С. Таким чином, необхідна температура стерилізації всередині камери не 

забезпечувалася.  

Також виявилося, що причиною забруднення був неправильно стерилізований лабораторний посуд, зокрема пробірки і чашки 

Петрі. 
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# 341. Laboratory Monitoring to Estimate the Biorisk Cholera Incidence in Mariupol and the Coastal Territories of 

Donetsk Oblast 

Davydenko I., Yukova H., Vasylieva O., Kocherha N., Tereshchenko V. 

Mariupol City Branch of the SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Laboratory monitoring of cholera in Mariupol has not lost its relevance. The last cholera outbreak caused by Vibrio cholerae O1 strain, 

serotype Ogawa was in 2011. Infections caused by V. cholerae non-O1 are recorded annually. The V. cholerae O1, serotype Ogawa 

avirulent culture was isolated from the patient in August 2019. 

The objective of the work was to study the serological properties of V. cholerae O1/non-O1 cultures for further assessment of the 

biorisk of human cholera incidence. 

Methods: bacteriological and serological (slide agglutination and expanded agglutination with cholera species-specific sera O1, RO and 

type-specific - Ogawa, Inaba). 

A total of 1728 environmental samples were tested during 2013-2019. 14 cultures suspicious of involvement in the genus Vibrio were 

identified from patients.  

In the bacteriological study of the environment for cholera, 864 V. cholerae cultures were isolated that made 50% of the total number 

of samples. According to the serological study of the findings of the isolated culture, 11 (0.64%) belonged to the V. cholerae O1 group, 

853 (49.36%) – were V. cholerae non-O1 group. All 11 cultures of V. cholerae O1 isolated from the environment were avirulent.  45 

(5.3%) of V. cholerae non-O1 isolated from the environment were atypical and, if possible, were agglutinated by cholera sera. 

Among 14 cultures removed from patient materials, 1 was not identified as Vibrio, 12 were identified as V. cholerae non-O1, and 1 ‒ as 

V. cholerae O1, serotype Ogawa, avirulent. Noteworthy is the further study of the dynamics of cultures with atypical serological 

characteristics emergence over time. 

The study of samples from the Mariupol source of drinking water supply is an example. In 2016, 18 samples were tested and in 17 of 

them isolated V. cholerae non-O1, and 1 ‒V. cholerae O1, serotype Ogawa. The first atypical V. cholerae non-O1 was detected in July 

(RO 1:100#). There were two atypical cultures (О1 – 1:100#) in August. Two more cultures were detected in early September, but the 

titers grew (O1 – 1:400+++, Ogawa – 1:200 +++), and on September 15, 2016, V. cholerae O1, serotype Ogawa (O1 – 1:3200+++, 

Ogawa – 1:800#) was isolated. 

Monitoring of the cholera pathogen circulation requires the use of more informative research methods for the timely study of atypical 

cultures of vibrios and adequate response to changes in the epizootic situation. 

 

# 341. Лабораторний моніторинг для оцінки біоризиків захворюваності на холеру в м. Маріуполі та приморських 

територіях Донецької області 

Давиденко І., Юкова Г., Васильєва О., Кочерга Н., Терещенко В. 

Маріупольська філія ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Лабораторний моніторинг щодо холери в м. Маріуполі не втратив своєї актуальності. Останній спалах холери, викликаний Vibrio 

cholerae O1, серовар Огава, виник в 2011р. Інфекції, викликані V. cholerae non-O1, реєструються щорічно. В серпні 2019 р. від 

хворого було виділено культуру V. cholerae O1, серовар Огава, авірулентну. 

Метою роботи є вивчення серологічних властивостей культур V. cholerae O1/non-O1 для подальшої оцінки біоризиків 

захворюваності на холеру людей. 

Методи: бактеріологічний, серологічний (слайд аглютинація та розгорнута аглютинація з холерними видоспецифічними 

сироватками О1, RO та типоспецифічними – Огава, Інаба). 

Впродовж 2013-2019 рр. досліджено 1728 проб довкілля. Ідентифіковано 14 культур, підозрілих на причетність до роду Vibrio, 

від хворих.  

При бактеріологічному дослідженні довкілля на холеру, ізольовано 864 культури V. cholerae, що становить 50% від загального 

числа проб. За результатами серологічного дослідження 11 (0,64%) виділених культур належало до V. cholerae O1, 853(49,36%) 

– до V. cholerae non-O1. Всі 11 культур V. cholerae O1 були авірулентними. 45 (5.3%) V. cholerae non-O1 характеризувались 

атиповістю за здатністю аглютинуватися холерними сироватками. 

При дослідженні 14 культур, вилучених з матеріалу від хворих, 1 не була ідентифікована як Vibrio, 12 культур ідентифіковано як 

V. cholerae non-O1 та 1 – як V.cholerae O1, серовар Огава, авірулентна.  

Приклад – дослідження проб із джерела питного водопостачання Маріуполя. В 2016 р. –з 18 досліджених проб в 17 ізольовано 

V. cholerae non-OІ, в 1 – V. cholerae OІ, серовар Огава. Перша атипова V. cholerae non-OІ  з’явилась в липні (RO 1:100#). В 

серпні атипових культур було вже дві (О1- 1:100#). З початку вересня також дві, але титри вже зростали (О1-1:400+++, 

Огава1:200+++), а вже 15.09.2016р. було ізольовано V. cholerae OІ, серовар Огава (O1-1:3200+++, Огава-1:800#). 

Моніторинг за циркуляцією збудника холери потребує використання більш інформативних методів досліджень для своєчасного 

вивчення атипових культур вібріонів та адекватного реагування на зміну епідемічної ситуації. 
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# 392. Performance Analysis of the Municipal Enterprise Volyn Oblast Center for Emergency and Disaster Medicine in 

2019 

Fedoriachenko O., Abramov A. 

Volyn Oblast Center for Emergency and Disaster Medicine of Volyn Oblast Council 

 

The municipal enterprise Volyn Oblast Centre for Emergency and Disaster Medicine of Volyn Oblast Council (ME VOTCE&DM of VOC) is 

the only institution in the oblast that provides twenty-four-hour emergency medical care (EMC) to the residents of Volyn Oblast in case 

of medical emergencies. 

The analysis of emergency medical care indicators in Volyn Oblast in 2019 was carried out. For 9 months of the year, the ME 

VOTCE&DM of VOC took a total of calls: in 2019 – 127,013; 2018 – 147,403; 2017 – 148,635; the registered attendances of emergency 

aid brigades were: in 2019 – 104,372; 2018 – 115,000; 2017 – 122,258; and there were 25 successful emergency resuscitations out of 

269 performed. 

The main reason for the call quantity reduction was the improvement in the call transfer to the primary health care centers (PHCC) after 

the brigade attendance and the manifold emphasizing on the need to transfer them by the dispatchers of the enterprise. Also, there 

were 122 joint trainings with the involvement of emergency medical service teams, the Ministry of Emergency Situations, and the 

police, which impacted the rates of attendance to calls – their number decreased. Also, throughout Volyn Oblast there were negative 

responses to calls for confirmation or verification of death or transportation of patients that not required medical support; in public 

places in the absence of the need for medical care, and such calls were redirected to the police officers; an order was issued concerning 

deliberately false calls to the emergency medical services. 

An analysis of the emergency medical care indicators, conducted theoretical and practical trainings indicates a positive trend in the work 

of ME VOTCE&DM of VOC. 

 

# 392. Аналіз роботи КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за 

2019 рік 

Федоряченко О., Абрамов А. 

КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради 

 

Комунальне підприємство «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської 

обласної ради (КП «ВОЦЕМДМК») є єдиним в області закладом, який надає цілодобову екстрену медичну допомогу (ЕМД) 

мешканцям Волинської області, які перебувають у невідкладних станах. 

Проведено аналіз показників надання екстреної медичної допомоги у Волинській області у 2019 році. За 9 місяців року в КП 

«ВОЦЕМДМК» прийнято звернень: 2019 рік - 127 013; 2018 рік – 147 403; 2017 рік - 148 635; зареєстровано виїздів бригад на 

виклики: 2019 рік -104 372; 2018 рік 115 000; 2017 рік 122 258; здійснено 25 успішних реанімаційних заходів із 269 проведених. 

Основною причиною зменшення кількості звернень стало покращення передачі звернень на центри первинної медичної 

допомоги (ПМД) після виїзду бригади та неодноразові наголошення на необхідності передачі диспетчерам підприємства. Також 

на підприємстві проведено 122 спільні тренінги за участю бригад ЕМД, Міністерства надзвичайних ситуацій, поліції, що вплинуло 

на показники виїздів на виклики – їх кількість зменшилась. Окрім цього по всій Волині відмовлено у виїздах на засвідчення 

факту смерті у транспортуванні хворих без потреби медичного супроводу; в громадські місця, при відсутності потреби в наданні 

медичної допомоги, видано наказ про завідомо неправдиві звернення до бригади ЕМД – звернення скеровані працівникам 

поліції, тощо. 

Аналіз показників надання ЕМД, проведених теоретичних та практичних навчань свідчить про позитивну тенденцію у роботі КП 

«ВОЦЕМДМК». 
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# 478. Risk Assessment of West Nile Fever in Poltava Oblast Using WHO Tool 

Krupinina T.¹, Baibarza I.¹, Makovska I.² 

¹SI Poltava Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 

²National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine  

  

Nature and climate factors of Poltava Oblast are favorable for the circulation of the West Nile fever (WNF) virus.Cases of WNF in 

humans have been recorded every year since 2011, and the foci spread geographically. The objective of the study is to assess the risks 

of WNF in the oblast. 

A retrospective analysis of the epidemic situation with WNF for 10 years (2011-2020) had been carried out according to statistical 

reports, epidemiological investigation records for WNF cases, reports of the Ministry of Health of Ukraine, analytical reports, laboratory 

results, and entomological observations. The results were used to divide the territory of the oblast into areas with different level of risk 

using the WHO tool for risk assessment. For zoning the territory of the oblast according to the degree of risk, choropleth maps were 

created in the QGIS 3.4.6 software. 

Since 2011, among 347 examined patients with fevers and 90 healthy people, antibodies against the WNF virus have been identified in 

85 and 13 persons (including 9 donors), respectively. A total of 52 WNF cases were diagnosed. Twenty-six (26) areas of possible 

infection and 25 vector species were identified. Only certain settlements from 7 rayons can be considered free territories according to 

the risk assessment. Most villages are located on the banks of water bodies, the network density of which is 0.40 km/km2, in green 

areas, and along bird migration routes. Due to the lack of monitoring for the pathogen circulation in animals, birds and insects, the 

actual situation was not defined, and the population of these territories is at significant risk of infection with the WNF virus. Fifteen (15) 

settlements are at high risk. Areas of exposure include the territories of the cities of Poltava, Kremenchuk, Horishni Plavni and 10 other 

settlements. 

There are favorable conditions for the further spread of WNF in the oblast, and there is a need to improve the capabilities and 

implementation of insect, bird, horse and blood safety surveillance. Future research should focus on exploring WNF vectors and finding 

ways to eliminate risks. 

 

# 478. Оцінка ризиків гарячки Західного Нілу у Полтавській області за допомогою інструменту ВООЗ 

Крупініна Т.¹, Байбарза І.¹, Маковська І.² 

¹ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

²Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Фактори природи і клімату Полтавської області сприятливі для циркуляції вірусу гарячки Західного Нілу (ГЗН). Від 2011 року 

щороку реєструються випадки захворювань людей на ГЗН, поширюється географія осередків. Мета дослідження–оцінка ризиків 

ГЗН в області. 

Ретроспективний аналіз епідемічної ситуації з ГЗН за 10 років (2011-2020 рр.) проведений за даними статистичних звітів, 

епідеміологічних розслідувань випадків ГЗН, повідомлень в Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ), аналітичних довідок, 

результатів лабораторних досліджень, ентомологічних спостережень. Результати використані для розподілу території області на 

зони ризику за допомогою інструменту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) для визначення ризиків. Для зонування 

території області за ступенем ризику створювали хороплети в програмному забезпеченні QGIS 3.4.6.  

З 2011 року серед 347 обстежених хворих з гарячками та 90 здорових людей антитіла до вірусу ГЗН виявлено, відповідно, у 85 

та 13 осіб (у т.ч. 9 донорів). Діагностовано 52 випадки ГЗН. Визначені 26 ймовірних територій інфікувань, ідентифіковано 25 

видів комах-переносників. За оцінкою ризиків, лише окремі поселення із 7 районів можна вважати вільними територіями. 

Більшість сіл розташована по берегах водойм, густина мережі яких становить 0,40 км/км2, серед зелених масивів, на шляхах 

міграції птахів. Через відсутність моніторингових спостережень за циркуляцією збудника серед тварин, птахів і комах, дійсна 

ситуація не визначена, населення цих територій має значний ризик щодо ГЗН. Високий ступень ризику мають 15 пунктів. До зон 

ураження віднесені території міст Полтава, Кременчук, Горішні Плавні і ще 10 пунктів.  

Існують сприятливі умови для подальшого поширення ГЗН в області, потреба у покращенні можливостей і впровадженні 

епіднагляду за комахами, птахами і кіньми та безпекою крові. Майбутні дослідження мають бути спрямовані на вивчення 

векторів поширення ГЗН і пошук засобів усунення ризиків. 
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# 524. Diphtheria: Health Care Workers Preparedness to Epidemics 

Karlova T.1, Chumachenko T.2, Makhota L.1, Markina N.1 
1SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Kharkiv National Medical University 

 

Given the risk of intensification of diphtheria infection epidemic process due to low vaccination coverage against diphtheria and a 

decrease in the of Corynebactherium diphtheriae circulation (56 diphtheria cases were registered in Ukraine in 2010-2018, and 10 of 

them – in 2018), the correct treatment tactics is important in cases of suspected diphtheria.  

The objective of the study is to evaluate the quality of care for patients with suspected diphtheria. 

An observational epidemiological study was carried out in Kharkiv Oblast in 2012-2019. Cases of diphtheria in Kharkiv Oblast were not 

recorded during 2012-2018, however, in November 2019, 2 unrelated cases of diphtheria were registered. 

The first case: a woman of 29 sought medical aid on the first day of the disease; she was admitted to the hospital on the third day with 

lacunar tonsillitis. The bacterioscopy and examination of the patient by an otolaryngologist were not carried out the day before, and 

there was no data on vaccinations against diphtheria. After isolation of a non-toxigenic C. diphtheriae mitis, the diagnosis was changed 

to “localized tonsillar diphtheria, islet form, moderate degree”. Diphtheria antitoxin (DAT) was not administered to the patient. 

The second case: a woman of 64 fell ill on the 3rd day of treatment at a health care facility due to a somatic disease, she complained of 

body temperature increase to 38 °C, headache, pain and a white and gray plaque in the throat, and based on this she was diagnosed 

with diphtheria of the pharynx. The patient was transferred to an infectious disease hospital where she was diagnosed with common 

film diphtheria of the tonsils of moderate severity, and a dose of 40,000 IU of DAT was administered. The patient had three 

vaccinations against diphtheria, the last one – 23 years ago. The results of bacterioscopy and culture were negative. 

The study revealed the inadequate education of physicians on early diagnosis and treatment of diphtheria, which required training of 

medical workers on modern scientific and practical achievements in various aspects of diphtheria infection problem. 

 

# 524. Дифтерія: готовність медичних працівників до епідемії 

Карлова Т.1, Чумаченко Т.2, Махота Л.1, Маркіна Н.1 
1ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Харківський національний медичний університет 

 

В умовах ризику інтенсифікації епідемічного процесу дифтерійної інфекції через низьке охоплення щепленнями проти дифтерії 

населення та зниження циркуляції Corynebactherium diphtheriae (в 2010-2018 рр. в Україні зареєстровано 56 випадків дифтерії, з 

них 10 – в 2018 р.) важливим є правильна тактика лікарів у випадках підозри на дифтерію.  

Мета дослідження – оцінка якості надання медичної допомоги хворим з підозрою на дифтерію. 

Проведено обсерваційне епідеміологічне дослідження у Харківській області в 2012-2019 рр. Випадки дифтерії у Харківській 

області не реєструвались протягом 2012-2018 рр., однак у листопаді 2019 р. зареєстровано 2 випадки дифтерії, не пов’язані між 

собою. Перший випадок: жінка 29 років, звернулась за медичною допомогою на першу добу захворювання, госпіталізована на 

3-ю добу з діагнозом «лакунарна ангіна». Напередодні бактеріоскопічне дослідження та огляд хворої отолярингологом не 

проводились, даних про щеплення проти дифтерії немає. Через виділення нетоксигенного штаму C. diphtheriae mitis діагноз 

змінено на «локалізована дифтерія мигдаликів, острівчата форма, середнього ступеня тяжкості». Протидифтерійна сироватка 

(ПДС) хворій не вводилась. 

Другий випадок: жінка 64 років, захворіла на 3-ю добу перебування на лікуванні у закладі охорони здоров’я з приводу 

соматичного захворювання, поскаржилась на підвищення температури тіла до 38 ºС, головний біль, біль та біло-сірий наліт у 

горлі, на підставі чого встановлено діагноз «дифтерія глотки». Хвора переведена до інфекційного стаціонару, де встановлено 

діагноз «поширена плівчаста дифтерія мигдаликів середнього ступеня тяжкості» та введено 40 000 МО ПДС. Хвора мала три 

щеплення проти дифтерії, останнє – 23 роки потому. Результати бактеріоскопічного та бактеріологічного досліджень негативні. 

Виявлено недостатню освіченість лікарів з питань ранньої діагностики та тактики лікування дифтерії, що вимагає навчання 

медичних працівників сучасним досягненням науки та практики з різних аспектів проблеми дифтерійної інфекції. 
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# 587. Serological Monitoring of Transboundary Diseases (Foot-and-Mouth Disease, Lumpy Skin Disease and Sheep Pox 

and Goat Pox) in Ukraine in 2019-2020 

Dedok L., Kozaretska Z., Polupan I. 

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

 

Foot-and-mouth disease (FMD), lumpy skin disease (LSD) and sheep pox and goat pox (SGP) are especially dangerous infectious 

diseases that cause significant damage to the livestock industry. The territory of Ukraine is safe for these diseases. However, in the 

context of world globalization, the risks of introducing the causative agents of these diseases into safe territories are significantly 

increased. That is why conducting serological monitoring is one of the components of the timely detection and prevention of the spread 

of especially dangerous diseases in Ukraine.  

The studies were carried out in the framework of state control of infectious diseases of animals in order to determine and control the 

epizootic situation in FMD, LSD and SGP in Ukraine. 

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used to test the blood serum of cattle and small livestock for the presence of specific 

antibodies to FMD virus, LSD and SGP in the Research Virology Department of the State Scientific and Research Institute of Laboratory 

Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise (SSRILDVSE). The ID Screen FMD NSP Competition (ID Vet, France) test kit was used to 

detect antibodies to FMD virus; ID Screen Capripox Double Antigen Multi-species (ID Vet, France) ‒ to detect antibodies to LSD virus 

and SGP virus. 

Blood serum samples were collected in all oblasts of Ukraine. During 2019-2020, 23336 blood serum samples from cattle and small 

livestock were tested, of which 11659 samples were detected to antibodies to FMD virus (10988 – cattle, 671 – small livestock), 9018 – 

to LSD, 2659 – to SGP. 

As a result of the studies, specific antibodies to FMD virus, LSD virus and SGP virus were not detected in blood serum samples. 

Thus, the studies confirm the status of Ukraine free from FMD, LSD and SGP. But, due to significant risks of introducing these 

pathogens to Ukraine, monitoring studies will continue in the future. 

 

# 587. Серологічний моніторинг транскордонних хвороб (ящур, заразний вузликовий дерматит ВРХ та віспа 

овець та кіз) в Україні за 2019-2020 рр. 

Дедок Л., Козарецька З., Полупан І.  

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

 

Ящур, заразний вузликовий дерматит ВРХ (ЗВД ВРХ) та віспа овець та кіз (віспа ДРХ) є особливо небезпечними інфекційними 

хворобами, що завдають значних збитків галузі тваринництва. Територія України благополучна щодо цих захворювань. Однак, в 

умовах світової глобалізації, значно підвищуються ризики занесення збудників цих хвороб на благополучні території. Саме тому, 

проведення серологічного моніторингу є однією із складових своєчасного виявлення і попередження поширення особливо 

небезпечних хвороб на територію України.  

Дослідження проводили в рамках державного контролю за інфекційними хворобами тварин з метою визначення та контролю 

епізоотичної ситуації щодо ящуру, ЗВД ВРХ та віспи ДРХ на території України. 

На базі науково-дослідного вірусологічного відділу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) методом імуноферментного аналізу (ІФА) було досліджено сироватки крові 

ВРХ і ДРХ на наявність специфічних антитіл до вірусів ящуру, ЗВД ВРХ та віспи ДРХ. Для виявлення антитіл до вірусу ящуру 

використовували тест-набір «ID Screen FMD NSP Competition»; ЗВД ВРХ та віспи ДРХ – «ID Screen Capripox Double Antigen Multi-

species», виробництва «IDvet» (Франція). 

Cироватки крові були отримані з усіх областей України. Протягом 2019-2020 років було досліджено 23336 сироваток крові від 

ВРХ та ДРХ, із них 11659 на наявність антитіл до вірусу ящуру (10988 від ВРХ; 671 від ДРХ), 9018 – ЗВД ВРХ, 2659 – віспи ДРХ. 

У результаті проведених досліджень специфічних антитіл до збудників ящуру, ЗВД ВРХ та віспи ДРХ в зразках сироваток крові 

виявлено не було. 

Таким чином проведені дослідження підтверджують статус України вільної від ящуру, заразного вузликового дерматиту ВРХ та 

віспи ДРХ. Але, у зв’язку зі збереженням значних ризиків занесення цих збудників на територію України, моніторингові 

дослідження надалі будуть продовжуватись. 
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# 696. Risk Assessment of Rabies Infection of People in Chernivtsi Oblast 

Nesterovska T., Myroniuk M., Hopko N. 

SI Chernivtsi Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

A significant number of people need anti-rabies help, cases of rabies are recorded among domestic and wild animals in the Chernivtsi 

oblast every year.In Ukraine, the epidemic situation for rabies remains unstable. 

The objective of the study was to identify rabies risk territories in the Chernivtsi oblast.  

The study used the descriptive and evaluative technique of the epidemiological method, the data of rabies surveillance for 2010-2019, 

and the results of studies of the pathological material of animals and statistical method. 

More than 11thousand population received anti-rabies assistance due to the animal attacks in the Chernivtsi oblast during 2010-2019. 

The number of people who received post-exposure prophylaxis was 220-290 per 100 thousand people. Expenses for specialized medical 

care exceeded 850 000 UAH in 2019. Routine immunization of wild carnivores against rabies was carried out in the oblast in 2018, 

2019. 

There were 132 cases of rabies among animals recorded in the Chernivtsi oblast during 2010-2019. Dogs (31%) and cats (30%) were 

the main source of rabies in the oblast. Foxes (23%) served the main carrier of rabies among wild animals. 

There are 86 settlements that are considered deprived areas for rabies during the observation period, epizootic foci were registered in 

Chernivtsi and allrayons. The activity of the epizootic process was uneven. Epizootic zoning was made according to the prevalence of 

rabies and zones with the low, medium and high tension of the epizootic situation were determined. The intense circulation of the 

rabies virus among animals was recorded in the forest-steppe zone. 

In 2019, rabies in animals was the most prevalent over the last 28 years, and therefore the risk of this infection in people grows. 

In Chernivtsi and all areas of the oblast, there is a risk of human infection with rabies from domestic and wild animals. The efficacy of 

routine oral immunization of carnivores against rabies should be investigated. Coordination between all sectors ensures a reduction of 

rabies burden. 

 

# 696. Оцінка ризиків зараження людей сказом в Чернівецькій області 

Нестеровська Т., Миронюк М., Гопко Н. 

ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Щороку в Чернівецькій області значна кількість людей потребує антирабічної допомоги, реєструються випадки сказу серед 

домашніх і диких тварин. В Україні епідемічна ситуація зі сказу залишається нестійкою. 

Метою дослідження є визначення в Чернівецькій області територій ризику щодо сказу.  

У дослідженні використано описово-оціночний прийом епідеміологічного методу, дані епіднагляду за сказом за 2010-2019 рр., 

результати досліджень патологічного матеріалу тварин, статистичний метод. 

За 2010-2019 рр. антирабічну допомогу через напад тварин в Чернівецькій області отримало більше 11 тисяч людей. Показник 

кількості осіб, що отримали постекспозиційну профілактику, склав 220-290 на 100 тис. населення. Витрати на спеціалізовану 

медичну допомогу становили від 469 тис. грн. (2012 р.) до 850 тис. грн. (2019 р.).У 2018, 2019 рр. в області проводилася 

планова імунізація від сказу диких м’ясоїдних тварин. 

За період 2010-2019 рр. в Чернівецькій області зареєстровано 132 випадки сказу серед тварин. За видовим розподілом 

найчастіше джерелом сказу на території області були собаки (31% усіх інфікованих тварин) та коти (30%). Серед диких тварин 

основним носієм сказу була лисиця (23%). 

Неблагополучними зі сказу за період спостереження є 86 населених пунктів, епізоотичні осередки зареєстровано в м. Чернівці 

та всіх районах. Активність епізоотичного процесу була нерівномірною. За показниками поширеності сказу на основі 

порівняльного аналізу проведено епізоотологічне районування та визначено зони з низькою, середньою та високою 

напруженістю епізоотичної ситуації. Інтенсивна циркуляція рабічного вірусу серед тварин фіксувалася в лісостеповій зоні. 

У 2019 році сказ у тварин набув найбільшого поширення за останні 28 років, у зв’язку з чим зростає загроза цієї інфекції серед 

людей. 

В м. Чернівці та всіх районах області існують ризики зараження людей сказом від домашніх та диких тварин. Потребує 

дослідження ефективність планової пероральної імунізації м’ясоїдних тварин від сказу. Координація між усіма секторами 

гарантує зниження тягаря сказу. 

 



Biosafety and Biosecurity – Біобезпека і біозахист 
Without Presentation – Без доповіді 

41 
 

# 318. Biosafety and Biosecurity Subjects in Biology Students Education Process 

Andriichuk O., Korotieieva H., Budzanivska I. 

ESC Institute of Biology and Medicine of the Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

At present, there is a tendency of increasing cases of infection with pathogenic biological agents at production sites, in laboratories and 

in everyday life, increasing the level of infectious diseases of the population, including especially dangerous and zoonotic infections. 

Therefore, providing future professionals with complex knowledge and skills on biosafety and biosecurity becomes an important step for 

humanity in addressing these new challenges. The issue of national security is a complex of problems associated with identifying and 

preventing the development of biological threats, as well as combating the consequences of their manifestations. Therefore, the state 

biosafety system constantly needs high-skilled specialists, including those in the field of virology. 

Recently, a number of important initiatives have been implemented in the higher education institutions of the biomedical field, aimed at 

further development of the educational process in the aspect of modern biotechnology safety, namely the creation of specialized 

subjects/courses related to the issues of biological safety and biosecurity. This will allow forming in future specialists a system of 

knowledge and evaluation of the threats posed by modern biotechnology. The objective of the developed courses is to form an 

understanding of the basic principles of biosafety and biosecurity, knowledge of the legal framework and their application in 

professional activities. At the Department of Virology of the NSC Institute of Biology and Medicine of the Taras Shevchenko National 

University Kyiv of the students are taught the following courses “Viruses and Biosafety”, “Biosafety Principles in the Virology Laboratory” 

and “Epidemiology of Viral Infections”. These specialized courses explore the issues of biological hazards existing sources, both natural 

and artificial ones, preventing the individual or mass infection of humans, maintaining animal health and the stable well-being of 

ecosystems. They are an integral part of the education of qualified experts in the field of virology. They contribute to raising the level of 

knowledge on the main issues about the impact of modern science development on all living beings, the consequences of this impact, 

current international norms and laws of Ukraine regarding the regulation of biological ethics and biosafety.  

 

# 318. Дисципліни з біологічної безпеки та біологічного захисту в навчальному процесі студентів-біологів 

Андрійчук О., Коротєєва Г., Будзанівська І. 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Натепер відзначається тенденція щодо збільшення випадків інфікування патогенними біологічними агентами на виробництві, в 

лабораторних умовах і в побуті, підвищення рівня інфекційних захворювань населення, в тому числі – особливо небезпечними і 

зоонозними інфекціями. Тому надання майбутнім фахівцям комплексних знань і вмінь з біобезпеки і біозахисту стає важливим 

заходом у боротьбі з цими новими викликами для людства.Комплексом проблем, пов’язаних з виявленням і попередженням 

розвитку біологічних загроз, а також – боротьбою з наслідками їх проявів, є питанням національної безпеки. Тому державна 

система біологічної безпеки постійно потребує кваліфікованих спеціалістів, зокрема у галузі вірусології. 

Останнім часом у ВНЗ медико-біологічного напрямку було реалізовано низку важливих ініціатив, спрямованих на подальший 

розвиток освітнього процесу в аспекті безпеки сучасної біотехнології, а саме створення спеціалізованих дисциплін, які 

стосуються питань біологічної безпеки та біологічного захисту. Це дозволить сформувати в майбутніх фахівців систему знань та 

оцінки загроз, які несуть сучасні біотехнології. Метою розроблених спецкурсів є формування розуміння основних принципів 

біологічного захисту, біологічної безпеки, знання нормативно-правової бази і застосування їх у професійній діяльності.На 

кафедрі вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка для студентів викладаються дисципліни 

«Віруси і біобезпека», «Принципи біологічної безпеки у вірусологічній лабораторії» та «Епідеміологія вірусних інфекцій». У цих 

спецкурсах розглядаються питання про наявні джерела біологічної небезпеки, як природні, так і штучного походження, 

попередження індивідуального або масового інфікування людей, збереження здоров’я тварин та стабільного благополуччя 

екосистем.Ці дисципліни є невід’ємною складовою формування кваліфікованого фахівця вірусолога. Вони сприяють підвищенню 

рівня знань з основних питань щодо впливу сучасного розвитку науки на усе живе, наслідків цього впливу, актуальних 

міжнародних норм і законів України щодо регулювання питань біологічної етики та біологічної безпеки. 
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# 161. HPWMoV is an Emerging Cereal Virus in Ukraine 

Pozhylov I., Snihur H., Budzanivska I., Shevchenko O. 

ESC Institute of Biology and Medicine of the Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Plant viral diseases can lead to significant decrease in crop yields, resulting in financial losses and threats to food security in certain 

regions. It is important to study the prevalence of emerging plant viruses and to predict the possible consequences of viral epiphytoses 

for agriculture. 

High Plains wheat mosaic virus (HPWMoV, Emaravirus) is the causative agent of the economically important High Plains disease, 

especially harmful in combination with wheat streak mosaic virus (WSMV, Tritimovirus). These viruses are transmitted by the wheat curl 

mite (Aceria tosichella) and characterized by a wide range of host plants, including wheat and maize. 

During 2018-2020, samples of wheat and corn with symptoms of viral disease were taken from different regions of Ukraine and tested 

by transmission electron microscopy (TEM), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and polymerase chain reaction (PCR), as well 

as phylogenetic analysis. 

Screening of wheat crops in 2018-2019 showed the presence of HPWMoV in 4 eastern regions of Ukraine (Dnipropetrovsk, Donetsk, 

Zaporizhia and Kharkiv) both in monoinfection and in co-infection with WSMV. In 2020, HPWMoV was identified in the Kyiv oblast. 

HPWMoV causes monoinfection on corn in Vinnytsia oblast. According to the TEM results, the presence of spherical virus-like particles 

with a diameter of ~ 140 nm, which are typical for the genus Emaravirus, was established in symptomatic plants. Pairwise comparison 

of the nucleotide sequences of Ukrainian HPWMoV isolates showed their highest identity (92%) with the isolates described in the United 

States. 

Thus, previously diagnosed only in the United States, Argentina, and Australia, HPWMoV has been found to be a common causative 

agent of epidemiological significance in Ukraine. 

 

# 161. HPWMoV – емерджентний вірус злакових в Україні 

Пожилов І., Снігур Г., Будзанівська І., Шевченко О. 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Вірусні хвороби рослин можуть призводити до значних втрат врожаю, як наслідок - фінансові збитки і загроза для забезпечення 

людей продуктами харчування в певних регіонах. Важливо досліджувати розповсюдженість емерджентних вірусів рослин та 

прогнозувати можливі наслідки вірусних епіфітотій для сільського господарства. 

High Plains wheat mosaic virus (HPWMoV, Emaravirus) є збудником економічно важливої хвороби Високих рівнин, особливо 

шкодочиний в комплексі з Wheat streak mosaic virus (WSMV, Tritimovirus). Ці віруси передаються кліщем Aceria tosichella та 

характеризуються широким колом рослин-хазяїв, включаючи пшеницю та кукурудзу.  

Протягом 2018-2020 років із різних регіонів України були відібрані зразки пшениці і кукурудзи з симптомами вірусного 

захворювання та були перевірені методами трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), імуноферментного аналізу (ІФА) та 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а також проводили філогенетичний аналіз вірусних ізолятів.  

Скринінг посівів пшениці 2018-2019 років показав присутність HPWMoV в 4 східних областях України (Дніпропетровська, 

Донецька, Запорізька та Харківська) як в моноінфекції, так і в сумісній інфекції з WSMV. В 2020 році було ідентифіковано 

HPWMoV і в Київській області. На кукурудзі HPWMoV викликає хворобу в моноінфекції у Вінницькій області.  За результатами 

ТЕМ, в симптоматичних рослинах встановлено присутність сферичних вірусоподібних часточок діаметром ~140 нм, які є 

типовими для роду Emaravirus. Попарне порівняння нуклеотидних послідовностей українських ізолятів HPWMoV 

продемонструвало їх найвищу ідентичність (92%) з ізолятами, описаними в США. 

Отже, раніше діагностований лише у США, Аргентині та Австралії, HPWMoV виявився поширеним збудником епідеміологічного 

значення в Україні.  
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# 081. A Quasi-Cohort Population-Based Study of The Impact Of SARS-Cov-2 Infection on The Risk of Death From 

COVID-19-Pneumonia in Ukraine  

Mokhort H. 

Bogomolets National Medical University 

Introduction. The objectives of this study were: to calculate the additional risk (AR), relative risk (RR), the proportion of the additional 

risk among the exposed (PARE), additional population risk (APR), and the proportion of additional population risk (PAPR) of death from 

COVID-19-pneumonia due to infection with the new SARS-CoV-2 coronavirus based on PCR data in people with pneumonia who had a 

positive (PCR+) result and a negative PCR (PCR-) result. 

Methods. Cohort (quasi-cohort) population-based study. Limitations of the study: a quasi-cohort study here means that the study used 

data from two sources: 1) data on the number of pneumonia cases – COVID-19 surveillance data (PHC of the MoH of Ukraine for 

10/01/2020-12/01/2020); 2) the number of deaths from COVID-19-pneumonia – death data (State Statistics Service of Ukraine for 

10/01/2020-12/01/2020). However, formally by design, this is a population-based cohort study. It is also assumed that all (or almost 

all) deaths from COVID-19 are clinical pneumonia. 

Results. The mortality among persons with PCR+-pneumonia is I+=10234/112463×1000=90.99 per 1000 population, the mortality 

among persons with PCR--pneumonia – I– = 4242/165142×1000 = 25.69 per 1000 population, and the total mortality from pneumonia 

– Ip = 14476/277605 × 1000 = 55.01 per 1000 population. AR = 90.99-25.69 = 65.30; RR = 90.99 / 25.69 = 3.54; PARE = (AR/I+) × 

100% = 65.30 /90.99 × 100% = 71.77%; APR = Ip – I– = 55.01 - 25.69 = 29.32; PAPR = (Ip – I-) / Ip × 100% = (55.01 – 25.69) / 

55.01 × 100% = 53.30%. 

Conclusions. So, the PAPR of death from COVID-19-pneumonia due to infection with the new SARS-CoV-2 coronavirus is 53.30%. The 

proportion of additional (attributable) population risk reflects the proportion of excess mortality from COVID-19-pneumonia caused by 

the novel coronavirus.  

 

# 081. Квазікогортне популяційне дослідження впливу зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2 на ризик 

виникнення смерті від COVID-19-пневмонії в Україні  

Мохорт Г. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

Вступ. Завдання дослідження: потрібно розрахувати додатковий ризик (ДР), відносний ризик (ВР), частку додаткового ризику 

експонованих (ЧДРЕ), додатковий популяційний ризик (ДПР) та частку додаткового популяційного ризику (ЧДПР) виникнення 

смерті від COVID-19-пневмонії внаслідок зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2 за даними ПЛР в осіб з пневмонією, які 

мали позитивний результат ПЛР (ПЛР+) та негативний результат ПЛР (ПЛР–). 

Методи. Когортне (квазікогортне) популяційне дослідження. Обмеження дослідження: квазікогортне дослідження означає в 

даному випадку, що в дослідженні використані дані з двох джерел: 1) дані про кількість випадків пневмоній – це дані 

епіднагляду за COVID-19 (ЦГЗ МОЗ України протягом 01.10.2020–01.12.2020); 2) кількість померлих від COVID-19-пневмоній – це 

дані реєстрації випадків смерті (Держстат України протягом 01.10.2020–01.12.2020). Проте, формально за дизайном – це 

когортне популяційне дослідження. Також, застосовано припущення, що всі (або майже всі) смерті від COVID-19 – це клінічні 

пневмонії. 

Результати. Смертність серед осіб з ПЛР+-пневмонією становить І+=10234/112463×1000=90.99 на 1000 населення, смертність 

серед осіб з ПЛР–-пневмонією – І– = 4242/165142×1000 = 25.69 на 1000 населення, а загальна смертність від пневмоній – Іp = 

14476/277605 × 1000 = 55.01 на 1000 населення. ДР = 90.99 – 25.69 = 65.30; відносний ризик (ВР) = 90.99 / 25.69 = 3.54; ЧДРЕ 

= (ДР/І+) × 100% = 65.30 /90.99×100% = 71.77%; ДПР = Іp – І– = 55.01 – 25.69 = 29.32; ЧДПР = (Іp – І–)/Іp×100% = (55.01 – 

25.69) / 55.01 × 100% = 53.30%. 

Висновки. Тобто ЧДПР виникнення смерті від COVID-19-пневмонії внаслідок зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2 

становить 53.30%. Частка додаткового (атрибутивного) популяційного ризику відображає частку надлишкової смертності від 

COVID-19-пневмоній, викликаної новим коронавірусом.  
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# 158. Difficulties in Diagnosing the First Case of Multisystem Inflammatory Disease Syndrome Associated With SARS-

Cov-2 in Lviv Oblast (Clinical Case) 

Lytvyn H., Stasiv M. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

Kawasaki disease, Kawasaki-like syndrome, and multisystem inflammatory syndrome (MIS) in children and adolescents are urgent 

problems of our time associated with COVID-19. 

The aim of the study was to analyze the clinical, laboratory features and treatment of MIS in a 14-year-old patient. 

A 14-year-old girl was hospitalized in serious condition in ICU of Lviv Okhmatdyt in 2020. The severity of the condition was caused by 

the signs of intoxication syndrome and respiratory failure. 

Objective findings: t-38.2° C. The skin was pale with a spotty-papular confluent rash, more pronounced on swollen limbs. Non-purulent 

conjunctivitis, dry cough. Auscultation: weakened breathing in the lower parts of the lungs. Respiratory rate – 50 breaths per min. 

Heart sounds were muffled, activity was rhythmic. Heart rate – 148 bpm. AP – 90/50 mm HG. The stomach was moderately swollen 

and painful. The stool was liquid without blood. Diuresis was reduced. 

From the medical history of the disease, it was known that a month ago the patient was ill with acute respiratory viral infections. No 

SARS-CoV-2 test was performed.  

Paraclinical findings: leukocytosis with neutrophilosis, accelerated ESR, thrombocytopenia. SARS-CoV-2 virus RNA was not detected by 

PCR from nasopharyngeal mucus. IgG to SARS-CoV-2 was 6.9 AU/ml (N>1/1). The biochemical index of blood revealed: PSA-192 mg/l, 

ferritin-1075 ng/mL, procalcitonin-20.25 ng/mL, IL6-12.1 pg/ml, IL2-0 pg/ml. Hyponatremia. CT scan of the lungs showed signs of 

bilateral lower lobar pneumonia. ECG showed sinus tachycardia, incomplete right bundle branch block. Echocardiography: LV ejection 

fraction 66%, coronary arteries 0.34 mm. Ultrasound of abdominal cavity organs showed splenomegaly. No pathogenic flora was 

detected in the blood, urine, or feces. The QuantiFERON test was negative. 

Diagnosis: MIS associated with SARS-CoV-2. Bilateral polysegmental pneumonia. Type 2 respiratory failure. Stable exertional angina 

class I-II. Type 1 toxic shock syndrome (TSST-1). 

Treatment: human intravenous immunoglobulin 2 g/kg, broad-spectrum antibiotics, dexamethasone, enoxiparin, aspirin, fluconazole.  

The general condition after treatment was satisfactory. 

MIS associated with COVID-19 is a polysystemic disease. Early diagnosis and administration of immunoglobulin in an 

immunosuppressive dose prevents damage to the coronary vessels. 

Gratitude to Okhmatdyt Lviv Oblast Children Clinical Hospital, and parents for the consent provided to publish this material. 

 

# 158. Труднощі діагностики першого випадку мультисистемного запального синдрому асоційованого з SARS-

CоV-2 у Львівській області (клінічний випадок) 

Литвин Г., Стасів М. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Хвороба Кавасакі, Кавасакі-подібний синдром та мультисистемний запальний синдром (МЗC) у дітей та підлітків є актуальною 

проблемою сьогодення пов’язаною з COVID-19. 

Метою роботи є проаналізувати клінічні, лабораторні особливості та лікування МЗС у 14-ти річної пацієнтки. 

Дівчинка 14 років, госпіталізована у важкому стані в реанімаційне відділення Львівського «ОХМАТДИТу» у 2020 році. Важкість 

стану обумовлена ознаками інтоксикаційного синдрому та дихальної недостатності. 

Об’єктивно: t-38,2º С. Шкіра бліда з плямисто-папульозним зливним висипом, більше вираженим на набряклих кінцівках. 

Негнійний кон’юнктивіт, сухий кашель. Аускультативно: ослаблене дихання в нижніх відділах легень. ЧД-50\хв. Тони серця 

глухі, діяльність ритмічна. ЧСС-148/хв. АТ-90/50 мм.рт.ст. Живіт помірно здутий, болючий. Стілець рідкий без крові. Діурез 

знижений. 

З анамнезу хвороби відомо що місяць тому хворіла на ГРВІ. Обстеження на SARS-CоV-2 не проводилося.  

Параклінічно: лейкоцитоз з нейтрофільозом, пришвидшене ШОЕ, тромбоцитопенія. РНК вірусу SARS-CоV-2 методом ПЛР з 

носоглоткового слизу не виявлено. IgG до SARS-CоV-2 – 6,9 ОА/мл (N>1/1). У біохімічному показнику крові виявлено: СРП-192 

мг/л, феритин-1075 нг/мл, прокальцитонін-20,25 нг\мл, IL6-12,1 пг/мл, IL2-0 пг/мл. Гіпонатріємія. КТ легень: ознаки двобічної 

нижньочасткової пневмонії. На ЕКГ- синусова тахікардія, неповна блокада правої ніжки пучка Гісса. ЕХО-КГ: фракція викиду ЛШ 

66 %, коронарні артерії 0,34 мм. На УЗД ОЧП спленомегалія. Патогенної флори в крові, сечі та калі не виявлено. 

Квантифероновий тест негативний. 

Встановлено діагноз: МЗС, асоційований з SARS-CоV-2. Двобічна полісегментарна пневмонія. ДН-ІI ст. ССН-І-II ст. ІТШ-Іст. 

Лікування: імуноглобулін людський довенний 2 г/кг, антибіотики широкого спектру дії, дексаметазон, еноксипарин, аспірин, 

флюконазол.  

Після проведеного лікування загальний стан задовільний. 

МЗС асоційований з COVID-19 є полісистемним захворюванням. Рання діагностика та введення імуноглобуліну в 

імуносупресивній дозі запобігає ураженню вінцевих судин. 

Подяка КНП ЛОР «ОХМАТДИТ» 

Батькам за надану згоду публікації даного матеріалу. 
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# 189. Transmission Characteristics of COVID-19 Among Close Contacts, Ukraine, 2020 

Brezetska O.1, 2, Novak T.¹, Bondarenko T.¹, Verovchuk B.¹ 

¹Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
2SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Introduction. The first case of COVID-19 in Ukraine was registered on February 29, 2020 and the disease quickly spread throughout 

the country. We examined COVID-19 cases in Ukraine and their contacts to identify epidemiological characteristics and transmission 

among close contacts. 

Methods. The prospective study enrolled two to four laboratory-confirmed cases of COVID-19 and their close contacts in 11 of 25 

regions with the highest or lowest incidence of COVID-19. Cases were reported to national surveillance system from June to August 

2020. Case-patients had a positive COVID-19 PCR test. Index-patients were case-patients with contacts that have a positive COVID-19 

PCR test. Secondary case-patients were contacts that have a positive COVID-19 PCR test after contact with the index-patient. We used 

a standardized questionnaire when interviewing study subjects on the 1st and 14th-21st days after enrollment. COVID-19 PCR test results 

were obtained from health care facilities. We estimated transmission by calculating the reproductive number (R0) and secondary attack 

rate among close contacts. 

Results. Of the 27 case-patients were 18 index-patients. Sixteen percent of 238 close contacts become secondary case-patients. Attack 

rate 40% was among secondary case-patients aged 10-17. COVID-19 was diagnosed in 20 of 58 close relatives and 10 of 33 friends. 

There were 54% asymptomatic secondary case-patients. The only statistically significant risk factor of infection was home which was 

five times higher than other places of contact. Index-patients averaged 9 contacts. Average R0 was 2 with average R0 for symptomatic 

index-patients at 2 and for asymptomatic index-patients at 3.  

Conclusions. R0 is similar to studies in other countries and indicates that COVID-19 will continue to spread in Ukraine. The high 

proportion of asymptomatic positive cases among close contacts contributes to increased risk of community transmission. Higher attack 

rate of secondary case-patients among children compared to adults was reported. 

Our data shows that most close contacts are infected at home.  

We recommend introducing quarantine of close contacts. 

 

# 189. Характеристика передачі COVID-19 серед тісних контактів, Україна, 2020  

Брезецька О.1,2, Новак Т.¹, Бондаренко Т.¹, Веровчук Б.¹ 

¹Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Вступ. В Україні перший випадок COVID-19 зареєстровано 29 лютого 2020 і хвороба швидко поширилася по всій країні. Ми 

опитали випадки COVID-19 в Україні та їх контакти, щоб виявити епідеміологічні характеристики та передачу серед тісних 

контактів. 

Методи. Проспективне вивчення від 2 до 4 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 та їх близьких контактів у 11 з 25 

областей з найвищою або найнижчою інцидентністю COVID-19, за період з червня по серпень 2020 року. Випадки-пацієнти мали 

позитивний ПЛР тест на COVID-19. Індекс-пацієнти - випадки-пацієнти, контактні особи яких мали позитивний ПЛР тест на 

COVID-19. Вторинні випадки-пацієнти - контактні особи, які мали позитивний ПЛР тест на COVID-19 після контакту з індекс-

пацієнтом. Ми використовували стандартизований опитувальник для опитування на 1 та 14-21 дні після залучення. Результати 

ПЛР тесту на COVID-19 отримали із закладів охорони здоров’я. Ми оцінили трансмісію шляхом обчислення репродуктивного 

числа (R0) та вторинну ураженість серед близьких контактів. 

Результати. З 27 випадків-пацієнтів 18 були індекс-пацієнтами. Шістнадцять відсотків з 238 близьких контактів стали 

вторинними випадками-пацієнтами. Вторинна ураженість 40% була серед вторинних випадків-пацієнтів 10-17 років. COVID-19 

було діагностовано у 20 з 58 контактних осіб близьких родичів та у 10 з 33 знайомих. Безсимптомних вторинних випадків-

пацієнтів було 54 %. Статистично значущий фактор ризику зараження вдома у 5 разів вищий, ніж в інших місцях контакту. 

Індекс-пацієнти в середньому мали 9 контактів. Середнє R0 2, для симптоматичних індекс-пацієнтів – 2 і для безсимптомних 

індекс-пацієнтів – 3. 

Висновки. R0 відповідає результатам подібних досліджень в інших країнах і вказує, що поширення епідемії в Україні 

продовжується. Висока частка безсимптомних випадків захворювання серед близьких контактів сприяє підвищеному ризику 

внутрішньої трансмісії. Ураженість  контактних осіб переважала  серед дітей у порівнянні з дорослими. 

Наші дані показують, що більшість близьких контактів інфікується вдома.  

Ми рекомендуємо дотримання суворої самоізоляції близьких контактних осіб. 
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# 240. Cluster Analysis of the COVID-19 Epidemic Process in Ukraine 

Chumachenko D.1, Bazilevych K.1, Meniailov I.1, Chumachenko T.2 

1National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”; 
2Kharkiv National Medical University 

Introduction. For the correct implementation of preventive measures to reduce the incidence of COVID-19 in Ukraine, it is necessary 

to develop the most effective tactics for containing the epidemic, taking into account the regional characteristics of each territory. For 

this purpose, we carried out a cluster analysis of the regions of Ukraine based on neural networks. 

Methods. The data of the Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine, the incidence of COVID-19 in Ukraine, the number 

of laboratory examined persons, the number of laboratory tests performed by PCR and IFA methods, the number of laboratory tests of 

IgA, IgM, IgG were used. The model uses data from March 2020 to December 2020. When modeling, data from the temporarily 

occupied territories of Ukraine were not taken into account. For the software implementation of the model, the Python programming 

language was used. The research was carried out within the framework of the project of the National Research Foundation of Ukraine 

№2020.02/0404. 

Results. For cluster analysis, a neural network was built with 60 input neurons, 100 hidden neurons with Fermi activation function and 

4 output neurons. The results of the cluster analysis showed that the dynamics of the spread of the incidence of COVID-19 in Ukraine 

can be divided into 4 clusters according to the similarity of the epidemic process. The first cluster includes Volyn, Transcarpathian and 

Vinnytsia oblasts. The second cluster includes Lviv, Odessa, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Kyiv oblasts and the city of Kyiv. 

The third cluster included Rivne, Khmelnytsky, Ternopil, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Poltava and Zaporizhzhya oblasts. The fourth 

cluster included all other regions of Ukraine. 

Conclusions. The conducted cluster analysis is advisable to use when planning measures to reduce the epidemic incidence of COVID-

19 in Ukraine. In particular, in the areas entered into one cluster, it is appropriate to introduce similar restrictive measures. An 

information system developed on the basis of a neural network model makes it possible to identify such territories in real time, based 

on actual data. 

 

# 240. Кластерний аналіз епідемічного процесу COVID-19 в Україні 

Чумаченко Д.1, Базілевич К.1, Меняйлов Є.1, Чумаченко Т.2 

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

Вступ. Для правильного впровадження превентивних заходів зі зниження захворюваності на COVID-19 в Україні необхідно 

розробити найбільш ефективну тактику стримування епідемії з урахуванням регіональних особливостей кожної території. З цією 

метою нами проведено кластерний аналіз областей України на основі нейронних мереж. 

Методи. Були використані розподілені по областям України дані Центру громадського здоров’я МОЗ України про захворюваність 

на COVID-19 в Україні, кількість лабораторно обстежених осіб, кількість проведених лабораторних досліджень методами ПЦР та 

ІФА, кількість проведених лабораторних досліджень IgA, IgM, IgG. В моделі використані дані з березня 2020 по грудень 2020. 

При моделюванні не враховані дані з тимчасово окупованих територій України. Для програмної реалізації моделі використана 

мова програмування Python. Дослідження проведено в рамках проекту Національного фонду досліджень України 

№2020.02/0404. 

Результати. Для кластерного аналізу побудована нейронна мережа з 60 вхідними нейронами, 100 прихованими нейронами з 

активаційною функцією Фермі та 4 вихідними нейронами. Результати кластерного аналізу показали, що динаміку 

розповсюдження захворюваності на COVID-19 в Україні можна розділити на 4 кластери за схожістю епідемічного процесу. До 

першого кластеру увійшли Волинська, Закарпатська та Вінницька області. До другого кластеру увійшли Львівська, Одеська, 

Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Київська області та місто Київ. Третій кластер включив Рівненську, 

Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Полтавську та Запорізьку області. Четвертий кластер включив всі 

інші області України. 

Висновки. Проведений кластерний аналіз доцільно використовувати при плануванні заходів зі зниження епідемічної 

захворюваності на COVID-19 в Україні. Зокрема, в областях, що увійшли до одного кластеру доречно впровадити схожі 

обмежувальні заходи. Інформаційна система, що розроблена на засадах нейромережевої моделі, дозволяє виявляти такі 

території в режимі реального часу, спираючись на актуальні дані.
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# 026. Epidemiological Characteristics of Cases of Coronavirus Disease (COVID – 19) Detected in Sloviansk and 

Sloviansk Rayon in 2020 

Shyshova H.1, Darahan G.2, Osh I.3 

1SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;  
2Dnipro State Medical University;  
3Donetsk Oblast Center for AIDS Prevention and Control  

 

Introduction. The COVID-19 pandemic caused by the new SARS-CoV-2 virus, spread rapidly around the world, and was characterized 

by exponential growth in many countries including Ukraine.  

The study aimed to provide epidemiological characteristics of cases of coronavirus disease (COVID – 19) detected in Sloviansk and 

Sloviansk district in 2020. 

Materials and methods. epidemiological descriptive analysis, molecular genetic PCR method using CFX 96 and BioRad amplifiers. 

Results. 5,059 COVID-19 cases (1,523.4 per 100,000 population) have been registered in the region as of December 31, 2020. The 

proportion of sick females was 62.1 ± 0.8%, males - 37.9 ± 1.1%. Females required inpatient care 3 times more than males (21.0 ± 

0.1% and 7.24 ± 0.3% of cases, respectively). 13.7 ± 0.1% of females and 11.0 ± 0.1% of males had concomitant pathology. Artificial 

lung ventilation was used in 22.4% of patients and oxygen concentrator in 50.0% of patients when providing medical care. 

90 patients died, including 53.3 ± 0.1% of females and 46.7 ± 0.18% of males, mortality constituted 1.8% The diagnosis was 

confirmed by PCR in 72.1 ± 0.2% of males, and 83 ± 0.1% of females while alive; through the study of autopsy material in 27.9% of 

males and 17.0% of females. 41.1% of patients died in the first week after the disease, 36.7% in the second week, and 22.2% died in 

the third week and later. 78.9 ± 0.1% from among the deceased had comorbidities, of which Cardiovascular Diseases predominated 

(88.7%). Diabetes mellitus affected 33.8% of the deceased, kidney disease - 2.8%, nervous system disease - 12.6%, malignant 

neoplasms - 5.6%, respiratory diseases - 15.4%, and other diseases - 2.8%.  SpO2 saturation at the level of 35-39% was detected in 

2.9% of the deceased, at the level of 40-49% - in 2.9%, at the level of 50-59% - 11.9%, 60-69% - 8.9%, 70-79% - 25.4%, and 80-

89% - 31.3%. 

Conclusions. Females predominated among the patients with COVID-19 and those who died from the disease. Most of the deceased 

had comorbidities, mainly cardiovascular and diabetes mellitus, which could affect early mortality in the majority of patients. All 

deceased had insufficient levels of SpO2 saturation.  

 

# 026. Епідеміологічна характеристика випадків коронавірусної хвороби COVID- 19 у м. Словʼянську та 

Словʼянському районі в 2020 році 

Шишова Г.1, Дараган Г. 2, Ош I.3 

1ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» 
2Дніпровський державний медичний університет 
3 КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом» 

 

Вступ. Пандемія COVID-19, викликана новим вірусом SARS - CoV – 2, швидко розповсюдилася світом і у багатьох країнах 

характеризувалася експоненціальним зростанням, в т.ч. і в Україні.  

Мета: надати епідеміологічну характеристику випадкам короновірусної хвороби COVID – 19 у м. Словʼянську та Словʼянському 

районі у 2020 році. 

Матеріали та методи: епідеміологічний дескриптивний аналіз, молекулярно генетичний метод ПЛР на ампліфікаторах CFX 96, 

BioRad. 

Результати: Станом на 31 грудня 2020 року в регіоні зареєстровано 5059 випадків COVID-19 (1523,4 на 100 тис. населення). 

Частка хворих жінок склала 62,1±0,8%, чоловіків – 37,9±1,1%.  Жінки потребували стаціонарної допомоги в 3 рази більше, ніж 

чоловіки  (у 21,0±0,1% та 7,24±0,3% випадків відповідно). Супутню патологію мали 13,7±0,1% жінок та 11,0±0,1% чоловіків. 

При наданні медичної допомоги штучну легеневу вентиляцію застосовували у 22,4% пацієнтів, кисневий концентратор – у 

50,0% хворих. 

Померло  90 пацієнтів, з них 53,3±0,1% жінок і 46,7±0,18%  чоловіків, летальність склала -1,8%. Діагноз  підтверджено 

методом ПЛР при житті у 72,1±0,2% чоловіків, 83±0,1% жінок, при дослідженні секційного матеріалу у 27,9% чоловіків та у 

17,0% жінок. На першому тижні з моменту захворювання померли 41,1% хворих, на другому – 36,7%, на третьому і пізніше - 

22,2%. З числа померлих 78,9±0,1% мали супутні захворювання, з яких  переважали захворювання серцево-судинної системи 

(88,7%). На цукровий діабет страждали  33,8% померлих, захворювання нирок –2,8%, захворювання нервової системи 12,6%, 

злоякісні новоутворювання 5,6%,  захворювання органів дихання 15,4%, інші хвороби 2,8%. Сатурація SpO2 на рівні 35-39%  

була у  2,9%  померлих,на рівні  40-49% - у 2,9%, на рівні  50-59% -11,9%,  60-69% - 8,9%, 70-79% -25,4%,  80-89% - 31,3% 

померлих. 

Висновки: Серед хворих та померлих від на COVID-19 переважали жінки. Більшість померлих пацієнтів мали супутні 

захворювання, в основному - серцево-судинної системи та цукровий діабет, що могло вплинути  на ранню летальність  у 

більшості пацієнтів.  Всі померли мали недостатній рівень сатурації SpO2.  

 

  



COVID-19 Diagnostics, Surveillance, and Public Health - Діагностика, епіднагляд за COVID-19 та громадське здоров’я 
Poster Presentations – Постерні доповіді 

49 
 

# 052. COVID-19 in Lviv Oblast 

Brezetska O., Ivanchenko N. 

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

COVID-19 burst into the lives of residents of Lviv Oblast in March 2020. Coronavirus disease has led to significant changes in the 

health system of the country and the lives of residents of Ukraine and Lviv Oblast. 

The aim was to study the dynamics of the spread of coronavirus disease in Lviv Oblast, the distribution of patients by age, 

gender, the structure of concomitant somatic pathology in patients with fatal outcomes, and to compare patients with COVID-19 

in Ukraine against similar parameters. 

Materials and methods. State statistical reports and medical records of inpatient patients were studied. 

Results. According to the Public Health Center, as of February 12, 2021, 1262,867 cases of COVID-19 coronavirus disease were 

recorded in Ukraine (2,364.9 per 100,000 population). Among laboratory-confirmed COVID-19 cases, 24,174 were fatal, and 

1,106,155 patients recovered.  During the same period, 73,855 laboratory-confirmed cases of COVID-19 were reported in Lviv 

Oblast (2,144.3 per 100,000 population). In Ukraine, according to the gender distribution of patients with coronavirus disease, 

females make up 60%, males – 40%, children aged 0-17 years – 5%, persons aged 18-29 years – 11%; 30-49 – 37%, 50-69 – 

39%, over 70 years of age – 9%. In Lviv Oblast, the case distribution is as follows: 59% – females, 41% – males, children 0-17 

years – 4%, people aged 18-29 years – 12%, 30-49 – 36%, 50-69 – 39%, over 70 years of age – 10%. 24,174 deaths have 

been reported (1.9%) in Ukraine. Of these, 47% are females and 53% are males. Age distribution: 30-49 years– 6%, 50-69 – 

45%, 70 and older – 48%, under 30 years – 1%.  In Lviv Oblast, 2,174 deaths (2.9%) have been reported. Of these, 45% are 

females and 55% are males.  The highest case fatality rate is at the age of 50-69 years – 44.4% and over 70 years – 48.5%; at 

the age of 30-49 years – 6.5%, under 30 years of age – 0.6%. Of the deceased, 65% had concomitant pathology of the 

cardiovascular system, 28% had diabetes mellitus, and 6% of patients had cancer. 

Conclusions. The case fatality rate in Lviv Oblast exceeds the average Ukrainian rate. There is no statistically significant 

difference between the age and gender distribution of patients with COVID-19 in Ukraine and Lviv Oblast.  

 

# 052. COVID-19 на Львівщині 

Брезецька О., Іванченко Н. 

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

COVID-19 увірвалась у життя мешканців Львівщини в березні 2020 року. Коронавірусна хвороба призвела до значних змін 

в системі охорони здоов’я країни та житті мешканців України та Львівщини. 

Метою даної роботи було вивчити динаміку розповсюдження коронавірусної хвороби на Львівщині, розподіл хворих за 

віком, статтю, структуру супутньої соматичної патології у хворих з летальними наслідками та провести порівняння за 

аналогічними параметрами хворих на COVID-19 в Україні. 

Матеріали і методи. Опрацьовано державну статистичну звітність, медичні карти стаціонарних хворих. 

Результати. За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 лютого 2021 в Україні зафіксовано 1262867 випадків 

коронавірусної хвороби COVID-19 (2 364.9 на 100 тисяч населення). Серед лабораторно підтверджені випадків  COVID-19 

24174 летальних, 1106155 пацієнтів одужали.  За аналогічний період на Львівщині зареєстровано  73855 лабораторно 

підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (2144.3 на 100 тисяч населення). В Україні згідно розподілу за статтю 

хворих на коронавірусну хворобу жінки становлять 60%, чоловіки – 40%. Діти  0-17 років – 5%. Особи 18-29 років 11%; 

30-49 – 37%, 50-69 – 39%, старше 70 років – 9%. У Львівській області структура захворілих становить:  59% жінки, 41% 

чоловіки, діти 0-17 років – 4%, особи 18-29 – 12%; 30-49 – 36%, 50-69 – 39%, старше 70 років – 10%. В Україні 

зареєстровано 24174 летальних випадків (1.9%). З їх числа – 47% жінки, 53% – чоловіки. Розподіл за віком: 30-49 років – 

6%, 50-69 – 45%, 70 і старше – 48%, до 30 років – 1%. У Львівській області   2 174 летальних випадків (2.9%). З них 45% 

- жінки, 55% - чоловіки.  Найвища летальність у віці 50-69 років – 44.4% та старше 70 років – 48.5%. У віці 30-49 років – 

6.5%. До 30 років – 0.6%. З числа осіб, що померли у 65%  була супутня патологія серцево-судинної системи, у 28% - 

цукровий діабет, у 6% пацієнтів – онкопатологія. 

Висновки. У Львівській області показники летальності перевищують середньоукраїнські. Відсутня статистично значима 

різниця між розподілом за віком та статтю хворих на COVID-19 в Україні та Львівській області.  
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# 076. Study of the circulation of respiratory viruses among patients with suspected COVID-19 

Makeieva M., Khoronzhevska I.  

SI Rivne Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

During the COVID-19 pandemic, it is important to carry out epidemiological monitoring of the circulation of respiratory viruses among 

patients in order to determine the etiology of the disease and decide on the treatment strategy. 

We analyzed the results of real-time polymerase chain reaction (PCR) tests of hospital patients with suspected COVID-19 of different 

age groups during the seasonal rise in influenza and ARVI incidence in 2020-2021. Tests were conducted to detect fragments of nucleic 

acids (NA) of SARS-CoV-2, influenza, and other respiratory viruses in the Virology Laboratory at SI Rivne OLC of the MOH Ukraine.  

Tests of 92,029 people with suspected COVID-19 revealed that the SARS-CoV-2 NA was detected in 35,040 (38.07%) patients. The 

tests of randomly selected 134 SARS-CoV-2-negative persons showed that influenza viruses of types A and B were not detected. Among 

44 patients tested with Seegene-Allplex test kits, Seegene Inc, 19 (43.2%) were found to have NA fragments of the viruses of the 

respiratory infection group. In particular, monoinfection of seasonal coronavirus 229E was detected in four (9.1%) patients; bocavirus – 

in three (6.8%) patients; rhinovirus – in two (4.5%) patients; respiratory syncytial virus type A – in one (2.3%) patient. In addition, 

nine (20.5%) patients with acute respiratory viral infections who were hospitalized in health facilities were found to have a mixed 

infection with the above viruses (bocavirus, rhinovirus, seasonal coronavirus 229E). 

These data indicate a wide circulation of respiratory viruses among the population of Rivne Oblast during the COVID-19 pandemic. An 

appropriate level of examination of people with acute respiratory viral infections and epidemiological monitoring will help improve the 

system of epidemiological surveillance of these infections, as well as optimize treatment and diagnosis methods. 

 

# 076. Вивчення циркуляції вірусів респіраторної групи серед пацієнтів з підозрою на COVID-19 

Макеєва М., Хоронжевська І.  

ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

В період пандемії COVID-19 важливо здійснювати епідеміологічний моніторинг за циркуляцією вірусів респіраторної групи серед 

пацієнтів для визначення етіології захворювання та вибору тактики лікування. 

Аналізували результати досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в реальному часі стаціонарних хворих з 

підозрою на COVID-19 різних вікових груп, в період сезонного підйому захворюваності на грип та ГРВІ у 2020-2021рр. 

Проводили дослідження на виявлення фрагментів нуклеїнових кислот (НК) вірусів SARS-CoV-2 , грипу, та інших вірусів  

респіраторної групи у вірусологічній лабораторії ДУ «Рівненський ОЛЦ МОЗ України».  

За результатами  досліджень 92029 осіб з підозрою на COVID-19 , НК вірусу SARS-CoV-2 виявляли у 35040 (38,07%) хворих. При 

дослідженні довільно відібраних 134 осіб, які отримали негативний результат на SARS-CoV-2, віруси грипу типів А, В не виявлені. 

Серед 44 протестованих хворих тест-системами Seegene-Allplex компанії Seegene Inc, у 19 (43,2%), були виявленні фрагменти 

НК вірусів групи респіраторних інфекцій. Зокрема, моноінфекція сезонного коронавірусу 229Е виявлено у 4 (9,1%) хворих; 

бокавірусу – у 3 (6,8%) хворих; риновірусу- у 2 (4,5%) хворих; респіраторно-синцитіального вірусу типу А- у 1 (2,3%) хворого. 

Крім того, у 9 (20,5%) хворих з явищами ГРВІ, які були госпіталізовані до лікувальних закладів, виявлена мікст-інфекція з 

вищевказаних вірусів (бокавірус, риновірус, сезонного коронавірусу 229Е). 

Наведені дані свідчать про широку циркуляцію респіраторних  вірусів серед населення Рівненської області в період пандемії 

COVID-19. Належний рівень обстеження осіб з проявами ГРВІ та епідеміологічний моніторинг сприятиме покращенню системи 

епідеміологічного нагляду за цими інфекціями, та оптимізації методів лікування та діагностики. 
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# 126. Epidemiological characteristics of mortality among patients with COVID-19 in Ukraine 

Bugaienko N., Matskov О., Koshalko O. 

SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

 

Mortality analysis is an important tool for assessing the effectiveness of the public health system and addressing many issues of the 

response to the COVID-19 pandemic. 

The study was conducted in the format of descriptive and evaluative epidemiological analysis based on the database of the Electronic 

Integrated Disease Surveillance System (ELISS) for 2020. During 2020, a total of 18,680 deaths were registered in Ukraine among 

patients with confirmed coronavirus disease COVID-19. Data from the daily registration of the dead showed their growth.   Mortality 

was 49.0 per 100 000 population with the lowest rate in Vinnytsia (25.9 per 100,000 population) and the highest rate in Chernivtsi 

(87.4 per 100,000 population) Oblasts. The case fatality rate was 1.8%, and the highest rate was in the Kirovohrad Oblast (3.0%). 

Males (53.2%) and persons aged 50 and older (93.2%) dominated in the age-sex structure of the dead. The average age of the dead 

was 68 years [interquartile range (IQR): 77-61]. The odds of dying (odds ratio (OR)) among people with COVID-19 over 60 years old 

was 11.2 times higher than among younger people. Mortality increased with age, showing the highest values among people aged 60 

years and over. 

Among the deceased, 81.3% (n = 15193) had cardiovascular diseases, diabetes mellitus,  diseases of the kidneys, liver, lungs, 

neurological diseases, malignant neoplasms, etc. Some of the deceased (54.0%) with concomitant pathology had comorbidities. The 

total number of people who died with COVID-19 and had was 4.4 times higher than without them. Persons mostly aged 50 years and 

older had comorbidities which amounted to 94.5% (n = 14353) among the total number of such deaths. 

A significant territorial unevenness of mortality and case fatality rates among patients with COVID-19 in the regions of Ukraine was 

identified; the main factors that increased the risk of death were gender, age, and concomitant non-communicable chronic diseases. 

 

# 126. Епідеміологічна характеристика смертності серед пацієнтів з COVID-19  в Україні 

Бугаєнко Н., Мацьков О., Кошалко О. 

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

 

Аналіз смертності являється важливим інструментом для оцінки ефективності функціонування системи громадського здоров’я та 

вирішення багатьох питань реагування на пандемію COVID-19. 

Дослідження проведено у форматі описово-оціночного епідеміологічного аналізу на основі бази даних електронної інтегрованої 

системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ) за 2020 рік. 

Протягом 2020 року в Україні загалом зареєстровано 18680 випадків смертей серед пацієнтів з підтвердженим коронавірусним 

захворюванням COVID-19. Дані щоденної реєстрації померлих свідчили про їх зростання. Смертність становила 49,0 на 100 тис. 

населення з найнижчим показником у Вінницькій (25,9 на 100 тис. населення) та найвищим у Чернівецькій (87,4 на 100 тис. 

населення) областях. Коефіцієнт летальності був на рівні 1,8%, а найвищим був в Кіровоградській області (3,0%). У статево-

віковій структурі померлих переважали чоловіки (53,2%) та особи віком 50 років і старші (93,2%). Середній вік померлих 

становив 68 років [міжквартильний діапазон (IQR): 77-61]. Шанс померти (відношення шансів (OR)) серед осіб із COVID-19 віком 

старше 60 років виявився у 11,2 рази вищий, ніж серед представників молодшого віку. Летальність збільшувалась з віком, 

маючи найвищі значення серед осіб віком від 60 років. 

З-поміж померлих 81,3% (n=15193) мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, захворювання нирок, печінки, 

легень, неврологічні хвороби, злоякісні новоутворення та ін. У частини померлих (54,0%) з наявністю супутньої патології були 

поєднанні захворювання. Загальна кількість осіб, які померли з COVID-19 і мали супутні захворювання, у 4,4 рази більша, ніж 

без них. Супутні захворювання мали переважно особи 50-ти років і старше, що склало 94,5% (n=14353) серед загального числа 

таких померлих. 

Встановлена суттєва територіальна нерівномірність показників смертності та летальності серед пацієнтів з COVID-19 за 

регіонами України; основними факторами, які підвищували ризик настання смерті були стать, вік та супутні неінфекційні хронічні 

захворювання. 
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# 129. Epidemiology and laboratory diagnostics of COVID-19 in Lviv Oblast, Ukraine (2020)  

Romaniuk U., Tesliuk O., Brezetska O., Ivanyk R., Semenyshyn O. 

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine   

 

Introduction. In 2020, the spread of coronavirus SARS-CoV-2 (Wuhan, China) became a pandemic. 1,064,479 confirmed cases of 

COVID-19 were reported (2,795 per 100,000 population) in Ukraine in 2020, of which 61,696 people were reported in Lviv Oblast 

(2,461.2 per 100,000 population or 6%). 

Goal. To identify epidemiological characteristics of COVID-19 specific for the Oblast.  

Methods. Epidemiological analysis, Real-Time PCR.  

Results. Females - 36,237 cases (59%) and persons from 30 to 69 years (74.2%) dominated in the age-sex structure of patients. 

Children constituted 4 % (2,441 persons) only. In 2020, 46,697 people recovered (76%), 1,781 people died (case fatality rate - 2.9%, 

mortality - 71.0 per 100 thousand population.). People aged 70-79 years (31.7%) represented the risk group for mortality. Medical 

workers accounted for 4.1% (2,557 cases), case fatality rate was 1.7%.  

The largest number of COVID-19 cases was registered in Lviv - 28,635 people (3,723.5 per per 100,000 population), Pustomyty – 5,274 

(4,416.5 per 100,000 population) and Mykolaiv – 2,561 (4,049.3 per 100,000 population) districts.    

The first cases of COVID-19 were reported in March (6 cases or 0.2 per 100,000 population). The highest numbers were reported in 

November and December (16,655 and 14,805 cases or 663.3 and 589.6 per 100,000 population, respectively). 

COVID-19 diagnoses were confirmed in vitro. In 2020, 200,436 samples from persons with signs of the disease matching the definition 

of the case recommended by the WHO were tested in Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine. 199,859 samples of 

nasopharyngeal smears and 577 samples of autopsy material from the dead were examined. Specific sequences (genes N, S, E, Orf 

1ab, RdRP) of SARS-Cov-2 virus were detected using Real-Time PCR. The pathogen RNA was detected in 60,520 samples (30.19%). 

According to the results of sequencing of biomaterial samples (WHO Reference Laboratory Public Health England, PHE Colindale), the 

circulation of genetic variants of virus B1 and B1.1 originating from China and Italy was detected in Lviv Oblast. 

Conclusions. COVID-19 in Lviv Oblast is characterized by the following features: significant proportion of people of working age, low 

percentage of children among patients, high mortality rates, circulation of two genetic variants of SARS-CoV-2. 

 

# 129. Епідеміологія та лабораторна діагностика COVID-19 у Львівській області, Україна (2020 р.) 

Романюк У., Теслюк О., Брезецька О., Іваник Р., Семенишин О. 

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Вступ. У 2020 р. поширення коронавірусу SARS-CoV-2 (Ухань, Китай) набуло статусу пандемії. В Україні за 2020 р. 

зареєстровано 1 064 479 підтверджених випадків COVID-19 (2795 на 100 тис. нас.), з них 61 696 осіб - у Львівській області 

(2461,2 на 100 тис. нас. або 6 %).  

Мета – встановити епідеміологічні особливості COVID-19 в області.  

Методи – епідеміологічний аналіз, РЧ-ПЛР.  

Результати. У статево-віковій структурі хворих переважали жінки – 36237 випадки (59 %) та особи від 30 до 69 років (74,2 %). 

Діти склали лише 4 % (2 441 осіб). У 2020 р. одужали 46 697 осіб (76 %), померли - 1 781 осіб (летальність - 2,9 %, смертність - 

71,0 на 100 тис. нас.). Групою ризику щодо смертності були особи віком 70–79 років (31,7 %). Медичні працівники склали 4,1 % 

(2 557 випадки), летальність становила 1,7 %. 

Найбільшу кількість випадків СOVID-19 зареєстровано в м. Львові – 28 635 особи (3723,5 на 100 тис. нас.), Пустомитівському - 

5274 (4416,5 на 100 тис. нас) та Миколаївському - 2561 (4049,3 на 100 тис. нас.) районах.  

Перші випадки СOVID-19 зареєстровані у березні (6 випадків або 0,2 на 100 тис. нас). Найвищі показники - у листопаді та грудні 

(16655 та 14805 випадків або 663,3 та 589,6 на 100 тис. нас відповідно). 

Діагноз СOVID-19 підтверджували лабораторно. За 2020 р. у ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України» досліджено 200 436 проб від 

осіб з ознаками захворювання, що відповідали визначенню випадку, рекомендованого ВООЗ. Досліджено 199 859 проб 

назофарингеальних мазків та 577 проб секційного матеріалу від померлих. Методом РЧ-ПЛР виявляли специфічні послідовності 

(гени N, S, E, Orf 1ab, RdRP) вірусу SARS-Cov-2. У 60 520 пробах (30,19 %) виявлено РНК збудника. За результатами 

секвенування зразків біоматеріалу (референс-лабораторія ВООЗ Public Health England, PHE Colindale), у Львівській області 

виявлено циркуляцію генетичних варіантів вірусу В1 та В1.1, що походять з Китаю та Італії. 

Висновки. Особливостями СOVID-19 у Львівській області є значна частка осіб працездатного віку, низький відсоток дітей серед 

хворих, високі показники смертності, циркуляція двох генетичних варіантів вірусу SARS-CoV-2. 
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# 130. A comparative population-based study of seroprevalence and PCR prevalence of SARS-CoV-2 in Ukraine  

Petrusevych T., Zvol V., Zublenko O., Mokhort H. 

Bogomolets national medical university 

 

Introduction. Seroprevalence and PCR prevalence as markers of SARS-CoV-2 infection can be used by public health to determine the 

scale of the spread of the new coronavirus in the population and the level of population immunity against COVID-19. 

Methods. We visualized and analyzed all daily data of the PHC of the MoH of Ukraine on laboratory testing of COVID-19 cases with 

polymerase chain reaction (PCR) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the period from 06/01/2020 to 01/30/2021. The 

level of population immunity (seroprevalence) to the new coronavirus was calculated as the proportion (%) of ELISA results positive for 

the presence of any type of antibodies to SARS-CoV-2 virus (a total of 3,633,495 tests were conducted). PCR prevalence of the new 

coronavirus in the population is represented as a share (%) of PCR-positive results (a total of 4,245,921 PCR tests were conducted). 

Limitations of the study. Blood samples for the study of seroprevalence were not randomly selected and, perhaps, the results are 

not representative of the population of the whole of Ukraine. 

Results. It was found that the levels of PCR prevalence and seroprevalence were 6.22% and 2.58%, respectively. From June 1 to 

December 27, 2020, in Ukraine, the average 7-day PCR prevalence rate exceeded the average 7-day seroprevalence rate, but from 

December 28, seroprevalence reached 31.40%, and PCR prevalence – 31.22%. After that, seroprevalence continued to grow until 

01/01/2021 to the level of 32.78%. As of 01/30/2021, seroprevalence decreased to 28.36%. However, after December 28, PCR 

prevalence constantly continued to fall and reached the level of 20.46% as of January 30, 2021.  

Conclusions. Indicators of seroprevalence dynamics may demonstrate the formation of population immunity against COVID-19 in the 

population of Ukraine as of the beginning of 2021 at the level of at least 30%. The results of monitoring seroprevalence and PCR 

prevalence constitute information vital for making decisions on approach to the vaccination against COVID-19.  

 

# 130. Порівняльне популяційне дослідження серопревалентності та ПЛР-превалентності вірусу SARS-CoV-2 в 

Україні  

Петрусевич Т., Зволь В., Зубленко О., Мохорт Г. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 

Вступ. Cеропревалентність та ПЛР-превалентність як маркери інфікування вірусом SARS-CoV-2 можуть бути використані 

громадським здоров’ям для визначення масштабу розповсюдження в популяції нового коронавірусу та рівня популяційного 

імунітету проти COVID-19. 

Методи. Нами було візуалізовано та проаналізовано всі щоденні дані ЦГЗ МОЗ України по лабораторному тестуванню випадків 

COVID-19 в полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР) та в реакції імуноферментного аналізу (ІФА) за період з 01.06.2020 по 

30.01.2021 року. Рівень популяційного імунітету (серопревалентність) до нового коронавірусу розраховувався як частка (%) 

позитивних результатів в ІФА на наявність будь-якого виду антитіл до вірусу SARS-CoV-2 (всього проведено 3,633,495 

досліджень). ПЛР-превалентність нового коронавірусу в популяції представлена як частка (%) ПЛР-позитивних результатів 

(всього проведено 4,245,921 ПЛР-досліджень). 

Обмеження дослідження. Зразки крові для дослідження серопревалентності не були відібрані випадковим чином і, можливо, 

результати не є репрезентативними для населення всієї України. 

Результати. Встановлено, що рівень ПЛР-превалентності та серопревалентності становили 6,22% та 2,58% відповідно. З 1 

червня по 27 грудня 2020 року в Україні середній 7-денний показник ПЛР-превалентності перевищував середній 7-денний 

показник серопревалентності, але з 28 грудня серопревалентність досягнула показника 31,40%, а ПЛР-превалентність – 

31,22 %. Після цього серопревалентність продовжувала зростати до 01.01.2021 року до рівня 32,78 %. Станом на 30.01.2021 

серопревалентність знизилась до 28,36 %. Натомість після 28 грудня ПЛР-превалентність постійно продовжувала падати і 

досягла рівня 20,46 % станом на 30 січня 2021 року.  

Висновки. Показники динаміки серопревалентності можуть свідчити про формування популяційного імунітету проти COVID-19 

у населення України станом на початок 2021 року на рівні не менше 30 %. Результати моніторингу серопревалентності та ПЛР-

превалентності є важливою інформацією для прийняття рішень щодо тактики вакцинації проти COVID-19.  
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# 138. COVID-19 CONTROL IN TB FACILITIES  

Voronovska V.1, Marchenko N.1, Butkovska N.1, Yalenko V.1, Hrankina N.1, Lytvynenko N.2 
1ME Dnipropetrovsk Oblast Clinical Medical and Preventive Phthisiology Association of Dnipropetrovsk Oblast Council; 
2SI Yanovskyi National Institute of Phthisiology and Pulmonology of the NAMS of Ukraine 

 

Introduction. During the COVID-19 pandemic, it is important for TB health care providers to maintain access and create a safe 

environment for providing medical care. Therefore, the organization of TB treatment during COVID-19 is of interest to clinicians and 

public health specialists. 

Methods. A retrospective observational study was conducted, which analyzed the effectiveness of measures to contain COVID-19 

during inpatient, outpatient TB treatment conducted by Dnipropetrovsk Oblast Clinical Medical and Preventive Phthisiology Association 

(DOCMPPA). 

Results. DOCMPPA is a specialized TB clinic offering inpatient (350 beds) and outpatient stages (three polyclinics) of treatment.  

The clinic faces the risks of COVID-19 spread such as urgent hospitalization; complexity of clinical assessment of patients with COVID-

19 in combination with TB; aerosol-generating procedures; long-term inpatient treatment (up to 6 months) during which reliable social 

distancing is not possible; low sanitary literacy of patients; up to 70% of patients with pathology, which complicates the course of 

COVID-19. 

To minimize these risks, the following measures have been introduced: a ban on visiting; a department opened for the treatment of 

COVID-19, observation wards; patient route and SOPs; 100% PCR testing coverage of patients and employees with suspected COVID-

19; the minimum stock of personal protective equipment; respiratory control; training to work in COVID-19 conditions; daily monitoring 

of the incidence of acute respiratory infections; monthly determination of immune level among medical workers; development of 

telemedicine, video directly observed therapy (VDOT), medicine delivery by mail, hotlines. 

Conclusions. During the COVID-19 period, it is important to undertake all available control measures in a comprehensive manner for 

the sustainability and safety of TB medical services. Compliance with infection control for respiratory infections, rapid diagnosis, and 

isolation of people with suspected COVID-19, and the introduction of remote outpatient treatment methods remain the most effective. 

 

# 138. КОНТРОЛЬ COVID-19 В ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДАХ  

Вороновська В.1, Марченко Н.1, Бутковська Н.1, Яленко В.1, Гранкіна Н.1, Литвиненко Н.2 

1 КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» 
2 ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» 

 

Вступ. Під час пандемії COVID-19 для постачальників медичних послуг з лікування туберкульозу (ТБ) важливо зберегти доступ і 

створити безпечні умови надання медичної допомоги. Тому організація лікування ТБ в період COVID-19 становить інтерес для 

клініцистів і фахівців громадського здоров’я. 

Методи. Проведено ретроспективне обсерваційне дослідження, в ході якого проаналізовано ефективність заходів у стриманні 

COVID-19 під час стаціонарного, амбулаторного лікування ТБ, що проводиться КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія»ДОР». 

Результати. КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія»ДОР» спеціалізована клініка для лікування ТБ, де проводяться стаціонарний (350 ліжок) 

та амбулаторний етапи (3 поліклініки).  

В клініці наявні ризики щодо поширення COVID-19: проведення ургентної госпіталізації; складність клінічної оцінки пацієнтів з 

COVID-19 у поєднанні з ТБ; проведення аерозольгенеруючих процедур; тривалий час стаціонарного лікування (до 6 міс.) під 

час, якого не можливе надійне соціальне дистанціювання; низька санітарна грамотність пацієнтів; до 70% пацієнтів з 

патологією, що ускладнює перебіг COVID-19. 

Для мінімізації цих ризиків запроваджено: заборону на відвідування; відкрито відділення з лікування COVID-19, обсерваційні 

палати; маршрут пацієнта та СОПи; 100% охоплення тестуванням методом ПЛР пацієнтів і співробітників з підозрою на COVID-

19; незнижувальний запас засобів індивідуального захисту; респіраторний контроль; навчання роботі в умовах COVID-19; 

щоденний моніторинг захворюваності на гострі респіраторні інфекції; щомісячне визначення напруженості імунітету серед 

медичних працівників; розвиток телемедицини, відео-ДОТ, відправку ліків поштою, «гарячих телефонних ліній». 

Висновок. В період COVID-19 для сталості і безпеки протитуберкульозних медичних послуг важливо комплексно застосовувати 

всі доступні заходи контролю. Найбільш дієвими лишаються - дотримання інфекційного контролю за респіраторними інфекціями, 

швидка діагностика та ізоляція осіб з підозрою на COVID-19, запровадження дистанційних методів амбулаторного лікування. 
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# 146. Seasonal distribution of incidence of acute upper respiratory tract infections in Ukraine in 2017-2019 and 2020 

and the effectiveness of lockdowns to prevent COVID-19 

Hlushko-Makivska A., Sobol T., Mokhort H. 

Bogomolets national medical university 

 

Introduction. In the context of the COVID-19 pandemic, assessing the effectiveness of lockdowns on the spread of the new 

coronavirus disease is of great importance for public health. Our hypothesis is that a comparison of the seasonal incidence of acute 

upper respiratory tract infections (AURTI) in the pre-pandemic (2017-2019) and pandemic periods (2020) can be used as an indirect 

marker of the effectiveness of lockdowns. 

Methods. We visualized and analyzed the average monthly incidence rates of AURTI in 2017-2019 and compared them with the 

corresponding rates for 2020. Additionally, we calculated the seasonality coefficient (SC) and the seasonal disease causality proportion 

(SDCP). SC is the proportion (%) of diseases that are reported in the month of the seasonal increase in incidence. SDCP is the 

proportion of diseases (%) caused by seasonal factors.  

Results. In Ukraine, during 2017-2019, an average of 6,361,200 cases of AURTI was reported annually, but in 2020 the number 

decreased to 5,745,553, i.e., 615,647 cases (9.68%) less. SC for 2017-2019 was 70.08%, and for 2020 – 79.89%. SDCP for 2017-2019 

was 40.16%, and in 2020 – 59.78%. In Ukraine, six months traditionally remain the period of the seasonal increase in the incidence 

rate of AURTI: January-March, October-December. 

Conclusions. In 2020, compared to 2017-2019, the number of cases of AURTI decreased by 9.68%, but this decrease is not 

significant, as in 2017-2019 and earlier, such fluctuations in AURTI incidence rate were observed in Ukraine without lockdowns. In 

addition, it is noteworthy that CS and SDCP were higher in 2020, namely, there was an increase in SC (by 9.81%) and in SDCP (by 

19.62%) in 2020. In our view, lockdowns in Ukraine in 2020 probably had a weak impact on reducing the spread of the new 

coronavirus disease, since they also did not affect the number of cases of AURTI and their seasonal distribution. 

 

# 146. Сезонний розподіл інцидентності гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів в Україні в 2017-2019 та 

2020 роках та ефективність локдаунів для попередження COVID-19 

Глушко-Маківська А., Соболь Т., Мохорт Г. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 

Вступ. В умовах пандемії COVID-19 велике значення для громадського здоров’я має оцінка ефективності впливу локдаунів на 

поширення нової коронавірусної хвороби. Наша гіпотеза полягає в тому, що в якості непрямого маркера ефективності локдаунів 

можна використати порівняння сезонної інцидентності гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів (ГІВДШ) у допандемічний  

(2017-2019) та пандемічний період (2020). 

Методи. Ми візуалізували та проаналізували середні щомісячні показники інцидентності ГІВДШ у 2017-2019 роках та порівняли 

їх з відповідними показниками 2020 року. Також ми розрахували коефіцієнт сезонності (КС) та сезонну каузальну частку 

захворювань (СКЧЗ). КС – це частка (%) захворювань, які реєструються в місяці сезонного підйому інцидентності. СКЧЗ – це 

частка захворювань (%), спричинених впливом сезонних чинників.  

Результати. В Україні протягом 2017-2019 років в середньому щороку реєструвалось 6,361,200 випадків ГІВДШ, але в 2020 їх 

стало 5,745,553 або на 615,647 випадків (9,68%) менше. КС за 2017-2019 роки становив 70.08%, а за 2020 рік – 79.89%. СКЧЗ 

за 2017-2019 становив 40.16%, а в 2020 році – 59.78%. В Україні місяцями сезонного підйому інцидентності ГІВДШ традиційно 

залишаються 6 місяців: січень-березень, жовтень-грудень. 

Висновки. У 2020 році в порівнянні з 2017-2019 роками кількість випадків ГІВДШ поменшала на 9,68%, але таке зменшення не 

є суттєвим, оскільки протягом 2017-2019 років і раніше такі коливання інцидентності ГІВДШ спостерігались в Україні без 

введення локдаунів. Також звертає на себе увагу посилення в 2020 році КС та СКЧЗ, тобто в 2020 році відбулося зростання КС 

(на 9.81%) та зростання СКЧЗ (на 19.62%). На нашу думку, локдауни в Україні в 2020 році, ймовірно, слабко вплинули на 

зменшення поширення нової коронавірусної хвороби, оскільки вони не вплинули також на кількість випадків ГІВДШ та їх 

сезонний розподіл. 
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# 149. Clinical case of atypical course of COVID-19  

Mostyuk O. 

ME of the Lviv Oblast Council “Lviv Oblast Clinical Hospital for Infectious Diseases” 

 

Coronavirus infection COVID-19 is characterized by an individual course, general intoxication syndrome, and damage of the mucous 

membrane of the respiratory tract. Pneumonia is one of the most common complications. Often the exacerbation or manifestation of 

diabetes mellitus, the development of renal failure (acute, exacerbation of chronic condition) is observed.  

The case of shingles occurrence and treatment in a patient who was being treated in Lviv Oblast Infectious Disease Clinical Hospital 

(LOIDCH), with a severe form of coronavirus infection complicated by pneumonia, was analyzed.  Patient B, 64 years old, was 

hospitalized in LOIDCH in December 2020. The patient got sick a week before hospitalization with a temperature of 38 C, body aches, 

general weakness. The condition at the time of admission to the hospital was severe. Shortness of breath of a mixed nature at rest and 

during exercise, dry cough impulses. Saturation – 88%, respiratory rate – 23 breaths per min. Central and peripheral hemodynamics 

were satisfactory. Manifestations of polydipsia, polyuria. Harsh respiration, crepitation in lungs.  Bilateral pneumonia was diagnosed by 

ultrasound of the lungs.   PCR test of the swab from the nose and posterior pharyngeal wall for COVID-19 detected SARS CoV-2 RNA. 

Laboratory and clinical manifestations of renal failure, diabetes mellitus were first detected. Gout in the medical history. Th patient 

received oxygen therapy, Remdesivir, Gepacef Comby, Solu-Medrol, Clexane, and insulin. A condition with positive dynamics – 

regression of respiratory failure and pneumonia, reduction of renal failure, normalization of blood glucose levels.  

Three weeks after admission, against the background of general positive dynamics, single small vesicles appeared on the left hand, 

which spread to the palm, fingers, and forearm. They were accompanied by a feeling of pain and bursting along the arm with the 

transition to the chest. Shingles was diagnosed. IgM to herpes type 3 (VZV) 70.4 U/mL (>12 positive result). The patient received a 

course of herpevir, the manifestations of shingles regressed. 

Coronavirus infection COVID-19 causes a decrease in the body responsiveness, which in this case led to shingles. 

 

# 149. Клінічний випадок нетипового перебігу COVID-19  

Мостюк О. 

КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна лікарня» 

 

Коронавірусна інфекція COVID-19 характеризується індивідуальним перебігом, загальним інтоксиційним синдромом та 

ураженням слизової оболонки дихальних шляхів. Серед найтиповіших ускладнень – пневмонія. Часто спостерігається 

загострення або маніфестація цукрового діабету, розвиток ниркової недостатності (гострої, загострення хронічної).  

Проаналізовано випадок виникнення та лікування оперізуючого лишаю у пацієнта, який знаходився на лікуванні в Львівській 

обласній інфекційній клінічній лікарні (ЛОІКЛ),з тяжкою формою коронавірусної інфекції, ускладненої пневмонією.  Хворий Б, 64 

роки, госпіталізований в ЛОІКЛ у грудні 2020 р. Захворів за тиждень перед поступленням, коли з’явилась температура 38 С, 

ломота в тілі, загальна слабість.  Стан при поступленні тяжкий. Задишка змішаного характеру в спокої та при навантаженні, 

нав’язливий сухий кашель. Сатурація 88%, ЧД 23 в хв. Центральна та периферійна гемодинаміка задовільна. Прояви полідипсії, 

поліурії. В легенях жорстке дихання, крепітація.  Двобічна пневмонія діагностована на УЗД легень.   ПЛР мазок з носа і задньої 

стінки глотки на COVID-19 – РНК вірусу SARS CoV-2 виявлено. Лабораторно та клінічно – прояви ниркової недостатності, 

цукрового діабету вперше виявленого. В анамнезі життя – подагра. Отримував оксигенотерапію, ремдесивір, гепацеф комбі, 

солу медрол, клексан, інсулін. Стан з позитивною динамікою – регрес дихальної недостатності та пневмонії, зменшення ниркової 

недостатності, нормалізація рівня глюкози крові.  

Через три тижні  від поступлення на фоні загальної позитивної динаміки на кисті лівої руки з’явились поодинокі дрібні везикули, 

які поширились на долоню, пальці, передліччя. Супроводжувались відчуттям болю та розпирання по ходу руки  з переходом на 

грудну клітку. Діагностовано оперізуючий лишай. IgM до герпесу 3 типу (VZV) 70,4 ОД/мл (>12 позитивний результат). Отримав 

курс герпевіру, прояви оперізуючого лишаю регресували. 

Коронавірусна інфекція COVID-19 спричиняє зниження реактивності організму, що в даному випадку призвело до виникнення 

оперізуючого лишаю. 
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# 170. Basic reproductive number R0 for COVID-19 in Ukraine for the period 01.06.2020-06.02.2021  

Zublenko O., Petrusevych T., Mokhort H.  

Bogomolets national medical university 

 

Introduction. The basic reproductive number, or R0, which is used to measure the potential for transmission of the disease, can be 

used to inform public health systems in order to develop a strategy to contain the spread of a new coronavirus infection. 

R0 is defined as the expected number of cases directly caused by a single infected case in a population where all people are susceptible. 

The epidemic will continue to spread until R0 drops below 1.0. A timely and accurate assessment of COVID-19 R0 is essential for 

assessing the spread of the virus, predicting future trends, and adjusting control measures. 

Methods. We calculated, visualized, and analyzed the 7-day R0 for each day of the study period as the ratio of the average values of 

PCR prevalence over the last 7 Days (daily % of positive PCR tests) and incident rate (daily number of registered cases of COVID-19) to 

the corresponding indicator, which was 7 days earlier. That is, we calculated two variants of R0: 7-day prevailing R0 and 7-day incident 

R0. We also calculated the population immunity threshold (PIT = (1-1/ R0) × 100%) as the minimum proportion ( % ) of the immune 

population that is necessary to stop the epidemic. To conduct the study, we used data from the epidemiological surveillance system for 

COVID-19 in Ukraine during 01.06.2020-06.02.2021. 

Results. In Ukraine, at the beginning of the epidemic (June-July 2020), the maximum 7-day incident R0 and 7-day prevailing R0 were 

1.32 and 1.25, respectively. As of 06.02.2021, the maximum 7-day incident R0 and 7-day prevailing R0 were 0.91 and 0.93, respectively. 

The minimum PIT can reach (1-1/1.32)×100% or 24.24%. 

Conclusions. During the COVID-19 epidemic in Ukraine during 01.06.2020-06.02.2021, R0 decreased from 1.32 to 0.91, which may 

indicate a decrease in the transmission rate and an improvement in the epidemic situation as a whole.  

 

# 170. Базове репродуктивне число R0 COVID-19 в Україні за період 01.06.2020-06.02.2021 

Зубленко О., Петрусевич Т., Мохорт Г. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. Базове репродуктивне число або R0, яке використовується для вимірювання потенціалу передачі захворювання, може 

бути використане для інформування систем громадського здоров’я з метою розробки стратегії стримування розповсюдження 

нової коронавірусної інфекції. R0 визначається як очікувана кількість випадків, безпосередньо спричинених одним зараженим 

випадком у популяції, де всі особи сприйнятливі. Епідемія буде продовжувати поширюватися, поки R0 не опуститься нижче 1,0. 

Своєчасна та точна оцінка R0 COVID-19 має велике значення для оцінки поширення вірусу, прогнозування майбутніх тенденцій 

та коригування заходів контролю. 

Методи. Нами було розраховано, візуалізовано та проаналізовано 7-денне R0 для кожної доби досліджуваного періоду як 

відношення середніх за останні 7 діб показників ПЛР-превалентності (щоденний % позитивних ПЛР-тестів) та інцидентності 

(щоденна кількість зареєстрованих випадків COVID-19) до відповідного показника, який був 7 діб раніше. Тобто нами були 

розраховані два варіанти R0: 7-денне превалентне R0 та 7- денне інцидентне R0. Також ми розрахували поріг популяційного 

імунітету (ППІ = (1- 1/ R0) × 100%) як мінімальну частку (%) імунного населення, яка необхідна для припинення епідемії. Для 

проведення дослідження нами використано дані системи епідеміологічного нагляду за COVID-19 в Україні протягом 01.06.2020-

06.02.2021. 

Результати. В Україні на початку епідемії (червень-липень 2020) максимальне 7-денне інцидентне R0 та 7-денне превалентне 

R0 становило відповідно 1,32 та 1,25. Станом на 06.02.2021 максимальне 7-денне інцидентне R0 та 7-денне превалентне R0 

становило відповідно 0,91 та 0,93. Мінімальний ППІ може досягати рівня (1-1/1,32)×100% або 24,24%. 

Висновки. За час епідемії COVID-19 в Україні протягом 01.06.2020-06.02.2021 R0 знизилось з 1,32 до 0,91, що, можливо, 

свідчить про зменшення швидкості передачі інфекції та покращення епідемічної ситуації в цілому.   
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# 171. Justification of the need for effective epidemiological surveillance as one of the conclusions of countering the 

COVID-19 pandemic 

Markovych V., Markovych O.  

SI Zakarpattia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

  

Introduction. In the current conditions of functioning of the healthcare system of Ukraine, the main expenses and organizational 

measures are directed to solving problems that have already arisen, and not to prevent their occurrence. Preventive measures are 

mainly limited to disease monitoring and surveillance and the development of various recommendation programs without effective 

implementation. The aim of the study is to justify the need to introduce effective epidemiological surveillance based on the experience 

of the COVID-19 pandemic. 

Methods. Demographic, comparative, and statistical analyses. 

Results. At the beginning of February 2021, 1.25 million people in Ukraine fell ill with COVID-19, of which 23.64 thousand people died. 

Hospitals for the hospitalization of patients are overloaded, and restrictive measures are constantly introduced to prevent the collapse of 

the health care system. Primary medical care in Ukraine is overloaded, does not cope with the identification and registration of patients, 

and does not provide proper outpatient treatment and prevention measures, including COVID-19. Coverage of mandatory medical 

vaccinations is insufficient, planned hospitalizations of patients have been stopped, as well as rehabilitation and prevention of diseases. 

In 2020 the pandemic caused the national economy to fall by 7.7%, unemployment increased by 1.3 million, the negative social 

consequences of the pandemic are increasing. The practice of countering COVID-19 has shown that almost all health systems in the 

world are ineffective in countering bio-threats. At the same time, the pandemic has exposed a number of systemic problems in 

Ukrainian healthcare, namely, the lack of effective epidemiological surveillance, insufficient state control over compliance with epidemic 

safety requirements, prevention and disinfection measures, and awareness work with the population. 

Conclusions. Catastrophic losses are inevitable without the formation of effective epidemiological surveillance bodies that can prevent 

and interrupt the course of the epidemic process, destroy pathogens in the human environment, create population immunity, and carry 

out mass preventive measures.   

 

# 171. Обґрунтування потреби в дієвому епідеміологічному нагляді як один із висновків протидії пандемії COVID-

19. 

Маркович В., Маркович О. 

ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Вступ. У сучасних умовах функціонування системи охорони здоров’я України основні видатки та організаційні заходи 

спрямовуються на вирішення вже виниклих проблем, а не на попередження їх появи. Попереджувальні заходи проводяться 

переважно методом моніторингу і спостереження за захворюваннями та розробками різних рекомендаційних програм без дієвої 

реалізації. Метою роботи є обґрунтування необхідності впровадження дієвого епідеміологічного нагляду на основі досвіду 

пандемії COVID-19. 

Методи. Демографічного аналізу, порівняльний, статистичний. 

Результати. На початок лютого 2021 року 1,25 млн. осіб в Україні захворіли на COVID-19, з яких померли 23,64 тис. осіб. 

Лікарні для госпіталізації пацієнтів перевантажені, для запобігання колапсу системи охорони здоров’я постійно вводяться 

обмежувальні заходи. Первинна медична ланка в Україні перевантажена, не справляється з виявленням та обліком хворих, не 

забезпечує належне амбулаторне лікування і проведення заходів профілактики, в тому числі COVID-19. Охоплення 

обов’язковими медичними щепленнями недостатнє, зупинені планові госпіталізації хворих, як і реабілітація та профілактика 

хвороб. Пандемія в 2020 році спричинила падіння національної економіки на 7,7%, безробіття зросло на 1,3 млн. осіб, негативні 

соціальні наслідки пандемії наростають. Практика протидії COVID-19 показала, що майже всі системи охорони здоров’я у світі є 

неефективними в протидії біозагрозам. Разом з тим, пандемія оголила ряд системних проблем в українській охороні здоров’я, а 

саме брак дієвого епідеміологічного нагляду, недостатній контроль держави щодо виконання вимог з епідбезпеки, проведенням 

заходів профілактики і дезінфекції, роз’яснювальної роботи з населенням. 

Висновки. Катастрофічні втрати невідворотні без утворення дієвих органів епідеміологічного нагляду, здатних попереджувати і 

переривати хід епідемічного процесу, знищувати патогени в середовищі життєдіяльності людей, створювати популяційний 

імунітет, проводити масові профілактичні заходи. 
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# 183. Study of the possible impact of quarantine measures against COVID-19 on the incidence of acute upper 

respiratory tract viral infection (ARVI) in Ukraine  

Sokolovska O., Kovalchuk A.  

Bogomolets National Medical University 

 

Introduction. The aim of this study is to assess the impact of social isolation of the population due to COVID-19 on the incidence of 

ARVI in Ukraine for the period 2018-2020.    

Methods. Data on the infectious morbidity of the population of Ukraine provided by the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

for the period 2018-2020 was used for this study. Data analysis was performed in Microsoft Excel.  

Results. The first strict quarantine in Ukraine was introduced for the period from March 12 to April 3, 2020, and the most noticeable 

changes in the incidence of influenza and ARVI were noted during this period and over the next few months. In March 2020, the 

increase in the morbidity index (MI) per 100,000 population for ARVI amounted to +29.5% compared to 2019 and -10.8% – to 2018, 

or +28.7% and -11.7% in absolute values, respectively. For influenza, the increase in IP was equal to +548.8% and +18.1% compared 

to 2019 and 2018, or +543.9% and -14.2% in absolute terms, respectively. However, already in April 2020, these indices had 

completely different values. Thus, the increase in the morbidity index for ARVI was -42.9% compared to 2019 and -41.8% to 2018, or -

43.2% and -42.4% in absolute terms, respectively. In May 2020, the most pronounced negative increase in ARVI was noted, namely, 

the increase in the morbidity index for ARVI was -70.0% compared to 2019 and -66.4% to 2018, or -70.2% and -66.8% in absolute 

values, respectively. A negative increase in ARVI MI was observed until October 2020, followed by an increase to the level of 2018-2019 

values. 

Conclusions. Quarantine restrictions imposed in connection with COVID-19 have had some restrictive effects on the spread of other 

infectious respiratory diseases, in particular influenza and ARVI. However, within a few months after the easing of these measures, the 

epidemic situation for influenza and ARVI began to deteriorate and leveled off to the incidence rates of previous years. It is also 

planned to visualize and assess the impact of quarantine anti-COVID measures applied in 2020 on the spread of other respiratory tract 

infections.  

 

# 183. Вивчення можливого впливу карантинних заходів проти COVID-19 на захворюваність гострими 

інфекціями верхніх дихальних шляхів (ГІВДШ) в Україні  

Соколовська О., Ковальчук А. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. Дана робота має на меті оцінити вплив соціальної ізоляції населення у зв’язку з COVID-19 на рівень захворюваності 

ГІВДШ в Україні за період 2018-2020 років.  

Методи. Для роботи були використані дані щодо інфекційної захворюваності населення України ДУ «Центр громадського 

здоров’я МОЗ України» за 2018-2020 рр. Аналіз даних був виконаний в Microsoft Excel.  

Результати. Перший жорсткий карантин в Україні було запроваджено на період з 12 березня до 3 квітня 2020 року, і найбільш 

помітні зміни захворюваності для грипу та ГІВДШ відмічались у саме цей період та протягом кількох наступних місяців. В березні 

2020 приріст інтенсивного показника (ІП) на 100 000 нас. для ГІВДШ склав (+29,5%) у порівнянні з 2019 та (-10,8%) – з 2018, 

або (+28.7%) та (-11.7%) в абсолютних значеннях відповідно. Для грипу приріст ІП дорівнював (+548,8%) та (+18,1%) 

порівняно з 2019 та 2018 рр., або (+543,9%) та (-14,2%) в абсолютних цифрах відповідно. Проте, вже в квітні 2020 ці 

показники мали зовсім інші значення. Так, приріст ІП для ГВІДШ склав (-42,9%) порівняно з 2019 та (-41,8%) – з 2018, або (-

43,2%) та (-42,4%) в абсолютних цифрах відповідно. У травні 2020 відмічався найбільш виразний від’ємний приріст ГІВДШ, а 

саме, приріст ІП для ГІВДШ склав (-70,0%) у порівнянні з 2019 та (-66,4%) – з 2018, або (-70,2%) та (-66,8%) в абсолютних 

значеннях відповідно. Негативний приріст ІП ГІВДШ спостерігався до жовтня 2020 з подальшим зростанням до рівня значень 

2018-2019 рр.  

Висновки. Карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з COVID-19, вчинили деякий обмежувальний вплив на 

розповсюдження інших інфекційних захворювань ОД, зокрема грипу та ГІВДШ. Проте, вже за декілька місяців після 

послаблення цих заходів, епідемічна ситуація щодо грипу та ГІВДШ почала погіршуватись і вирівнялась до показників 

захворюваності за попередні роки. Також заплановано візуалізувати та оцінити вплив карантинних протиковідних заходів у 2020 

році на поширення інших інфекцій дихальних шляхів. 
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# 190. In vitro aticoronavirus activity of water-soluble pristine C60 fullerenes 

Klestova Z.3, Prylutskyy Yu.1 Prylutska S.1, Hurmach V.1, Platonov M.2, Cherepanov V.4, Ritter U.5 

1Taras Shevchenko National University of Kyiv;  
2Institute of Molecular Biology and Genetics of the NAS of Ukraine; 
3State Scientific-Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms; 
3Institute of Physics of the NAS of Ukraine; 
3Technical University of Ilmenau, Germany 

 

Introduction. The emergence of a new member of the Coronaviridae family, which caused the 2020 pandemic, requires detailed 

research on the evolution of coronaviruses, their interaction with cells. Outbreaks of SARS, MERS and Covid-19 stimulated the study of 

their pathogens and revealed a large number of relevant antiviral targets.  

The C60 fullerene is attractive nanosized molecule and is of interest in terms of fighting coronaviruses due to its high biological activity. 

C60 fullerene easily penetrates the biological membrane by passive diffusion or endocytosis, is non-toxic, at least in the low 

concentration range. 

Goal. The goal of this work was to conduct experimental (in vitro screening) studies of water-soluble pristine C60 fullerene of influence 

as potential therapeutic agents against the most common coronaviruses. 

Matherial and methods. We used a Ukrainian TGEV epizootic isolate, which we adapted to the BHK-21 cell culture (kidney cells of a 

newborn Syrian hamster) cultivated by common methods, HEK293 line (human embryonic kidney cells), mouse. 

In vitro experiment. It is important to note that C60 fulerene is a relatively safe substance: in vitro and in vivo experiments proved the 

absence of toxic effect in low concentrations (3.6-144 μg/ml) and doses (75-150 mg/kg), respectively, when used in the form of an 

aqueous colloidal solution. It was found that IC50 and LD50 values were 383.4 μg/ml for human embryonic kidney cells of the HEK293 

line and 721 mg/kg of mouse weight, respectively. 

The next stage of the in vitro study was to detect the antiviral activity of C60 fullerene using TGEV as a biological model of the 

coronavirus in BHK-21 cell culture. The studied nano substance was found to reduce the titer of coronavirus infectious activity by the 

value of 2.00±0.08 TCID50/ml (n=5).  

Conclusions. The obtained result allows for water-soluble pristine C60 fullerene to be recommended for further preclinical studies in 

anticoronavirus therapy. 

 

# 190. Анатикоронавірусна активність водорозчинних первинних фулеренів C60 in vitro 

Клестова З.3, Прилуцький Ю.1, Прилуцька С.1, Гурмач В.1, Платонов М.2, Черепанов В.4, Ріттер У.5 

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 
2Інститут молекулярної біології та генетики НАН України; 
3Державний науково-контрольний інститут біотехнології та штамів мікроорганізмів; 
4Інститут фізики НАН України ; 
5Технічний університет Ільменау, Німеччина 

 

Вступ. Поява нового члена сімейства Coronaviridae, що викликав пандемію 2020 року, вимагає детальних досліджень еволюції 

коронавірусів, їх взаємодії з клітинами. Спалахи атипової пневмонії (SARS), БКРС і Covid-19 стимулювали вивчення їх збудників і 

виявили велику кількість відповідних противірусних мішеней. Фулерен C60 є перспективною  нанорозмірною молекулою і 

представляє інтерес з точки зору боротьби з коронавірусами завдяки своїй високій біологічній активності. Фулерен C60 легко 

проникає через біологічну мембрану шляхом пасивної дифузії або ендоцитозу, він нетоксичний, принаймні, в діапазоні низьких 

концентрацій.  

Мета. Метою даної роботи було проведення експериментальних (скринінг in vitro) досліджень впливу водорозчинного 

немодифікованого фулерену C60 в якості потенційного терапевтичного засобу проти найбільш поширених коронавірусів.  

Методи та матеріали. Ми використовували український епізоотичний ізолят  ВТГС, який адаптували до культури клітин BHK - 

21 (клітини нирок новонародженого сирійського хом'яка), яку культивували загальноприйнятими методами, лінію HEK293 

(ембріональні клітини нирок людини), мишей.  

Експеримент in vitro. Важливо відзначити, що фулерен C60 є відносно безпечною речовиною: експерименти in vitro та in vivo 

довели відсутність токсичної дії в низьких концентраціях (3,6-144 мкг/мл) і дозах (75-150 мг/кг) відповідно при використанні 

його у вигляді водного колоїдного розчину; було також встановлено, що значення IC50 та LD50 складають 383,4 мкг/мл для 

ембріональних клітин нирок людини лінії HEK293 та 721 мг/кг маси миші відповідно.  

Наступним етапом дослідження in vitro було виявлення противірусної активності фулерену C60 з використанням ВТГС як 

біологічної моделі коронавірусу в культурі клітин BHK-21.  

Виявилося, що досліджувана нано-речовина знижує титр інфекційної активності коронавірусу на величину 2,00±0,08 TCID50/мл 

(n=5). 

Висновки. Отриманий результат дозволяє рекомендувати водорозчинний немодифікований  фулерен C60 для подальших 

доклінічних досліджень в області антикоронавірусної терапії. 
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# 217. Some clinical and laboratory characteristics of 2019-nCoV acute respiratory disease in Lviv Oblast 

Orfin A.1,2, Mazepa M.2, Havalko I.2, Rybchych I.2 

1ME of the Lviv Oblast Council “Lviv Oblast Clinical Hospital for Infectious Diseases”; 
2Ivan Boberskyi Lviv State University of Physical Culture 

 

Introduction. The world is in the midst of a COVID-19 pandemic. The first case of COVID-19 in Ukraine was registered on February 

29, 2020, in Chernivtsi. Since then, the number of cases of infection has reached 1.3 million; of these, 25,330 patients were fatal. Lviv 

Oblast is one of the leaders in the spread of the disease in Ukraine. Despite the duration of the pandemic for more than a year and a 

large number of studies that are being conducted, there are many questions about the pathogenesis, epidemiology, clinic, diagnosis, 

and treatment of COVID-19.   

Methods and materials. A retrospective analysis of 60 hospital patient cards, patients diagnosed with 2019-nCoV acute respiratory 

disease, who were treated at the Lviv Oblast infectious Diseases Clinical Hospital in January-February 2021, was carried out.  The 

diagnosis was confirmed by PCR examination of oropharyngeal and nasopharyngeal smears. Patients aged 18 years and older were 

included in this retrospective analysis.    

Results. The average age of patients was 54.3 years, 62.4% were male and 48.3% were obese. 36.8% have a history of Type II 

diabetes mellitus and 15.4% have newly diagnosed diabetes mellitus.  The most common symptoms were: fever (82.4%), cough 

(48.3%), shortness of breath (54.7%), general weakness (92.6%), myalgia (31.2%), diarrhea (15.4%), nausea and vomiting (10.8%).  

8.9% had mental disorders that required qualified psychiatric care. The majority of patients (87.6%) showed a tendency to 

lymphopenia (Le 3.7±2.4 ·109/L).  An increase in ALT levels was observed in 63.8% of patients. All subjects had elevated levels of C-

reactive protein, ferritin.  Coagulation disorders also attracted attention, with an average prothrombin index of 105.4±18.2 in 79.6% of 

patients. D-dimer rates were also high in 68.5% of patients. Thrombocytopenia was observed in 25.8% of patients.    

Conclusions. Younger than in international reports age of patients (54.3 years) and diabetes mellitus may indicate a severe course of 

COVID-19. Mental disorders require further research.  

 

# 217. Деякі клініко-лабораторні характеристики 2019-nCoV гострої респіраторної хвороби у Львівській області 

Орфін А.1,2, Мазепа М.2, Гавалко І.2, Рибчич І.2 

1КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»; 
2Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 

 

Вступ. Світ знаходиться у розпалі пандемії COVID-19. Перший випадок захворювання на COVID-19 в Україні було зареєстровано 

29 лютого 2020 року у Чернівцях. Від тоді кількість випадків інфікування сягнула 1,3 млн. З них з летальним завершенням у 

25330 пацієнтів. Львівська область є однією з лідерів у поширенні хвороби в Україні. Попри тривалість пандемії впродовж більше 

року та великої кількості досліджень, які проводяться, є багато питань щодо патогенезу, епідеміології, клініки , діагностики та 

лікування COVID-19. 

Матеріали. Проведено ретроспективний аналіз 60 карт стаціонарного хворого, пацієнтів з діагнозом 2019-nCoV гостра 

респіраторна хвороба, які лікувалися у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні у січні-лютому 2021 року. Діагноз було 

підтверджено за допомогою дослідження мазків з ротоглотки та носоглотки методом ПЛР. У цей ретроспективний аналіз було 

включено пацієнтів віком від 18 років і старше.  

Результати. Середній вік пацієнтів становив 54,3 роки, 62,4% були чоловіками та 48,3% мали ожиріння. У 36,8% в анамнезі 

цукровий діабет ІІ типу та 15,4% вперше виявлений цукровий діабет. Найбільш поширеними симптомами були: гарячка 

(82,4%), кашель (48,3%), задишка (54,7%), загальна слабкість (92,6%), міалгія (31,2%), діарея (15,4), нудота та блювання 

(10,8%). У 8,9% були психічні розлади, які потребували кваліфікованої психіатричної допомоги. У більшості пацієнтів (87,6%) 

спостерігалася тенденція до лімфопенії (Le 3,7±2,4 · 109/л). Підвищення рівня АЛТ було у 63,8% пацієнтів. У всіх обстежених 

були підвищені рівні С-реактивного протеїну, феритину. Також звертали на себе увагу порушення коагуляції, у 79,6% пацієнтів 

протробіновий індекс в середньому був 105,4±18,2’’. Також високі показники Д-димеру у 68,5% пацієнтів. Тромбоцитопенія  - у 

25,8% хворих. 

Висновки. Молодший вік пацієнтів (54,3 роки) ніж у міжнародних звітах та цукровий діабет можуть свідчити про тяжкий 

перебіг COVID-19. Подальших досліджень потребують розлади психіки. 
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# 210. Probiotics for COVID - 19: bacterocin, host-microbe interaction and molecular docking 

Tsaturyan V.1, Pepoyan A.2 

1Yerevan State Medical University, Armenia;  
2Armenian National Agrarian University, Armenia 

 

Introduction. Scientific data suggests the possible beneficial role of probiotics in treatments for COVID-19, but the species/strains-

specificity and disease-specificity of probiotics needs high attention in choosing the appropriate probiotic in diseases, in particularly in 

the COVID-19. The aim of the study was to evaluate the effects of the bacterocines from the probiotic lactobacilli against COVID-19 by 

molecular docking. 

Methods. The literature review based on the available articles from PubMed (2000-2020) without any geographical limitation in the 

search (main keywords: COVID-19, bacterocin, probiotics, molecular simulation and molecular docking) and docking study with 

HyperChem was used in preliminary investigations. The bacterocins’ structure were obtained from the database at 

http://ocins.cftri.com/ocins/. 

Results. SARS-CoV-2 attaches to human angiotensin-converting enzyme 2 (ACE 2) through the interaction of S1 subunit of spike (S) 

proteins. According to both the literature review and preliminary molecular docking results on interactions of bacterocin–receptor 

binding domain of S1 subunit and bacterocin – ACE 2, the probiotics/its metabolites (bacterocines) may have either beneficial, harmful, 

or neutral impacts on host.  Given also the fact of possible rapidly “transforming” physiological state of COVID-19 patients after 

infection with the virus, the probiotic-effects for COVID-19 should be highly clarified before any recommendations are proposed. 

Conclusions. We hope that continuing investigations will raise awareness of potential COVID-19 probiotic recommendations, 

highlighting the latest scientific information about COVID-19 /probiotics and the importance of determining the specific “criteria” for the 

recommendation of probiotics’ use in this disease. 

 

# 210. Пробіотики для COVID - 19: бактеріоцин, взаємодія господаря-збудника і молекулярний докінг 

Цатурян В.1, Пепоян А.2 

1Єреванський державний медичний університет, Вірменія;   
2Вірменський національний аграрний університет, Вірменія 

 

Вступ. Наукові дані свідчать про можливу благотворну роль пробіотиків в лікуванні COVID-19, але видова/штаммова 

специфічність і специфічність пробіотиків щодо захворювань вимагає підвищеної уваги при виборі відповідного пробіотика при 

захворюваннях, зокрема при COVID-19. Метою дослідження була оцінка впливу бактеріоцинів з пробіотичних лактобацил на 

COVID-19 методом молекулярного докінгу. 

Методи. Під час попередніх досліджень використовували огляд літератури на основі доступних статей PubMed (2000-2020 рр.) 

без будь-яких географічних обмежень у пошуку (основні ключові слова: COVID-19, бактеріоцин, пробіотики, молекулярне 

моделювання та молекулярний докінг) та докінг-дослідження за допомогою HyperChem. Структура бактеріоцинів була отримана 

з бази даних, яку можна знайти на http://ocins.cftri.com/ocins/. 

Результати.  SARS-CoV-2 приєднується до людського ангіотензин-перетворюючого ферменту 2 (АПФ 2) через взаємодію 

субодиниці S1 спайкових (С) білків. Згідно огляду як  літератури, так і попередніх результатів молекулярного докінгу щодо 

взаємодїї бактеріоцин–рецепторного зв'язуючого домену субодиниці S1 і бактеріоцину – АПФ 2, пробіотики / їх метаболіти 

(бактеріоцини) можуть чинити або благотворний, або шкідливий, або нейтральний вплив на господаря. Враховуючи також факт 

можливої швидкої "трансформації" фізіологічного стану пацієнтів з COVID-19 після зараження вірусом, пробіотичний ефект на 

COVID-19 має бути ретельно з'ясований до того, як будуть запропоновані будь-які рекомендації.Висновки. Ми сподіваємося, що 

продовження досліджень підвищить обізнаність про рекомендації щодо потенційних пробіотиків COVID-19, демонструючи при 

цьому найостаннішу наукову інформацію щодо COVID-19 / пробіотиків, та важливість визначення конкретних "критеріїв" для 

рекомендацій щодо використання пробіотиків при цьому захворюванні.  
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# 123. Development of DNA Detection of African Swine Fever Virus by Loop-Mediated Isothermal Amplification 

Kit M., Gerilovych A. 

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

 

African swine fever (ASF) is a contagious viral disease in pigs and wild boars. An acute form of the disease causes up to 100% mortality 

rate. There are no vaccines or treatment available for ASF. The only way of the disease control is rapid diagnostics and strict quarantine 

implementation. PCR modifications are excellent assays for DNA detection of African swine fever virus (ASFV). Loop-mediated 

isothermal amplification (LAMP) is a diagnostics tool that allows performing rapid and sensitive target DNA amplification. The reaction 

results can be visualized by gel electrophoresis of LAMP products or by adding intercalating dyes to the reaction product and lighting it 

with UV light. The development of LAMP assay for ASFV DNA detection was the aim of the work. 

26 whole-genome sequences of ASFV isolates from different countries in Asia, Africa, and Europe isolated in 1950-2018 from a variety 

of sources were used for the primer design. The primer design was performed using BioEdit v. 7.0.5.3 software and online tool 

PrimerExplorer V5. 3 sets of the primers were generated among which 1 set performing the most effective amplification was chosen 

during primary testing. The optimal time and temperature of carrying out the reaction and optimal concentration of the reaction mixture 

components were established. Reference DNA of AFSV provided by the National Reference Laboratory for ASF at the National Veterinary 

Research Institute in Pulawy (Poland) and amplicons obtained on this matrix were used as templates for the reaction. 

3 primer sets for C962R gene coding putative DNA primase of ASFV were designed. The primer set 2 amplifying the region in position 

91091-91368 (according to GenBank sequence FR682468.1, ASFV isolate Georgia 2007/1) was selected for further studies. Optimal 

reaction conditions were established. 10 copies of the target gene per 1 µl can be detected in 30 minutes using the developed LAMP 

assay. 

A rapid and sensitive LAMP assay for ASFV detection was developed. After further validation, the assay can be used for diagnostic 

testing under field conditions at points-of-care. 

 

# 123. Розробка методу детекції ДНК вірусу африканської чуми свиней на основі петльової ізотермічної 

ампліфікації  

Кіт М., Герілович А. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Африканська чума свиней (АЧС) – це контагіозне вірусне захворювання диких та домашніх свиней. Вакцин або засобів для 

лікування АЧС не існує. Єдиним способом контролю захворювання є швидка діагностика і впровадження суворого карантину. 

Модифікації ПЛР являють собою відмінний спосіб виявлення ДНК вірусу африканської чуми свиней. Петльова ізотермічна 

ампліфікація (ПІА) – це швидкий та чутливий метод детекції ДНК. Результати реакції можна візуалізувати за допомогою гель-

електрофорезу продуктів ПІА або шляхом додавання інтеркалюючих барвників до продукту реакції та опромінення УФ світлом. 

Метою роботи була розробка аналізу ПІА для виявлення ДНК вірусу АЧС. 

Для розробки праймерів було виконано 26 повногеномних послідовностей ДНК ізолятів вірусу АЧС з різних країн Азії, Африки та 

Європи, виділених у період 1950-2018 рр. з різних джерел. Розробку праймерів виконували за допомогою програми BioEdit 

v.7.0.5.3 та онлайн-інструмента PrimerExplorer V5. Було створено 3 набори праймерів, з яких під час первинного дослідження 

було обрано один набір, який продемонстрував найбільш ефективну ампліфікацію. Було визначено оптимальний час і 

температуру проведення реакції, а також оптимальну концентрацію компонентів реакційної суміші. Як матрицю для реакції 

використовували референтну ДНК вірусу АЧС, надану Національною референс-лабораторією АЧС Національного ветеринарного 

наукового інституту в м. Пулави (Польща), а також амплікони, отримані на цій матриці. 

Було розроблено 3 набори праймерів для гена C962R, який кодує гіпотетичну ДНК-праймазу ВАЧС. Для подальших досліджень 

було обрано систему праймерів №2, які ампліфікували ділянку в положенні 91091-91368 (згідно з послідовністю GenBank 

FR682468.1, ізолят ВАЧС Georgia 2007/1). Було визначено оптимальні умови реакції. 10 копій цільового гена в1 мкл можна 

виявити протягом 30 хвилин за допомогою розробленого аналізу ПІА. 

Було розроблено швидкий та чутливий метод ПІА для виявлення ДНК вірусу АЧС.  Після подальшої валідації метод можна буде 

застосовувати для діагностичних досліджень у польових умовах.   
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# 080. Development of Recombinant Antigens for Detection of Anti-Tularemia Antibodies in Swine Serum 

Zlenko O.1, Popp C.2, von Buttlar H. 2, Gerilovych A.1, Schwarz J.2 
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 
2Bundeswehr Institute of Microbiology, Munich, Germany 

 

Tularemia is a zoonotic hazardous disease, caused by gram-negative bacterial pathogen Francisella tularensis. At the present time, 

there is a lack of Ukrainian methodologies and commercial kits for tularemia serological control. The aim of our work was to develop the 

recombinant antigens for F. tularensis indirect enzyme-linked immunosorbent assay (iELISA) to detect anti-F. tularensis antibodies in 

swine serum using GroELFTT (chaperone 60), SucBFTT (2-oxoglutarate dehydrogenase, component E2, succinyltransferase 

dihydrolipoamide), FTT0975 (hypothetical protein) proteins.  

The genes, that encode target proteins, were amplified using PCR. Restriction analysis and ligation were performed using restriction 

enzyme Esp3I with Strep-tag pASG103 vector. The transformation was performed in competent Escherichia coli BL21L expressing cells. 

The protein induction was provided by anhydrotetracycline. Purification of proteins was provided using Strep-Tacin XT affinity columns 

and Akta pure chromatography system. The purified proteins were checked in Western blotting with secondary Strep-tag antibodies. 

Immunogenicity was checked using immunoblotting and iELISA with Rabbit-anti-Pig IgG Secondary HRP-coupled antibodies. 

The experiments showed that all tested proteins were immunogenic. The proteins had strong signal with positive sera, especially GroEl 

(the highest OD was 2,204) and low background with negative sera (the OD is less than 0,4 for all proteins with the highest protein 

concentration and the lowest sera dilution).  

Thus, during the study it was established, that all three recombinant proteins (GroELFTT, SucBFTT, FTT0975) show the immunogenicity 

properties for F. tularensis with swine sera. The GroElFTT and SucBFTT proteins are recommended for use as antigens for iELISA at a 

concentration of 1,04 μg/ml and 1,37 μg/ml respectively for Francisella genera antibodies detection. The protein FTT0975 is 

recommended for use as an antigen for iELISA at a concentration of 2,73 μg/ml for identification of F. tularensis subspecies antibodies.  

 

# 080. Розробка рекомбінантних антигенів для виявлення антитіл проти туляремії у сироватках від свиней  

Зленко О.1, Попп К.2,фон Буттлар Х.2, Герілович А.1, Шварц Ю.2  
1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України; 
2Інститут мікробіології Бундесверу, Німеччина 

 

Туляремія – зоонозне особливо небезпечне захворювання, збудником якого є грамнегативна бактерія Francisella tularensis. 

Наразі, в Україні відзначається нестача методологій та комерційних наборів серологічного контролю туляремії. Метою нашої 

роботи була розробка рекомбінантних антигенів для непрямого імуноферментного аналізу (ІФА) для виявлення антитіл проти 

F. tularensis у сироватці від свиней за допомогою білків GroELFTT (шаперон 60), SucBFTT (2-оксоглутаратдегідрогеназа, 

компонент Е2 дигідроліпоамід сукцинилтрансферази), FTT0975 (гіпотетичний протеїн).  

Ампліфікацію генів, що кодують зазначені протеїни, проводили за допомогою ПЛР. Рестрикцію та лігування проводили у вектор 

pASG103 з афінною структурою Strep-tag за допомогою рестриктази Esp3I. Трансформацію проводили з використанням 

компетентних експресуючих клітин BL21L Escherichia coli. Індукцію білків проводили за допомогою ангідротетрацикліну. 

Очищення білків проводили з колонками для афінної хроматографії Strep-Tacin XT та хроматографічною системою Akta pure. 

Очищені білки перевіряли у вестерн-блотингу з антитілами Strep-tag. Імуногенність визначали за допомогою імуноблотингу та 

непрямого ІФА з вторинними анти-свиними IgG антитілами, міченими пероксидазою хрону. 

За результатами експерименту, усі досліджені білки є імуногенними. Білки демонструють сильний сигнал з позитивними 

сироватками, зокрема, GroEl (найвища оптична густина становила 2,204), та низький фон із негативними сироватками (оптична 

густина менше 0,4 для всіх білків із найвищою концентрацією білка та найменшим розведенням сироватки).  

Таким чином, всі три рекомбінантні білки демонструють імуногенні властивості щодо анти-туляремійних антитіл у сироватках від 

свиней. Білки GroElFTTта SucBFTT рекомендовано застосовувати у якості антигенів при проведенні непрямого ІФА у концентрації 

1,04 мкг/мл та 1,37 мкг/мл відповідно для виявлення антитіл до роду Francisella. Білок FTT0975 рекомендовано застосовувати як 

антиген у концентрації 2,73 мкг/мл у непрямому ІФА для ідентифікації підвидів F. tularensis. 
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# 167. Outcomes of Molecular Genetic Method Introduction for Rapid Diagnosis of Tuberculosis in Donetsk Oblast 

Pozharova I.1, Klimenko Y.1, Darahan G.2, Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3 

1Oblast Clinical Tuberculosis Dispensary in Kramatorsk; 

²Dnipro State Medical University; 
3Bogomolets National Medical University 

 

The problem of tuberculosis (TB) in Donetsk Oblast is still relevant, including multiresistant tuberculosis (MRTB); the incidence rate in 

2019 was 66,9 per 100 thousand population, of which 27% are MRTB. Due to the untimely discovery of the infectious TB patients, the 

spread of tuberculosis infection among the population of the Oblast continues. 

Objective: the analysis of the results of the pulmonary TB early diagnosis in primary care institutions for the population of Donetsk 

Oblast.  

The molecular genetic (MG) method was used to study sputum using the GeneXpertMBT/RIF test. Two sputum swabs were taken at the 

same time in all patients with suspected TB, one of which was tested using the Xpert/RIF ULTRA test, which was highly sensitive, 

especially when conducting studies in people living with HIV, suffering from extrapulmonary TB and children. The second smear was 

studied using a microscope. Verification of the results obtained in the MG test was carried out in the third level laboratory using BACTEC 

MGIT equipment.  

The research was carried out from May to December 2019. A total of 756 patients were examined. During MG testing, 66 positive 

results were obtained (8.7±1.0%). Twenty-nine (29) samples of those 66 ones were resistant to rifampicin (43.9%±6.1%). At the 

same, 25 positive results (3.3±0.7%) were detected using the microscopic method. The use of the MG method made it possible to 

detect tuberculosis infection in a significantly larger number of cases compared with the microscopic method (p<0.05). The results of 

MG tests were verified in 100% of patients who were re-examined. The introduction of the MG method made it possible to reduce the 

period to 5 days from the moment of testing to the diagnosis of tuberculosis and admitting to the TB hospital. 

The efficiency of the MG method for diagnosing TB in the general medical network with negative microscopy has been proved, and it 

allows to recommend using it for conducting a diagnostic minimum when examining patients who are suspected of having TB. 

 

# 167. Результати впровадження молекулярно-генетичних методів швидкої діагностики туберкульозу у 

Донецькій області 

Пожарова І.¹, Клименко Ю.¹, Дараган Г.2, Степанський Д.2, Колеснікова І.3 

¹КНП «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» м. Краматорськ; 
2Дніпровський державний медичний університет; 
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

У Донецькій області дотепер залишається актуальною проблема туберкульозу (ТБ), в т.ч. мультирезистентного (МРТБ); 

показник захворюваності у 2019 р. склав 66,9 на 100 тис. населення, з них 27% – МРТБ. Внаслідок несвоєчасного виявлення 

заразних хворих на ТБ продовжується широке розповсюдження туберкульозної інфекції серед населення області. 

Мета: проаналізувати результати ранньої діагностики ТБ легень у закладах первинного рівня надання медико-санітарної 

допомоги населенню Донецької області.  

Застосовувався молекулярно-генетичний (МГ) метод дослідження мокротиння за допомогою тесту GeneXpertMBT/RIF. У всіх 

пацієнтів з підозрою на ТБ відбиралися одночасно 2 мазки мокротиння, один з яких досліджувався в тесті Xpert/RIF ULTRA, який 

має більшу чутливість, особливо при проведенні досліджень у осіб, що живуть з ВІЛ, страждають позалегеневою формою ТБ і 

дітей. Другий мазок досліджувався мікроскопічно. Верифікація результатів, отриманих за допомогою МГ тесту, проводилась в 

лабораторії третього рівня на апараті BACTEC MGIT.  

Дослідження тривало з травня по грудень 2019 р. Всього було обстежено 756 пацієнтів. При МГ тестуванні отримано 66 

позитивних результатів (8,7±1,0%). Стійкими до рифампіцину з них виявились 29 зразків (43,9%±6,1%). Одночасно при цьому 

мікроскопічним методом було виявлено 25 позитивних результатів (3,3±0,7%). Застосування МГ методу дослідження дозволило 

виявити туберкульозну інфекцію у достовірно більшої кількості випадків порівняно з мікроскопічним методом (р<0,05). 

Результати МГ тестів були верифіковані у 100% пацієнтів, які потрапили на повторне обстеження. Впровадження МГ методу 

дозволило скоротити до 5 днів термін від моменту звернення до встановлення діагнозу туберкульоз та госпіталізації у 

протитуберкульозний стаціонар. 

Доведена ефективність МГ методу діагностики ТБ у загально-лікувальній мережі при негативній мікроскопії, що дозволяє 

рекомендувати його для проведення діагностичного мінімуму при обстеженні пацієнтів з високим ступенем підозри на ТБ. 
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# 203. The Experience of Laboratory Diagnostics of Botulism in the Laboratory of Especially Dangerous Infections of 

the SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

Kraus O.1, Sinhovska S.1, Skubenko N.1, Lytovchenko I.1, Shamychkova H.1, Levchenko Yu.1, Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Darahan G.2, 

Kolesnikova I.3, Stepanskyi D.2 
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Dnipro State Medical University; 
3Bogomolets National Medical University 

 

Introduction. Laboratory tests for botulinum toxin are essential to the diagnostics of botulism. While testing various types of samples 

from the diseased humans, attention is drawn to the irregular detection or absence of botulotoxin in biomaterial and food products that 

caused poisoning, against the obvious clinical picture of botulism. 

The aim of the study was to analyze the results of laboratory diagnostics of botulism carried out in Dnipropetrovsk Oblast in 2016-

2019. 

Methods. Epidemiological (epidemiological investigation of cases of botulism), biological (neutralization test in white mice), and 

statistical methods (descriptive statistics). 

Results. A biological method was used to study 52 samples of biomaterial (blood, gastric and intestinal lavage) from 27 patients 

suspected of having botulism and food samples (dried fish, canned fish) collected in the epidemiological foci. For 9 months of 2019, 23 

samples were studied, which amounted to 44.2±4.3% of the total material for the period analyzed. 

Since 2016, 21 samples from ten patients were studied, of which 15 samples were positive for botulotoxin, including 5 positive results 

(55.6±14.7%) obtained from 9 blood samples, and 6 positive ones (85.7±8.3%) from 7 samples of gastric lavage. A lower detection of 

botulotoxin from blood samples may be due to its rapid destruction. Botulotoxin serotype distribution among 10 patients was as follows: 

type A and type B – 3 patients each, type E – 4 patients with botulism, i.e., the ratio between the botulinum toxin types was 3:3:4. Out 

of 5 fish samples taken in the foci of botulism, 4 were positive (80±19.6%). The distribution of serotypes from 4 fish samples was as 

follows: one sample – serotype A and B, 2 samples – serotype E; the ratio of serotypes was 1:1:2. 

Conclusions. The number of botulism cases caused by botulotoxins of serotypes A, B and E, with the predominance of the latter, is 

growing every year. The largest percentage of botulinum toxin is detected in gastric and intestinal lavage and dried fish. To increase the 

positive results, it is important to examine all biomaterial (blood, gastric and intestinal lavage) and suspicious foods that were consumed 

by the diseased. 

 

# 203. Досвід лабораторної діагностики ботулізму лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ 

«Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

Краус О.¹, Сіньговська С.¹, Скубенко Н.¹, Литовченко І.¹, Шамичкова Г.¹, Левченко Ю.¹, Штепа О.¹, Резвих В.¹, Дараган Д.², 

Колеснікова І.³, Степанський Д.² 

¹ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 

²Дніпровський державний медичний університет, 

³Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. Лабораторні дослідження на ботулотоксин мають вагоме значення для діагностики ботулізму. При дослідженні різних 

видів проб від захворілих привертає увагу нерівномірне виявлення або відсутність ботулотоксину у біоматеріалі та харчових 

продуктах, що спричинили отруєння, при наявній клініці ботулізму. 

Метою роботи було проаналізувати результати лабораторної діагностики ботулізму, що здійснювалися у Дніпропетровський 

області у 2016 - 2019 рр. 

Методи. Епідеміологічний (епідрозслідування випадків ботулізму), біологічний (реакція нейтралізації на білих мишах) та 

статистичний (описова статистика).  

Результати. Біологічним методом досліджено 52 проби біоматеріалу (кров, промивні води шлунку і кишківника) від 27 хворих з 

підозрою на ботулізм і проби харчових продуктів (риба в'ялена, рибні консерви) з епідвогнищ. За 9 міс. 2019 р. було досліджено 

23 проби, що склало 44,2±4,3% від усього матеріалу за період, який аналізувався. 

З 2016 р. від 10 хворих досліджена 21 проба, з них 15 – позитивних щодо наявності ботулотоксину, в т. ч. з 9 проб крові 

отримано 5 позитивних результатів (55,6±14,7%), з 7 проб промивних вод шлунку - 6 позитивних (85,7±8,3%). Більш низьке 

виявлення ботулотоксину з проб крові може бути пов'язано з його швидким руйнуванням. Серотипи ботулотоксинів серед 10 

хворих розподілялися наступним чином: тип А і тип В – по 3 хворих, тип Е – 4 хворих на ботулізм, тобто співвідношення між 

типами ботулотоксинів склало 3:3:4. При дослідженні 5 проб риби, відібраних у вогнищах ботулізму, 4 були позитивними 

(80±19,6%). Розподіл серотипів з 4-х проб риби був наступним: по одні пробі – серотипи А і В, 2 проби – серотип Е; 

співвідношення серотипі – 1:1:2. 

Висновки. З кожним роком зростає кількість випадків ботулізму, зумовлених ботулотоксином серотипів А, В, Е, з перевагою 

останнього. Найбільший відсоток ботулототоксину виявляється з промивних вод шлунку та кишківника та з в'яленої риби. Для 

збільшення позитивних результатів важливо досліджувати весь біоматеріал (кров, промивні води шлунку і кишківника) і 

підозрілі харчові продукти, які вживались захворілими.  
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# 227. Development and determinination of the effectiveness of B. ovis-antigen for serological diagnosis of infectious 

epididymitis in sheep 

Marchenko N., Kutsenko V., Dunaev Yu., Bolotin V. 

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

 

Introduction. In modern conditions, high-quality monitoring of B.ovis infection, as economically significant for the development of 

sheep breeding in Ukraine, is extremely necessary. The solution to this issue is the introduction of additional serological methods in 

mass diagnostics - immunodiffusion reaction and ELISA, which will improve the effectiveness of recovery of the sheep farms 

contaminated by infectious epididymitis. For this purpose, the technology of manufacturing B. ovis-antigen for simultaneous use in the 

prolonged complement fixation test (PCFT), immunodiffusion reaction, and ELISA has been developed.    

Methods. A series of antigens were made from B. ovis "Bolhrad" and 7808 strains, which differed in antigenic properties, thermal 

extraction time, and the final concentration of supernatant proteins. Testing of a single antigen was carried out on 397 blood sera of 

sheep from suspicious sheep farms located in the eastern regions of Ukraine.  

Results. Studies have shown that the immunodiffusion reaction requires the greatest antigenic activity of the thermoextract, therefore, 

the minimum concentration of soluble B. ovis - antigen proteins was determined - 50 mg / mL (thermoextraction of culture B. ovis 

15×1010 CFU/ сm3 or 12.5% of cells in 950С mode for 60 minutes, pH 9.0-9.2). The resulting antigen in the immunodiffusion reaction 

had satisfactory activity (titer 1:2 - 1:4); in the PCFT, its activity was determined with regard to the working standard of positive Anti 

Brucella ovis serum, which was 1:200; in ELISA, the resulting Brucella Ovis antigen also had a fairly high sorption activity (1:500 – 

dilution for immobilization on plates). When conducting diagnostic studies, 30.98% of animals responded to PCFT. An additional 6.8% 

of reacting animals were detected in the immunodiffusion reaction (with total seropositivity of 34.76%). The sensitivity of ELISA to 

PCFT was 71.93%, but an additional 8.08% of reactants were detected, some of which also reacted in the immunodiffusion reaction 

only.  

Conclusions. The use of comprehensive serological diagnosis by PCFT, immunodiffusion reaction, and ELISA using a single B. ovis-

antigen can significantly increase the level of recovery of contaminated groups, and take timely measures to prevent the spread of the 

pathogen.   

 

# 227. Розроблення та визначення ефективності B. ovis-антигену для серологічної діагностики інфекційного 

епідидиміту баранів 

Марченко Н., Куценко В., Дунаев Ю., Болотін В. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Вступ. У сучасних умовах якісний моніторинг бруцелаовісної інфекції, як економічно значущої для розвитку вівчарства в Україні, 

є вкрай необхідним. Вирішенням даного питання є впровадження у масову діагностику додаткових серологічних методів - 

реакцію імунодифузії та ІФА, що дасть можливість поліпшити ефективність оздоровлення неблагополучних щодо інфекційного 

епідидиміту баранів господарств. З цією метою відпрацьовано технологію виготовлення бруцелаовісного антигену для 

одночасного застосування у реакції тривалого зв’язування комплементу (РТЗК), РІД, ІФА. 

Методи. Серії антигенів виготовляли зі штамів B. ovis «Болград» та 7808, що відрізнялися антигеними властивостями, часом 

термоекстракції та фінальною концентрацією протеїнів супернатанту. Апробацію єдиного антигену провели на 397 сироватках 

крові овець з неблагополучних вівцегосподарств східних регіонів України. 

Результати. Дослідження свідчили, що РІД вимагає найбільшої антигенної активності термоекстракту, отже визначено 

мінімальну концентрацію розчинних протеїнів бруцелаовісного антигену – 50 мг/мл (термоекстракція культури B. ovis 15×1010 

КУО/см3  або 12,5% клітин в режимі 950С 60 хвилин, рН 9,0-9,2). Отриманий антиген у РІД мав задовільну активність (титр 1:2 - 

1:4); в РТЗК визначено його  активність щодо робочого стандарту позитивної Anti Brucella ovis сироватки, що склала 1:200; за 

ІФА отриманий бруцелаовісний антиген також мав достатньо високу сорбційну активність (1:500 – розведення для іммобілізації 

на планшети). При проведенні діагностичних досліджень за РТЗК реагувало 30,98% тварин. В РІД виявлено додатково 6,8% 

реагуючих тварин (при загальній серопозитивності 34,76%). Чутливість ІФА відносно РТЗК склала 71,93%, але додатково 

виявляли 8,08% реагуючих, частина яких реагували також тільки в РІД. 

Висновки. Застосування комплексної серологічної діагностики за РТЗК, РІД, ІФА з використанням єдиного бруцелаовісного 

антигену дозволяє істотно підвищити рівень оздоровлення неблагополучних гуртів, вчасно запроваджувати заходи з 

недопущення поширення збудника. 
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# 230. Laboratory Diagnostics of Legionellosis by PCR in the Laboratory of Especially Dangerous Infections of the SI 

Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

Sinhovska S.1, Kraus V.1, Shamychkova H.1, Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Levchenko Yu.1, Darahan G.2, Kolesnikova I.3, Stepanskyi D.2 

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

 

Introduction. Legionellosis is an acute infectious disease caused by Legionella pneumophila when inhaling the contaminated with 

legionella aerosol from the water of conditioning and ventilation systems and is characterized by fever, general intoxication, lesions of 

the lungs and other systems. 

Objective. The work objective was to analyze the results of laboratory studies of the legionellosis agent DNA identification from swabs, 

water of air conditioning and ventilation systems, cooling towers, stall showers of enterprises and medical institutions. 

Methods. Epidemiological analysis, molecular biological (test-system RealBest DNA Legionella pneumophila), statistical methods were 

used for the study. 

Results. From 2014 to 2015 and 2019, 71 samples were studied (62 swabs and 9 water samples) from stall showers and ventilation 

systems of the hospitals in the city of Dnipro and from the apartments of patients suspected of having legionellosis with clinical signs of 

pneumonia, and no positive results were obtained. From 2016 to 2019, due to the lack of test systems for PCR, the EDI laboratory 

conducted studies for legionellosis only using the bacteriological method, and no positive results were obtained. In 2019, the proportion 

of swab and water samples from environmental objects studied by PCR was 26.8±10.5%. Also, in 2019, 19 blood serum samples of 

patients with pneumonia were studied by PCR, the L. pneumophila DNA was detected in one sample, which amounted to 5.3%. No DNA 

of L. pneumophila was detected from the swabs of the patient’s premises. In 2020, 11 blood serum samples of patients with atypical 

pneumonia and 11 water samples were studied by PCR, results were negative.  

Conclusions. Detection of DNA of the causative agent of legionellosis from a patient with pneumonia indicates the possible circulation 

of the causative agent of legionellosis in ventilation and air conditioning systems outside the premises. Due to the difficulties in the L. 

pneumophila culture isolation, PCR studies can quickly identify a possible source of infection from the environmental objects, as well as 

the legionellosis pathogen DNA from patients with lung lesions. 

 

# 230. Лабораторна діагностика легіонельозу методом ПЛР в лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ 

«Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

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

¹ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 

²Дніпровський державний медичний університет;  

³Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. Легіонельоз – гостре інфекційне захворювання, що викликається Legionella pneumophila при вдиханні контамінованого 

збудником аерозолю з води систем кондиціювання та вентиляції, і протікає з лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням 

легень та інших систем. 

Метою роботи був аналіз результатів лабораторних досліджень на виявлення ДНК збудника легіонельозу зі змивів і води систем 

кондиціювання і вентиляції, градирень, душових кабінок підприємств і лікувально-профілактичних закладів Дніпропетровської 

області. 

Методи. Епідеміологічний аналіз, молекулярно-біологічний (з використанням тест-систем РеалБест ДНК Legionella pneumophila), 

статистичний методи.  

Результати. За період 2014 – 2015 рр. та 2019 р. методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) досліджено 71 проба (62 

змиви та 9 проб води) з душових кабін і вентиляційних систем лікарень міста Дніпро та з помешкання хворого з підозрою на 

легіонезльоз, який мав клінічні ознаки пневмонії; позитивних результатів не отримано. З 2016 по 2019 рр. через відсутність 

тест-систем для ПЛР дослідження на легіонельоз проводились тільки бактеріологічним методом, позитивних результатів не 

отримано. У 2019 р. питома вага досліджених методом ПЛР проб змивів і води з об'єктів довкілля склала 26,8±10,5%. Також, у 

2019 р. методом ПЛР досліджено 19 сироваток крові хворих на пневмонію, ДНК Legionella pneumophila визначено в 1 пробі, що 

склало 5,3%. Зі змивів помешкання хворого ДНК Legionella pneumophila не виявлена. За 2020 р. методом ПЛР на легіонельоз 

досліджено 11 сироваток крові від хворих на атипову пневмонію та 11 проб води, результати негативні.  

Висновки. Виявлення ДНК збудника легіонельозу від хворого на пневмонію свідчить про можливу циркуляцію збудника 

легіонельозу у системах вентиляції та кондиціювання поза помешканням. У зв'язку з труднощами виділення культури Legionella 

pneumophila, дослідження методом ПЛР допомагають швидко виявити можливе джерело інфікування з об'єктів довкілля, а 

також ДНК збудника легіонельозу від хворих з ураженнями легень. 
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# 252. Development and Testing of Domestic Test System for Detecting Antibodies to Subtype H5 and H7 of Avian 

Influenza Virus in Bird and Poultry Blood Serum 

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

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

 

Avian flu is an acute infectious disease of birds, characterized by damage to the respiratory system, digestion and high mortality. 

Antigenic variability and the presence of highly virulent strains allow it to be associated with especially dangerous diseases that can 

cause large economic losses.  

The study of the activity of influenza virus antigens from the Test System for Detecting Antibodies to H5 and H7 Subtypes of Influenza 

A Virus in hemagglutination-inhibition test set, as well as the specifics of the positive controls were carried out in the hemagglutination-

inhibition test taking into account the methods of the World Organization for Animal Health. Testing was carried out with previously 

characterized field and reference serums for H5N3 and H7N7 subtypes of the influenza virus. We also investigated yolk extracts of birds 

where the presence of antibodies to the influenza virus subtype 5 was previously found using ELISA.  

According to research results, the set included epizootic topical highly active strains of influenza viruses, subtypes H5 and H7. When 

testing antigens in the hemagglutination reaction, their activity was 7 log2 and 8 log2, respectively. The H5 antigen (from the set) 

reacted only with positive control of the corresponding subtype (provided in the set) at 1:1024 dilution of all the sera provided for 

commission tests; the same control, diluted with PSB 1:2, at 1:512 dilution and H5N3 subtype serum reference at 1:128 dilution. The 

H7 antigen (from the set) specifically delayed red blood cell agglutination only with a positive control from the set in a 10 log2 titer and 

reference serum to the H7N7 subtype in a 7 log2 titer.  

The components of the set showed 100% compliance with previously obtained data during testing. 

Specialists of the NSC IECVM developed the first domestic test system for the diagnostics of antibodies to avian influenza virus. 

According to the test results, it has been recognized as a sensitive and specific one and can be used to detect antibodies in the blood 

serum and yolks of eggs of poultry and wild birds. Accordingly, the specified test system has been registered in Ukraine. 

 

# 252. Розробка та випробування вітчизняної тест-системи для виявлення антитіл до вірусу грипу підтипів Н5 та 

Н7 в сироватках крові дикої та домашньої птиці 

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

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Грип птиці – гостре інфекційне захворювання птахів, яке характеризується ураженням органів дихання, травлення та високою 

летальністю. Антигенна варіабельність та наявність високовірулентних штамів дозволяють віднести його до особливо 

небезпечних захворювань, які здатні викликати великі економічні збитки.  

Дослідження активності антигенів вірусу грипу з набору «Тест-система для виявлення антитіл до вірусу грипу А підтипів Н5 та 

Н7 в реакції затримки гемаглютинації», а також специфічності позитивних контролів проводили в реакції затримки 

гемаглютинації з урахуванням методик Міжнародного епізоотичного бюро. Апробацію проводили з раніше охарактеризованими 

польовими, а також референтними сироватками до вірусу грипу підтипів H5N3 та H7N7. Також досліджували екстракти жовтків 

від дикої птиці, у яких попередньо в ІФА встановлено наявність антитіл до 5 підтипу вірусу грипу.  

За результатами досліджень, до складу набору включено епізоотично актуальні високоактивні штами вірусів грипу підтипів Н5 

та Н7. При проведенні випробувань антигенів в РГА їх активність становила відповідно 7 log2 та 8 log2. Антиген Н5 (з набору) з 

усіх наданих для проведення комісійних випробувань сироваток реагував лише з позитивним контролем до відповідного підтипу 

(надається в наборі) в розведенні 1:1024; цим же контролем, розведеним фосфатно-сольовим буфером 1:2, в розведенні 1:512 

та референтною до підтипу H5N3 сироваткою в розведенні 1:128. Антиген Н7 (з набору) специфічно затримував аглютинацію 

еритроцитів лише з позитивним контролем з набору у титрі 10 log2 та референтною сироваткою до підтипу H7N7 у титрі 7 log2.  

При апробації компоненти набору показали 100% відповідність раніше отриманим даним. 

Фахівцями ННЦ «ІЕКВМ» розроблено першу вітчизняну тест-систему для діагностики антитіл до вірусу грипу птиці. За 

результатами випробувань вона визнана чутливою та специфічною, може використовуватися для виявлення антитіл в 

сироватках крові та жовтках яєць свійської та дикої птиці. Відповідно, зазначену тест-систему було зареєстровано на території 

України. 
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# 284. Studying for the Presence of Anthrax Genetic Material by Real-Time PCR 

Biloivan O.1, Stegniy B.1, Gerilovych A.1, Arefiev V. 1, Popp C.2, Schwarz J.2 
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 
2Bundeswehr institute of Microbiology, Germany  

 

The problem of anthrax is still extremely actual for human and animal health worldwide. Currently, using PCR test kits allows the 

making of analysis procedures in a diagnostical laboratory significantly simpler and faster. However, there is no effective domestic PCR 

diagnostic tool for the detection of Bacillus anthracis genome in Ukraine, besides; using foreign analogs is quite expensive due to the 

high cost price of reagents and expenses for their transportation. 

The goal of the work is to create a domestic equivalent of qPCR test-kit for the detection of anthrax genetic material. 

Testing of the diagnostical tool was conducted using previously-developed recombinant positive controls, namely p-pagA-TZ57R/T and 

p-capC-TZ57R/T in various dilutions. The reaction mix was prepared using TaqMan reagents. Species specificity was identified using 

heterological DNA samples of various pathogens with cause infectious diseases with similar to anthrax clinical signs. The specificity of 

the test kit was determined by comparing to primers recommended by OIE for the detection of anthrax plasmid DNA fragments: PA5/8 

(pag gene of pXO1 plasmid) and 1234/1301 (cap gene of pXO2 plasmid).  

It has been found that the diagnostical tool detects anthrax genetic material in samples containing plasmid DNA in various dilutions with 

Ct values of 25.29-34.70. At the same time, heterological samples were negative, and therefore it confirms the specificity of this kit. In 

addition, it was found that each tested sample showed identical results in duplicates and therefore, the repeatability and reproducibility 

was proved. It should be noted that TaqMan reagents used for the optimization of the reaction mix, allow conducting multiplex qPCR 

for detection of both pXO1 and pXO2 anthrax plasmid DNA. It helps to safe time, significantly reduce using of reagents and simplify 

qPCR diagnostical studies procedure.  

The developed test kit meets the OIE requirements for specificity, sensitivity and repeatability. This tool will be used for rapid 

diagnostics of anthrax in Ukraine once the registration procedure will be completed.  

 

# 284. Дослідження на наявність генетичного матеріалу збудника сибірки методом ПЛР в режимі реального часу 

Білойван О.1, Стегній Б.1, Герілович А.1, Ареф'єв В.1, Попп К.2, Шварц Ю.2 
1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України; 
2Інститут мікробіології Бундесверу, Німеччина 

 

Проблема сибірки досі залишається вкрай актуальною для здоров’я людей та тварин в усьому світі. На сьогодні, застосування 

ПЛР тест-систем дозволяє суттєво спростити та прискорити процедуру аналізу в умовах діагностичної лабораторії. Проте зараз в 

Україні не існує ефективного вітчизняного ПЛР-діагностикуму для виявлення генетичного матеріалу Bacillus anthracis, а 

використання закордонних аналогів є досить дорогим з огляду на високу собівартість реактивів та витрати, пов’язані з їх 

транспортуванням. 

Мета роботи – cтворити вітчизняну ПЛР тест-систему для виявлення генетичного матеріалу збудника сибірки. 

Випробування діагностичного набору проводили з використанням у різних розведеннях рекомбінантних позитивних контрольних 

зразків, отриманих нами раніше, а саме p-pagA-TZ57R/T та p-capC-TZ57R/T. Реакційну суміш для ПЛР готували з використанням 

компонентів TaqMan. Для визначення видової специфічності використовували гетерологічні зразки ДНК збудників інфекційних 

захворювань з подібними до сибірки клінічними ознаками. Специфічність тест-системи визначали у порівнянні з праймерами, 

рекомендованими Міжнародного епізоотичного бюро для детекції ДНК фрагментів плазмід збудника сибірки: PA5/8 (ген pag 

плазміди pXO1) та 1234/1301 (ген cap плазміди pXO2).  

Встановлено, діагностичний набір виявляє генетичний матеріал збудника сибірки в зразках, що містять фрагменти ДНК 

плазмідних маркерів B. anthracis в різних розведеннях зі значеннями Ct 25,29-34,70. В той же час, гетерологічні зразки були 

негативні, що доводить специфічність даного набору. Встановлено повторюваність та відтворюваність, яку доводить їх повний 

збіг у двох повторах з кожним випробуваним зразком.  Слід зазначити, що реагенти TaqMan, які ми використовували для 

оптимізації компонентів реакційної суміші, дозволяють проводити ПЛР-РЧ на наявність ДНК плазмід pXO1 та pXO2 збудника 

сибірки у форматі мультиплекс. Це дозволяє суттєво скоротити час дослідження, витрату реактивів, а також значно спростити 

процедуру проведення діагностичних досліджень. 

Розроблений діагностичний засіб за показниками специфічності, чутливості, відтворюваності відповідає вимогам Міжнародного 

епізоотичного бюро. Він буде використовуватися для експрес-діагностики сибірки на території України після завершення 

процедури його реєстрації. 
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# 365. Commission Tests of the Kit for Determination of Antibodies to the Newcastle Disease Virus in Hemagglutination 

Inhibition Reaction 

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

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

 

Newcastle disease (ND) is a highly contagious viral disease of poultry, which is widespread throughout the world. This virus can infect 

more than 240 species of poultry.  

Epizootic monitoring is an integral part of a set of measures to prevent this disease.  

Moreover, the implementation of the domestic diagnostic kit for the detection of antibodies to the ND virus allows you to objectively 

assess the situation of the circulation and spread of the virus. 

Based on strains isolated on the territory of Ukraine, the manufacturing technology and regulatory documents for the production and 

control of the Kit for determination of antibodies to the ND virus in hemagglutination inhibition reaction have been developed.  

During commission testing, blind testing of encrypted antigens and sera with previously characterized and reference samples was 

performed. Thus, a positive antigen was active in a hemagglutination reaction of 1:256, it reacted only with serum positive for ND virus, 

and did not inhibit agglutination in the presence of influenza virus subtypes H5 and H7 sera. The positive antigen of the corresponding 

virus inhibited rooster erythrocyte agglutination in 1:512 dilutions at the presence of encrypted positive for ND virus sera. The specified 

diagnostic kit was used in professional testing rounds with encrypted sera. 100% convergence was obtained according to the test 

results. According to the results of serological studies of egg yolk extracts for the presence of antibodies to ND in the Odessa Oblast, 28 

eggs were collected from two poultry species, and 6 samples of them responded positively (21.4%). In the Kherson Oblast, 84 samples 

were collected from eight species of poultry and 23 of them were positive (27.38%). The titer of positive samples in the 

hemagglutination inhibition reaction ranged from 1:16 to 1:64. 

The diagnostic kit developed by the NSC IECVM meets all Standard Specifications of Ukraine for the specified kit in terms of specificity 

and sensitivity. According to the results of testing, it can be used to control the intensity of immunity in poultry and the presence of 

antibodies in the serum and egg yolks of wild birds. 

 

# 365. Комісійні випробування тест-системи «Набір для визначення антитіл до 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 

 

Ньюкаслська хвороба (НХ) – це висококонтагіозна вірусна хвороба птиці, яка розповсюджена в усьому світі. Цей вірус здатен 

заразити більше 240 видів птахів. Проведення епізоотичного моніторингу є невід’ємною частиною комплексу заходів, 

спрямованих на профілактику даного захворювання, а впровадження в практику вітчизняного діагностичного набору для 

виявлення антитіл до вірусу НХ дозволяє об’єктивно оцінювати ситуацію з циркуляції та розповсюдження вірусу. 

На основі штамів, виділених на території України, розроблено технологію виготовлення та нормативні документи на 

виробництво і контролювання «Набору для виявлення антитіл до вірусу НХ в реакції затримки гемаглютинації».  

При проведенні комісійних випробувань здійснено «сліпе» тестування зашифрованих антигену та сироваток з раніше 

охарактеризованими та референтними зразками. Так, позитивний антиген мав активність в реакції гемаглютинації 1:256, 

реагував лише з позитивною до вірусу НХ сироваткою та не затримував аглютинацію в присутності референтних до вірусу грипу 

підтипів Н5 та Н7 сироваток. У присутності позитивних сироваток до вірусу НХ у зашифрованому вигляді позитивний антиген 

відповідного вірусу затримував аглютинацію еритроцитів півня в розведеннях 1:512. Зазначена тест-системи використана в 

раундах професійного тестування з зашифрованими сироватками. За результатами тестування отримана 100% збіжність. 

За результатами проведення серологічних досліджень екстрактів жовтків яєць на наявність антитіл до НХ в Одеській області 

відібрано 28 яєць від двох видів птахів, з яких 6 

зразків зреагували позитивно, що становить 21,4%. У Херсонській області відібрано 84 зразки від восьми видів птахів, з яких 23 

виявились позитивними, що становить 27,38%. Титр позитивних зразків у реакції затримки гемаглютинації коливався від 1:16 до 

1:64. 

Розроблена ННЦ «ІЕКВМ» тест-система відповідає Технічним умовам України на зазначений препарат за специфічністю та 

чутливістю. За результатами апробації вона може бути використана для контролю напруженості імунітету у свійської птиці та 

наявності антитіл у сироватці та жовтках яєць диких птахів. 
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# 411. Innovative Approaches to the Indication of Antirabic Antibodies 

Samoilenko M., Nedosiekov V., Prylutskyi M., Starodub M. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

The reference method for determining the rabies antibody titer is the fluorescent antibody virus neutralization test (FAVN-test), which is 

recommended by the World Organization for Animal Health (OIE) and the European Pharmacopoeia. However, along with proven 

efficiency, the method is labor-consuming and takes up to 3 days, which does not allow using it as a screening assay. 

The work objective was to create an alternative methodology for the quantitative and qualitative indication of antirabic antibodies, 

which in the future would be effective, rapid, and specific for screening assays. 

Based on the National University of Life and Environmental Sciences, a study of negative control and positive sera with different activity 

indicators in the FAVN test was conducted. The studies were performed on the apparatus Plazmontest using a glass plate coated with 

45-nm gold as a transducer. The antigen immobilization was accomplished through simple sorption. 

In the study of negative serum, the refraction angle was at the level of the refraction angle of the fixed antigen. In the study of serum 

with an activity of 1.95 international units (IU) (serum No. 1), the refraction angle was 0.1 RU. When studying on the same plate of the 

serum with the activity of 2.56 IU (serum No. 2), the refraction angle was 0.18 RU. The result for serum No. 2 in the FAVN test was 

31.2% higher than for serum No. 1, while in the biosensor test it was 80% higher, therefore the ratio between the FAVN test and the 

biosensor test indicators in case of this antigen immobilization method is not preserved. 

The biosensor antibody titer test in the blood of animals is extremely promising for further scientific work due to its high sensitivity and 

specificity. Further scientific work will be aimed at finding the optimal method of antigen immobilization and establishing a correlation 

between the biosensor test and FAVN test parameters and conducting field efficacy studies of this method. 

 

# 411. Інноваційні підходи до індикації антирабічних антитіл 

Самойленко М., Недосєков В., Прилуцький М., Стародуб М. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Референс-методом визначення титру антитіл до сказу є реакція віруснейтралізації флуоресціюючих антитіл (fluorescent antibody 

virus neutralization test, FAVN-тест), рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин (МЕБ) та Європейською 

фармакопеєю. Однак, попри зарекомендовану результативність, метод є трудомістким та займає до 3 діб, що не дозволяє 

використовувати його як скринінгове дослідження. 

Метою нашої роботи було створення альтернативної методики кількісної та якісної індикації антирабічних антитіл, яка в 

перспективі була б ефективною, швидкою, специфічною для скринінгових досліджень. 

На базі Національного університету біоресурсів та природокористування нами було здійснено дослідження негативного 

контролю та позитивних сироваток з різними показниками активності в FAVN-тесті. Дослідження проводили на приладі 

«Плазмонтест» з використанням у якості трансдюсера скляної пластинки з напиленням із 45 нм золота. Іммобілізацію антигену 

здійснювали шляхом простої сорбції.  

При дослідженні негативної сироватки кут заломлення зберігався на рівні кута заломлення іммобілізованого антигену. При 

дослідженні сироватки з активністю 1,95 міжнародних одиниць (МО) (сироватка №1) кут заломлення склав 0,1 RU. При 

дослідженні на тій самій пластинці сироватки з активністю 2,56 МО (сироватка №2) кут заломлення склав 0,18 RU. Результат 

для сироватки №2 в FAVN-тесті на 31,2% вищий, ніж для сироватки №1, в той час як при біосенсорному визначенні він більший 

на 80%, отже співвідношення між показниками FAVN-тесту і показниками біосенсорного визначення за даного методу 

іммобілізації антигену не зберігається. 

Біосенсорне визначення титру антитіл у крові тварин надзвичайно перспективне для подальшої наукової роботи внаслідок 

високої чутливості та специфічності. Подальші наукові роботи будуть спрямовані на пошук оптимальної методики іммобілізації 

антигену та встановлення кореляції між біосенсорним дослідженням та показниками FAVN-тесту і проведення польових 

досліджень ефективності даного методу. 
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# 473. The Use of Two Immunological Tests as Tools for Serological Screening of Animal Salmonellosis 

Boiko O.1, Nedosiekov V.2, Pundyak T.3, Kepple O.4 

1Research Station of Epizootology of the Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 
2National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; 
3Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies; 
4Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products of the National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine 

 

Implementation of national preventive zoonotic control programs, including salmonellosis, leads to significant decrease in the disease 

incidence and prevalence rates. Retrospective screening studies using immunological methods are part of such preventive programs.  

The goal was to carry out serological screening for salmonellosis of non-vaccinated calves for identification of salmonella carriers in 

cattle. 

The agglutination test (AT) and the passive hemagglutination test (PHA) were used. The object of the study was the serum (n=25) of 

non-vaccinated calves of 5 age groups (10 days, 1-, 3-, 6- and 12 months) of the dairy farm of Volyn Oblast. Salmonella enterica 

serovar Typhimurium (S. Typhimurium) and Salmonella enterica serotype Dublin (S. Dublin) antigens were used. Antibody levels were 

scored in titers, which were reciprocal to the highest serum dilution where the degree of agglutination was rated at 3+ and 4+.  

Antibody titers to S. Typhimurium in sera samples of 1-month aged calves increased 1.8-fold compared to the calves of the 10-day age 

group (from 11.0 to 6.0) using AT, and 2.5-fold (from 8.0 to 3.2) using PHA. Antibody titers to S. Dublin increased – 1.9-fold using AT 

(from 13.0 to 7.0) and 2-fold (from 10.4 to 5.2) – using PHA. At the age of 3, 6 and 12 months, the antibodies titers to S. Typhimurium 

in AT increased by 1.8; 2.8 and 3.2 times respectively; and by 4.1; 4.6 and 5.3 times in the PHA. Antibodies titers to S. Dublin increaseв 

in AT of 2.3; 4.6 and 8.0 times, respectively, and 2.7; 3.7; 8.0 times respectively in the PHA. 

The results of assessment of two indirect immunological methods showed that in the sera samples of clinically healthy calves, a 

significant (p<0.05) increase in the level of antibodies to S. Typhimurium and S. Dublin was observed. The positive correlation index 

(r=0.95) of the results obtained in AT and PHA indicates the effectiveness of both methods in serological monitoring of salmonellosis in 

cattle. The obtained results may indicate a risk of Salmonella circulation even in salmonella-free cattle herds. 

 

# 473. Застосування двох імунологічнологічних тестів як інструментів серологічного скринінгу сальмонельозу 

тварин 

Бойко О.1, Недосєков В.2, Пундяк Т.3, Кеппл О.4 

1Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини НААН; 
2Національний університет біоресурсів і природокористування України; 
3Львівський Національний Університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького; 
4Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБіП України 

 

Впровадження національних превентивних програм контролю зоонозів, в т. ч. сальмонельозу, впливає на істотне зниження 

показників захворюваності та поширеності цих хвороб. Ретроспективні скринінгові дослідження із застосуванням імунологічних 

методів є частиною цих програм. 

Метою було здійснення серологічного скринінгу сальмонельозу невакцинованих телят молочної ферми з метою виявлення 

ризиків сальмонелоносійства у великої рогатої худоби (ВРХ). 

Застосовано реакцію аглютинації (РА) та реакцію непрямої гемаглютинації (РНГА). Об’єктом досліджень були сироватки крові 

(n=25) телят 5 вікових груп (10 днів, 1, 3, 6 і 12 місяців) молочної ферми Волинської області. Було використано моноантигени 

Salmonella enterica серовар Typhimurium (S. Typhimurium) і Salmonella enterica серовар Dublin (S. Dublin). Рівні антитіл виражали 

у титрах, що відповідали найбільшому розведенню сироваток, в яких ступінь аглютинації було оцінено на 3+ і 4+. 

Встановлено, що титри антитіл до антигену S. Typhimurium у сироватці крові телят 1-місячного віку зростали в 1,8 рази 

порівняно з телятами 10-ти денної вікової групи (з 11,0 до 6,0) у РА та в 2,5 раза (з 8,0 до 3,2 титру) ‒ у РНГА. Титри антитіл до 

антигену S. Dublin, у групі 1 міс. телят зросли в 1,9 рази у РА (з 13,0 до 7,0) та в 2 рази у РНГА (з 10,4 до 5,2). У віці 3, 6 і 12 міс. 

титри антитіл до S. Typhimurium у РА зросли в 1,8; 2,8 та 3,2 рази відповідно; та у 4,1; 4,6 та 5,3 разів ‒ у РНГА. Титри антитіл 

до антигену S. Dublin у телят 3, 6, 12 міс. віку дав позивний приріст у РА у 2,3; 4,6 та 8,0 разів відповідно, та у 2,7; 3,7; 8,0 разів 

відповідно у РНГА.  

Результати застосування 2 непрямих імунологічних методів показали, що в сироватці крові від клінічно здорових телят, 

відмічається вірогідне (р<0,05) зростання рівня антитіл до серотипів сальмонел (S. Typhimurium і S. Dublin). Позитивна 

кореляція (r=0,95) отриманих результатів в РА та РНГА свідчить про ефективність застосування обох методів при проведенні 

серологічного моніторингу сальмонельозу ВРХ. Отримані результати можуть вказувати на наявність ризиків циркуляції 

сальмонел навіть у благополучних щодо сальмонельозу стадах великої рогатої худоби. 
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# 711. Development of Test Kit for Laboratory Diagnosis of West Nile Fever by Immunofluorescence Method 

Kozlovskyi M., Lozynskyi I. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

 

The lack of Ukrainian diagnostic products of the West Nile fever (WNF), the major nosology of mosquito-borne arbovirus infections in 

Ukraine, creates significant difficulties in monitoring this dangerous infection, prompted us to develop a specific diagnostic kit for 

laboratory diagnosis of WNF.  

Virological methods: passage of the viruses in white laboratory mice and in cell culture of versenized porcine embryonic kidney (VPEK) 

line, determination of infectious titers of the studied strains of viruses, serological methods for determining antibodies to arboviruses in 

the indirect immunofluorescence assay (IFA) and complement-fixation test (CFT) were used.   

A preliminary purposeful selection of a functionally active strain of the West Nile virus (WNV) was conducted among circulating in 

Ukraine strains, deposited in the Collection of arbovirus strains, which was included in the National resource of Ukraine register. Strain 

No. 4270 with its biological characteristics (high virulent, cytopathic, reproductive activity) was identified as the most promising one for 

the IFA diagnostic kit development.  

The preparation of the diagnostic kit was carried out by inoculation with a selected strain of continuous cell culture of VPEK line, 

collecting virus-containing cells and applying them to slides, fixing the cells with acetone and processing them with ultraviolet radiation 

and then stored at a temperature of –80 °С. 

When examining the blood serum of febrile patients with suspected WNF by IFA, the diagnostic kit we obtained showed greater 

specificity compared to the same diagnostic kit made based on the Eg-101 WNV reference strain and high activity compared to the 

serum study by CFT.  

Application of the developed diagnostic kit for laboratory diagnosis of WNF by indirect immunofluorescence should be considered an 

effective way to identify patients with the specified arbovirus infection and a powerful tool for conducting continuous epidemiological 

surveillance of this very dangerous disease in Ukraine. 

 

# 711. Розробка тест-системи для лабораторної діагностики гарячки Західного Нілу методом 

імунофлюоресценції 

Козловський М., Лозинський І. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

Відсутність виробництва вітчизняних діагностичних препаратів щодо гарячки Західного Нілу (ГЗН) ‒ основної нозології 

«комариних» арбовірусних інфекцій в Україні, створює значні труднощі при здійсненні моніторингу цієї небезпечної інфекції, що 

спонукало нас до розробки специфічної тест-системи для лабораторної діагностики ГЗН.  

Застосовано вірусологічні методи: пасажування вірусів на білих лабораторних мишах та в культурі клітин лінії свинячої нирки 

ембріональної версенізованої (СНЕВ), визначення інфекційних титрів досліджуваних штамів вірусів, серологічні методи 

визначення антитіл до арбовірусів в реакції непрямої імунофлюоресценції (РНІФ) та реакції зв’язування комплементу (РЗК).   

Попередньо проведено цілеспрямований відбір функціонально активного штаму вірусу Західного Нілу (ВЗН) серед циркулюючих 

в Україні штамів, депонованих у Колекції штамів арбовірусів, що внесена до Реєстру національного надбання України. Виявлено 

штам № 4270, який за своїми біологічними характеристиками (висока вірулентна, цитопатична, репродуктивна активність) 

визначено як найбільш перспективний продуцент тест-системи для використання в РНІФ.  

Приготування тест-системи здійснювалось шляхом інфікування відібраним штамом перещеплюваної культури клітин лінії СНЕВ, 

збору вірусовмісних клітин та нанесення їх на предметні скельця, фіксації клітин ацетоном і обробки їх ультрафіолетовим 

опроміненням з подальшим їх зберіганням при температурі –80 °С. 

При дослідженні у РНІФ сироваток крові гарячкових хворих з підозрою на ГЗН отриманий нами діагностикум виявив більшу 

специфічність у порівнянні з аналогічним діагностикумом, виготовленим на основі еталонного штаму ВЗН Eg-101, та вищу 

активність у порівнянні з дослідженням сироваток в РЗК.  

Застосування розробленої тест-системи для лабораторної діагностики ГЗН методом непрямої імунофлюоресценції слід вважати 

ефективним способом виявлення хворих на вказану арбовірусну інфекцію та вагомим інструментом проведення 

епідеміологічного нагляду за цим особливо небезпечним захворюванням в Україні. 
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# 740. Differential Diagnosis of Brucellosis and Yersiniosis in Wild Boars in Ukraine 

Poltoratska H., Marchenko N., Zavhorodnii A., Bolotin V. 

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

 

The most serious problem in the diagnosis of yersiniosis is the cross-serological interactions between Yersinia enterocolitica O:9 and 

microorganisms of the Brucella genus that does not exclude the possibility of false-positive results with a single brucellosis antigen 

during routine diagnostic studies of animal sera from brucellosis-free farms. The antigen and positive serum for Y. enterocolitica O:9 

were developed on the basis of laboratory for brucellosis study of the NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine for 

complement fixation test (CFT). The developed antigen and positive serum were previously tested with Complement fixation test 

Reagents, Institute Virion/Serion, Germany. The research aimed at developing highly sensitive and effective methods for the differential 

diagnosis of yersiniosis and brucellosis is scientific and practical importance. 

Objective: serological screening and differentiation of cross-serological reactions between Brucella abortus and Y. enterocolitica 

serotype O:9 in wild boars. 

300 blood serum samples taken from wild boars in different Oblasts of Ukraine were investigated. Brucellosis-positive serum in a rose 

bengal test (RBT), partially enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and agglutination test (AT) were investigated for yersiniosis 

and brucellosis in CFT. Dilution of field sera in AT – from 1:50 to 1:400, CFT – from 1:5 to 1:20. Dilution of antigens – 1:10 and 1:100.  

According to the study results, cross-reactions were found between Y. enterocolitica O:9 and microorganisms of the Brucella genus in 

wild boars. Brucellosis-positive sera studied in RBT showed a positive reaction with Y. enterocolitica antigen, serotype О:9, in diagnostic 

titers 1:200 (from ++ to ++++) in AT. Subsequently, positive sera were tested in CFT with brucellosis and yersiniosis antigens. A 

positive result in CFT with brucellosis antigen in serum dilutions of 1:5, 1:10 and 1:20 showed ++++, ++, ++, respectively, and with 

yersiniosis antigen ++, -, -, or +, -, -. 

According to the results of field serum studies in AT and CFT, it was found that the developed Y. enterocolitica O:9 antigen for CFT is 

the most specific. 

 

# 740. Диференційна діагностика бруцельозу та ієрсиніозу серед диких кабанів в Україні 

Полторацька А., Марченко Н., Завгородній А., Болотін В. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

В діагностиці ієрсиніозу серйозну проблему представляють перехресні серологічні взаємодії між Yersinia enterocolitica O:9 та 

мікроорганізмами роду Brucella, що не виключає можливості появи хибнопозитивних результатів при проведенні планових 

діагностичних досліджень благополучних щодо бруцельозу господарств. На базі лабораторії вивчення бруцельозу ННЦ 

«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» розроблено антиген та позитивну сироватку Y. enterocolitica 

O:9 для реакції зв’язування комплементу (РЗК), які попередньо було апробовано з набором Complement fixation test Reagents, 

Institute Virion/Serion, Німеччина. Важливого наукового і практичного значення набувають дослідження, спрямовані на розробку 

високочутливих і ефективних методів диференційної діагностики ієрсиніозу та бруцельозу. 

Мета роботи: проведення серологічного скринінгу та диференціація перехресних серологічних реакцій між Brucella abortus та Y. 

enterocolitica серотип О:9 серед диких кабанів. 

Досліджено 300 зразків сироваток крові від диких кабанів з різних областей України. Позитивні на бруцельоз сироватки у роз-

бенгал пробі (РБП), частково у ІФА та реакції аглютинації (РА) досліджували на ієрсиніоз та бруцельоз в РЗК. Розведення 

польових сироваток в РА – від 1:50 до 1:400, РЗК – від 1:5 до 1:20. Розведення антигенів – 1:10 та 1:100.  

За результатами досліджень виявлено перехресні реакції між Y. enterocolitica O:9 та Brucella abortus серед диких кабанів. 

Досліджені з позитивним результатом на бруцельоз в РБП сироватки також позитивно реагували з антигеном Y. enterocolitica 

серотип О:9 в діагностичному титрі 1:200 в РА (від ++ до ++++). Надалі позитивні сироватки досліджено в РЗК з бруцельозним 

та ієрсиніозними антигенами. Позитивний результат в РЗК з бруцельозним антигеном в розведеннях сироватки 1:5, 1:10 та 1:20 

показав ++++, ++, ++ відповідно, з ієрсиніозними антигеном ++, -, -, або +, -, -. 

За результами досліджень польових сироваток на ієрсиніоз в РА, РЗК встановлено, що вітчизняний антиген для серологічної 

діагностики ієрсиніозу тварин серотипу О:9 в РЗК найбільш специфічним. 
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# 143. Use of the instrumental methods in verifying the diagnosis of Clostridium difficile infection 

Vovchyk O., Zinchuk O. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

 

Introduction. Clostridium difficile infection (CDI) is becoming increasingly relevant in the current COVID-19 pandemic. CDI is one of 

the main causes of nosocomial diarrhea in adults. The number of cases of CDI is growing, especially among patients with COVID-19. 

The prerequisites for this are long-term, often irrational, and sometimes unjustified prescriptions of antibiotics, the use of 

glucocorticosteroids and proton pump inhibitors. CDI diagnostics is becoming crucial. 

Methods. The analysis of scientific literature over the past 5 years on instrumental methods for diagnosing CDI was performed. The 

medical histories of patients over the past 4 years who were treated in Lviv Oblast Infectious Disease Clinical Hospital with a suspected 

diagnosis of CDI were also studied.  

Results. The main instrumental methods for diagnosing CDI are computed tomography (CT), fibrocolonoscopy (FCC), and ultrasound. 

CT exams show the following signs of CDI: thickening and nodularity of the intestinal wall, its edema and stretching, the "accordion" 

sign – accumulation of contrast between thickened haustral fields, a double ring sign – submucosal edema of 2-3 concentric rings in 

transverse imaging.  

FCC shows swollen intestinal mucosa, hyperemic with white-yellow pseudomembranous plaques. Pseudomembranes, which can be seen 

during endoscopy, are characteristic of CDI.  

The main ultrasound signs of CDI are thickening of the colon wall up to 6-17 mm; absence of contents and narrowing of the intestinal 

lumen; heterogeneity of the thick inner ring, which indicates the presence of pseudomembranes and edema of the mucous and 

submucosal membranes; hypoechogenicity of the thin outer ring corresponding to the muscle membrane, as well as ascites. Intestinal 

ultrasound was performed in 26 patients out of the patients studied. Of these, 19 (73%) had typical changes for CDI.  

Conclusions. In addition to laboratory techniques, a more reliable CDI diagnosis requires instrumental methods, especially, ultrasound. 

This method offers the following advantages: availability, lack of radiation, the ability to conduct monitoring at the patient's bedside and 

during the follow-up examinations, as well as the speed of obtaining results. 

 

# 143. Застосування інструментальних методів діагностики у верифікації діагнозу Clostridium difficile-інфекції 

Вовчик О., Зінчук О.  

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

Вступ. Сlostridium difficile-інфекція (CDI) в умовах теперішньої пандемії COVID-19 набуває все більшої актуальності. СDI є однією 

з основних причин нозокоміальних діарей у дорослих. Кількість випадків CDI зростає, особливо серед хворих на COVID-19. 

Передумовами для цього є довготривале, часто нераціональне, а інколи необґрунтоване призначення антибіотиків, вживання 

глюкокортикостероїдів та інгібіторів протонної помпи. Вирішального значення набуває питання діагностики CDI. 

Методи.  Проведено аналіз наукової літератури за останні 5 років, щодо інструментальних методів діагностики CDI. Також 

опрацьовано історії хвороб пацієнтів за останні 4 роки, що лікувалися у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з 

передбачуваним діагнозом CDI.  

Результати. Основними інструментальними методами діагностики CDI є комп’ютерна томографія (КТ), фіброколоноскопія(ФКС) 

та УЗД. 

Ознаками CDI на КТ є потовщення та вузлуватість стінки кишки, її набряк та розтягнення, ознака “акордеона” – накопичення 

контрасту між потовщеними гаустральними полями, ознака подвійного кільця – підслизовий набряк 2-3 концентричних кілець 

при поперечній візуалізації.  

При ФКС слизова оболонка кишки набрякла, гіперемійована з біло-жовтими псевдомембранозними бляшками. Псевдомембрани, 

що можна побачити при ендоскопії, є характерною ознакою CDI.  

Основними УЗ ознаками CDI є: потовщення стінки товстої кишки до 6-17 мм; відсутність вмісту та звуження просвіту кишки; 

гетерогенність товстого внутрішнього кільця, що свідчить про наявність псевдомембран та набряк слизової і підслизової 

оболонок; гіпоехогенність тонкого зовнішнього кільця, що відповідає м’язовій оболонці, а також асцит. Серед проаналізованих 

нами пацієнтів УЗД кишківника було проведене у 26 хворих. З них у 19 (73%) спостерігались типові зміни для CDI.  

Висновки. Для більш достовірної діагностики CDI слід використовувати не тільки лабораторні методи, а й інструментальні, 

зокрема УЗД. Перевагами методу є його доступність, відсутність опромінення, можливість проведення біля ліжка хворого та 

контролю в динаміці, а також швидкість отримання результатів. 
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# 188. Impact of temperature of storage of blood sera on titers of antibodies to rabies virus 

Rudoi O., Dziuba Ya., Polupan I. 

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

 

Correct selection, transfer and storage of research samples is a prerequisite for ensuring reliable laboratory study results. The objective 

of the study was to determine the activity of rabies antibodies in blood serum under various storage conditions. 

Blood serum samples were taken from dogs and cats and were sent to the rabies diagnostic laboratory of the State Scientific and 

Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise (SSRILDVSE) for research. The study of blood serum was 

carried out by the FAVN test method. 

The experimental blood serum was divided by type, age of animals and antibody titer. Aliquots were stored at a temperature of +4±0.5 

°C, frozen (-20±0.2 °C), and they were also subjected to 5 times thawing-freezing procedure. The studies were carried out at the 

beginning, in 7, 14, 21 and 28 days, as well as on the 56th and 84th days. 

The blood serum at a temperature of +4±0.5 °C was stored no more than 28 days in one test sample, no more than 21 days – in three, 

and the maximum suitable period for all samples was 14 days. The output titer in the research sera was in the range of 1.95-17.74 

IU/cm3 and remained relatively constant during the study. 

The stability of the titer of antibodies to the rabies virus was observed throughout the duration of the study (84 days) in frozen blood 

serum samples.  

As a result of blood serum freezing and thawing, a 2-3-time decrease in the activity of rabies antibodies comparing with the initial 

values (0.50-0.66-0.87 IU/cm3) was observed already in the 3rd cycle. The level of antibodies in blood serum in the 2nd-3rd cycle was 

0.38-0.29-0.17 IU/cm3 that was below the minimum protective titer – 0.50 IU/cm3. 

The results presented in our study showed that freezing at -20 °C was the optimal condition for storage of untreated blood serum. After 

thawing, the POC trial should be stored at +4 °C, which was suitable only for short-term storage (no more than 14 days). 

The study results indicate that the temperature and duration of blood serum storage is an important factor in obtaining reliable results. 

 

# 188. Вплив температури зберігання сироваток крові на титри антитіл до вірусу сказу 

Рудой О., Дзюба Я., Полупан І. 

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

 

Правильний відбір, пересилання й зберігання дослідних проб є необхідною умовою для забезпечення отримання достовірних 

результатів лабораторних досліджень. Метою роботи було визначення активності антирабічних антитіл в сироватках крові за 

різних умов зберігання. 

Зразки сироваток крові були відібрані від собак і котів та надійшли для дослідження до лабораторії з діагностики сказу 

ДНДІЛДВСЕ. Дослідження сироваток крові проводилося методом FAVN-тест. 

Дослідні сироватки крові були розділенні за видом, віком тварин і величиною титру антитіл. Аліквоти зберігали за температури 

+4±0,5 °С, замороженими (–20±0,2 °С), а також їх піддавали 5-ти разовому розморожуванню-заморожуванню. Дослідження 

проводили на початку, через 7, 14, 21 і 28 діб, а також на 56 та 84 добу. 

Зберігання сироваток крові за температури +4±0,5 °С становило в одному дослідному зразку не більше 28 діб, у трьох – не 

більше 21 доби, а максимальний придатний термін для усіх зразків становив 14 діб. Вихідний титр у дослідних сироватках був в 

межах 1,95–17,74 МО/см3 і зберігався відносно сталим упродовж дослідження. 

У заморожених зразках сироваток крові спостерігали стабільність титру антитіл до вірусу сказу упродовж всього терміну 

досліджень (84 доби). 

В результаті заморожування і розморожування сироваток крові вже на 3-й цикл спостерігали зниження показників активності 

антирабічних антитіл у два-три рази відносно вихідних значень (0,50–0,66–0,87 МО/см3). Так, рівень антитіл у сироватках крові 

на 2-3 циклі становив 0,38–0,29–0,17 МО/см3 відповідно, що є нижчим за мінімальний захисний титр – 0,50 МО/см3. 

Результати, представлені у нашому дослідженні, показали, що для неочищених сироваток крові заморожування за температури 

–20 °С є оптимальною умовою для зберігання. Після розморожування дослідний зразок слід зберігати за температури +4 °С, що 

придатне лише для короткочасного зберігання (не більше 14 діб). 

Отримані результати свідчать, що температура та тривалість зберігання сироваток крові є важливим фактором в отриманні 

достовірних результатів. 
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# 438. Ultrasound Diagnostics for Dog Dirofilariasis 

Kryvoruchenko D.1, Mazannyi O.1,2, Prykhodko Yu.1,2 

1Kharkiv State Zooveterinary Academy; 
2Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine 

 

Dirofilariosis is a zooanthroponic disease, the diagnosis of which requires a veterinarian to use a complex of studies to establish the 

pathogenic effects of nematodes directly on the cardiovascular system and the body as a whole. 

Objective: Search for the most effective, fast and simple algorithm for diagnosing dirofilariasis in dogs with determining the sensitivity 

of ultrasound scan. 

In 2019, 319 dogs of various breeds and body weight were examined in Kharkiv for dirofilariasis with the establishment of the invasion 

intensity using hematological methods (Knott and Yastreb), serological – immunochromatographic assay (ICA) and ultrasound 

(ultrasonic apparatus SonoScape X5, serial number 0489591247 (China)). The studies were conducted in the private veterinary clinic 

Doverie, the laboratory VeysVetLab (Kharkiv), the scientific laboratory of the Department of Parasitology of Kharkiv State Zooveterinary 

Academy. 

A positive result of serological and hematological studies on dirofilariasis was obtained in 49 dogs (15.4%). According to the ultrasound 

examination, the invasion intensity ranged from 3 to 15 samples of sexually mature nematodes of the Dirofilaria immitis species in the 

heart and pulmonary artery of 11 animals (22.4%), which provoked systemic changes in hemodynamics and heart function. In 

particular, systemic venous congestion was found in 8 animals (72.7%), increased pressure in the pulmonary circulation – in 8 animals 

(72.7%), dilatation of the right heart chambers – in 3 animals (27.3%), and pulmonary arteries – in 4 animals (36.4%), and in 3 

animals (27.3%) with especially severe cases were ascites. 

Dirofilariasis caused by Dirofilaria immitis was confirmed in 22.4% of infested animals using ultrasound. Thus, ultrasound is 4.5 times 

less effective than serological and hematological methods. However, it is advisable to use this diagnostic method as an additional one 

for assessing the condition of the heart and circulatory system of animals in general and those with dirofilariasis. The obtained research 

results will become the basis for a systematic detailed study of changes in the circulatory system of animals with dirofilariasis. 

 

# 438. Ультразвукова діагностика за дирофіляріозу у собак 

Криворученко Д.1, Мазанний О.1,2, Приходько Ю.1,2 

1Харківська державна зооветеринарна академія; 
2Інститут ветеринарної медицини НААН України 

 

Дирофіляріоз – зооантропонозне захворювання, діагностика якого потребує від ветеринарного лікаря застосування комплексу 

досліджень з метою встановлення патогенної дії нематод безпосередньо на серцево-судинну систему і організм в цілому. 

Мета: пошук найбільш ефективного, швидкого і простого алгоритму діагностики дирофіляріозу у собак з визначенням чутливості 

ультразвукового дослідження (УЗД). 

У 2019 році у м. Харків досліджено на дирофіляріоз з встановленням інтенсивності інвазування 319 собак різних порід і маси тіла 

з використанням гематологічних методів (Кнотта і Ястрєба), серологічного – імунохроматографічного аналізу (ІХА) та УЗД 

(ультразвуковий апарат «SonoScape X5», серійний №0489591247 (Китай). Дослідження проводили в умовах приватної 

ветеринарної клініки «Доверие», лабораторії «VeysVetLab» (м. Харків), науковій лабораторії кафедри паразитології Харківської 

державної зооветеринарної академії. 

Позитивний результат серологічного і гематологічного досліджень на дирофіляріоз отримано у 49 собак, що склало 15,4%. За 

УЗД у серці та легеневій артерії у 11 тварин (22,4%) інтенсивність інвазії становила від 3 до 15 екз. статевозрілих нематод виду 

Dirofilaria immitis, які провокували системні зміни в гемодинаміці та роботі серця. Зокрема, системний венозний застій 

встановлено у 8 тварин (72,7%), підвищення тиску у великому колі кровообігу – у 8 тварин (72,7%), дилатація правих камер 

серця – у 3 тварин (27,3%), легеневих артерій – у 4 тварин (36,4%), в особливо тяжких випадках у 3 тварин (27,3%) 

встановлено асцит. 

За допомогою ультразвукового дослідження дирофіляріоз, спричинений Dirofilaria immitis, підтверджено у 22,4% інвазованих 

тварин. Отже, УЗД у 4,5 рази менш ефективне за серологічні та гематологічні методи. Проте, даний метод діагностики доцільно 

застосовувати як додатковий діагностичний метод для оцінки стану серця і кровоносної системи тварин у цілому у хворих на 

дирофіляріоз. Отримані результати досліджень стануть основою для систематизованого детального вивчення змін у кровоносній 

системі хворих на дирофіляріоз тварин. 
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# 669. Development of Manufacturing Technology of DNA Reference Standards for Molecular Genetic Diagnostics of 

Campylobacteriosis 

Kalinichenko T., Bolotin V., Stegniy B. 

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

 

Campylobacteriosis is an infectious disease in humans, animals and poultry caused by the genus Campylobaсter microorganisms. PCR is 

considered an effective method for indicating pathogens of genital and intestinal campylobacteriosis according to the OIE 

recommendations. The major condition is the use of DNA standards to control the reaction during conducting molecular genetic studies.  

The objective of the work was to develop a technology for the production of campylobacter DNA samples for molecular and genetic 

research. 

The bacterial mass of C. coli, C. jejuni, C. fetus subsp. fetus and C. fetus subsp. venerialis strains at a concentration of 4x109 CFU/cm3 

was used in the study. The extraction of DNA was carried out at a temperature of 100 °C for 10 min. Then, the remaining cells were 

precipitated by centrifugation at 12 thousand r/m for 15 minutes, the supernatant fluid was transferred into sterile tubes based on a 

final DNA concentration of 20 ng/μl. The activity and specificity of the obtained DNA samples was checked by PCR according to G. 

Wang et al., 2002, and G. Iraola et al. 2012. The sample stability was determined under storage at low temperatures during one year. 

To develop the technology, a scheme consisting of the following stages was chosen: preparation of strains for the production of nucleic 

acids and their inactivation, DNA extraction, determination of the DNA concentration and bringing it to the working concentration, PCR 

testing. Nucleic acids were isolated from the samples and their concentration was determined after inactivation, which was in the range 

from 45 to 176 ng/μl. DNA's preparations were prepared with concentrations of 20 ng/μl at the next stage, and their activity and 

specificity were checked by PCR. According to the results of testing the obtained DNA samples by PCR, the expected amplicons of 730, 

244, 126, 323 bps were obtained in all repetitions. 

The developed DNA manufacturing technology of reference standards allows obtaining active, specific and stable samples for molecular 

and genetic diagnosis of campylobacteriosis. 

 

# 669. Розроблення технології виготовлення ДНК референс-стандартів для молекулярно-генетичної діагностики 

кампілобактеріозів 

Калініченко Т., Болотін В., Стегній Б. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Кампілобактеріоз – інфекційне захворювання людей, тварин та птиці, яке спричиняють мікроорганізми роду Campylobaсter. За 

рекомендаціями МЕБ, найефективнішим методом для індикації збудників генітального та кишкового кампілобактеріозів на 

сьогодні вважається ПЛР. При проведенні молекулярно-генетичних досліджень основною умовою є використання ДНК 

стандартів для контролю реакції.  

Мета роботи полягала у розроблені технології виготовлення зразків ДНК кампілобактерій для молекулярно генетичних 

досліджень. 

У роботі використовували бактеріальну масу штамів С. coli, C. jejuni, C. fetus subsp. fetus та C. fetus subsp. venerialis у 

концентрації 4х109 КУО/см3. Екстракцію ДНК проводили за температури 100 °С протягом 10 хв, потім залишки клітин 

осаджували центрифугуванням при 12 тис. об./хв протягом 15 хв, надосадову рідину переносили у стерильні пробірки з 

розрахунку кінцевої концентрації ДНК 20 нг/мкл. Активність та специфічність отриманих зразків ДНК перевіряли за ПЛР 

відповідно G. Wang et al., 2002 та G. Iraola et al. 2012. Стабільність зразків визначали в умовах зберігання за низьких температур 

протягом одного року. 

Для розробки технології було обрано схему, яка складалася з наступних етапів: підготовка штамів для отримання нуклеїнових 

кислот та їх інактивація, екстракція ДНК, визначення концентрації ДНК та доведення її до робочої концентрації, випробування 

шляхом постановки ПЛР. Після проведення інактивації зі зразків виділяли нуклеїнові кислоти та визначали їх концентрацію, яка 

була в межах від 45 до 176 нг/мкл. На наступному етапі готували препарати ДНК з концентрацію 20 нг/мкл, а активність та 

специфічність перевіряли у ПЛР. За результатами проведення випробування отриманих зразків ДНК у ПЛР отримували очікувані 

амплікони довжиною 730, 244, 126, 323 п.н. в усіх повторах. 

Розроблена технологія виготовлення ДНК референс-стандартів дозволяє отримувати активні, специфічні та стабільні зразки для 

молекулярно-генетичної діагностики кампілобактеріозів. 
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# 122. “StopASFmix” concept of the prevention of hide spreading of the ASF as concurrent infections 

Buzun A.1, Stegniy B.1, Kolchyk O.1, Kuzmynov A.2, Stegniy M.1, Sanko M.2, Bobrovitskaia I.1 
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 
2SSUFSCP 

 

Means of fractal analysis of ASF outbreaks revealed the formation in 2013-2015 of a "northern trend" of disease spread. One of the 

consequences of this scenario of ASF spread was its rooting with the stationary index IS = 0.87 within the Desniansky interstate eco-

corridor. Since 2016, the "southern trend" of ASF spread has formed in the Ukrainian nosoareal, with rooting at the level of stationary 

index IS = 0.47 within the Steppe Eco-Corridor of Ukraine, in particular IP = 0.82 within the Odessa oblast. In 2020-2021, outbreaks of 

ASF occurred in those areas where in 2016-2019 there were outbreaks of the disease among wild boars. Thus, the epizootic process of 

ASF in Ukraine today has acquired of the enzootic signs. According to data monitoring on 9 pig farms and population analysis of ASF 

virus isolate, these events were accompanied by an increasing prevalence of latent (up to a certain point) circulation of low virulent ASF 

virus in association with Pasteurella haemolytica – mainly in pig’s herds affected by circovirus infections ("ASFmix"). Based on 

epizootological modeling data and experimental-clinical surveys, the concept of ASF outbreak prevention in industrial pig farms 

"StopASFmix" was developed. To this doctrine (consist from 3 concepts) validate, the experimental technological biosafety cards 

“StopASFmix” for commercial pig farming were created. They provide an algorithm for the application of observation and regulatory 

measures of the External and Internal Piggery Biosafety from ASF virus spreading in association with agents of reproductive and natal 

infections of pigs. Mentioned algorithm cover in three epizootic modes: "green", "orange" (without positive serology on ASF) and "red". 

For a last 6 months, these maps have been implemented in some experimental NAAS pig farms, as well as in some industrial pig pens. 

On date February 2021 the epizootic control on base “StopASFmix” maps give up positive economic results. For example, even after 

introduction in one of industrial pen (26000-pig herd) of the Pseudorabies, the use of biosecurity card "StopASFmix" allowed in 3 

months in 2020 to transfer the epizootic situation from "orange" to “green” mode and the economic performance of pig farming 

increased by almost 20% compared to 2019. 

 

# 122. Доктрина “СтопAЧСмікс” з запобігання прихованому поширенню АЧС у формі асоційованих інфекцій 

Бузун А. 1, Стегній Б. 1, Кольчик О. 1, Кузьмінов А.2, Стегній М.1, Санько М.2, Бобровицька І.1 
1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України; 
2Держпродспоживслуба  

 

Засобами фрактального аналізу спалахів АЧС виявлено формування у 2013-2015 рр. «північного тренду» поширення хвороби. 

Одним з наслідків цього сценарію поширення АЧС стало її укорінення з індексом стаціонарності ІС=0.87 у межах Деснянського 

міждержавного еко-коридору. З 2016 року в українському нозоареалі сформувався «південний тренд» поширення АЧС, з 

укоріненням на рівні індексу стаціонарності ІС=0.47 в межах Степового еко-коридору України, зокрема ІС=0.82 в межах 

Одеської області. У 2020-2021 рр. спалахи АЧС відбулися саме на тих територіях, де у 2016-2019 рр. мали місце спалахи хвороби 

серед диких кабанів. Отже епізоотичний процес АЧС в Україні на сьогодні набув ознак ензоотичності. За нашими даними 

моніторингу на 9 свинофермах та популяційного аналізу ізоляту вірусу АЧС, зазначені події супроводжувалися все більшим 

поширенням в українському нозоареалі АЧС прихованої (до певного моменту) циркуляції слабовірулентних варіантів її збудника 

у асоціації з гемолітичною пастерелою – переважно на свинопоголів`ї, ураженому цирковірусними інфекціями («АЧСмікс»). На 

основі епізоотологічного моделювання та експериментально-клінічних результатів була розроблена концепція запобігання 

спалахам АЧС в промисловому свинарстві "StopASFmix". Для її валідації було розроблено експериментальні технологічні карти 

біобезпеки товарного свинарства від АЧСмікс, в яких надано алгоритм застосування в трьох режимах епізоотичної ситуації 

(«зелений», «помаранчевий», «червоний») спостережних та регуляторних заходів зовнішньої та внутрішньої біобезпеки 

свинарства щодо заносу збудника АЧС у асоціації з агентами репродуктивно-натальних інфекцій свиней. Останні 6 місяців ці 

карти впроваджуються у дослідних свиногосподарствах НААН, а також в деяких промислових свинокомплексах. Контроль 

епізоотичної ситуації щодо АЧСмікс дає позитивні економічні результати: навіть за умов заносу на однин зі свинокомплексів 

збудника хвороби Ауєскі, застосування карти біобезпеки «СтопАЧСмікс» дозволило у 3-місячний термін у 2020 році перевести 

епізоотичну ситуацію з «помаранчевого» режиму в «зелений», а економічні показники свинарства підвищити майже на 20% у 

порівнянні з 2019 роком. 
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# 127. The results of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the diagnosis of leptospirosis  

Zubach O.1, Semenyshyn O.2  

1Danylo Halytsky Lviv National Medical University; 
2SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine  

 

Introduction. In terms of morbidity, leptospirosis occupies one of the leading places among bacterial zoonoses in Ukraine. Despite the 

presence of patients with classic clinical symptoms inherent in this disease, laboratory confirmation of the diagnosis is often difficult. 

The microscopic agglutination test (MAT) has remained the gold standard for the diagnosis of leptospirosis for many decades. The use 

of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to determine class M antibodies to leptospira has been described in many available 

sources, but it has not yet become routine in the world. Therefore, the goal of our work was to compare the effectiveness of MAT and 

ELISA to verify the diagnosis of leptospirosis.  

Methods. ELISA (Novitec test system, Germany) was used to determine the presence of Ig M to leptospira in the blood of patients with 

leptospirosis.  Statistical analysis was performed using Epitools software. 

Results. Blood samples from 70 patients with leptospirosis were examined. ELISA was used to examine the same blood samples that 

were examined by MAT – the positive results were received. These patients with the above diagnosis were under inpatient treatment in 

Lviv or Lviv Oblast raions during 2016-2019. ELISA proved the presence of IgM titers positive to leptospira in 58 samples, which 

amounted to 82, 85%. 

Among the examined patients, 25 (35.71%) were treated in Communal Noncommercial Enterprise of Lviv Regional Council Lviv 

Regional Infectious Diseases Hospital (CNE LRC LRIDH). ELISA along with MAT showed a positive result in all these patients. Therefore, 

for these patients we compared the antibody titers in ELISA with the severity of the clinical course of the disease. Severe disease was 

observed in 15 (60%) out of 25 patients with leptospirosis, moderate – in 10 (40%). There was no significant difference in optical 

density in ELISA depending on the severity of the disease. There was also no significant mean titer of antibody in MAT in patients with 

severe and moderate leptospirosis. 

Conclusions. According to preliminary data, serological diagnosis of leptospirosis using MAT has a number of advantages over ELISA, 

in particular, the effectiveness of MAT exceeds ELISA by 17.15%. Despite the complexity of the method, MAT allows to verify a 

leptospiral serovar, which caused the disease that is important for clinicians, as in most cases, each particular serovar is comparable to 

the severity of the disease. However, in raion hospitals, where there are no conditions for conducting MAT with leptospira, the simplicity 

of the ELISA technique can serve as an alternative to verify this diagnosis. 

 

# 127. Результати застосування імуноферментного аналізу для діагностики лептоспірозу 

Зубач О.1, Семенишин О.2 

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

 

Вступ. Серед бактеріальних зоонозів лептоспіроз займає одне з провідних місць по рівню захворюваності на теренах України. 

Нерідко, попри наявність у пацієнтів  класичних клінічних симптомів, притаманних цій недузі, лабораторне підтвердження 

діагнозу викликає труднощі. Золотим стандартом діагностики лептоспірозу  протягом багатьох десятиріч залишається реакція 

мікроаглютинації та лізису з лептоспірами (РМА). Застосування імуноферментного аналізу (ІФА) з визначенням антитіл класу М 

до лептоспір описується в багатьох доступних джерелах літератури, проте рутинним в світі воно не стало до сих. Відтак, метою 

нашої роботи було порівняння результативності застосування РМА та ІФА для верифікації діагнозу лептоспірозу.  

Методи. За допомогою ІФА (тест-система Novitec, Німеччина) проводилось визначення наявності Ig M до лептоспір у крові 

пацієнтів із лептоспірозом. Статистичний аналіз проводився за допомогою програмного забезпечення Epitools. 

Результати. Було обстежено зразки крові 70 хворих на лептоспіроз. Методом ІФА обстежувались ті самі зразки крові, які були 

досліджені за допомогою РМА і дали позитивний результат. Ці пацієнти лікувались із вище вказаним діагнозом стаціонарно у 

Львові або районах Львівської області протягом 2016-2019 років. Наявність позитивних титрів IgM до лептоспір методом ІФА 

було виявлено в 58 зразках, що склало 82,85%. 

Серед обстежених пацієнтів, 25 (35,71%) перебували на лікуванні в КНП ЛОР ЛОІКЛ. У всіх цих пацієнтів ІФА наряду з РМА дав 

позитивний результат. Відтак, ми співставили у цих хворих титри антитіл в ІФА з тяжкістю клінічного перебігу хвороби. З 25 

пацієнтів із лептоспірозом, тяжкий перебіг хвороби спостерігався у 15 (60%), середньотяжкий у – 10 (40%). Вірогідної різниці по 

показнику оптичної щільності в ІФА залежно від тяжкості перебігу хвороби не спостерігалося. Також не різнився значимо 

усереднений показник титру антитіл РМА у хворих із тяжким і середньотяжким перебігом лептоспірозу. 

Висновки. За попередніми даними серологічна діагностика лептоспірозу за допомогою РМА має ряд переваг порівняно з ІФА, 

зокрема результативність РМА перевищує ІФА на 17,15%. Попри складність виконання методики, РМА дає змогу верифікувати 

серовар лептоспір, який спричинив хворобу, що має значення для клініцистів, адже в більшості випадків кожен конкретний 

серовар співставимий з тяжкістю захворювання. Однак, в районних лікарнях, де відсутні технічні умови для проведення 

постановки РМА з лептоспірами, простота методики ІФА, може слугувати альтернативним варіантом верифікації цього діагнозу. 
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# 207. Leptospirosis in Dnipropetrovsk Oblast of Ukraine (2014-2019) 

Shamychkova H.1, Valchuk S.1, Rezvykh V.1, Sinhovska S.1, Kraus O.1, Lytovchenko I.1, Skubenko N.1, Shtepa O.1, Levchenko Yu.1, 

Romanik I.1, Darahan G.2, Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3 

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

 

Introduction. Leptospirosis remains an urgent, especially dangerous infection with high mortality rates (45.4% in 2019, 37.5% – 

2015, 25% – 2018) among the population of Dnipropetrovsk Oblast, which exceeds three times the common rate in the country. 

The objective of the study was to identify the most susceptible to leptospirosis groups of people, prevalence, and antigenic structure of 

causative agents of leptospirosis among rodents in natural and anthropogenic biotopes.  

Methods. Epidemiological analysis (state and industry-specific forms of statistical reporting: F-1, F-40-zdorov, F-357/o), bacteriological, 

bacterioscopic, serological (microagglutination test – MAT), statistical (descriptive statistics) methods were used. Reference materials on 

72 cases of leptospirosis among people were analyzed. MAT was used to study 191 blood serum samples from patients with diagnosed 

or suspected leptospirosis and 3584 samples from mouse-like rodents during 2014-2019. 

Results. Males (91.6±3.8%) of 40 years old and older (72.5±5.8%), urban residents (75.0±5.7%) were the most susceptible to 

leptospirosis. The largest number of cases was recorded (75.0±5.7%) during the summer-autumn period. The infection occurred in 

natural foci in 76.4±5.6% of cases, while anthropurgic – 18.1±5.2%, and mixed ones – 5.5±2.7%. Antibodies to 5 serogroups were 

determined by MAT in tested blood sera, the dominant serogroup was Leptospira icterohaemorrhagiae (72.1%±6.4).  

3584 mouse-like rodents were studied by MAT, including 1402 from natural biotopes and 2182 from anthropogenic ones. Antibodies to 

11 serogroups of Leptospira were found in 417 rodents, which is 11.6±1.1%, including 163 in natural biotopes (39.1±3.7%) and 254 – 

in anthropogenic ones (60.9±3.7%). The dominant serogroup is L. icterohaemorrhagiae – 28.8±4.4% (natural foci) and 47.6±3.7% 

(anthropogenic biotopes).  

Conclusions. The greatest number of leptospirosis cases were registered during the period of active use of water bodies among males 

over 40 years old. The dominant serogroup in the study of biomaterial from sick people and mouse-like rodents, both in natural and 

anthropogenic biotopes, is L. icterohaemorrhagiae. 

 

# 207. Лептоспіроз в Дніпропетровській області України (2014-2019 рр.) 

Шамичкова Г.1, Вальчук С.1, Штепа О.1, Резвих В.1, Сіньговська С.1, Краус О.1, Литовченко І.1, Скубенко Н.1, Левченко Ю.1, 

Романік І.1, Дараган Г.2, Степанський Д.2, Колеснікова І.3 

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»;  
2Дніпровський державний медичний університет;  
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  

 

Вступ. Cеред населення Дніпропетровської області лептоспіроз залишається актуальною особливо небезпечною інфекцією з 

високими показниками летальності (45,4 % у 2019 р., 37,5% у 2015 р., 25% у 2018 р.), що перевищують загальний показник в 

державі майже в 3 рази. 

Метою дослідження було визначити найбільш уразливі до лептоспірозу групи населення, розповсюдженість та антигенну 

структуру збудників лептоспірозу серед гризунів у природних та антропогенних біотопах. 

Методи. Епідеміологічний аналіз (державні та галузеві форми статистичної звітності - ф.№1, ф.№40-здоров, ф.№357/о), 

бактеріологічний, бактеріоскопічний, серологічний (реакція мікроаглютинації - РМА), статистичний (описова статистика) методи. 

Проаналізовано довідкові матеріали по 72 випадкам лептоспірозу серед людей. Методом РМА у 2014 – 2019 рр. досліджено 191 

сироватку крові від хворих на лептоспіроз та осіб з підозрою та 3584 мишовидних гризуна 

Результати. Найбільш уразливими до лептоспірозу були чоловіки (91,6± 3,8%), 40 і старше років (72,2±5,8%), мешканці міст 

(75,0 ± 5,7%). У літньо-осінній період зареєстровано найбільшу кількість випадків (75,0±5,7%). Зараження  відбулося в 

природних вогнищах у 76,4±5,6%, антропургічних – 18,1±5,2%, змішаних – 5,5±2,7%. Методом РМА при дослідженні сироваток 

крові  визначено антитіла до 5 серогруп, домінуюча серогрупа - L.icterohaemorrhagiae (70,8%±6,4).  

Методом РМА досліджено 3584 мишовидних гризунів, в т. ч. 1402 з природних біотопів та 2182 – з антропогенних. Антитіла до 

11 серогруп лептоспір виявлено у 417 гризунів, що складає 11,6±1,1%, в т. ч. 163  у природних біотопах (39,1±3,7%) та 254 - в 

антропогенних (60,9±3,7%). Домінуюча серогрупа - L.icterohaemorrhagiae: 28,8±4,4% (природні осередки) та 47,6±3,7% 

(антропогенні біотопи).   

Висновки. Найбільша кількість випадків лептоспірозу зареєстрована у період активного користування водоймищами серед 

чоловіків старше 40 років. Домінуючою серогрупою при дослідженні біоматеріалу від хворих та мишовидних гризунів,  як в 

природних так і антропогенних біотопах, є L.icterohaemorrhagiae.  
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# 259. Epizootology of Cat Yersiniosis 

Truba O., Zon H. 

Sumy National Agrarian University 

 

Yersiniosis is a zoonotic disease, which is recorded in the form of sporadic cases and enzootic outbreaks in animals. In young animals, it 

can be acute with symptoms of diarrhea, damage to the nervous system, often with a fatal end, while in adult animals, it can be 

asymptomatic with the prolonged bacterial carriage. According to foreign researchers, dogs and cats are affected by Yersinia 

enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis. In Ukraine, insufficient attention is paid to the study of feline intestinal yersiniosis; many 

issues on epizootology, diagnosis, treatment, and prevention of this disease caused by various serovars Y. enterocolitica have not been 

clarified.  

The objective of our study was to find yersiniosis infection in cats with clinical signs inherent in yersiniosis infection. The agglutination 

reaction with yersiniosis antigens of domestic production determined blood serum contaminants belonging to a specific serovar Y. 

enterocolitica.  

Two conditional groups of animals of the same species of different breeds of 10 animals each were arranged. The first group consisted 

of animals with the following symptoms: loss of appetite, diarrhea, growing weakness, adynamia, rapid and shallow breathing, 

accelerated pulse, and intoxication. The second group consisted of animals that did not have obvious clinical signs of the disease but 

were in direct contact with sick animals for a long time. The blood serum of animals of the first group was positive in diagnostic titers to 

yersiniosis antigens in 7 cases, and in the second group – in 4 cases. Mostly positive responses were found with yersiniosis antigen О:9, 

less commonly – with antigen О:6.30. An abortion was reported on the 29-30th day of pregnancy in one animal of the first group. There 

were positive responses with yersiniosis antigen О:6.30 and no responses were recorded with antigen O:3. An abortion was reported on 

the 29-30th day of pregnancy in one animal of the first group. Positive responses with yersiniosis antigens (in titers of 1:200 and higher) 

indicated the presence of the pathogen. 

Further work will be directed at a more detailed study on the identification of carriers among animals depending on their living 

conditions in order to reduce risks for humans to get infected from their pets.  

 

# 259. Епізоотологія ієрсиніозу котів 

Труба О., Зон Г. 

Сумський національний аграрний університет 

 

Ієрсиніоз – зооантропозоонозне захворювання, що у тварин реєструється у вигляді спорадичних випадків і ензоотичних 

спалахів. У молодняка  може  протікати  гостро із  симптомами діареї, ураженням нервової системи, нерідко з летальним кінцем, 

а у дорослих – може перебігати безсимптомно з тривалим бактеріоносійством. За даними  закордонних дослідників, собак і котів 

уражають Yersinia enterocolitica та Yersinia pseudotuberculosis. В Україні дослідженню кишкового ієрсиніозу котячих приділяється 

недостатньо уваги, не з'ясовано багато питань з епізоотології, діагностики, лікування та профілактики даного захворювання, 

спричиненого різними сероварами Y. enterocolitica.  

Метою нашого дослідження було встановлення ієрсиніозної інфекції у котів, що мають клінічні ознаки, притаманні ієрсиніозній 

інфекції. Постановкою реакції аглютинації з ієрсиніозними антигенами вітчизняного виробництва визначали приналежність 

контамінанта сироватки крові до певного сероваруY. enterocolitica.  

Було створено дві умовні групи тварин одного виду різних порід по 10 голів в кожній. Першу групу складали тварини з 

наступними симптомами: втрата апетиту, діарея, зростаюча слабкість, адинамія, часте та поверхневе дихання, пришвидшений 

пульс, інтоксикація. Другу групу склали тварини, які не мали явних клінічних ознак хвороби, але тривалий час знаходились у 

безпосередньому контакті з хворими тваринами. Сироватки крові тварин першої групи були позитивні в діагностичних титрах до 

ієрсиніозних антигенів в 7 випадках, а в другій - 4 випадках. Переважно позитивні реакції виявлялися з ієрсиніозним антигеном 

О:9, рідше з антигеном О:6,30. У однієї тварини першої групи констатували аборт на 29-30 день вагітності. Позитивні реакції з 

ієрсиніозними антигенами О: 6,30 фіксувалися в невеликій кількості, а з О:3 не реєструвалися взагалі. Позитивні реакції з 

ієрсиніозними антигенами встановлювались в титрах 1:200 і вище, це свідчить про наявність збудника у домашніх котів. 

Подальшу роботу буде спрямовано на більш детальне дослідження стосовно виявлення носіїв серед тварин в залежності від 

умов їх існування з метою зменшення ризиків зараження людей від домашніх улюбленців.   
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# 518. Molecular and Epidemiological Features of Tularemia in Ukraine 

Nekhoroshykh Z., Protsyshyna N., Dzhurtubaieva G., Pilipenko N., Samoilenko V., Mankovska N., Bondarenko D. 

SI I.I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of MoH of Ukraine 

 

In Ukraine, many tularemia natural foci have been registered, which for decades maintain high epizootic and epidemic potential with 

isolation of strains of Francisella tularensis holarctica (F. tularensis) and periodically determine the rise of morbidity. No vaccination is 

provided, preventive measures are reduced that can lead to severe epidemic complications. 

The objective of the study was to retrospectively determine the tularemia epidemic genovariants that circulated in Ukraine during the 

incidence increase. 

The data of environmental and epizootological study of field material and the results of the clinical and epidemiological examination of 

patients were analyzed. 

Based on MLVA (Multilocus VNTR Analysis), molecular-genetic analysis of 222 F. tularensis strains isolated from different sources for 

1967-2018 in the zones of Polessie, Forest-Steppe and Steppe was carried out.  

Forty-eight (48) genotypes of various groups were identified (A, B, C). It was revealed that the genotypic structure of the studied 

F. tularensis strains was more heterogeneous during epidemic complications. 

In the steppe zone, during the tularemia outbreak (1997-1998, 100 cases), 9 F. tularensis strains were isolated and 8 different 

genotypes of group A, of which 3 genotypes A13 were identified; A15, A22/5 were unique, they circulated only in Odesa Oblast. The 

highly virulent A22/5 genotype was not found anywhere else in Ukraine.  

Tularemia clusters were registered (2005 – 11, 2010 – 6, 2011 – 11 cases) in the Polissia zone (Sumy Oblast). Twenty-six (26) 

F. tularensis strains were isolated and 11 different genotypes of group A were identified from 2000 through 2011. During epidemic 

complications (2000, 2005), 4 highly virulent F. tularensis strains of genotypes A5 and A23 were isolated from human cases. A new 

unique A4' genotype was discovered during the period of increased incidence (2011). 

The study showed that the dominant, most epidemic genovariants that caused disease cluste in Ukraine (Polissia zone) and tularemia 

outbreak (steppe zone) were group A genotypes of highly virulent F. tularensis strains. 

 

# 518. Молекулярно-епідеміологічні особливості туляремії в Україні 

Нехороших З., Процишина Н., Джуртубаєва Г., Пилипенко Н., Самойленко В., Маньковська Н., Бондаренко Д. 

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

 

В Україні зареєстровані численні природні осередки туляремії, які десятиліттями зберігають високий епізоотичний та епідемічний 

потенціал з ізоляцією штамів підвиду Francisella tularensis holarctica (F. tularensis) і періодично обумовлюють підйоми 

захворюваності. Відсутність в країні вакцинопрофілактики туляремії, зменшення протиепізоотичних заходів можуть призвести до 

важких ускладнень епідемічної ситуації 

Мета дослідження – ретроспективно визначити епідемічні геноваріанти збудника туляремії, що циркулювали в Україні, на фоні 

підйому захворюваності. 

В роботі проаналізовані дані еколого-епізоотологічних досліджень польового матеріалу та результати клініко-епідеміологічного 

обстеження хворих.  

На основі MLVA (Multilocus VNTR Analysis) проведено молекулярно-генетичний аналіз 222 штамів F. tularensis, що виділені з 

різних джерел за період з 1967 по 2018 роки в зонах Полісся, Лісостепу, Степу. 

Ідентифіковано 48 генотипів різних груп (А, В, С). Виявлено, що генотипічна структура досліджених штамів F. tularensis більш 

гетерогенна на фоні підйому захворюваності.  

В зоні Степу під час спалаху туляремії (1997-1998, захворіло 100 осіб) ізольовано 9 штамів F. tularensis та ідентифіковано 8 

різних генотипів групи А, з яких 3 генотипи – А13, А15, А22/5 – унікальні, що циркулювали тільки в Одеській області. 

Високовірулентний генотип А22/5 в Україні більше не виявляли.  

В зоні Полісся (Сумська область) зареєстровані групові випадки туляремії (2005 – 11, 2010 – 6, 2011 – 11). За період з 2000 по 

2011 рік ізольовано 26 штамів F. tularensis та ідентифіковано 11 різних генотипів групи А. На фоні ускладнень епідемічної 

ситуації (2000, 2005) від хворих людей ізольовано 4 високовірулентних штами F. tularensis генотипів А5, А23. В період підйому 

захворюваності (2011) виявлено новий унікальний генотип А4'. 

На основі молекулярно-епідеміологічного аналізу встановлено, що епідемічними геноваріантами, які обумовили в Україні групові 

випадки (зона Полісся) 

та спалах туляремії (зона Cтепу), були генотипи групи А високовірулентних штамів F. tularensis holarctica. 
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# 116. Leptospirosis in Odesa Oblast for 2016-2018 

Datsuk V.1, Honcharov V.1, Dementiev S.1, Nebogatkin I.2, Vydaiko N.2 
1SI Odesa Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

 

Leptospirosis is the most common natural focal infection. In Odesa Oblast, there are 10 areas epizootic for leptospirosis. Retrospective 

epidemiological, zoological and epizootological analyses were performed. Serological, bacteriological, bacterioscopic, and molecular 

genetic methods for diagnosis of leptospirosis in humans, animals, and rodents were used. 

During the study period, there were 17 reported cases in the oblast. The diagnosis was confirmed by laboratory tests in 11 (64.7%) 

patients with leptospirosis, and in 35.3% of cases, the diagnosis was established based on clinical manifestations. In total, 1,778 

analyses and 127 tests from 97 patients were conducted. The aetiological structure of leptospirosis in patients was represented by 5 

serogroups of the diagnostic kit. The serogroup distribution had not changed; the majority of the aetiological spectrum, as before, was 

presented by the serogroup Icterohaemorrhagiae – 6, and other serogroups were as follows: Cynopteri, Sejra – 2 each, Javanica, 

Ballum – 1 each. In one case, there was a mix of Icterohaemorrhagiae and Sejra. In total, 686 mouse-like rodents and 61 brown rats 

were tested for leptospirosis, and 5,976 tests were performed. The positive results were obtained in 7 cases (brown rats) 

bacterioscopically. The State Veterinary Service conducted tests for leptospirosis in 14,664 heads of cattle – 141 positives; 15,600 pigs 

– 116 positives; 106 wild boars – 50 positives; 1,924 horses – 18 positives; small ruminants – 7,195; dogs – 932. Serovars of 

Leptospira, which were identified in humans and animals that were affected in the same territories, were similar. The incidence rate of 

leptospirosis in Odesa Oblast in 2016-2018 ranges from 0.75 to 1.0 per 100 thousand population and was below the average incidence 

rate in Ukraine. The main route of infection with pathogenic Leptospira was contaminated water (swimming, fishing, agricultural work in 

wetlands, etc – according result of epidemiology investigation.). A significant place among patients with leptospirosis was occupied by 

the unemployed (mostly rural residents (from 20 to 45 years)) ‒ 88.3%. The predominant leptospira in natural conditions, as well as 

aetiological agent of the disease, was L. interrogans serovar Iіcterohaеmorragiae. 

 

# 116. Лептоспіроз в Одеській області за 2016-2018 роки 

Дацюк В.1, Гончаров В.1, Дементєв С.1, Небогаткін І.2, Видайко Н.2 
1ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»  

 

Лептоспіроз – найбільш розповсюджена природно-осередкова інфекція. В Одеській області налічується 10 епізоотичних 

територій з лептоспірозу. В роботі проводився ретроспективний, епідеміологічний та зоолого-епізоотологічний аналіз. Були 

використані серологічний, бактеріологічний, бактеріоскопічний та молекулярно-генетичні методи діагностики лептоспірозу у 

людей, тварин та гризунів.  

За період, що аналізується, в області зареєстровано 17 випадків лептоспірозу. Діагноз підтверджено лабораторним шляхом у 11 

(64,7%) хворих на лептоспіроз, а у 35,3% діагноз встановлено на підставі клінічних проявів. Від 97 осіб досліджено 127 

сироваток крові, в т.ч. повторно, проведено 1778 аналізів. Етіологічна структура лептоспірозу у хворих представлена 5 

серогрупами діагностичного набору: серогрупа Іcterohaemorrhagiae – 6, інші серогрупи: Cynopteri, Sejra – по 2, Javanica, Ballum 

– по 1. В одному випадку виявлено мікс-інфекцію Icterohaemorrhagiae та Sejra. Досліджено на лептоспіроз 686 мишовидних 

гризуни та 61 сірих пацюків, проведено 5976 тестів. В 7 випадках (сірі пацюки із осередків захворювання) отримані 

бактеріоскопічно позитивні результати. Державною службою ветеринарної медицини на лептоспіроз досліджено 14 664 голов 

великої рогатої худоби – 141 реагували позитивно; 15 600 свиней – 116 реагували позитивно; 106 диких свиней – 50 реагували 

позитивно; 1924 коней – 18 реагували позитивно; дрібна рогата худоба – 7195; собак – 932. Серовари лептоспір, що виділялись 

від людей та тварин, які хворіли на спільних територіях, були однотипними. Показник захворюваності на лептоспіроз в Одеській 

області за 2016-2018 рр. коливається у межах 0,75-1,0 на 100 тис. населення та знаходиться нижче меж середніх показників 

захворюваності в Україні. Основним шляхом зараження патогенними лептоспірами є водний (купання, риболовля, 

сільськогосподарські роботи на зволожених місцевостях тощо ‒ за даними епідрозслідувань). Значне місце серед хворих на 

лептоспіроз посідають безробітні (в основному сільські жителі (від 20 до 45 років)) ‒ 88,3%.  

Домінуючим збудником як у природі, так і в етіології захворювання був L. interrogans серовар Icterohaеmorragiae. 
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# 187. High burden of leptospirosis with a low level of laboratory confirmation, Ukraine, 2010-2019 

Prykhodko O.1,2, Verovchuk B.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 

 

Introduction: Worldwide, leptospirosis causes about 2.9 million years of life disability each year. Leptospirosis has been reported in 28 

European countries in 2019. For period 2010-2019 the highest incidences per 100,000 population were 0.7 in Malta, 0.5 in Slovenia and 

0.4 in Romania in 2012. We analyzed data on leptospirosis collected by the routine surveillance system to determine the burden of the 

disease. 

Methods: We obtained leptospirosis incidence data in Ukraine from F.№ 1, № 2, № 40 and information-analytical letters "On the 

epidemic situation of leptospirosis in Ukraine" SI "PHC" for the period 2010-2019. 

Results: The leptospirosis incidence rate in Ukraine per 100,000 population was 0.7 in 2019 and 0.6 in 2018; mortality was 0.08 per 

100,000 population, mortality was an average 0.08 per 100,000 population. 95% of patients are working age group. Leptospira 

Icterohaemorrhagiae that causes severe forms of the disease has been isolated in 35% of human cases. But in small mammals, that are 

the main source for human infection different serovars were detected including 23% Leptospira Pomona and 18% Leptospira 

Grippotyphosa. The proportion of laboratory diagnosis of cases was in average 48% over 10 years. For 2010-2019 in some regions, 

laboratory confirmation of cases was 12%, and environmental testing decreased by 13%. 

Conclusions: The burden of leptospirosis is high due to high morbidity, high mortality, severe forms of the disease. Low laboratory 

confirmation was likely to significantly reduce the detection of cases. Different serogroups of Leptospira in humans and small mammals 

do not allow to identify the source of human infection. 

We recommend to identify the reason of low laboratory confirmation and the quality of laboratory testing in different region for 

increasing of detection of leptospirosis and improvement of disease surveillance system. 

 

# 187. Високий тягар лептоспірозу при низькому рівні лабораторної діагностики, Україна, 2010-2019 

Приходько О.1,2, Веровчук Б.1,2 
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»  

 

Вступ: Щорічно у світі в зв’язку з лептоспірозом втрачається 2.9 мільйонів років життя. Випадки лептоспірозу за 2019 рік були 

зареєстровані у 28 європейських країнах. За 2010-2019 роки найвища захворюваність на 100,000 населення була зареєстрована 

0.7 на Мальті, 0.5 в Словенії та 0.4 у Румунії в 2012 році. Ми провели аналіз даних по лептоспірозу, зібраних системою рутинного 

епіднагляду, з метою визначення тягаря захворювання. 

Методи: Ми отримали дані захворюваності на лептоспіроз в Україні з Державних форм звітності № 1, № 2, № 40 та 

інформаційно-аналітичних листів «Про епідемічну ситуацію з лептоспірозу в Україні» ДУ «ЦГЗ МОЗ України» за період 2010-

2019. 

Результати: Рівень захворюваності на лептоспіроз в Україні на 100,000 населення був 0.7 у 2019 році, та 0.6 у 2018 році, 

смертність була в середньому 0.08 на 100,000 населення. 95% хворих – особи працездатного віку. У 35% захворівших виділено 

Leptospira Icterohaemorrhagiae, що викликає важкі форми захворювання. А у дрібних ссавців, які є основним джерелом збудника, 

у 23% виділялося Leptospira Pomona, у 18% виділялося Leptospira Grippotyphosa. Частка лабораторної діагностики підозрілих 

випадків складала в середньому 48% за 10 років. За 2010 - 2019 роки у деяких регіонах лабораторне підтвердження випадків 

склало 12%, дослідження об'єктів довкілля знизилось на 13%. 

Висновки: Тягар захворювання на лептоспіроз є високим через високі показники захворюваності, високу летальність, важкі 

форми захворювання. Низькі обсяги лабораторного обстеження ймовірно значно знижують виявлення випадків. Різні серогрупи 

лептоспір у людей та дрібних ссавців, не дозволяють виявити джерело зараження людей.  

Ми рекомендуємо визначити причини низького рівня лабораторного обстеження та якості досліджень у кожному регіоні, 

для покращення виявлення випадків лептоспірозу та покращення системи епіднагляду. 
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# 191. The Situation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) in the Endemic Settings of Balochistan Province of 

Pakistan during 2019 

Aleem M.1, Khan N.2, Ahmad Z.3, Rizwan M.4, Waheed U.5, Gonzalez J.6 
1Bolan Medical College, Quetta, Pakistan; 
2Provincial Public Health Reference Laboratory, Quetta, Pakistan; 
3Center of Advanced Studies in Vaccinology and Biotechnology, University of Balochistan, Pakistan; 
4Aziz Fatima Hospital and Medical College, Faisalabad, Pakistan; 
5University of Veterinary & Animal Sciences, Lahore sub-campus Jhang, Pakistan; 
6Georgetown University, Washington DC, USA 

 

Zoonotic diseases cause significant economic, social and health issues and such multidimensional problems can only be addressed by 

adopting One-Health concept. Pakistan is an endemic country for Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) caused by CCHF virus 

(CCHFV), a Nairovirus from Bunyaviridae. Balochistan is the biggest province of Pakistan and has long international borders with CCHFV 

endemic countries like Iran and Afghanistan. The human cases of CCHF were constantly reported in the province of Balochistan every 

year with an increasing trend. 

In this pilot study, we present the updated information on CCHF cases in humans reported in 2019. CCHF suspected samples (n= 103) 

were collected from patients admitted in different hospitals including Fatima Jinnah Chest (FJCH), Bolan Medical Complex (BMC), 

Sandemal Provincial (SPH) and different private hospitals of Quetta, Pakistan. The samples collected from patients were from Pishin, 

Loralai and Quetta districts.  The Provincial Public Health Reference Laboratory (PPHRL) was established in FJCH, Quetta and started to 

diagnose CCHF by RT PCR after validation from the NIH, Pakistan in 2019. The samples were processed at PPHRL for detection of 

CCHFV by real-time PCR. Out of total 103 samples, 37 (35.9%) were tested positive and case fatality rate was 20%. Most of the 

positive cases were reported from Pishin and Loralai districts, Balochistan Province, Pakistan.  

Contributing factors for increasing trend of disease are low education levels and less awareness of masses about disease.  Findings of 

present study helped us to develop a project to secure funding from the CRDF Global/DTRA/BTRP with One-Health approach for control 

of CCHFV in Balochistan, Pakistan by engaging a team of veterinary, medical and environmental scientists from Pakistan. The concept 

can be implemented on a regional level by including the related scientists from the region and USA. 

 

# 191. Ситуація з Крим-Конго геморагічною лихоманкою (ККГЛ) в ендемічних умовах пакистанської провінції 

Белуджистан в 2019 р. 

Алім М.1, Хан Н.2, Ахмад З.3, Різван М.4, Вахід У.5, Гонсалес Дж. П.6 
1Боланський медичний коледж, Кветта, Пакістан; 
2Провінційна референс-лабораторія охорони громадського здоров'я, Кветта, Пакистан; 
3Центр перспективних досліджень в області вакцинології та біотехнології, Белуджистанський університет, Пакистан; 

4Лікарня і медичний коледж Азіз Фатіма, Фейсалабад, Пакистан; 
5Університет ветеринарії та наук про тварин, Лахорський суб-кампус Джханг, Пакистан; 
6Джорджтаунський університет, Вашингтон, округ Колумбія, США 

 

Зоонозні захворювання викликають серйозні економічні, соціальні та медичні проблеми, і такі багатоаспектні проблеми можуть 

бути вирішені тільки шляхом прийняття концепції «Єдине Здоров'я». Пакистан є ендемічною країною для Крим-Конго 

геморагічної лихоманки (ККГЛ), викликаної вірусом ККГЛ (ВККГЛ), наіровірусом з Bunyaviridae. 

Белуджистан – це найбільша провінція Пакистану, що має протяжні міжнародні кордони з ендемічними щодо ВККГЛ країнами, 

такими як Іран та Афганістан. Щорічно в провінції Белуджистан постійно реєструвалися випадки захворювання людей ККГЛ з 

наростаючою тенденцією. У цьому пілотному дослідженні ми представляємо оновлену інформацію про випадки ККГЛ у людей, 

зафіксовані у 2019 році. Зразки з підозрою на ККГЛ (n= 103) були взяті у пацієнтів, які надійшли в різні лікарні, включаючи 

Fatima Jinnah Chest (FJCH), Bolan Medical Complex (BMC), Sandemal Provincial (SPH) і різні приватні лікарні м. Кветти у Пакистані. 

Зразки, взяті у пацієнтів, надійшли з районів Пішин, Лоралай і Кветта. Провінційна референс-лабораторія охорони громадського 

здоров'я була створена на базі лікарні Fatima Jinnah General & Chest Hospital в м. Кветта, і вона почала діагностувати ККГЛ 

методом ПЛР в реальному часі після валідації в Національному інституті здоров’я Пакістану у 2019 році. Зразки були оброблені в 

Провінційній референс-лабораторії охорони громадського здоров'я для виявлення ВККГЛ методом ПЛР в реальному часі. З 103 

зразків 37 (35,9%) були позитивними, а летальність склала 20%. Більшість позитивних випадків захворювання було 

зареєстровано в районах Пишин і Лоралай провінції Белуджистан, Пакистан. Факторами, що сприяють зростанню 

захворюваності, є низький рівень освіти і обмежена обізнаність населення про хворобу. Результати цього дослідження 

допомогли нам розробити проект щодо забезпечення фінансування від компанії CRDF Global, Агентства зі скорочення військової 

загрози міністерства оборони США (DTRA), та Програми скорочення біологічної загрози (BTRP) в рамках підходу «Єдине 

Здоров’я» для боротьби з ВККГЛ в Белуджистані, Пакистан, з залученням команди спеціалістів у сферах ветеринарії, медицини 

та охорони довколишнього середовища  з Пакистану. Ця концепція може бути реалізована на регіональному рівні шляхом 

залучення відповідних вчених з регіону та США. 
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# 279. Analysis of the Epidemic Significance of Small Mammals in the Spread of Leptospirosis in Zakarpattia Oblast 

over the Period of 2015-2018 

Markovych O., Zhyhan V., Tymchyk V., Bertash S., Markovych V., Sitnyk H. 

SI Zakarpattia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

In Zakarpattia Oblast, as well as in Ukraine, leptospirosis is one of the most common especially dangerous infections. The incidence rate 

in the oblast almost 2-3 times exceeds the national one annually. The main reservoirs of infection in most cases are small mammals. 

The work objective was to assess the epidemic importance of various species of small mammals in the spread of leptospirosis in 

Zakarpattia over the period of 2015-2018. 

In the work, a retrospective epidemiological analysis of the leptospirosis incidence in Zakarpattia Oblast and Ukraine over the period of 

2015-2018 was carried out; intensive epidemiological indicators were studied; relative indicators with an average error were calculated. 

A study of the infection of small mammals and the aetiology of leptospirosis in humans was carried out using the microagglutination 

test of leptospirae. 

An analysis of the leptospirosis incidence in the oblast revealed an excess of the incidence rate as compared with the national indicator 

by an average of 3.1 times, with an increasing tendency. For the purpose of epizootological examination of the territory of the oblast, 

855 samples of small mammals were studied; the revealed infection made up 5.73±0.79%. The majority of infected rodents were such 

species as Sorex araneus, Apodemus agrarius, Rattus norvegicus, Mus musculus, although serological prevalence changed over the 

observation period, both in rodent species and in percentage correlation. When comparing the serological landscape of antibodies to 

leptospira in the infected rodents and diseased humans, there were common serogroups revealed against differences in the dominant 

serogroups. 

The coincidence of antibodies to leptospira serogroups detected in the diseased humans with serogroups in rodents confirms the role of 

small mammals in the spread of leptospirosis. The change of dominance of the various small mammal species leads to the serological 

landscape change. The determined circulation of the causative agents of leptospirosis in the environment confirms the activity of 

epizootic process and creates the conditions for complicating the epidemiological situation. The directions of future research are study 

other factors affecting the infectious process of leptospirosis. 

 

# 279. Аналіз епідемічного значення дрібних ссавців в поширенні лептоспірозу в Закарпатській області за 2015-

2018 рр. 

Маркович О., Жиган В., Тимчик В., Берташ С., Маркович В., Сітник Г. 

ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

В Закарпатській області, як і в Україні, лептоспіроз є однією з найбільш розповсюджених особливо небезпечних інфекцій. Рівень 

захворюваності в області практично щороку перевищує національний в 2-3 рази. Основними резервуарами інфекції у більшості 

випадків є дрібні ссавці. Метою роботи було оцінити епідемічне значення різних видів дрібних ссавців в поширенні лептоспірозу 

в Закарпатті за період 2015-2018 рр. 

В роботі проводився ретроспективний епідеміологічний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Закарпатській області та Україні 

за 2015-2018 рр., здійснювалось вивчення інтенсивних епідеміологічних показників, обчислення відносних показників з 

визначенням середньої похибки. Вивчення інфікованості дрібних ссавців та етіології лептоспірозу у людей проводилось в реакції 

мікроаглютинації лептоспір. 

Аналіз захворюваності на лептоспіроз в області виявив перевищення рівня захворюваності порівняно із національним 

показником в середньому у 3,1 раза, з тенденцією до зростання. З метою епізоотологічного обстеження території області 

досліджено 855 екземплярів дрібних ссавців, інфікованість виявлена у 5,73±0,79%. Більшість інфікованих гризунів складали 

види Sorex araneus, Apodemus agrarius, Rattus norvegicus, Mus musculus, хоча серологічна превалентність змінювалась за період 

спостереження як за видами гризунів, так і у відсотковому співвідношенні. При співставленні серопейзажу антитіл до лептоспір 

в інфікованих гризунів та у хворих людей були спільні серогрупи, але виявлено відмінності домінуючих серогруп. 

Співпадіння антитіл до серогруп лептоспір, виявлених у хворих людей, з серогрупами у гризунів підтверджує роль дрібних 

ссавців у поширенні лептоспірозу. Зміна домінування різних видів дрібних ссавців призводить до зміни у серопейзажі. Виявлена 

циркуляція збудників лептоспірозу в довкіллі підтверджує активність епізоотичного процесу, створює умови для ускладнення 

епідситуації. Напрямки майбутньої діяльності – вивчення інших факторів впливу на інфекційний процес лептоспірозу. 
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# 402. Isolation of the Causative Agent of Intestinal Yersiniosis in the Territory of Odesa Oblast 

Levchenko V., Nachvinov S., Rudik V., Dashevska O., Humeniuk K., Matusiak L., Samoilenko V. 

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

 

According to the World Health Organization, the prevalence of yersiniosis is global, the causative agent is registered in more than 30 

countries, more often with moderate climate. In Ukraine, intestinal yersiniosis cases are regularly registered. The causative agent, 

Yersinia enterocolitica, is constantly circulating among small mammals that, through the contamination of various environmental 

objects, food and water, spread the infection among other animals and humans. 

For this study, small mammals were caught using Hero traps. During 2016-2019, 5408 traps/day were caught and 794 specimens of 

small mammals were studied. The studies utilized biological and bacteriological methods. 

At least 13 species of small mammals were examined for the presence of Yersinia. These species are the following: Sorex spp., Neomys 

spp., Crocidura spp., Rattus norvegicus, Аpodemus agrarius, Micromys minutus, Mus spicilegus, Sylvaemus tauricus, Sylvaemus 

sylvaticus, Sylvaemus uralensis, Cricetulus migratorius, Clethrionomys glareolus, Microtus spp. Some small mammals were classified 

only by genus because of the difficulty of morphological identification of close species. The background species in the catches was a 

forest mouse (S. sylvaticus), which comprised more than 50% of the total number. 

In the recent years, yellow neck mouse (S. tauricus) has been reported more frequently in Odesa Oblast as a relatively new species for 

the Oblast. In some biotopes, it reaches high numbers and is actively involved in the epizootic process, as confirmed by laboratory 

studies. 

Two cultures of Y. enterocolitica were isolated from the yellow neck mouse using the bacteriological study. Rodents were caught on the 

territory of Sarata Rayon, in the town settlement called Sarata (forest area) and Tarutyn Rayon, Borodino village (forest area). 

The isolation of Y. enterocolitica culture indicates on the presence of acute epizootic process and circulation of the causative agent of 

yersiniosis in the natural biotopes of Odesa Oblast, which could significantly affect the epidemic situation of this infection. 

 

# 402. Виділення збудника кишкового ієрсиніозу на території Одеської області 

Левченко В., Начвінов С., Рудік В., Дашевська О., Гуменюк К., Матусяк Л., Самойленко В. 

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

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, поширеність ієрсиніозу має глобальний характер, збудник зареєстрований у 

понад 30 країнах світу, частіше із помірним кліматом. В Україні регулярно реєструються випадки кишкового ієрсиніозу. Збудник 

Yersinia enterocolitica постійно циркулює серед дрібних ссавців, які, обсемінюючи різні об’єкти зовнішнього середовища, харчові 

продукти та воду, поширюють інфекцію серед інших тварин та людей.  

Для відлову дрібних ссавців використовували пастки Геро. Протягом 2016-2019 рр. було відпрацьовано 5408 пастко/діб, 

відловлено та досліджено 794 екз. дрібних ссавців. Дослідження проводили за допомогою біологічного та бактеріологічного 

методів. 

На наявність збудника Yersinia досліджені дрібні ссавці щонайменше 13 видів: Sorex spp., Neomys spp., Crocidura spp., Rattus 

norvegicus, Аpodemus agrarius, Micromys minutus, Mus spicilegus, Sylvaemus tauricus, Sylvaemus sylvaticus, Sylvaemus uralensis, 

Cricetulus migratorius, Clethrionomys glareolus, Microtus spp. Деякі дрібні ссавці відносились лише до роду через важкість 

морфологічної ідентифікації близьких видів. Фоновим видом у відловах була миша лісова (S. sylvaticus), питома вага якої склала 

більше 50% від загальної кількості. 

В останні роки в Одеській області частіше реєструється миша жовтогорла (S. tauricus) як порівняно новий вид для регіону. В 

деяких біотопах вона досягає високої чисельності та активно залучається в епізоотологічний процес, що підтверджують 

лабораторні дослідження. 

Саме від жовтогорлих мишей при бактеріологічному дослідженні дрібних ссавців було ізольовано 2 культури Y. enterocolitica. 

Гризуни були відловлені на території Саратського району, смт Сарата (ліс) та Тарутинського району, с. Бородіно (ліс).  

Виділення культури Y. enterocolitica свідчить про наявність гострого епізоотичного процесу та циркуляції збудника ієрсиніозу в 

природних біотопах Одеської області, що може помітно вплинути на епідемічну ситуацію щодо цієї інфекції.   
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# 481. Features of Tularemia Infection in Sumy Oblast. Retrospective analysis. Acarology Aspect 

Pidopryhora R.1, Nebogatkin I.2 

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

 

The study of the epizootic process patterns of tularemia infection is extremely important taking into account its outbreak in Sweden in 

2019 (about 1000 cases).  

The research objective was to study the characteristics of tularemia infection and the importance of Ixodic ticks in its circulation in 

Sumy Oblast.  

Ixodic ticks were collected using on the "flag" and from feeders, and testing was performed using bacteriological (bioassay) and 

serological (RNAt) methods. PAST 3.22 was used for statistical analysis; for mapping – QGIS 3.8. 

Seven species of Ixodic ticks were found in Sumy Oblast: Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis punctata, Ixodes apronophorus, 

I. lividus, I. ricinus, I. trianguliceps, I. vespertilionis. Since 1968, 263,000 ticks of only two predominant species I. ricinus and 

D. reticulatus have been studied. Fifty-five (55) (26.96% of total number of ticks) Francisella tularensis cultures were isolated from the 

ticks in 14 districts (77.78%), and 183 positive serological results of tularemia (31.44%) were revealed. The ratio of species in the 

positive pools was 1:6.25 (I. ricinus to D. reticulatus, respectively). The Mann-Kendal test revealed a statistically significant upward 

trend in the number of D. reticulatus (S=302, Z=2.18 at p=0.028) in catches by year. The correlation coefficient between the positive 

results for tularemia and the number of ticks studied in the oblast districts was 0.99 (p=0.002). Using cluster analysis (Euclidean 

distance), 6 groups of districts were identified in terms of tick-borne threat for tularemia, and a corresponding map was compiled. 

Tularemia in Sumy Oblast remains relevant due to landscape and geographical features of the territory, labor sociology and 

employment, patterns of the epizootic process. The leading role of D. reticulatus in the circulation of tularemia has been proven. Study 

of Ixodic ticks allowed identifying the causative agent of tularemia and determining foci for effective prevention. To increase the 

sensitivity and efficiency of studies, it is necessary to use molecular genetic methods (PCR) simultaneously. 

 

# 481. Особливості туляремійної інфекції на Сумщині. Ретроспективний аналіз. Акарологічний аспект 

Підопригора Р.1, Небогаткін І.2 

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

 

Вивчення закономірностей протікання епізоотичного процесу туляремійної інфекції надзвичайно актуальна, враховуючи її 

спалах у Швеції в 2019 році (близько 1000 хворих). Задача роботи: дослідити особливості туляремійної інфекції і значення 

іксодових кліщів в її циркуляції на Сумщині. 

Збір іксодових кліщів проводився методами на «прапор» і з живителів, а дослідження ‒ бактеріологічним (біопроба), 

серологічними (реакція нейтралізації антитіл, РНАт) методами. Для статистичного аналізу використовували пакет PAST 3.22, для 

складання карт ‒ QGIS 3.8. 

На території Сумської області виявлено сім видів іксодових кліщів: Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis punctata, Ixodes 

apronophorus, I. lividus, I. ricinus, I. trianguliceps, I. vespertilionis. За період з 1968 року досліджено 263 000 кліщів тільки масових 

видів I. ricinus і D. reticulatus. Від досліджених кліщів виділено 55 культур (26,96% від загальної кількості) Francisella tularensis на 

території 14 районів (77,78%) і виявлено 183 позитивних серологічних результати на туляремію (31,44%). Співвідношення видів 

в позитивних пулах 1 до 6,25 (I. ricinus до D. reticulatus відповідно). Манн-Кендал тест виявив статистично значиму тенденцію 

зростання кількості D. reticulatus (S=302, Z=2,18 при p=0,028) в уловах по роках. Коефіцієнт кореляції між позитивними 

результатами на туляремію і кількістю досліджених кліщів по районах області склав 0,99 (p=0,002). З допомогою кластерного 

аналізу (Евклідова дистанція) виявлено 6 груп районів з точки зору кліщової небезпеки по туляремії і складено відповідну карту. 

Туляремія на Сумщині залишається актуальною зважаючи на ландшафтно-географічні особливості території, соціологію праці та 

зайнятості населення, закономірності епізоотичного процесу. Доведено провідну роль D. reticulatus в циркуляції туляремії. 

Дослідження іксодових кліщів дозволяє ефективно виявляти збудника туляремії та обчеркувати територію осередків для 

проведення ефективної превентивної профілактики. Для збільшення чутливості та ефективності досліджень необхідно 

паралельно використовувати молекулярно генетичні методи (ПЛР). 
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# 526. Leptospirosis in Lviv Oblast: Assessment of Risk Factors 

Semenyshyn O., Kulish I., Vasiunets L., Hatsii L., Pidkovych Yu., Velychko O. 

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Leptospirosis is a significant public health issue in Ukraine and the new cases are reported annually. This disease is mainly associated 

with small rodents. 

The research aim was to study the relationship between the incidence of the disease in people and the number and rate of leptospira 

infected rodents. 

A retrospective epidemiological analysis was used to estimate the incidence rate, a zoological methods were used to study small 

rodents, a microagglutination test (MAT) – to determine the leptospiral infection among rodents, and a correlation-regression analysis – 

for statistical processing.  

667 cases of leptospirosis were reported in Lviv oblast in 2000-2019, an intensive indicator ranged from 0.50 to 2.6 per 100 thousand 

people, no cyclicity was observed. The indicator reached more than 8.0-8.6 per 100 thousand people in some districts, minimum – up to 

1.0 per 100 thousand people. More than 70% of cases were associated with the contact with rodents. 

12,083 specimens of rodents were captured in natural and anthropurgic foci and investigated. Their abundance ranged from 3.57 to 

15.0 samples/100 trap days (on average – 7.87±0.24). Natural infection with leptospira – from 3.59 to 25.7%, on average – 

8.75±0.82%. 1933 specimens of gray rats were captured and investigated, carriers of leptospira were found on average in 

24.26±0.97%. We did not find significant relationship between the rodents’ abundance and the leptospira carrier rate in rodents 

(R=0.21). Also, we did not find significant relationship between the leptospira carrier rate in rodents and the incidence in humans 

(R=0.12). A direct moderate correlation between the number of rodents and the incidence rate was found (R=0.62, p <0.9). 

The incidence rate of leptospirosis was stable, and no cyclicity was observed. It was statistically proven that the leptospiral infection in 

rodents does not correlate with their abundance in nature. The risk of infecting humans with leptospira does not depend on the 

infection in rodents. A reliable correlation was found between the incidence rate of disease in humans and the number of rodents 

captured in nature. 

 

# 526. Лептоспіроз у Львівській області: оцінка факторів ризику 

Семенишин О., Куліш І., Васюнець Л., Гацій Л., Підкович Ю., Величко О. 

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

В Україні лептоспіроз є значною проблемою охорони здоров'я, захворюваність населення реєструється щорічно. Цю хворобу 

переважно пов’язують  дрібними гризунами. 

Метою дослідження було відслідкувати зв'язок захворюваності населення з чисельністю та рівнем зараженості дрібних гризунів. 

Ретроспективний епідеміологічний аналіз використовували для оцінки захворюваності, методи зоологічних досліджень – для 

вивчення дрібних гризунів, реакцію мікроаглютинації (РМА) лептоспір – для виявлення інфікованості гризунів, для статистичної 

обробки – метод кореляційно-регресійного аналізу.  

У Львівській області за 2000-2019 рр. зареєстровано 667 випадки лептоспірозу, інтенсивний показник коливався від 0,50 до 2,6 

на 100 тис. нас., циклічності не спостерігали. У окремих районах цей показник сягав понад 8,0-8,6 на 100 тис. нас., мінімально – 

до 1,0 на 100 тис. нас. Понад 70% випадків пов’язували з контактом із гризунами. У природних та антропургічних осередках 

відловлено та досліджено 12083 екз. мишовидних гризунів. Показники їх чисельності коливались від 3,57 до 15,0 

екз/100 пастко-діб (у середньому – 7,87±0,24). Природна інфікованість лептоспірами – від 3,59 до 25,7%, в середньому – 

8,75±0,82%. Відловлено та досліджено 1933 екз. сірих щурів, лептоспіроносійство виявлено в середньому у 24,26±0,97%. Ми не 

виявили достовірного зв’язку між показниками чисельності гризунів та рівнем лептоспіроносійства (R=0,21). Також, ми не 

виявили достовірного зв’язку між рівнем лептоспіроносійства гризунів та показником захворюваності людей (R=0,12). Виявлено 

прямий кореляційний зв’язок середньої сили між чисельністю мишовидних гризунів та рівнем захворюваності (R=0,62, Р<0,9). 

Захворюваність на лептоспіроз була стабільною, циклічності не спостерігалось. Статистично доведено, що зараженість 

мишовидних гризунів лептоспірами не пов’язана з їх чисельністю у природі. Ризик інфікування людей лептоспірами не залежить 

від зараженості гризунів. Виявлено кореляційний зв’язок  між рівнем захворюваності людей та чисельністю гризунів, 

відловлених в природі.  
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# 704. Tularemia in Ukraine, Retrospective Analysis 

Vydaiko N., Nebogatkin I., Novokhatnii Yu., Bilonyk O., Kuzin I., Chernenko L. 

SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

 

Tularemia has become one of the leading zoonotic infections in Europe for recent years. The objective of the study was to analyze the 

dynamics and characteristics of the current epidemic situation in tularemia. 

The official reporting data and archival materials were used. We also analyzed collection of the Francisella tularensis strains isolated 

from various sources since 1967 and stored in the Reference Laboratory for the Study of Highly Dangerous Pathogens at the Center for 

Public Health of the Ministry of Health of Ukraine. Statistical analysis was performed in MS Excel and PAST 3.22. 

National tularemia control program was arranged in 1944; cases of the disease are registered almost annually, except for 2016 and 

2019. The highest incidence rates were recorded in 1948 – 47,620 cases (13.4 per 100 thousand population), and in 1949 – 16,102 

cases (4.7 per 100 thousand population). A total of 71 tularemia cases were registered from 2003 to 2019, the largest number – 23 

cases were registered in 2005. An oropharyngeal form of tularemia was diagnosed in 7 military personnel who served in the anti-

terrorist operation zone according to the Ukrainian Military Medical Academy in 2016. These cases were not included in national 

statistics and were not analyzed. Patients with tularemia were found in 9 oblasts (36%) of Ukraine. Most of cases were registered in 

Sumy (47.89% of cases), Volyn (21.13%), Donetsk oblasts (11.27%) and Crimea (8.45%), and these 4 oblasts made 88.73% of cases 

in Ukraine. The urban population accounted for 60.63% of all cases, the rural population – 39.44%, children under 17 – 14.08%, 

children from rural areas – 9.87%, or 70% of all sick children. The Mann-Kendal test revealed a statistically significant decrease in the 

number of patients with tularemia (S=-65, Z=2.92 at p=0.003). People were infected during agricultural work, in the forest, and when 

using water bodies for recreational purposes. 

The epidemic situation in tularemia has remained unstable for the recent decade. The fact of insufficient alertness of health workers 

and the need to improve the laboratory diagnosis of tularemia was confirmed. Reducing the volume of deratization and vaccination 

cessation poses real risks for the occurrence and spread of this infection. 

 

# 704. Туляремія в Україні, ретроспективний аналіз 

Видайко Н., Небогаткін І., Новохатній Ю., Білоник О., Кузін І., Черненко Л. 

ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» 

 

В останні роки туляремія в Європі стала однією з провідних зоонозних інфекцій. Завдання роботи – аналіз динаміки та 

характеристика сучасної епідемічної ситуації з туляремії. 

Використані дані офіційної облікової інформації і архівні матеріали. Проведено аналіз колекції штамів Francisella tularensis, 

ізольованих з різних джерел з 1967 року, що зберігаються у Референс-лабораторії з дослідження особливо небезпечних 

патогенів Центру громадського здоров'я МОЗ України (ЦГЗ). Статистичний аналіз проводився в MS Excel та PAST 3.22. 

В 1944 році була організована систематизована національна програма контролю за туляремією, випадки захворювань 

реєструються майже щороку, за винятком 2016 та 2019 років. Найвищі рівні захворюваності зафіксовано в 1948 році – 47 620 

випадків (13,4 на 100 тис. нас.), та у 1949 – 16 102 випадки (4,7 на 100 тис. нас.). За період з 2003 по 2019 роки зареєстровано 

71 випадок захворювання, найбільша кількість у 2005 році – 23 випадки. В 2016 році за даними Української військово-медичної 

академії у 7 військовослужбовців, які несли службу в зоні антитерористичної операції, було діагностовано орофарингеальна 

форма туляремії. Ці випадки не увійшли в загальнодержавну статистику і не аналізуються. Хворі на туляремію виявлені у 9 

областях (36%). Найбільше хворіли люди у Сумській (47,89% випадків), Волинській (21,13%), Донецькій області (11,27%) і 

Криму (8,45%), причому вказані 4 регіони склали 88,73%. Міське населення склало 60,63% від усіх випадків, сільське – 39,44%, 

діти до 17 років – 14,08%, діти з сільських районів – 9,87%, або 70% від усіх дітей, що захворіли. Манн–Кендал тест виявив 

статистично значиму тенденцію зменшення кількості хворих на туляремію (S=-65, Z=2,92 при p=0,003). Інфікування людей 

відбувалося під час сільськогосподарських робіт, у лісі, при використанні водойм з рекреаційною метою. 

Епідемічна ситуація з туляремії в останнє десятиліття залишається нестійкою. Підтверджено факт недостатньої настороги 

медпрацівників і необхідність удосконалення лабораторної діагностики туляремії. Зменшення обсягів дератизації та припинення 

вакцинації створюють реальні ризики для виникнення і поширення цієї інфекції. 
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# 030. Study of the fungistatic properties of the Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricum, Lactobacillus 

rhamnosus complex of cultures against micromycetes of the Aspergillus flavus species 

Yaroshenko M., Orobchenko O., Gerilovych I. 

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

 

Mildew of the genera Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Mucor, Rhizopus are the main factors of spoilage of feed that upon intake, can 

cause diseases of farm animals and birds. To reduce the number of micromycetes in feed, alternative control methods are widely 

applied today using lactic acid bacteria that form lactic, acetic acids, hydrogen peroxide with antifungal properties.  

The fungistatic properties of the Streptococcus  thermophilus, Lactobacillus  bulgaricum, Lactobacillus  rhamnosus complex according to 

the museum strain and field isolate of the Aspergillus  flavus species were studied in accordance with the methods developed in the 

laboratory of toxicological monitoring. In particular, up to 9.0cm3 of the lactic acid bacteria suspensions at concentrations of 2×105 - 

2×109 colony forming units (CFU), 1.0cm3 of spore suspension was added to the test culture and kept at temperatures 18–20 °C and 

36–37 °C for 60, 90 and 120 minutes. The negative control was made by the seeding with introduced Czapek agar with nystatin, 

positive – a clean suspension of A. flavus. Counting the number of grown colonies was carried out on the 3rd, 5th, 7th, 10th and 14th days.  

When studying the fungistatic properties of S. thermophilus, L. bulgaricum, L. rhamnosus on the museum strain and field isolates of A. 

flavus we found that the complex of lactic acid bacteria in the above concentrations and parameters did not affect the inhibition of 

micromycete growth – a continuous growth of A. flavus was found in all concentrations under study. 

Culture complex of S. thermophilus, L. bulgaricum, L. rhamnosus in concentrations of 2×105 - 2×109 CFU in case of exposure for 60, 90 

and 120 minutes at a temperature of 18-20 °С and 37-39 °С did not reveal fungistatic properties in relation to the museum strain and 

field isolate of A. flavus.  

 

# 030. Вивчення фунгістатичних властивостей комплексу культур Streptоcoccus thermophilus, Lactobacillus 

bulgaricum, Lactobacillus rhamnosus щодо мікроміцетів виду Aspergillus flavus 

Ярошенко М., Оробченко О., Герілович І. 

ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" НААН України 

 

Плісеневі гриби родів Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Mucor, Rhizopus є основними факторами псування кормів, які, при 

потраплянні до організму, можуть викликати захворювання сільськогосподарських тварин і птиці. Для зменшення кількості 

мікроміцетів у кормах, в наш час широко застосовують альтернативні методи контролювання з використанням молочнокислих 

бактерій, що утворюють молочну, оцтову кислоти, перекис водню, які володіють антимікотичними властивостями.  

Фунгістатичні властивості комплексу Streptоcoccus thermophilus, Lactobacillus bulgaricum, Lactobacillus rhamnosus, щодо 

музейного штаму та польового ізоляту виду Aspergillus flavus вивчали відповідно до розробленої в лабораторії токсикологічного 

моніторингу методики. Зокрема, до 9,0 см3 зависі молочнокислих бактерій у концентраціях 2×105 - 2×109 колонієутворюючих 

одиниць (КУО) додавали 1,0см3 спорової зависі тест-культури та витримували за температур 18-20 ºС та 36-37 ºС упродовж 60, 

90 та 120 хв. Негативним контролем слугували висіви із внесеним до агару Чапека ністатином, позитивним - «чиста» завись 

A. flavus. Підрахунок кількості колоній, що виросли проводили на 3-, 5-, 7-, 10- та 14-ту добу.  

При вивченні фунгістатичних властивостей S. thermophilus, L. bulgaricum, L. rhamnosus на музейному штамі та польовому ізоляті 

A. flavus встановили, що комплекс молочнокислих бактерій у вище вказаних концентраціях та параметрах не вплинув на 

пригнічення росту мікроміцету: в усіх дослідних концентраціях виявлено суцільний ріст A. flavus. 

Комплекс культур S. thermophilus, L. bulgaricum, L. rhamnosus у концентраціях 2×105 - 2×109 КУО у разі витримки впродовж 60, 

90 та 120 хв за температури 18-20 ºС та 37-39 ºС не виявив фунгістатичних властивостей щодо музейного штаму та польового 

ізоляту A. flavus.  
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# 137. On the Tuberculosis Risk of Healthcare Providers in the Ternopil Oblast 

Kulachkovska I. 

SI Ternopil Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

The work objective was to determine the groups of occupational tuberculosis risk among the workers of oblast healthcare institutions. 

Dynamics of the long-term tuberculosis incidence rates of the above-mentioned groups could is a peculiar kind of the work organization 

indicator of the general medical network, as well as of specialized antituberculosis (anti-TB) facilities.  

Integrated epidemiological method: descriptive, statistical; retrospective epidemiological analysis over the last 20 years, data from 

epidemiological survey cards (Form No. 357/o); evaluation of epidemiological investigation materials.  

Between 2000 and 2020, there were reported from 5 to 17 cases of tuberculosis among the healthcare workers of the oblast healthcare 

institutions, and the proportion made up: from 1% to 2.5% among all patients. During the period under consideration, 236 cases of 

tuberculosis were reported, including 47 – among the healthcare workers of anti-tuberculosis institutions, or 19.9% (almost one in five). 

The retrospective analysis of tuberculosis incidence rates indicate that among the healthcare workers of preventive and treatment 

facilities, the disease was more common among females – 173 cases (73.3%). Age structure: 60 cases of tuberculosis were reported 

among the workers aged from 20 to 30 years (25.4%), 30-40 years – 61 (25.8%), 40-50 years – 56 (23.7%), 50-60 years – 42 

(17.8%), older than 60 years – 17 cases (7.2%). The distribution of the tuberculosis incidence depending on professional activities: 

nursing personnel – 40.3% (95), hospital attendants – 27.5% (65), physicians – 16.9% (40), service personnel – 15.3% (36). Among 

all newly diagnosed cases of the disease, the proportion of extrapulmonary tuberculosis made up 23.3% (55 cases), and pulmonary 

tuberculosis – 76.7% (181 cases).  

Health care providers relate to a group of the occupational risk of tuberculosis. The most vulnerable category is nursing personnel. The 

degree of risk depends upon the prevention and treatment facility profile, compliance with infection control standards, work specifics 

and the contact duration with the pathogen. 

 

# 137. Щодо ризику захворювання  на туберкульоз працівників закладів охорони здоров'я Тернопільської 

області 

Кулачковська І. 

ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Мета роботи – визначення контингентів професійного ризику щодо захворювання на туберкульоз серед працівників закладів 

охорони здоров'я області. Динаміка багаторічних показників захворюваності на туберкульоз вище вказаних контингентів є 

своєрідним індикатором організації роботи, як загальної лікувальної мережі, так і спеціалізованих протитуберкульозних закладів.  

Комплексний епідеміологічний метод: описовий, статистичний; ретроспективний епідеміологічний аналіз за останні 20 років; 

дані карт епідобстеження (Ф357/о); оцінка матеріалів епідрозслідування.  

Впродовж 2000 - 2020рр. серед працівників закладів охорони здоров'я області реєструються від 5 до 17 випадків туберкульозу, 

питома вага: від 1% до 2,5% серед всіх захворілих. За звітний період зареєстровано 236 випадків туберкульозу, в т.ч. 47 – 

серед працівників протитуберкульозних закладів або 19,9% (майже кожен п’ятий).  

Результати ретроспективного аналізу показників захворюваності на туберкульоз засвідчують, що серед працівників лікувально-

профілактичних закладів частіше хворіють жінки – 173 випадки (73,3%). Вікова структура: 60 випадків туберкульозу 

зареєстровано серед працівників від 20 до 30 років (25,4%), 30-40р. – 61 (25,8%), 40-50р. - 56 (23,7%), 50-60р. – 42 (17,8%), 

старше 60р.- 17 випадків (7,2%). 

Розподіл захворюваності на туберкульоз залежно від професійної діяльності: середній медперсонал – 40,3 % (95), молодший – 

27,5% (65),лікарі – 16,9% (40), обслуговуючий персонал – 15,3% (36). Серед всіх вперше діагностованих випадків 

захворювання частка позалегеневих форм складає 23,3% (55 випадів), туберкульоз легень – 76,7% (181 випадок).  

Працівники закладів охорони здоров'я належать до контингентів професійного ризику щодо захворювання на туберкульоз. 

Найбільш вразлива категорія – середній медичний персонал. Ступінь ризику залежить від: профілю лікувально-профілактичного 

закладу, дотримання стандартів інфекційного контролю, специфіки роботи та тривалості контакту зі збудником.    
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# 674. Nucleotide and Amino Acid Variability of ENV Gene of Bovine Leukemia Virus Isolated in Different Oblasts of 

Ukraine 

Ishchenko L.1, Kovalenko H.2, Samofalova D.3, Nykonov S.4, Marushchak L.5, Ishchenko V.4, Galat M.4, Shavanova K.4, Vygovska L.1, 

Spyrydonov V.1 

1Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products of the National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine; 
2Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 
3Institute of Food Biotechnology and Genomics of the NAS of Ukraine; 
4National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; 
5State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise 

 

The ENV gene of Bovine Leukemia virus (BLV) is the precursor of the two enveloped glycoproteins of the gp51 and gp30 viruses, which 

are crucial for the life cycle of the pathogen as they are involved in the binding of the virus to the target cell. In addition, gp51 plays a 

major role in the immunological reactions. Accordingly, changing the amino acid sequence of gp51 can lead to a change in its 

physiological activity. And this may probably affect the immune response of an infected animal. 

The aim: to conduct bioinformatic analysis of the nucleotide and amino acid variability of a portion of the ENV gene encoding gp51 of 7 

Ukrainian BLV isolates and to elucidate the genetic relationships between them and NCB BLV isolates. 

The ENV gene nucleotide sequences 723 bp size sequenced by Sanger method used ABI 3130 (USA). For multiple alignment, the online 

resource Clustal Omega was used. The online tool IQtree and the program Geneious (Biomatters Ltd, New Zealand) were used for the 

building of the phylogenetic tree.  

It has been established that Ukrainian BLV's isolates are distributed into three clusters. Most of them are related to the Belgian isolate, 

but BLV's isolates identified in animals from the Kyiv and Sumy oblasts are characterized by phylogenetic proximity to the Australian and 

American BLV isolates. 

Variability of amino acids analysis of BLV isolates isolated from animals in Rivne and Kirovohrad oblasts showed a unique amino acid 

sequence at position 36/37 (alanine/arginine). In isolates that are evolutionarily related to the Belgian isolate, the indicated amino acid 

sequence had a proline/arginine sequence, and in isolates that are evolutionarily closer to the Australian and American isolates - 

alanine/lysine.  

Thus, we studied the nucleotide and amino acid variability of the ENV gene of Ukrainian BLV isolates and found their phylogenetic 

relationships with isolates from other countries. 

 

# 674. Нуклеотидна та амінокислотна варіабельність ділянки гену ENV вірусу лейкозу рогатої худоби, виділеного 

із різних регіонів України 

Іщенко Л.1, Коваленко Г.2, Самофалова Д.3, Никонов С.4, Марущак Л.5, Іщенко В.4, Галат М.4, Шаванова К.4, Виговська Л.1, 

Спиридонов В.1 

1Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБіП України; 
2Інститут ветеринарної медицини НААН України; 
3Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України; 
4Національний університет біоресурсів і природокористування України; 
5Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

 

Ген ENV вірусу лейкозу великої рогатої худоби (ВРХ) є попередником двох оболонкових глікопротеїнів вірусу gp51 і gp30, які 

мають ключове значення для життєвого циклу збудника, вони беруть участь у процесах зв’язування вірусу із лейкоцитами. Крім 

того, gp51 відіграє головну роль в імунологічних реакціях, тому зміна амінокислотного складу gp51 може призводити до зміни 

його фізіологічної активності, що ймовірно може впливати на імунну відповідь інфікованої тварини. 

Мета: провести біоінформатичний аналіз нуклеотидної і амінокислотної варіабельності частини гену ENV, що кодує gp51 7-ми 

українських ізолятів вірусу лейкозу і з'ясувати генетичні зв’язки з ізолятами вірусу лейкозу з базі даних NCBI. 

Нуклеотидні послідовності гену ENV довжиною 723 н.п. секвеновано методом Сенгера на ABI 3130 (США). Для множинного 

вирівнювання використовували онлайн-ресурс Clustal Omega, для побудови філогенетичного дерева ‒ онлайн-інструмент IQtree 

та програму Geneious (Biomatters Ltd, New Zealand). 

Встановлено, що ізоляти вірусу лейкозу виділені в Україні розділяються на три кластери. Більшість із них споріднені із 

бельгійським ізолятом, проте ізоляти вірусу, ідентифіковані у тварин з Київської і Сумської області характеризуються 

філогенетичною близькістю до австралійського та американського ізоляту. 

Аналіз варіабельності амінокислотного складу ізолятів вірусу, які були виділені від тварин з Рівненської і Кіровоградської 

областей, виявив унікальну послідовність амінокислот в позиції 36/37 (аланін/аргінін). У ізолятів, які філогенетично споріднені з 

бельгійським ізолятом, дана амінокислотна позиція має послідовність пролін/аргінін, а в ізолятів, які ближчі до австралійського 

та американського ізоляту, – аланін/лізин.  

Таким чином, нами проведено біоінформатичний аналіз нуклеотидної та амінокислотної варіабельності частини гену ENV що 

кодує білок gp51 в українських ізолятах вірусу лейкозу ВРХ, та охарактеризовано їх філогенетичні зв’язки з вірусом лейкозу 

виділеним в інших країнах. 
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# 008. Strongyloidiasis in Dnipropetrovsk Oblast in 2009-2018 

Shtepa L.1, Nikolaienko S.2, Uhodina L.1, Hrun T.1, Valchuk S.1, Darahan G.3, Kolesnikova I.4, Stepanskyi D.3 
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;  
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 
3Dnipro State Medical University;  
4Bogomolets National Medical University  

 

Introduction. The urgency of the strongyloidiasis problem is due to its significant prevalence, expressive negative impact on the 

human body, polymorphism of clinical manifestations, which complicates the differential diagnostics of diseases.  

Strongyloidiasis is included in the list of AIDS-related diseases. The causative agent is generalized against the background of 

immunodeficiency and can cause the death of AIDS patients.  

According to the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine, 462 cases of strongyloidiasis have been registered in the country for 10 

years, including 143 cases among children, which is 31±2.2%. The prevalence rate was 0.03-0.19 per 100,000 of population. 

The objective of the research was to study the epidemiological situation on strongyloidiasis in Dnipropetrovsk Oblast during 2009-2018. 

Methods. Retrospective epidemiological analysis (data from statistical reporting F-40-zdorov, registers of clinical laboratory results, the 

outcomes of parasitological microscopic studies for strongyloidiasis), statistical method. 

Results. In total, 71 cases of strongyloidiasis have been registered in Dnipropetrovsk Oblast for 10 years, which is 15.4±1.7% of the 

incidence in Ukraine. The incidence rate was 0.3–0.5 per 100,000 of population.  

Cases of strongyloidiasis were recorded among patients in psychiatric clinics, disabled person homes, children in orphanages, and 

agricultural workers. 

The largest number of strongyloidiasis cases in 2009 and 2016 were registered in the patients at the Starodobrovilsk Psychoneurological 

Boarding School for Adults (12 and 16 cases, respectively). 

The proportion of children in the total age structure of patients with strongyloidiasis was 18.3±4.6%. A rare case of strongyloidiasis was 

registered in a 6-month-old child from the Roma family at the Gipsy camp in Dnipropetrovsk Oblast.  

Conclusions. The medical and social significance of strongyloidiasis determines the relevance of further in-depth studies of the 

quantitative and qualitative characteristics of the epidemic process with the identification of risk factors. 

 

# 008. Стронгілоїдоз у Дніпропетровській області за період 2009 - 2018 роки 

Штепа Л.1, Ніколаєнко С.2, Угодіна Л.1,  Грунь Т.1, Вальчук С.1, Дараган Г.3, Колеснікова І.4, Степанський Д.3 
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»;  
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
3Дніпровський державний медичний університет;  
4Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  

 

Вступ. Актуальність проблеми стронгілоїдозу зумовлена значною поширеністю, вираженим негативним впливом на організм 

людини, поліморфізмом клінічних проявів, що утруднює диференційну діагностику захворювань.  

Стронгілоїдоз включено до переліку СНІД-асоційованих хвороб. Збудник генералізується на фоні імунодефіциту і може 

спричиняти смерть хворих на СНІД.  

За даними ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» за 10 років в країні зареєстровано 462 випадки стронгілоїдозу, в т.ч. 

серед дітей – 143 випадки, що складає 31±2,2%. Інтенсивний показник становив 0,03-0,19 на 100 тис. населення. 

Метою роботи було вивчення епідемічної ситуації щодо стронгілоїдозу у Дніпропетровській області за період 2009-2018 рр. 

Методи. Ретроспективний епідеміологічний аналіз (дані галузевої статистичної звітності ф. № 40-здоров, журнали результатів 

клініко-лабораторних досліджень, результатів паразитологічних мікроскопічних досліджень на стронгілоїдоз), статистичний 

метод. 

Результати. Всього за останні 10 років у Дніпропетровській області зареєстровано 71 випадок стронгілоїдозу, що складає 

15,4±1,7% від захворюваності по Україні. Інтенсивний показник становить 0,3-0,5 на 100 тис. населення.  

Випадки стронгілоїдозу реєструвались серед пацієнтів психіатричних лікарень, будинків інвалідів, дітей дитячих будинків, 

працівників сільськогосподарської галузі. 

Найбільша кількість випадків стронгілоїдозу в 2009 та 2016 рр. зареєстрована серед пацієнтів Стародобровільського 

психоневрологічного інтернату для дорослих (12 та 16 випадків відповідно). 

Питома вага дітей у загальній віковій структурі захворілих на стронгілоїдоз складала 18,3±4,6%. У Дніпропетровській області 

зареєстровано рідкісний випадок захворювання на стронгілоїдоз 6-місячної дитини із сім’ї ромів з кочового табору.  

Висновки. Медичне і соціальне значення стронгілоїдозу визначають актуальність подальших поглиблених досліджень 

кількісних і якісних характеристик епідемічного процесу з визначенням чинників ризику. 

  



Infectious Diseases of Humans and Animals - Інфекційні хвороби людини і тварин 
Poster Presentations – Постерні доповіді 

100 
 

# 012. Spread of Aujeszky's Disease in Population of Wild Boars in Ukraine 
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1State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise; 
2Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 
3State Scientific and Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms 

  

Relevance. Aujeszky's disease (pseudorabies) is an infectious disease of farm animals of all species, fur-bearing animals, and rodents, 

and in pigs, it is manifested as a typical latent infection with the persistence of the virus.  

The study aimed to conduct a retrospective epizootological monitoring of the disease among wild boars in Ukraine. 

Materials and methods. The analysis was carried out based on the official veterinary reports of the State Service of Ukraine on Food 

Safety and Consumer Protection. Wild boar blood sera were collected after shooting during the 2014-2019 hunting seasons across 

various hunting grounds in all Oblasts of Ukraine. 

Results. During the period from 2014 through 2019, 3,608 samples of wild boar blood sera were tested, and 811 positive tests were 

obtained for Aujeszky's disease in wild boars, which accounts for 22.5% of the studied population of this animal species. 

The seropositivity of boars to Aujeszky's disease for the analyzed period was the highest in 2015 – 46.2 %, and the lowest in 2017 – 

12.5 %. In general, during the analyzed period, there is a slight tendency to lower cases of seropositivity of wild boars to Aujeszky's 

disease. 

The indicator of seroprevalence of wild boars to Aujeszky's disease virus on the territory of Ukraine during the analyzed period ranged 

from 45% in Zakarpattia Oblast to 8.3% in Zaporizhzhia Oblast. The highest rates of seroprevalence of wild boars to Aujeszky's disease 

were found in five oblasts: Zakarpattia, Ternopil, Kharkiv, Rivne, and Zhytomyr. The lowest percentage of wild boars with positive test 

results was observed in Mykolaiv, Volyn, Donetsk, Kherson, and Zaporizhzhia Oblasts.   

Conclusions. The results of six-year serological monitoring of wild pigs in Ukraine for Aujeszky's disease revealed that the 

seroprevalence of the studied population of this animal species was 22.5%.  

It was found that the epizootic situation regarding Aujeszky's disease among wild boars in different Oblasts of Ukraine is not uniform 

and has its specific characteristics. 

 

# 012. Розповсюдження хвороби Ауєскі серед поголів’я диких свиней в Україні 

Уховський В.1, Полупан І.1, Дрожже Ж.1, Романов О.2, Корнієнко Л.1, Карпуленко М.1, Меженська Н.3, Меженський А.1 
1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; 
2Інститут ветеринарної медицини НААН України; 
3Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів 

 

Актуальність. Хвороба Ауєскі (псевдосказ) – це інфекційна хвороба сільськогосподарських тварин усіх видів, хутрових звірів і 

гризунів, а у свиней – це типова латентна інфекція з персистуванням вірусу.  

Мета роботи. Провести ретроспективний епізоотологічний моніторинг щодо хвороби серед поголів’я диких свиней на території 

України. 

Матеріали і методи. Аналіз був проведений за даними офіційної ветеринарної звітності Держпродспоживслужби. Сироватки 

крові диких свиней були відібрані після відстрілу в сезони полювання 2014–2019 років з територій різних мисливських угідь усіх 

областей України. 

Результати досліджень. За період з 2014 по 2019 рік включно, було досліджено 3608 проб сироваток крові диких свиней та 

отримано 811 позитивних реакцій щодо хвороби Ауєскі диких свиней, що складає 22,5 % від дослідженого поголів’я цього виду 

тварин. 

Серопозитивність свиней до хвороби Ауєскі за аналізований період була найвищою у 2015 році – 46,2 %, а найменшою у 2017 

році – 12,5 %. Загалом за аналізований період спостерігається незначна тенденція до зменшення випадків серопозитивності 

диких свиней до хвороби Ауєскі. 

Показник серопревалентності диких свиней щодо вірусу хвороби Ауєскі на території України, за аналізований період коливався в 

межах від 45 % у Закарпатській області, до 8,3 % у Запорізькій області. Найвищі показники серопревалентності диких свиней до 

хвороби Ауєскі були виявлені у п’яти областях: Закарпатська, Тернопільська, Харківська, Рівненська і Житомирська. У таких 

областях, як: Миколаївська, Волинська, Донецька, Херсонська та Запорізька спостерігався найнижчий відсоток позитивно 

реагуючого поголів’я диких свиней.  

Висновки. За результатами шестирічного серологічного моніторингу диких свиней в Україні щодо хвороби Ауєскі встановлено, 

що показник серопревалентності складає 22,5 % від дослідженого поголів’я цього виду тварин.  

Встановлено, що епізоотична ситуація щодо хвороби Ауєскі серед диких свиней в різних областях України не одноманітна і має 

свої особливості. 
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# 055. Changes in Lymphocytic Profile of Peripheral Blood in Adults with Pertussis 

Ivanchenko N. 

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Pertussis is still a public health problem in most countries of the world. Whole-cell and acellular pertussis vaccines do not create lifelong 

immunity, and a decrease in immune defense after vaccination or illness leads to the disease of adults who act as a source of infection 

for young children. The genetic changes leading to the discrepancy between the vaccine and clinical strains of Bordetella pertussis 

bacteria are a separate reason. The pertussis immunology remains the most obscure aspect of pathogenesis. 

Objective: to study the indicators of the relative number of peripheral blood lymphocyte subpopulations and their ratio in adults with 

pertussis, namely: common T-lymphocytes (CD3+/CD45+), T-suppressors (CD3+CD8+/CD45+), T-helpers (CD3+CD4+/CD45+), NK- 

cells (CD16+56/CD45+), B-lymphocytes (CD19+/CD45+), immunoregulatory index of T-helpers/T-suppressors, total leukocyte antigen 

(TLA, CD45), T-lymphocytes/cytotoxic cells (CD3+CD4+CD8+/CD45+). A total of 81 adult patients with pertussis symptoms were 

examined. We used a BD FACSCalibur cytofluorometer (BD Biosciences, USA), and EDTA transport medium. 

Women accounted for 66.5%, the proportion of men was 33.5% among the patients with pertussis. The mean age of patients was 

35±11.31 years. General T-cells and T-suppressors were increased in 4.23% of patients. T-helpers were down in 5.6% of patients. 

Cytotoxic cells were observed in 35.2%. A decrease in the number of NK cells was observed in 36.6% of patients. B-lymphocytes 

decreased in 5.6% of patients. The deviation of the immunoregulatory index was observed in 30.98%. There was a decrease in the 

total leukocyte antigen (TLA) in 60.56% of patients. There was a strong correlation between the severity of pertussis flow and a 

decrease in total T-lymphocytes, T-helpers and suppressors. 

The analysis of changes in the peripheral blood lymphocytic profile can be used as one of the promising criteria for predicting the 

course of pertussis in adults. 

 

# 055. Зміни лімфоцитарного профілю периферичної крові у дорослих хворих на кашлюк 

Іванченко Н. 

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Коклюш як і раніше залишається проблемою для громадської охорони здоров'я в більшості країн світу. Цільноклітинні і 

безклітинні кашлюкові вакцини не формують довічного імунітету, а зниження імунного захисту після вакцинації або хвороби 

призводить до захворювання дорослих, які виступають джерелом інфекції для маленьких дітей. Окремою причиною є генетичні 

зміни, що призводять до розбіжності вакцинних і клінічних штамів бактерій Bordetella pertussis. Імунологія кашлюку залишається 

найбільш неясним аспектом патогенезу. 

Мета дослідження: вивчити показники відносної кількості субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові та їх співвідношення у 

дорослих хворих на кашлюк, а саме: загальні Т-лімфоцити (CD3+/CD45+), Т-супресори (CD3+CD8+/CD45+), Т-хелпери 

(CD3+CD4+/CD45+), NK-клітини (CD16+56/CD45+), В-лімфоцити (CD19+/CD45+), імунорегуляторний індекс Т-хелпери/Т-

супресори, загальний лейкоцитарний антиген (TLA, CD45), Т-лімфоцити/цитотоксичні клітини (CD3+CD4+CD8+/CD45+). Усього 

був обстежений 81 дорослий хворий із симптомами кашлюку. Використовували цитофлуориметр BD FACSCalibur (BD Biosciences, 

США) і транспортне середовище EDTA. 

Серед хворих на кашлюк жінки становили 66,5%, частка чоловіків склала 33,5%. Середній вік пацієнтів становив 35±11,31 

років. Загальні Т-клітини і Т-супресори були підвищені у 4,23% пацієнтів. Т-хелпери були знижені у 5,6% пацієнтів. 

Цитотоксичні клітини спостерігалися в 35,2% випадків. Зниження кількості NK-клітин спостерігалося у 36,6% хворих. В-

лімфоцити зменшилися у 5,6% хворих. Відхилення імунорегуляторного індексу спостерігалося в 30,98%. У 60,56% хворих 

спостерігалося зниження загального лейкоцитарного антигену (ЗЛА). Було виявлено тісний взаємозв’язок між тяжкістю перебігу 

кашлюку і зниженням загальної кількості Т-лімфоцитів, Т-хелперів і супресорів. 

Аналіз змін лімфоцитарного профілю периферичної крові може бути використаний як один з перспективних критеріїв 

прогнозування перебігу кашлюку у дорослих. 
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# 070. Study Of The Viability Of Microorganisms Museum Strains During Long-Term Storage In Lyophilized State 

Peretyatko O., Yagnuk I., Sklyar N., Bolshakova G. 

SI Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology of the NAMS of Ukraine 

 

Introduction. Collections of microorganisms play a key role in the conservation of a wide range of bacterial biological resources that 

are used for research in various fields of medicine and biotechnology. The primary task of the microorganisms museums is to ensure 

long-term storage of strains in a functionally active state without changes in their phenotypic and genetic properties. The aim of the 

study was to determine the viability of bacterial cultures, which have long been stored in the Museum of Microorganisms of the 

Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology of NAMSU.  

Methods. 82 lyophilized specimens were the objects of the study - 57 strains of Escherichia coli collected in the period 1946-1974 and 

25 strains of Staphylococcus aureus collected in the period 1930-1986. Lyophilized specimens were stored in the museum's collection 

for 15-62 years. Survival of the reclaimed microorganisms strains was determined by the Koch method.  

Results. The viability of 41 strains of E. coli and 23 strains of S. aureus was restored, which amounted to (71,9±5,9) % and 

(92,0±5,4) %, respectively. 5,3% of the reclaimed strains of E. coli and 10,0% of S. aureus showed 100% survival, which corresponded 

to the number of viable cells of 109 CFU/ml. During statistical processing of the results, no correlation was found between the number 

of CFU and specimen storage time (r = 0). Thus, in strains stored in the lyophilized state for more than 60 years, the number of viable 

cells during reclamation approached the maximum values and amounted to 5×108 CFU/ml, while samples stored for less than 15 years 

were unviable.  

Conclusion. Survival rates did not depend on lyophilized cultures storage time, but on the quality of lyophilization.  

 

# 070. Вивчення життєздатності музейних штамів мікроорганізмів при довготривалому зберіганнні у 

ліофілізованому стані 

Перетятко О., Ягнюк Ю., Скляр Н., Большакова Г. 

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» 

 

Вступ. Колекції мікроорганізмів відіграють ключову роль у збереженні широкого спектру бактеріальних біологічних ресурсів, які 

використовуються для проведення наукових досліджень у різних галузях медицини та біотехнології. Першочерговим завданням 

музеїв мікроорганізмів є забезпечення довготривалого зберігання штамів у функціонально активному стані без змін фенотипових 

та генетичних властивостей. Метою дослідження було визначення життєздатності бактеріальних культур, що тривалий час 

зберігались у Музеї мікроорганізмів Інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук 

України.  

Методи. Об’єктами дослідження були 82 ліофілізованих зразка – 57  штамів Escherichia coli, вилучених у період 1946-1974 рр. 

та 25 штамів  Staphylococcus aureus, вилучених у період 1930-1986 рр. Ліофілізовані зразки зберігались у колекції музею від 15 

до 62 років. Виживання рекультивованих штамів мікроорганізмів визначали за методом Коха.  

Результати. Відновлено життєздатність 41 штаму E. coli та 23 штамів S.  aureus, що складало (71,9±5,9) % та (92,0±5,4) % 

відповідно. Причому, у 5,3 % рекультивованих штамів E. coli та у 10,0 % S. aureus виявлено стовідсоткове виживання, що 

відповідало кількості життєздатних клітин 109 КУО/мл. При проведенні статистичної обробки результатів не виявлено 

кореляційної залежності між кількістю КУО та терміном зберігання зразка (r=0). Так, у штамів що зберігались у ліофілізованому 

стані понад 60 років, кількість життєздатних клітин при рекультивуванні наближалась до максимальних значень та складала 

5×108 КУО/мл, а зразки, що зберігались менш ніж 15 років виявились нежиттєздатними.  

Висновок. Показники виживання залежали не від строків зберігання ліофілізованих культур, а від якості ліофілізації.  
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# 105. A Method for Reducing Cell Prion Content in Animals 

Kozak M.1, Mitina N.2, Zaichenko A.2, Petruh I.1, Ostapiv D.1, Vlizlo V.3 

1Institute of Animal Biology of the NAAS of Ukraine; 
2Lviv Polytechnic National University; 
3S. Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies 

 

Transmissible spongiform encephalopathies or prion infections are neurodegenerative diseases affecting humans as well as animals and 

caused by an infectious misfolded amyloidogenic prion protein. There are no effective therapies for these disorders, but antisense 

oligonucleotides (asODNs), a new class of synthetic single stranded molecules of nucleic acids, are promising tool for the 

treatment/prevention of diseases.  

The aim of the research was to develop a method for reducing cell prion content to avoid its transformation into an infectious misfolded 

amyloidogenic form in order to prevent the development of neurodegeneration.  

Methods of radical polymerization of functional monomers for the synthesis of polymers were used in this study. The binding of polymer 

to asODNs was investigated by turbidimetry and free diffusion in agarose gel. Experiments with laboratory rats (Rattus norvegicus var 

alba) were carried out in accordance with the requirements of the current legislation. The polymer-asODNs complex was administered 

intravenously into the tail vein of rats. 48 hours after injection, animals were decapitated and brain, spleen, and small intestine were 

sampled for the examination. The levels of cell prion were measured using Western blot analysis. 

It was found that the cellular prion content in the brain decreased by 48.0 ± 5.2% (p <0.05). AsODNs alone or polymer alone did not 

reduce prion content. AsODN–polymer complex caused a substantial decrease in the content of cellular prion by 82.4 ± 9.5% (p <0.05) 

in the spleen. Similar to the spleen, the small intestine has the lowest content of cellular prion in animals injected with complexes of 

asODNs-polymer. The method is safe and does not cause inflammatory, allergic reactions and deaths.  

The method allows to control of cellular prion biosynthesis at the translation level without affecting the synthesis of other proteins and 

is promising for the prevention of prion infections.  

 

# 105. Метод зниження вмісту клітинного пріону у тварин 

Козак М.1, Мітіна Н.2, Заіченко О.2, Петрух І.1, Остапів Д.1, Влізло В.3 
1Інститут біології тварин НААН України; 
2Національний університет «Львівська політехніка»; 
3Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 

 

Трансмісивні спонгіформні енцефалопатії або пріонні інфекції це нейродегенеративні захворювання, які вражають як людину так 

і тварин, і є спричиненими пріонами – інфекційними амілоїдогенними протеїнами зі зміненою структурою. Ефективних методів 

лікування цих розладів не існує, але антисенс-олігонуклеотиди (aсОДН), новий клас синтетичних одноланцюгових молекул 

нуклеїнових кислот, є перспективним інструментом для лікування/профілактики захворювань. 

Метою дослідження було розробити метод зниження вмісту клітинних пріонів, щоб уникнути їхнього перетворення в інфекційні 

амілоїдогенні форми та запобігти розвитку нейродегенерації. 

У цьому дослідженні використовувались методи радикальної полімеризації функціональних мономерів для синтезу полімерів. 

Зв'язування полімеру з асОДН досліджували за допомогою турбідиметрії, а також вільної дифузії в гелі агарози. Експерименти з 

лабораторними щурами (Rattus norvegicus var alba) проводились відповідно до вимог чинного законодавства. Комплекс полімер-

асОДН вводили внутрішньовенно у хвостову вену щурів. Через 48 год після ін'єкції тварин декапітували, а для обстеження 

відібрали мозок, селезінку та тонкий кишечник. Рівні клітинного пріона визначали за допомогою Вестерн-блот-аналізу. 

Встановлено, що вміст клітинного пріона в мозку зменшився на 48,0±5,2% (р <0,05). АсОДН окремо і полімер окремо не 

зменшували вміст пріонів. AсОДН-полімерний комплекс спричинив значне зменшення вмісту клітинного пріона на 82,4±9,5% (р 

<0,05) у селезінці. Подібно до селезінки, у тонкому кишечнику виявлено найменший вміст клітинного пріона у тварин, яким 

вводили комплекси асОДН з полімером. Розроблений метод безпечний і не викликає запальних, алергічних реакцій та 

летальних випадків. 

Метод дозволяє контролювати біосинтез клітинного пріона на рівні трансляції, не впливаючи на синтез інших білків, і є 

перспективним для профілактики пріонних інфекцій. 
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# 144. Viral Hepatitis B Incidence Analysis in Lviv Oblast in 2018  

Fedoriachenko U.1,2, Pavliv R.1,2 
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 
2SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine  

  

Viral hepatitis B is a socially significant infectious disease characterized by high incidence rates, wide spread, and transition to chronic 

forms. An excess of the state average incidence rate of viral hepatitis B was recorded in Lviv Oblast in 2018.  

Statistical, epidemiological analysis of viral hepatitis B incidences was carried out in Lviv Oblast in 2018.  

107 cases of viral hepatitis B were registered in Lviv Oblast in 2018, of which 1 case in children, versus 101 cases in 2017. The intensive 

rate was 4.21 in 2018 and 4.00 in 2017, while the average state rate was 3.34 in 2017 and 3.42 in 2018. The urban population (60.7% 

of cases) and males (53.2% of cases) dominated among the patients in the Oblast. Risk groups: among men – age 50 years and older 

(43.8%), among women – age 25-49 years (52% of cases). In 2018, 11 cases of hepatitis B infection related to the provision of medical 

care against 10 in 2017 were registered. The share of nosocomial infections in the overall structure of infections related to the provision 

of medical care amounted to 64.7% compared to 71.4% in 2017. 12 cases of infection with viral hepatitis B were registered among 

medical professionals. 92 hepatitis B carriers were found among 15,569 blood donors examined for HBsAg (0.5% positive). Surgeries 

predominate among the probable factors of infection; the share in the total structure of factors is 18.7%. Positive results were found 

during the screening of population risk groups for the determination of HBsAg. In 2018, 10,822 people from risk groups were examined 

for diagnostic purposes, 286 people were identified with a positive result – 2.6%. For the purpose of epidemiological surveillance, 

51,277 people from the risk groups were examined; HBsAg was found in 186 people – 0.3% of those examined. The prevalence is 

18.68 per 100 thousand population.  

The analysis of viral hepatitis B incidence, conducting screening studies to identify markers of viral hepatitis will reveal the real state of 

viral hepatitis B prevalence, which will prevent the further spread of the infection.  

  

# 144. Аналіз захворюваності на вірусний гепатит В у Львівській області за 2018 рік 

Федоряченко У., Павлів Р. 
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Вірусний гепатит В - соціально значиме інфекційне захворювання, характеризується високими показниками захворюваності, 

значним поширенням, переходом у хронічні форми. У Львівській області у 2018 році зареєстровано перевищення 

середньодержавного показника захворюваності на вірусний гепатит В.  

Здійснено статистичний, епідеміологічний аналіз захворюваності на вірусний гепатит В у Львівській області за 2018 рік.  

У Львівській області у 2018 році зареєстровано 107 випадків вірусного гепатиту В,з яких 1 – серед дітей, проти 101 у 2017 році. 

Інтенсивний показник становив 4,21 у 2018 році та 4,00 у 2017 при середньодержавному показнику 3,34 у 2017 році та 3,42 у 

2018. В області серед хворих домінувало міське населення (60,7% захворілих) та особи чоловічої статі (53,2% захворілих). 

Групи ризику: серед чоловіків - вік 50 років і старше  (43,8%), серед жінок – вік 25-49 років (52% захворілих). У 2018 році 

зареєстровано 11 випадків інфікування гепатитом В, пов’язаних з наданням медичної допомоги, проти 10 у 2017. Частка 

випадків нозокоміальної інфекції у загальній структурі інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги, становила 64,7% 

проти 71,4% у 2017 році. Серед медиків зареєстровано 12 випадків інфікування гепатитом В. Виявлено 92 носії гепатиту В 

серед15569 обстежених на HBsAg донорів крові (0,5% позитивних). Серед імовірних факторів інфікування переважають 

хірургічні послуги, частка у загальній структурі факторів  – 18,7%. Виявлено позитивні результати під час обстеження груп 

ризику населення для визначення HBsAg. За 2018 рік з діагностичною метою обстежено 10822 особи з груп ризику, виявлено 

286 осіб з позитивним результатом (2,6%). З метою епідеміологічного нагляду обстежено 51277 осіб з груп ризику, у 186 осіб 

виявлено HBsAg (0,3% -   обстежених). Поширеність  - 18,68 на 100 тис. населення.  

Аналіз захворюваності на вірусний гепатит В, проведення скринінгових досліджень для виявлення маркерів вірусних гепатитів 

дозволить виявити реальний стан поширеності вірусного гепатиту В, що допоможе запобігти подальшому розповсюдженню 

інфекції. 
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# 159. The Incidence of Tuberculosis in Children as Indicator of the Epidemic Situation in Society 

Sukhorukova H.1, Makhota L.1, Chumachenko T.2 

1SI Kharkiv Oblast Laboratory Centerof the MoH of Ukraine 
2Kharkiv National Medical University 

 

Tuberculosis (TB) epidemy has been going on in Ukraine since 1995. When morbidity indicators stabilized, there is no tendency to 

decrease in the proportion of bacillary forms, which contributes to the further spread of infection in society.  

Objective. To identify and evaluate the factors that influenced the TB incidence among the children in certain territories (for example, 

Kharkiv oblast). 

The observational and prospective cohort epidemiological study was carried out between 2010 and 2019. QGIS 3.4.6 was used for GIS 

analysis. 

In 2010-2019, 11,215 cases of respiratory TB were recorded in the oblast, of which 430 in the age group of 0-17 years old (3.8%). The 

incidence rates per 100 thousand children population ranged from 13.85 (2011) to 6.86 (2016) and all years (except 2016) exceeded 

the average in Ukraine. Bacterial excretion was found in 21.6% (93 cases). 

More cases were reported among adolescents of 15-17 years old (37.6%), the proportion of other age groups is almost the same (0-4 

years – 20.4%, 5-9 – 21.2%, 10-14 – 20, 2%). 

Contact with TB patients was established in 39.6% of cases. In the 0-14 age group, 43.3% of patients had TB sick in the family or 

periodic contact with sick relatives. Contact with TB patients was found in 27.6% of adolescents.  

As for the districts where the long-term average incidence rates of the population exceeded the average in the oblast, 159 cases of 

children's TB were found (67.1% of the cases recorded in the districts).  

In the age group of 15-17, 77.4% of cases where no contact with a TB patient was detected were registered in cities (Kharkiv – 39, 

others – 26).  

There is no downward trend in the TB incidence among the children’s population indicating the preservation of the infection reservoir in 

society. Children of a younger age group were more often infected by close household contacts. The risk of TB increases with age due 

to random contacts in society. Prevention of TB in the first group should be directed to the timely identification of patients, and among 

adolescents – including sanitary educational work and involvement in preventive examinations.  

 

# 159. Захворюваність дітей на туберкульоз як індикатор епідемічної ситуації в суспільстві  

Сухорукова Г.1, Махота Л.1, Чумаченко Т.2 
1ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» 
2Харківський національний медичний університет 

 

В Україні з 1995 року триває епідемія туберкульозу (ТБ). При стабілізації показників захворюваності відсутня тенденція до 

зменшення питомої ваги бацилярних форм, що сприяє подальшому розповсюдженню інфекції в суспільстві.  

Мета. Виявити і оцінити чинники, що вплинули на захворюваність дитячого населення ТБ на окремих територіях (на прикладі 

Харківської області). 

Проведено за період 2010-2019 рр. обсерваційне і проспективне когортне епідеміологічне дослідження. Для ГІС-аналізу 

використовували QGIS 3.4.6. 

За 2010-2019 рр. в області зареєстровано 11215 випадків ТБ органів дихання, з них у віковій групі 0-17 років – 430 (3,8%). 

Показники захворюваності на 100 тис. дитячого населення коливалися з 13,85 (2011 р.) до 6,86 (2016 р.) і всі роки (крім 2016 

р.) перевищували середні по Україні. Бактеріовиділення встановлено у 21,6% (93 випадки). 

Більше випадків зареєстровано серед підлітків віком 15-17 років (37,6%), частка інших вікових груп майже однакова (0-4 роки – 

20,4%, 5-9 р. – 21,2%, 10-14 р. – 20,2%). 

Контакт з хворими ТБ встановлено в 39,6% випадках. У віковій групі 0-14 років 43,3% захворілих мали хворих ТБ в родині або 

періодичні контакти з хворими родичами. У підлітків контакт з хворими ТБ вдалося виявити у 27,6%.  

При розподілі за територією в районах, де середньо багаторічні показники захворюваності населення перевищили середні по 

області, виявлено 159 випадків дитячого ТБ (67,1% від зареєстрованих в районах області).  

У віковій групі 15-17 років 77,4% випадків, де не виявлено контакт з хворим ТБ, зареєстровано у містах (м. Харків – 39, інші – 

26).   

Серед дитячого населення відсутня тенденція до зниження захворюваності ТБ, що свідчить про збереження резервуару інфекції 

у суспільстві. Діти молодшої вікової групи частіше інфікувалися при тісних побутових контактах. З віком ризик виникнення ТБ 

підвищується за рахунок випадкових контактів у суспільстві. Профілактику ТБ в першій групі необхідно спрямувати на своєчасне 

виявлення хворих, а серед підлітків – також на санітарно освітню роботу і залучення на профілактичні огляди.  
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# 175. Virological Monitoring of Enterovirus Infections in Zaporizhzhia Oblast in 2016-2018 

Mahal T., Zelenukhina O., Terekhov R., Mashchak O. 

SI Zaporizhzhia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Virology testing of materials for enteroviruses (EV) is one of the most important elements of the system for epidemiological surveillance 

of poliomyelitis and other enterovirus infections (EVI), carried out as part of the implementation of the National Action Plan to maintain 

the status of a country free of poliomyelitis. Therefore, there is a system of epidemiological surveillance of the EV circulation among the 

population and in the environment in the Zaporizhzhia Oblast. 

The virological method with cell lines RD, L-20B, Hep-2 was used for EV isolation. All EV strains were confirmed in the virology 

reference laboratory of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine, and the polioviruses additionally underwent intra-type 

differentiation at the WHO Regional Reference Laboratory in Helsinki (Finland). 

During 2016-2018, 906 patients were examined for diagnostic purposes, 48 virus strains (5.2%) were isolated, including 34 (3.8%) 

enteroviruses: 5 poliovirus strains, of which 2 (0.2%) are of type 3, 3 (0.3%) type 1, and 29 (3.2%) non-polio enteroviruses (NPEV). 

Nine (1%) viruses of the ECHO group and 1 (0.1%) virus of the Coxsackie B group were detected among NPEVs. During the virological 

examination of samples from 762 healthy children (including 388 – contacts with patients with acute flaccid paralysis), 8 vaccine strains 

of polioviruses and 5 NPEVs were isolated. Wastewater and open water were monitored to study the circulation of EV and polioviruses 

in environmental objects. In the study of 1385 wastewater samples, 14 EV strains (1.0%) were isolated, of which 7 (0.5%) – type 1 

poliovirus, 3 (0.2%) – type 2 polio, and 1 (0.1%) – type 3 polio, and 3 (0.2%) – NPEVs. One (0.4%) NPEV was isolated after testing 

258 water samples from open reservoirs. 

The efficiency of EVI epidemiological surveillance depends on the completeness of the population's EV virological screening. The 

monitoring analysis confirms the circulation of a wide spectrum of EV in the territory of the Zaporizhzhia Oblast, allows tracking the 

change in the sero-landscape of circulating EV, to predict the activity of the EVI epidemiological process, which is the basis for the 

development of operational and preventive measures. 

 

# 175. Вірусологічний моніторинг за ентеровірусними інфекціями в Запорізькій області 2016-2018 роки 

Магаль Т., Зеленухіна О., Терехов Р., Мащак О. 

ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Вірусологічні дослідження матеріалів на ентеровіруси (ЕВ) є одним з найважливіших елементів системи епідеміологічного 

нагляду за поліомієлітом, іншими ентеровірусними інфекціями (ЕВІ), здійснюваного у рамках реалізації Національного плану дій 

з підтримки статусу країни, вільної від поліомієліту. Тому у Запорізькій області діє система епідеміологічного нагляду за 

циркуляцією ЕВ серед населення та у навколишньому середовищі. 

Для ізоляції ЕВ використовували вірусологічний метод із застосуванням клітинних ліній RD, L-20B, Нер-2. Усі штами ЕВ були 

підтверджені у вірусологічній референс лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», а віруси поліомієліту 

додатково пройшли внутрішньотипову диференціацію у Регіональній референс лабораторії ВООЗ у м. Хельсінкі (Фінляндія). 

Протягом 2016-2018 рр. з діагностичною метою обстежено 906 хворих, ізольовано 48 штамів вірусів (5,2%), у тому числі 34 

(3,8%) штами ентеровірусів: 5 штамів поліовірусів, з яких 2 (0,2%) 3 типу, 3 (0,3%) 1 типу та 29 (3,2%) неполіомієлітних 

ентеровірусів (НПЕВ). Серед НПЕВ виявлено 9 (1%) вірусів групи ЕСНО та 1 (0,1%) вірус групи Коксакі В. При вірусологічному 

дослідженні зразків від 762 здорових дітей (у т.ч. 388 – контактні з хворими на гострі мляві паралічі) було ізольовано 8 

вакцинних штамів поліовірусів та 5 НПЕВ. Для вивчення циркуляції ЕВ і поліовірусів в об’єктах довкілля проводиться контроль за 

стічною та водою відкритих водойм. При дослідженні 1385 проб стічних вод, ізольовано 14 штамів ЕВ (1,0%), з яких 7 (0,5%) – 

поліовірус 1 типу, 3 (0,2%) – поліо 2 типу, 1 (0,1%) – поліо 3 типу та 3 (0,2%) – НПЕВ. З 258 проб води відкритих водоймищ 

ізольовано 1 (0,4%) НПЕВ. 

Ефективність епідеміологічного нагляду за ЕВІ залежить від повноти охоплення населення вірусологічним обстеженням на ЕВ. 

Аналіз моніторингу підтверджує циркуляцію широкого спектру ЕВ на території Запорізької області, дозволяє простежити зміну 

серопейзажу циркулюючих ЕВ, прогнозувати активність епідемічного процесу ЕВІ, що є підґрунтям для розробки оперативних та 

профілактичних заходів. 
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# 212. Comparison of three periods of HCV genotyping in Armenia during last fifteen years  

Sargsyants N. 

National Center of Infectious Diseases, Armenia 

 

Background: Genotype distribution of HCV virus has changed substantially during the last 15 years. Armenia unique by approximately 

same prevalence of HCV genotype 1b and 3 according to previous study. 

The aim of the study is the comparison of HCV genotypes prevalence in Armenia in 3 periods of time 2003-2008, 2012-2014 and 2015-

2019. 

Materials/methods: First period of HCV genotyping by Versant™ HCV Genotype 2.0 (LiPA) in Dr.Limbach laboratory, Germany in 116 

patients (83% male) from 2003 to 2008. During second and third periods from January 2012 to November 2014 blood samples of 311 

HCV-infected patients (72% male) and from January 2015 to November 2019 blood samples of 325 HCV-infected patients from 13 to 91 

years old (49.05±12.5, 73% male) HCV genotype were checked by Abbott Real-Time™ HCV Genotype II assay in Promtest laboratory, 

Armenia. 

Results: Comparison of HCV genotypes distribution during the period 2015–2019 with our previous data in Table1. Percentage of HCV-

infected patients with non-identified genotype in second and third periods were respectively 0.6% (2 patients) and 0.9% (3 patients).  

Conclusions: In all the three periods of observation HCV predominant genotypes are 1b (36.0% in 2003–2008, 38.8% in 2012–2014 

and 39.1% in 2015–19) and 3a genotype (37.9% in 2003–2008, 36.6% in 2012–2014 and 33.9% in 2015–19). Last 2 periods 

characterized with appearance of mix 1b genotypes (1b/2, 1b/3, 1b+2+4) and genotype 4 in Armenia. Genotype 2 in decrease from 

19% to 12%. 

1 genotype without subtyping determination in increase from 0.9% to 4.5% and 6.5%; subtype 1a decrease from 5.2% to 1.9% in to 

last periods. 

New for Armenia in second observational period genotype 4 was with few cases (1.9%); the same in third period (1.2%).1 genotype 

without subtyping determination in increase from 0.9% to 4.5% and 6.5%; subtype 1a decrease from 5.2% to 1.9% in to last periods. 

 

# 212. Порівняння трьох періодів генотипування ВГС у Вірменії за останні п'ятнадцять років 

Саргсянц Н. 

Національний центр інфекційних захворювань, Вірменія 

 

Вступ. Розподіл генотипів вірусу ВГС істотно змінився за останні 15 років. За даними попереднього дослідження, у Вірменії 

склалася унікальна ситуація з приблизно однаковою поширеністю генотипів ВГС 1b і 3. Метою дослідження є порівняння 

поширеності генотипів ВГС у Вірменії за 3 періоди, а саме з 2003 по 2008 рр,  з 2012 по 2014 рр, та з 2015 по 2019 рр. 

Методи та матеріали. Перший період генотипування ВГС відбувся в лабораторії доктора Лімбаха, Німеччина, методом 

Versant™ HCV Genotype 2.0 (LiPA), у 116 пацієнтів (83% чоловіків) з 2003 по 2008 рік. У другій і третій періоди, з січня 2012 року 

по листопад 2014 року зразки крові 311 ВГС- інфікованих пацієнтів (72% чоловіків) та з січня 2015 року по листопад 2019 року 

зразки крові 325 ВГС- інфікованих пацієнтів у віці від 13 до 91 року (49,05±12,5, 73% чоловіків), генотип ВГС був перевірений за 

допомогою методу Abbott Real-Time™ HCV Genotype II assay в лабораторії Promtest, Вірменія. 

Результати. Порівняння результатів розподілу генотипів ВГС в період 2015-2019 рр. з нашими попередніми даними наведені в 

табл.1. Відсоток інфікованих ВГС-пацієнтів з неідентифікованим генотипом у другому і третьому періодах склав відповідно 0,6% 

(2 пацієнти) і 0,9% (3 пацієнти).  

Висновки. В усіх трьох періодах спостереження переважаючими генотипами ВГС є генотип 1b (36,0% в 2003-2008 рр., 38,8% в 

2012-2014 рр. і 39,1% в 2015-2019 рр.) та генотип 3a (37,9% в 2003-2008 рр., 36,6% в 2012-2014 рр. і 33,9% в 2015-2019 рр.). 

Останні 2 періоди характеризуються появою у Вірменії змішаних генотипів 1b (1b / 2, 1b / 3, 1b+2 + 4) і генотипу 4. Генотип 2 

показав зниження з 19% до 12%. 

Генотип 1 без визначення підтипу збільшується з 0,9% до 4,5% і 6,5%;  

Підтип 1а зменшується з 5,2% до 1,9% в останні періоди. 

Новий для Вірменії в другому періоді спостереження генотип 4 був зафіксований у невеликій кількості випадків (1,9%); те ж 

саме в третьому періоді (1,2%). Генотип 1 без визначення підтипу збільшується з 0,9% до 4,5% і 6,5%; підтип 1а зменшується з 

5,2% до 1,9% в останні періоди. 
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# 277. Studying of Associated Virus-Bacterial Infections of Chickens in Poultry Farms of Ukraine 

Usova L., Rula O., Muzyka D. 

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

 

Introduction: While some pathogens can cause acute or chronic illnesses with specific clinical signs, others cause subclinical 

infections. These pathogens can alter the biological properties of co-infectious agents, causing immunosuppressive conditions. 

Oncogenic viruses are often such associates. 

Methods: The studies were conducted during 2018-2019 on 5 poultry farms in 4 oblasts of Ukraine. Bacteriological, pathohistological, 

molecular genetic studies were performed according to standard methods, serologic - using the ELISA kit "ProFlock ALV-Ag p-27" 

(Synbiotics Zoetis, USA). A total of 283 samples of chickens’ biological material were tested by ELISA and 13 – by PCR with «AvLeu 

F_R» primers (Мetabion international AG, Germany).  

Results: Avian leukosis virus p27 antigen was identified in all studied chickens groups. In 580-day-old chickens, infections rate was 

from 35%, in 156-499-day-old chickens was up to 100%. 

Nonspecific changes of skin, bones and internal organs, were found at autopsy of the birds, that may be related with feeding the bird 

poor quality feed and the impact of infectious agents.  Esherichia coli, Enterobacter agglomerans, Proteus vulgaris, Clostridium spp. 

were isolated from poultry pathology material.  

Сhanges characteristics of neoplastic disease (Marek's disease, avian leukosis) detected by histological examination. Histopathological 

changes in chickens organs were of the same type but were most intensively expressed in chickens aged 169 days. The avian leukosis 

virus was detected in 11 samples from 382-day-old chickens, 2 were negative by PCR. 

Conclusions: Ukrainian poultry farms of have established the circulation of avian leukosis virus, in some of them almost 100% virus-

bearing among chickens of different age groups. Infection of chickens occurs at an early age, the seropositivity of the bird population 

decreases from 100% (age 156 days) to 35% (age 580 days) depending on the age. The course of neoplastic diseases is always 

complicated by bacterial infection. 

 

# 277. Вивчення асоційованих вірусо-бактеріальних інфекцій курей у птахогосподарствах України 

Усова Л., Рула О., Музика Д. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Вступ. В той час, коли одні патогени можуть викликати гострі або ж хронічні захворювання з характерними клінічними 

ознаками, інші спричиняють субклінічні інфекції. Ці патогени здатні змінювати біологічні властивості ко-інфекційних збудників, 

викликати імуносупресивні стани. Онкогенні віруси часто є саме такими асоціантами.  

Методи. Дослідження проведені у 2018-2019 рр. у 5 птахогосподарствах з 4 областей України. Бактеріологічні, патогістологічні, 

молекулярно-генетичні дослідження виконані за стандартними методиками, серологічні – за допомогою тест-системи ІФА 

«ProFlock ALV-Ag p-27» (Synbiotics Zoetis, США). Досліджено 283 зразки біологічного матеріалу від курей методом ІФА, та 13 – 

методом ПЛР з праймерами «AvLeu F_R» (Мetabion international AG, Німеччина).  

Результати. Встановлено наявність антигену р27 вірусу лейкозу у всіх досліджених груп курей. Інфікованість у курей 580-

добового віку становила від 35%, а у курей віком 156-499 діб –до 100%. При розтині птиці виявляли неспецифічні зміни шкіри, 

кісток та внутрішніх органів, що можуть бути пов’язані з годівлею птиці неякісними кормами та впливом збудників інфекційних 

хвороб. З патматеріалу виділено культури Esсherichia coli, Enterobacter agglomerans, Proteus vulgaris, Clostridium spp., що 

належать до умовно-патогенної мікрофлори. При гістологічному дослідженні виявлено зміни, характерні для неопластичних 

захворювань (хвороба Марека, лейкоз птиці). Гістопатологічні зміни в органах курей мали однотипний характер, але найбільш 

інтенсивно були виражені у курей віком 169 діб.  Методом ПЛР вірус лейкозу птиці виявлений в 11 зразках патологічного 

матеріалу від курей 382-добового віку, 2 – негативні.  

Висновки. У птахогосподарствах України встановлено циркуляцію вірусу лейкозу птиці, у деяких з них – майже 100% 

вірусоносійство серед курей різних вікових груп. Інфікування курчат відбувається у ранньому віці, серопозитивність поголів’я 

птиці, залежно від віку, знижується зі 100% (вік 156 діб) до 35% (вік 580 діб). Протікання неопластичних захворювань завжди 

ускладнене бактеріальною інфекцією. 
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# 408. Biological Properties of Pseudomonas aeruginosa Isolated from the Association with Other Poultry Bacterial 

Pathogens     

Vashchyk Ye.1, Fotina T.2 
1National University of Pharmacy; 
2Sumy National Agrarian University 

 

Currently, the term “comorbidity” is more and more frequently used in scientific literature – this is not just the sum of several diseases, 

but their specific interaction, which forms as a result new course variant of each of the integrated diseases. In the pathogenesis of 

comorbid diseases, a significant role is played by the change in the properties of pathogens in the interaction between themselves and 

the macroorganism. However, no such data have been presented for the associated pseudomonosis in poultry in scientific publications. 

The research objective was to study the biological properties of Pseudomonas aeruginosa isolates in association with other bacterial 

pathogens. 

The basic biological properties of 20 isolates during the long-term storage were monitored. These isolates were isolated from the 

bacterial association from 96 samples of pathological material. A comparative analysis of antibiotic resistance (by agar diffusion test) 

and pathogenicity of pigment-free and pigmented P. aeruginosa strains in broiler chickens was carried out. 

These 20 isolates of P. aeruginosa, obtained from the bacterial association, retained viability and pathogenic properties on the slant 

meat-and-peptone agar under the rubber stoppers at a temperature of 4-5 °C for 3 years without intervention, and moreover, 

chromogenesis of the P. aeruginosa isolates was suppressed, but after passage through the biological organism it resumed again. The 

studied P. aeruginosa isolates were multiresistant to antibacterial agents; and there is a tendency to a considerable sensitivity reduction 

of the pathogen to drugs of cephalosporin, fluoroquinolone, and aminoglycoside groups. 

The P. aeruginosa isolates, obtained from the association with bacterial pathogens, are characterized by both a high viability level and 

the ability to suppress and restore chromogenesis, which complicates the diagnosis and promotes the spread of latent forms of 

infection. Among selected 8 pigment-free isolates, compared to those synthesizing pigment (8), antibiotic-resistant strains were 

detected more by 28%, and pathogenic for chickens – by 12.5%. Therefore, the future research perspective will be improving the 

diagnosis of pigment-free strains. 

 

# 408. Біологічні властивості ізолятів Pseudomonas аeruginosa, виділених за асоціації з іншими бактеріальними 

патогенами птиці 

Ващик Є. 1, Фотіна Т. 2 
1Національний фармацевтичний університет; 
2Сумський національний аграрний університет 

 

Сьогодні в науковій літературі активніше використовують термін «коморбідність» – це не просто сума кількох хвороб, а їх певна 

взаємодія, яка формує в результаті нові варіанти перебігу кожного з інтегрованих захворювань. В патогенезі коморбідних 

хвороб значну роль має зміна властивостей збудників за взаємодії між собою та макроорганізмом. Проте таких даних за 

асоційованого псевдомонозу птиці в наукових публікаціях не представлено. 

Мета досліджень: вивчення біологічних властивостей ізолятів Pseudomonas aeruginosa за асоціації з іншими бактеріальними 

патогенами. 

Проведено моніторинг основних біологічних властивостей за довготривалого зберігання 20 ізолятів Р. aeruginosa, що виділено 

за бактеріальної асоціації з 96 зразків патматеріалу від птиці. Здійснено порівняльний аналіз антибіотикорезистентності 

(методом дифузії в агар) та патогенності безпігментних та пігментованих штамів Р. aeruginosa щодо курчат бройлерів. 

20 ізолятів P. аeruginosa, які виділено за асоціативного перебігу, зберігали життєздатність та патогенні властивості на 

скошеному м'ясо-пептонному агарі під гумовими корками за температури 4-5 °С протягом 3 років без жодних втручань, причому 

пігментоутворення ізолятів P. аeruginosa пригнічувалось, але після пасажу через біологічний організм знову відновлювалось. 

Ізоляти P. аeruginosa були полірезистентними до антибактеріальних засобів, ,встановлена тенденція до суттєвого зниження 

чутливості збудника до препаратів груп цефалоспоринів, фторхінолонів, аміноглікозидів. 

Ізоляти P. aeruginosa, отримані за асоціації з бактеріальними патогенами, характеризуються як високим рівнем життєздатності, 

так і здатністю до пригнічення та відновлення пігментоутворення, що ускладнює діагностику та сприяє поширенню прихованих 

форм інфекції. Серед 8 відібраних безпігментних ізолятів у порівнянні з тими, що синтезують пігмент (8), резистентних до 

антибіотиків виявляється більше на 28%, а патогенних щодо курчат — на 12,5%. Перспективою майбутніх досліджень є 

удосконалення діагностики безпігментних штамів P. aeruginosa.  



Infectious Diseases of Humans and Animals - Інфекційні хвороби людини і тварин 
Poster Presentations – Постерні доповіді 

110 
 

# 716. Bacteriological Monitoring of Salmonellosis in Farm Animals and Poultry and Species Spectrum of Pathogens 

Circulating in Ukraine 

Garkavenko T., Andriiashchuk V., Horbatiuk O., Kozytska T., Dybkova S., Mekh N. 

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

 

The epizootic and epidemiological situation with salmonellosis in Ukraine is considered as unfavorable with a tendency to further 

deterioration. Therefore, the objective of the study was to conduct bacteriological monitoring of salmonellosis in farm animals and 

poultry during 2015-2018 and to study species spectrum of the causative agents. 

Using statistical data from the reports of the referent and regional laboratory network of the State Service of Ukraine for Food Safety 

and Consumer Protection, bacteriological monitoring of salmonellosis in farm animals and poultry was carried out during 2015-2018, 

and field isolates of Salmonella were identified. 

Bacteriological monitoring showed that salmonellosis was confirmed in cattle in 0.7% of the studied samples in 2016. There was a 

tendency to a decrease in the incidence in 2017 and 2018 to 0.5% and 0.13%, respectively, possibly do to vaccination of cattle against 

salmonellosis. The incidence of pig salmonellosis was observed during the study period with constant pathogen circulation at the level 

of 0.34-0.38% of positive results among all studied cases. The prevalence of salmonellosis in small cattle was recorded in 2017-2018, 

which amounted to, respectively, 0.22% and 0.33% of confirmed diagnoses. The prevalence of salmonellosis pathogens in poultry was 

observed during the study period with rates of 0.24-0.38% of positive cases for the studied number of birds. The spectrum of 

Salmonella field isolates was represented by Salmonella enteritidis, S. typhymurium, S. gallinarum pullorum, S. dublin, S.typhi suis, 

S. cholerae suis, S.virchow and S.london species. 

According to statistics, the salmonellosis pathogen was constantly observed in cattle and pigs and had a tendency to increase in small 

cattle and poultry during 2015-2018 among the diseases of bacterial etiology that were recorded in Ukraine. Eight (8) species of 

Salmonella circulating in Ukraine were detected. 

 

# 716. Бактеріологічний моніторинг сальмонельозів сільськогосподарських тварин і птиці та видовий спектр 

збудників, циркулюючих на території України 

Гаркавенко Т., Андріящук В., Горбатюк О., Козицька Т., Дибкова С., Мех Н. 

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

 

В Україні епізоотичну і епідеміологічну ситуацію щодо сальмонельозу оцінюють як несприятливу з тенденцією до її подальшого 

погіршення. За необхідності контролю за ситуацією, метою роботи було провести бактеріологічний моніторинг сальмонельозів 

сільськогосподарських тварин і птиці за період 2015-2018 рр. та вивчити видовий спектр збудників. 

За використання статистичних даних зі звітів референсної та регіональних лабораторій Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів був проведений бактеріологічний моніторинг сальмонельозів та 

ідентифіковані польові ізоляти сальмонел. 

Бактеріологічний моніторинг показав, що у 2016 р. серед великої рогатої худоби сальмонельоз був підтверджений у 0,7% 

досліджених зразків. У 2017 і 2018 рр. спостерігалася тенденція до зниження ураженості до 0,5 і 0,13% відповідно, що, 

ймовірно, пов'язано з вакцинацією худоби проти сальмонельозу. Захворюваність свиней на сальмонельоз спостерігалась 

упродовж дослідного періоду за постійної циркуляції збудника на рівні 0,34-0,38 % позитивних результатів серед досліджених. 

Захворювання на сальмонельоз дрібної рогатої худоби реєстрували в 2017-2018 рр., що складало 0,22% та 0,33%, відповідно, 

підтверджених діагнозів. Ураженість птиці збудниками сальмонельозу спостерігалася упродовж дослідного періоду з 

показниками 0,24-0,38% позитивних випадків серед дослідженого поголів’я птахів. Спектр польових ізолятів сальмонел був 

представлений видами Salmonellа enteritidis, S. typhymurium, S. Gallinarum pullorum, S. dublin, S.typhi suis, S. cholerae suis, 

S.virchow, S.london. 

Згідно статистичних даних встановлено, що упродовж 2015-2018 рр. серед захворювань бактеріальної етіології на території 

України, сальмонельоз постійно реєстрували у великої рогатої худоби, свиней, з тенденцією до зростання серед дрібної рогатої 

худоби та птиці. Виявлено 8 видів сальмонел, циркулюючих на території України. 
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# 756. Diphtheria in Ukraine 

Kysliak I.1, Kolesnikova I.2 
1SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
2Bogomolets National Medical University 

 

Diphtheria is one of the bacterial infections, the success in the fight against which can be achieved through immunization of the 

population. The main task of the epidemiological surveillance of diphtheria is to assess the epidemic situation in dynamics and develop 

measures to prevent the occurrence of the disease cases. 

The objective of the research was to study the prevalence of diphtheria in the regions of Ukraine and conduct an analysis of the age 

structure of patients and their vaccination status. 

Epidemiological (statistical forms No. 1, No. 2, monthly reports to WHO have been analyzed) analysis and statistical methods were used 

in the research. 

In 2018-2019, 31 people suffered from diphtheria in Ukraine, including 4 children under the age of 17. Diphtheria cases was registered 

in 7 adults (the age group of 30-35 – 2, 39-46 – 4, and 1 patient was 57) and 3 children of 3, 11 and 15 years old in 2018. All sick 

children were vaccinated against diphtheria with a violation of the vaccination schedule. The first child had a history of 4 vaccinations 

against diphtheria of 6 necessaries at this age, the second – received 2 vaccinations of 5 necessary vaccinations, the third child had 2 

vaccinations of 4 necessaries at this age. Among the sick adults, 2 people (28.5%) did not have vaccination data, the other 5 (71.5%) 

patients did not have a sufficient number of age-related booster vaccinations. Diphtheria cases were recorded in 4 oblasts in 2018: 1 

case ‒ in Kyiv Oblast, 2 sporadic cases – in Zaporizhzhia Oblast, 3 sporadic cases – in Luhansk Oblast, and 4 cases ‒ in Chernihiv Oblast 

(family outbreak). 

The incidence of diphtheria increased 2.5 times (an intensive rate was 0.05 per 100 thousand population) in 2019. 20 adults fell ill (17 – 

in the age group of 21-29, 1 case in persons of 33, 47, 64 years old) and 1 child of 15. There was no data on vaccination in the history 

of vaccinations of 17 people (81%), 4 people (19%) were vaccinated with a violation of the vaccination schedule. The most cases were 

registered in Zakarpattia Oblast – 17, in Khmelnytskyi Oblast – 2, and 1 case in the Luhansk Oblast and Kyiv City. 

Adults prevail among patients with diphtheria in Ukraine. The incidence of adults indicates problems with vaccination against diphtheria 

in the country in 2010-2018. 

 

# 756. Дифтерія в Україні 

Кисляк І.1, Колеснікова І.2 
1ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»  
2Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 

 

Дифтерія є однією з бактеріальних інфекцій, успіх в боротьбі з якою може бути досягнутий завдяки імунізації населення. 

Основним завданням епідеміологічного нагляду за дифтерією є оцінка епідемічної ситуації в динаміці та розробка заходів з 

метою попередження виникнення випадків захворювання. 

Метою дослідження було вивчення розповсюдженості дифтерії в регіонах України, аналіз вікової структури захворілих та їх 

вакцинального статусу. 

Під час дослідження були використані епідеміологічний (статистичні форми № 1, № 2, щомісячні звіти до ВООЗ) і статистичний 

методи. 

У 2018-2019 рр. в Україні на дифтерію перехворіла 31 особа, в т. ч. 4 дитини віком до 17 років. У 2018 р. дифтерія 

зареєстрована у 7 дорослих (2 – з вікової групи 30-35 років, 4 – 39-46 років, 1 особа ‒ 57 років) та 3 дітей (3, 11 та 15 років). Всі 

захворілі діти були вакциновані проти дифтерії з порушенням Календаря щеплень. Перша дитина мала в анамнезі 4 щеплення 

проти дифтерії з 6 необхідних за віком, друга ‒ отримала 2 щеплення з 5 необхідних у її віці, третя дитина мала 2 щеплення з 4 

необхідних у цьому віці. Серед захворілих дорослих 28,5% не мали даних про щеплення, інші 71,5% хворих не мали достатньої 

кількості вікових ревакцинацій. Випадки дифтерії у 2018 р. були зареєстровані в 4 областях: 1 випадок у Київській області, 2 

спорадичні випадки у Запорізькій області, 3 спорадичні випадки в Луганській області, 4 випадки у Чернігівській області (сімейне 

вогнище). 

У 2019 р. захворюваність на дифтерію зросла у 2,5 рази (інтенсивний показник 0,05 на 100 тис. нас.). Захворіло 20 дорослих (17 

– з вікової групи 21-29 років, по 1 випадку у осіб 33, 47, 64 років) та 1 дитина віком 15 років. В анамнезі щеплень у 17 осіб 

(81%) були відсутні дані про вакцинацію, 4 особи (19%) вакциновані з порушенням Календаря щеплень. Найбільше випадків 

зареєстровано в Закарпатській області – 17, в Хмельницькій області – 2 випадки та по 1 випадку в Луганській області та м. Київ. 

В Україні серед хворих на дифтерію переважають дорослі. Захворюваність дорослих свідчить про проблеми з 

вакцинопрофілактикою дифтерії серед населення країни в 2010-2018 рр. 
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# 009. Review on Ebola and Its Public Health Importance 

Murga Soma 

Mizan Veterinary Laboratory Center 

 

Ebola virus is an aggressive pathogen that causes a highly lethal hemorrhagic fever syndrome in humans and nonhuman primates, and 

currently it has emerged as a significant global public health menace due to multiple disease outbreaks in the last 25 years. The viruses 

are non-segmented, negative-sense, single-stranded RNA viruses in the family Filoviridae and the genus Ebolavirus, comprising of six 

antigenically distinct species. Ebola virus disease outbreak (EVD) was first described in the Democratic Republic of Congo (DRC) in 

1976. Its outbreaks and sporadic emergences often hit the African continent, especially sub-Saharan Africa, which happens to be the 

primary endemic zone. Infections caused by Zaire ebolavirus result in the highest lethality in humans with case fatality rates during 

outbreaks ranging from 41% to 90%. In the course of EVD transmission, the natural reservoir host is unknown. However, in Africa, 

different species of fruit bats are presumed natural for EVD. The circulation of EBOV in nature and the mechanisms of its reemergence 

may be complex and may reflect an unappreciated ecological dynamic. Human-to-human transmission occurs through direct contact 

with virus-laden secretions or fluids, and nosocomial transmission is a prominent feature of outbreaks. Cultural practices and traditional 

beliefs, difficult-to-control densely populated urban areas, cross-border transmission, poverty in the affected areas, and transmission in 

healthcare centers due to the lack of human resources, materials, and appropriate facilities are factors that contribute to the significant 

expansion of the infection. The incubation period ranges from 2 to 21 days. However, symptoms usually develop 8–11 days following 

infection. The onset of Ebola virus disease is sudden and early symptoms include; fever and headache, followed by vomiting and 

diarrhea. Patients in the final stage of the disease die with the clinical picture of massive bleeding, severe dehydration, hypovolemic 

shock, and multi-organ failure. The diagnostic and other laboratory tests play a vital role in confirming and excluding suspected cases, 

monitoring disease progression and complications, and discharge planning. Reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) 

and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) are the most frequently utilized tests for laboratory affirmation of the EVD. To date, 

however, no EBOV-specific therapy has been proven efficacious, nor has any therapy achieved regulatory approval for use in humans. 

Consequently, supportive care remains the mainstay of treatment. Despite the fact that no detection of the virus had been discovered in 

Ethiopia so far, it is in medium-risk country because of most people traveling from West Africa to South Africa travels via these 

countries. All the necessary precautions should be made to prevent the virus from entering the country and thus Ethiopian Airlines has 

been informing passengers on ways to reduce risking exposure and preventing the spread of the disease for those traveling to and from 

affected countries. 

 

# 009. Огляд гарячки Ебола та її значення для громадського здоров’я 

Мурга Сома 

Ветеринарний лабораторний центр Мізану, Ефіопія 

 

Вірус Ебола – агресивний патоген, що викликає синдром геморагічної лихоманки з високою летальністю у людей і 

нелюдиноподібних приматів, і наразі становить серйозну глобальну загрозу для громадського здоров'я у зв'язку із численними 

спалахами захворювань за останні 25 років. Це несегментовані, одноланцюгові РНК-віруси з негативною полярністю сімейства 

Filoviridae і роду Ebolavirus, що включають у себе шість антигенно різних видів. Спалах хвороби, викликаної вірусом Ебола 

(ХВВЕ), був вперше описаний у Демократичній Республіці Конго (ДРК) в 1976 році. Спалахи та спорадичні випадки цієї хвороби 

часто вражають Африканський континент, особливо Африку на південь від Сахари, яка є основною ендемічною зоною. 

Інфекції, викликані заїрським еболавірусом, призводять до найвищої летальності серед людей, причому смертність під час 

спалахів коливається від 41% до 90%. Природний резервуар-господар у процесі передачі ХВВЕ невідомий. Однак в Африці 

природними резервуарами ХВВЕ є різні види фруктових кажанів. Циркуляція вірусу Ебола в природі і механізми його 

повторного виникнення можуть бути складними і відображати недооцінену екологічну динаміку. Передача вірусу від людини 

до людини відбувається при безпосередньому контакті з виділеннями або рідинами, що містять вірус, та характерною ознакою 

спалахів є нозокоміальна передача. Культурні звичаї і традиційні вірування, важко контрольовані густонаселені міські райони, 

транскордонна передача інфекції, бідність в постраждалих районах і передача інфекції в медичних центрах через брак 

людських ресурсів, матеріалів і відповідних засобів є факторами, що сприяють значному поширенню інфекції. Інкубаційний 

період коливається від 2 до 21 дня. Однак симптоми зазвичай розвиваються через 8-11 днів після зараження. Початок 

хвороби, викликаної вірусом Ебола, є раптовим, і ранні симптоми включають в себе лихоманку і головний біль, які 

супроводжуються блювотою і діареєю. Хворі в кінцевій стадії захворювання вмирають з клінічною картиною масивної 

кровотечі, вираженою дегідратацією, гіповолемічним шоком і поліорганною недостатністю. Діагностичні та інші лабораторні 

дослідження відіграють життєво важливу роль у підтвердженні та виключенні підозрілих випадків, моніторингу розвитку 

захворювання та ускладнень, а також плануванні виписки. Полімеразна ланцюгова реакція із зворотною транскрипцією (ЗТ-

ПЛР) і імуноферментний аналіз (ІФА) є найбільш часто використовуваними методами лабораторного підтвердження ХВВЕ. 

Однак на сьогоднішній день жодна специфічна для вірусу Еболи терапія не була доведена ефективною, і жодна терапія не 

отримала схвалення регулятивних органів для використання серед людей. Отже, підтримувальна терапія залишається основою 

лікування. Незважаючи на те, що до цих пір в Ефіопії не було виявлено жодного випадку виявлення вірусу, вона відноситься 

до країн середнього рівня ризику, оскільки більшість людей, які подорожують із Західної Африки в Південну Африку, 

подорожують через ці країни. Необхідно вжити всіх необхідних запобіжних заходів, щоб попередити занесення вірусу на 

територію країни, і тому Ефіопські авіалінії інформують пасажирів про способи зниження ризику зараження і запобігання 

поширенню хвороби для тих, хто подорожує в постраждалі країни і з них.  
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# 134. Study of Psychopathological Symptoms in People Living with HIV and Its Impact on Treatment Adherence in 

Kyiv, Odesa, and Mariupol 

Honcharova M.1, Velyka O.2, Volosevych I.2, Savchuk D.2  

1SI Public Health Center of the MoH of Ukraine;  
2INFO SAPIENS LLC; 

 

Introduction. According to WHO, between 38% and 73% of people living with HIV (PLHIV) have at least one mental disorder in their 

lifetime. In Ukraine, the greatest attention is paid to the psychoemotional state of a patient with HIV at the initial stage – when the 

disease is diagnosed. Social support is provided for six months. The study aimed to explore the factors that affect the manifestations of 

psychopathological symptoms among PLHIV who have been on antiretroviral therapy (ART) for more than six months. 

Methods. A survey was conducted of 750 patients from AIDS centers who have been undergoing ART for at least six months. Linear 

regression analysis was applied to the survey results. The final regression model included only independent variables that showed a 

significant level of influence on GSI (general severity index of psychopathological symptoms in the SCL-90-R method for assessing 

broad-spectrum psychological symptomatic status) (p<0.001). Ten in-depth interviews were also conducted with specialists involved in 

HIV prevention and five – with representatives of the psychiatric service. 

Results. GSI was significantly affected by dissatisfaction with relationships with friends (std. B=0.194); dissatisfaction with the quality 

of one's life (std. B=0.179); infection through drug injection (std. B=0.143); compliance with the ART regimen (std. B=-0.134); lack of 

opportunities to relax and have fun (std. B=0.127). The median level of depression is 0.62 (in the general population – 0.38); 

interpersonal sensitivity is 0.56 against 0.33.   

The interviewed doctors and experts emphasized the use of drugs, the detection of HIV infection at a late stage of the disease, and the 

presence of concomitant diseases. 

Conclusions. The most significant factors of psychoemotional problems in PLHIV are as follows: dissatisfaction with relationships with 

friends, quality of life, affiliation with people who inject drugs (PWID), and non-compliance with the ART regimen. The values of almost 

all SCL-90-R scales among PLHIV significantly exceed those of the general population. Based on the results of the study, steps were 

proposed for improved work with PLHIV and interaction with the psychiatric service to prevent deterioration of conditions. 

 

# 134. Дослідження психопатологічної симптоматики в осіб, що живуть з ВІЛ, та її вплив на прихильність до 

лікування у містах Київ, Одеса та Маріуполь 

Гончарова М.1, Велика О.2, Волосевич І.2, Савчук Д.2  
1ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 
2ТОВ «ІНФО САПІЄНС» 

 

Вступ. За даними ВООЗ, від 38% до 73% людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), як мінімум, мають один психічний розлад протягом 

життя. В Україні найбільша увага на психоемоційному стані пацієнта з ВІЛ приділяється на початковому етапі – при 

діагностуванні захворювання. Протягом півроку передбачено соціальний супровід. Мета дослідження: дослідити чинники, які 

впливають на прояви психопатологічної симптоматики серед ЛЖВ, які перебувають на антиретровірусній терапії (АРТ) більше 

півроку. 

Методи. Проведено опитування 750 пацієнтів центрів СНІДу, які приймають АРТ не менше півроку. До результатів опитування 

застосовано лінійний регресійний аналіз. У фінальну регресійну модель були включені лише незалежні змінні, які показали 

значущий рівень впливу на GSI(загальний індекс важкості психопатологічної симптоматики в методиці SCL-90-R для оцінки 

психологічного симптоматичного статусу широкого спектру) (р<0,001). Також проведено 10 глибинних інтерв’ю з фахівцями, 

задіяними у профілактиці ВІЛ, та 5 – з представниками психіатричної служби. 

Результати. Значущий вплив на GSI справляли незадоволення стосунками з друзями (std. B=0,194); незадоволення якістю 

свого життя (std. B=0,179); інфікування через вживання наркотичних речовин ін’єкційних шляхом (std. B=0,143); дотримання 

режиму прийому АРТ (std. B=-0,134); брак можливості відпочивати та розважатися (std. B=0,127). Медіанний рівень депресії – 

0,62 (у загального населення 0,38); міжособистісної сензитивності – 0,56 проти 0,33.   

Опитані лікарі та експерти виділили вживання наркотичних речовин, виявлення ВІЛ-інфекції на пізній стадії захворювання та 

наявність супутніх захворювань. 

Висновки. Найбільш значущими чинниками психоемоційних проблем у ЛЖВ є незадоволення стосунками з друзями, якістю 

життя, належність до ЛВНІ та недотримання режиму прийому АРТ. Значення майже всіх шкал SCL-90-R, серед ЛЖВ суттєво 

перевищують показники загального населення. На основі результатів дослідження були запропоновані кроки для покращення 

роботи з ЛЖВ та взаємодії з психіатричною службою задля попередження погіршення станів. 
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# 135. Changes in the epidemiological situation in HIV infection among people who inject drugs 

Ogorodnik S., Titar I., Salnikov S., Bondar T., Sheiko O., Nesterova O. 

SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

 

Introduction. The HIV epidemic in Ukraine remains concentrated in key groups, one of which is people who inject drugs (PWID). 

PWID is the largest key group (KG) compared to sex workers (SW) and men who have sex with men (MSM). The study among PWID is 

one of the priority public health studies in Ukraine, the results of which contribute to the optimization of preventive programs for the 

target group to reduce the prevalence of new HIV infections. 

Methods. Biobehavioral studies among PWID were conducted in Ukraine in 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015 and 2017. The last 

wave of the integrated biobehavioral study (hereinafter – IBS PWID 2020) was held from the end of August to the beginning of 

November 2020 in 12 cities.  Recruitment method – a sample that is directed and implemented by the respondents themselves 

(Response Driven Sample, RDS). The sample size was 6,001 participants. The study included three rapid tests for HIV (with additional 

preparation of dry blood spots (DBS)), antibodies to viral hepatitis C, syphilis, and a survey on behavioral factors. Preliminary results 

were processed using RDS-Analyst and SPSS software tools. 

Results. According to preliminary results, the prevalence of HIV infection among PWID was 20.3%, 95% CI 20.0-20.6% (2017 – 

22.6%, 95% CI: 21.7-23.3%). Recent HIV infection, which was diagnosed from DBS samples, was detected in 1.9% of HIV-positive 

participants (2017 – 3.8%). The annual incidence calculated according to the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

calculator was 1.06%, 95% CI 0.61%-1.52% (2017 – 2.4%, 95% CI: 1.9-3.0%). 

Conclusions. The above indicators show a decrease in the prevalence of HIV infection and the level of annual morbidity among PWID. 

This indicates a tendency towards an improved HIV/AIDS epidemiological situation among the most numerous KG in Ukraine – PWID. 

 

# 135.  Зміни епідеміологічної ситуації у сфері ВІЛ-інфекції серед людей, які вживають наркотики ін’єкційним 

способом 

Огороднік С., Тітар І., Сальніков С., Бондар Т., Шейко О., Нестерова О. 

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

 

Вступ. Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні залишається сконцентрованою в ключових групах, однією з яких є люди, які вживають 

наркотичні речовини ін’єкційним способом (ЛВІН). ЛВІН – це найчисельніша ключова група (КГ) порівняно з секс-працівниками 

(СП) та чоловіками, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ). Дослідження серед ЛВІН є одним з пріоритетних досліджень в сфері 

громадського здоров’я в Україні, результати якого сприяють оптимізації профілактичних програм для цільової групи для 

зниження поширеності нових випадків інфікування ВІЛ. 

Методи. Біоповедінкові дослідження серед ЛВІН проводились в Україні в 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015 та 2017 рр. 

Остання хвиля (далі – ІБПД ЛВІН 2020) проведена протягом кінця серпня-початку листопада 2020 р. в 12 містах. Метод 

рекрутування - вибірка, що спрямовується та реалізується самими респондентами (Respondent Driven Sample, RDS). Об’єм 

вибіркової сукупності – 6001 учасників. Дослідження включало 3 швидкі тести на ВІЛ (з додатковою підготовкою сухих крапель 

крові (СКК)), на антитіла до вірусного гепатиту С, сифіліс та опитування щодо поведінкових чинників. Попередні результати 

були оброблені за допомогою статистичних програм «RDS-Analyst» та «SPSS». 

Результати. Згідно з попередніми результатами, поширеність ВІЛ-інфекції серед ЛВІН склала 20,3%, 95% ДІ 20,0-20,6% 

(2017 р. – 22,6%, 95% ДІ: 21,7–23,3%)). Недавня ВІЛ-інфекція, яку діагностували за зразками СКК, була виявлена у 1,9% ВІЛ-

позитивних учасників (2017 р. – 3,8%). Розрахована згідно з калькулятором Центрів контролю та профілактики захворювань в 

США (CDC) річна захворюваність склала 1,06%, 95% ДІ 0,61%-1,52% (2017 р. – 2,4%, 95% ДІ: 1,9-3,0%). 

Висновки. Зазначені вище показники свідчать про зменшення серед ЛВІН рівня поширеності ВІЛ-інфекції та рівня річної 

захворюваності. Це вказує на тенденцію до покращення епідеміологічної ситуації у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу серед найбільш 

чисельної КГ в Україні – ЛВІН. 
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# 110. Viral and bacterial co-infections in wild birds in Ukraine 

Echkenko R., Maiboroda O., Rula O., Muzyka D., Stegniy B. 

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

 

Introduction. Most infectious diseases of birds and animals occur in the form of co-infections, which can affect the severity of the 

disease. Wild birds can be a source of both dangerous viral (influenza, Newcastle disease), and bacterial (Salmonella spp, E. coli) 

pathogens of birds and animals. Some of them can pose a threat to human health. Today, the question of co-circulation of viral and 

bacterial pathogens in wild birds, as well as the role of such co-infections in the formation of pathogenic variants of the pathogen, 

remains open. 

Materials and methods. In 2017-2020, 615 samples of biological material from wild and synanthropic birds were collected for 

bacteriological testing. The tests were performed according to generally accepted methods using liquid selective enrichment and dense 

differential diagnostic media.  

Results. Seven families of microorganisms have been found circulating in wild birds (Enterobacteriaceae, Corynebacteriaceae, 

Alcaligenaceae, Moraxellaceae, Enterococcaceae, Pseudomonadaceae, Clostridiaceae). Enterobacteriaceae were the dominant group 

(85.9%), of which Enterobacter spp was isolated in 34.0%, E. coli – 28.3 %, Salmonella spp – 1.1 %. The studies of co-infections of 

the influenza virus with bacterial pathogens of the Enterobacteriaceae family were launched in 2020-2021. During the autumn migration 

and the beginning of wintering, 105 samples of biological material were collected from wild birds of various species to study bacterial 

co-infections in influenza. The results of virological tests revealed that 2.85% of birds had the influenza virus. Bacteriological tests of 

influenza-positive samples have been started.  

Conclusions. It has been established that opportunistic bacteria that can pose a threat to animal and human health are circulating in 

wild birds in Ukraine. Studies have been launched to test influenza-positive birds for the presence of bacterial co-infections.    

 

# 110. Вірус-бактеріальні ко-інфекції у диких птахів в Україні 

Ечкенко Р., Майборода О., Рула О., Музика Д., Стегній Б. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Вступ. Більшість інфекційних хвороб птахів і тварин протікає у вигляді ко-інфекцій, що може впливати на важкість перебігу 

захворювання. Дикі птахи можуть бути джерелом як небезпечних вірусних (грип, ньюкаслська хвороба), так і бактеріальних 

(Salmonella spp, E. coli) патогенів птахів та тварин. Деякі з них можуть становити небезпеку для здоровʼя людей. На сьогодні 

відкритим залишається питання щодо одночасної циркуляції вірусних та бактеріальних патогенів у диких птахів, а також роль 

таких ко-інфекцій у формування патогенних варіантів збудника. 

Матеріали та методи. У 2017-2020 рр. для бактеріологічних досліджень зібрано 615 проб біологічного матеріалу від диких та 

синатропних птахів. Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками, з використанням рідких селективних 

збагачуючих поживних та щільних диференційно-діагностичних середовищ.  

Результати. У диких птахів встановлено циркуляцію семи родин мікроорганізмів (Enterobacteriaceae, Corynebacteriaceae, 

Alcaligenaceae, Moraxellaceae, Enterococcaceae, Pseudomonadaceae, Clostridiaceae). Домінантною групою були представники 

Enterobacteriaceae (85,9 %) серед який Enterobacter spp ізолювали і 34,0 %, E. coli – 28,3 %, Salmonella spp - 1,1 %. В 2020-2021 

рр. розпочаті дослідження ко-інфекцій вірусу грипу з бактеріальними патогенами родини Enterobacteriaceae. В період осінньої 

міграції та початку зимівлі відібрано 105 проб біологічного матеріалу від диких птахів різних видів для вивчення бактеріальних 

ко-інфекцій при грипі. За результатами вірусологічних досліджень 2,85% птахів мали вірус грипу. Розпочаті бактеріологічні 

дослідження грип-позитивних зразків.  

Висновки. У диких птахів в Україні виявлено циркуляцію умовно-патогенних бактерій, які можуть представляти загрозу для 

здоровʼя тварин та людини. Розпочаті дослідження грип-позитивних птахів щодо наявності у них бактеріальних ко-інфекцій.    
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# 119. Species Composition and Antibiotic Resistance of Microorganisms Isolated from Blue Pigeon (Columba livia) and 

Common Starling (Sturnus vulgaris) on the Territory of a Solid Waste Landfill 

Dementieieva Ya.1, Samoilova M.1, Maiboroda O.2, Echkenko R.2, Chaplyhina A.1, Muzyka D.2 

1H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;  
2NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine 

 

Introduction. The dominant link of biota on solid waste (SDW) landfills is avifauna. Blue pigeon (Columba livia) and the common 

starling (Sturnus vulgaris) are quite common species among the species diversity of birds. The accumulation of pigeons and starlings is 

observed in urban landscapes, settlements, agro-industrial facilities and landfills of household waste and can pose a potential danger as 

a source of pathogens of infectious diseases. For timely resolution of the issue of preventing the spread of infectious diseases among 

animals and humans, it is necessary to conduct bacteriological studies with subsequent isolation and typing of cultures, determining 

their antibiotic resistance. 

Methods. In 2020-2021, 50 samples of biological material (droppings) from the blue pigeon and common starling living on the territory 

of the Derhachevskyi solid waste landfill were selected for research. The studies were conducted in accordance with the requirements 

and recommendations of the OIE.  

Results. It was found that the majority of cultures of bacterial pathogens isolated from pigeons were bacteria of the 

Enterobacteriaceae family: Citrobacter freundii, Escherichia coli, Klebsiella ornitholytica, Serratia ficaria, Enterobacter dissolvens. The 

culture of Pseudomonas aeruginosa from the Pseudomonadaceae family was also isolated. Sulfite-reducing bacteria were isolated from 

the genus Clostridium spp. 90% of the isolated cultures are resistant to ampicillin, doxycycline, and 80% to cefazolin. All cultures are 

sensitive to gentamicin and chloramphenicol. Pseudomonas aeruginosa cultures are resistant to carbapenem antibiotics only; in other 

cases, they are completely sensitive. Studies on starlings are ongoing. 

Conclusions. The obtained results suggest that pigeons can act as carriers of a wide range of antibiotic-resistant bacteria. 

Contamination of food or water with pigeon feces can be one of routes of transmission of antibiotic-insensitive pathogens to farm 

animals and humans. 

 

# 119. Видовий склад та антибіотикорезистентність мікроорганізмів, ізольованих від голуба сизого (Columba 

livia) та шпака звичайного (Sturnus vulgaris) на території полігону твердих побутових відходів 

Дементєєва Я.1, Самойлова М.1, Майборода О.2, Ечкенко Р.2, Чаплигіна А.1, Музика Д.2 
1Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;  
2ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України  

 

Вступ: Домінуючою ланкою біоти на територіях полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) є орнітофауна. Серед видового 

різноманіття птахів досить розповсюдженим видом є голуб сизий (Columba livia) та шпак звичайний (Sturnus vulgaris). Скупчення 

голубів та шпаків відмічається в урболандшафтах, населених пунктах, об’єктах агропромислового комплексу та полігонах 

побутових відходів і можуть представляти потенційну небезпеку як джерело збудників інфекційних хвороб. Для своєчасного 

вирішення питання щодо запобігання розповсюдження інфекційних захворювань серед тварин та людей необхідно проведення 

бактеріологічних досліджень з подальшою ізоляцією та типуванням культур, визначення їх антибіотикорезистентності. 

Методи: В 2020-2021 роках для дослідження відібрано 50 зразків біологічного матеріалу (послід) від голуба сизого та шпака 

звичайного, які мешкають на території Дергачівського полігону ТПВ. Дослідження проводилися згідно до вимог та рекомендацій 

МЕБ. 

Результати: Встановлено, що більшість ізольованих від голубів культур збудників бактеріальних хвороб склали бактерії родини 

Enterobacteriaceae: Citrobacter freundii, Escherichia coli, Klebsiella ornitholytica, Serratia ficaria, Enterobacter dissolvens. Також було 

ізольовано культуру Pseudomonas aeruginosa з родини Pseudomonadaceae. Ізольовано сульфітредукуючі бактерії з роду 

Clostridium spp. 90% ізольованих культур є резистентними до ампіциліну, доксицикліну та 80% до цефазоліну. Чутливість до 

гентаміцину та хлорамфеніколу є 100% серед усіх культур. Культури Pseudomonas aeruginosa є резистентними лише до 

антибіотиків групи карбапенемів, в інших випадках вони є повністю чутливими. Дослідження шпаків тривають. 

Висновки: Отримані результати дозволяють нам припустити, що голуби можуть виконувати роль переносників широкого 

спектру антибіотикорезистентних бактерій. Контамінація продуктів харчування або води фекаліями голубів може бути одним із 

шляхів передачі нечутливих до антибіотиків патогенів сільськогосподарським тваринам і людям. 
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# 120. Forest birds as a potential natural reservoir of emerging pathogens 

Yarys O.1, Kolesnyk O.2, Chaplyhina A.1, Muzyka D.2 

1H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;  
2NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine 

Introduction: wild waterfowl and near-water birds are a natural reservoir of low-pathogenic influenza viruses, avuloviruses of birds 

and are involved in their spread. Migratory forest birds are a source of dangerous pathogens such as West Nile fever and the like.  The 

role of forest birds of various ecological groups in maintaining the circulation of pathogens remains not fully understood.     

Methods: the study was conducted in 2006-2019 in Kharkiv Oblast: Zhuravlivskyi Hydropark, Feldman Ecopark, Novobavarske 

reservoir, Homilshanski forests National Natural Park (NNP), and Sumy Oblast: Vakalivshchyna tract, Hetmanskyi NNP. 84 eggs, 15 bird 

species, and cloacal washes were collected. Laboratory tests were performed in accordance with the requirements and 

recommendations of the OIE.    

Results. In 2006-2007, antibodies to influenza A virus were detected in the egg yolks of tree-shrub birds, which are the main structural 

component of the avifauna of forest ecosystems, in Parus major to subtypes H1 (titer 3 log2), H2 (4 log2), H8 (5 log2), Ficedula 

albicollis – H1 (4 log2), Turdus philomelos to subtypes H1, H4, H8 (titers 4 Log2), Turdus merula – H1 (4 Log2), garrulus glandarius – 

H1, H8 (credits 4 Log2). Antibodies detected both in migratory birds: T. Philomelos, T. merula, F. albicollis, and birds that lead a 

sedentary, sometimes migratory lifestyle. No avulovirus antibodies were detected in Erithacus rubecula and Poecile palustris.   

In 2019, egg yolks E. rubecula (29.1 %) and Parus major (8.4%) had antibodies to the HX virus, and in the yolks F. albicollis no 

antibodies to the HX virus were detected. No influenza and avuloviruses were isolated during virological studies. 

Conclusions. The level of antibodies to influenza virus and HC is low, but their presence indicates the possible circulation of these 

pathogens in bird populations. It is important that background bird species were found to have antibodies to influenza viruses of 

subtypes H1, H2, which mainly circulate in human populations. Therefore, background bird species may play a certain role in 

maintaining the circulation of influenza viruses, especially the so-called "human" subtypes of influenza virus. 

 

# 120. Лісові птахи, як потенційний природний резервуар емерджентних патогенів 

Ярис О.1,  Чаплигіна А.1, Колесник О.2, Музика Д.2 

1Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;  
2Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»  

 

Вступ: Дикі водоплавні та навколоводні птахи є природним резервуаром низькопатогенних вірусів грипу, авуловірусів птахів та 

беруть участь в їх розповсюдженні. Перелітні лісові птахи є джерелом таких небезпечних патогенів, як лихоманка західного Нілу 

тощо. Залишається не повністю дослідженим роль лісових птахів різних екологічних груп у підтриманні циркуляції патогенів.     

Методи: Дослідження проведені у 2006-2019 рр. у Харківській: Журавлівський гідропарк, «Фельдман Екопарк», Новобаварське 

водосховище, НПП «Гомільшанські ліси» та Сумській областях: урочище Вакалівщина, Гетьманський НПП. Зібрано 84 яєць, 15 

видів птахів, а також клоакальні змиви. Лабораторні дослідження проводили відповідно до вимог та рекомендацій МЕБ.    

Результати: У 2006-2007 рр. у жовтках яєць дерево-чагарникових птахів, які є основним структурним компонентом 

орнітофауни лісових екосистем, виявлені антитіла до вірусу грипу А у Parus major до підтипів Н1 (титр 3 log2), Н2 (4 log2), Н8 (5 

log2), Ficedula albicollis – Н1 (4 log2), Turdus philomelos до підтипів Н1, Н4, Н8 (титри 4 log2), Turdus merula – Н1 (4 log2), Garrulus 

glandarius – Н1, Н8 (титри 4 log2). Антитіла виявлені як у мігруючих птахів: T. Philomelos, T. merula, F. albicollis, так і у птахів, які 

ведуть осілий, іноді кочовий спосіб життя. Антитіла до авуловірусу у Erithacus rubecula та Poecile palustris не виявлено. 

В 2019 р. жовтки яєць E. rubecula (29,1 %) та Parus major (8,4 %) мали антитіла до вірусу НХ, а в жовтках F. albicollis антитіл до 

вірусу НХ не виявлено.  

При проведенні вірусологічних досліджень вірусів грипу та авуловірусів не виділено.   

Висновки: Рівень антитіл до вірусу грипу та НХ невисокий, але їх наявність свідчить про можливу циркуляцію цих збудників в 

популяціях птахів. Важливо, що у фонових видів птахів виявлені антитіла до вірусів грипу підтипів Н1, Н2, які здебільшого 

циркулюють в популяціях людей. Відтак фонові види птахів можуть мати певну роль в підтримуванні циркуляції вірусів грипу, 

особливо так званих «людських» підтипів вірусу грипу. 
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# 139. One Health Interdisciplinary Course at a Medical University: Opportunities and Prospects 

Krushynska T., Darahan G., Stepanskyi D. 

Dnipro State Medical University 

 

The training of personnel capable to implement the One Health (OH) strategy is possible on a basis of crossdisciplinary interaction and 

considering the needs of applicants to higher education. Therefore, the research aimed at studying the objective (basic knowledge) and 

subjective (motivation) preconditions for implementing OH training to medical students’ curriculum. 

Questionnaires were used to identify students’ attitudes towards the interdisciplinary approach for OH; testing – to evaluate the 

awareness in common human and animal health issues, and formalized survey – to clarify the readiness of students to learn OH course. 

The study involved 113 third-year students and 45 fifth-year students. No significant differences in the perception of OH ideas between 

them were found. Most of students understand the definition of OH (81.6±3.1%), the role of international cooperation in this filed 

(46.8±3.9%) and the multisectoral nature of OH programs (94.9±1.7%), its relationship with counteracting biological threats 

(22.2±3.3%) and providing adequate nutrition (61.4±3.9%). Among the threats to One Health, the evolution of pathogens and 

antibiotic resistance occupied the first place, while the human pressure on ecosystems was underestimated. Students were able to 

indicate microorganisms that affect both humans and animals (41.1±3.9%), can be transmitted through animal products (44.9±3.9%) 

and survive in the environment for a long time (64 6±3.8%); 50.6±4.0% were aware of emerging infections. The survey has shown the 

interest of students in learning OH; about a quarter of them prefer OH training as a separate module, and the rest of students spoke in 

favor of integrating OH into the syllabuses of Microbiology, Epidemiology, Medical Biology, Ecology and Hygiene. Understanding of the 

OH fundamentals and the professionally grounded interest of the medical students in its in-depth study highlights the possibility and 

usefulness of teaching these issues within the framework of existing disciplines. The autonomy of universities in the development of 

their educational programs allows them to design an interdisciplinary OH curricular course as well. 

 

# 139. Інтердисциплінарний курс з Єдиного здоров‘я у медичному вищому навчальному закладі: можливості та 

перспективи 

Крушинська Т., Дараган Г., Степанський Д. 

Дніпровський державний медичний університет 

  

Підготовка кадрів, здатних реалізувати програми Єдиного Здоров‘я (ЄЗ), можлива на основі інтердисциплінарної взаємодії з 

врахуванням потреб здобувачів освіти. Тому метою дослідження стало вивчення об‘єктивних (базових знань) та суб‘єктивних 

(мотиваційних) передумов для імплементації ЄЗ у підготовку студентів-медиків. 

Використано методи анкетування – для виявлення ставлення студенів до інтердисциплінарних засад ЄЗ; тестування – для 

вимірювання рівня обізнаності у спільних питаннях здоров‘я людей і тварин; формалізоване опитування щодо бажання студентів 

вивчати курс ЄЗ. До дослідження було залучено 113 студентів ІІІ курсу та 45 – V курсу. Суттєвих розбіжностей у сприйнятті ідей 

ЄЗ  між ними не виявлено. Більшість студентів  розуміє визначення ЄЗ (81,6±3,1%), роль міжнародної співпраці у цій сфері 

(46,8±3,9%) та мультисекторальний характер програм ЄЗ (94,9±1,7%), зв‘язок з протидією біологічним загрозам (22,2±3,3%) та 

забезпеченням повноцінним харчуванням (61,4±3,9%). Серед загроз єдиному здоров‘ю на перше місце були поставлені 

еволюція патогенів та антибіотикорезистентність, тоді як антропогенний тиск на екосистеми був недооцінений. При виконанні 

тесту студенти змогли вказати мікроорганізми, патогенні для людей і тварин (41,1±3,9%), такі, що передаються через продукти 

тваринництва (44,9±3,9%) та тривалий час зберігаються у навколишньому середовищі (64,6±3,8%); 50,6±4,0% було обізнано 

щодо емерджентних інфекцій. Такі результати є прийнятними для вищої школи, за умов тестування без попередження. 

Опитування показало, що студенти зацікавлені у вивченні ЄЗ, близько чверті з них – як окремого предмету, решта висловилася 

за включення питань ЄЗ до програм мікробіології, епідеміології, медичної біології, екології та гігієни. Розуміння наукових основ 

ЄЗ та професійно обґрунтована зацікавленість студентів медичного ВНЗ у його поглибленому вивченні вказує на можливість та 

доцільність викладання цих питань у рамках наявних дисциплін. Автономія вищів у розробці освітніх програм  дозволяє також 

створення інтердисциплінарного курсу ЄЗ. 
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# 156. Risk Assessment for Rabies in Selected Occupational Groups 

Makhota L.1, Sukhorukova H.1, Kondratenko O.1, Chumachenko T.2 

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

 

Rabies epizootics in Ukraine continues with human cases recorded annually. However, rabies vaccination for specific occupational 

groups in the national legislation is recommended and not a requirement for work placement. 

Observational epidemiological study for 2010-2019 was carried out to assess the risk of rabies infection in certain occupational groups 

using the example of Kharkiv Oblast. 

During 10 years, 824 cases of animal rabies were registered in Kharvik Obalst, of them, 73.1% among domestic animals, and 25.7% 

among wild animals. During this time, 1197 people suffered from these animals, of which 5.4% belonged to the occupational risk 

group. Up to 1500 hunters take part hunting in the oblast, more than 300 people work in forestry, and all of them were not vaccinated 

against rabies as a preventive measure. More than 2000 red foxes were shot in the hunting season, 10% of which were investigated for 

rabies as a part of monitoring. Depending on the level of the epizootics, 1.02-35.6% of specimens were found to be seroprevalent. Due 

to non-compliance with personal protection during preventive shooting, 42 people were injured by these animals and received post-

exposure vaccination. Employees of veterinary clinics and institutions make a large group of occupational risk. Among them, 23 people 

were injured and slobbered by rabid animals while providing medical aid. Only employees of the laboratory that performs rabies 

diagnostic received pre-exposure immunization. There are 2 shelters for stray animals (with 23 workers) in the oblast, volunteers are 

also involved in the work, 4 animal catching teams where 10 people work, and only 3 are vaccinated. 

The occupational risk group is not protected against rabies. An active epizootic process of rabies is taking place in the country that 

increases the risks for the disease of people who, by the nature of their work, encounter different animals, and it requires revision of 

the approach to preventive rabies vaccinations at the national level. 

 

# 156. Оцінка ризику захворювання на сказ окремих професійних груп 

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

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

 

В Україні триває епізоотія сказу, щороку реєструються випадки захворювання людей. Проте в національному законодавстві 

профілактичні щеплення проти сказу для визначеного переліку професій носять рекомендаційний характер та не є обов’язковою 

умовою для допуску до роботи. 

Проведено обсерваційне епідеміологічне дослідження за 2010-2019 рр. з метою оцінити ризик інфікування рабічною інфекцією 

працівників окремих професій на прикладі Харківської області. 

За 10 років у Харківській області зареєстровано 824 випадки сказу тварин, 73,1% – серед свійських тварин, 25,7% – серед 

диких. Постраждало від цих тварин 1197 осіб, з них 5,4% відносились до групи професійного ризику. В області беруть участь у 

полюванні до 1500 мисливців, працюють у лісогосподарствах понад 300 осіб, всі вони не вакцинувались від сказу з 

профілактичною метою. У мисливський сезон відстрілювалося понад 2000 особин лисиці рудої, десята частина з яких при 

здійсненні моніторингу досліджена на сказ. Серопревалентними виявилися в залежності від рівня епізоотії 1,02-35,6% особин. 

Через недотримання особистого захисту при профілактичних відстрілах 42 особи мали ушкодження від цих тварин й отримали 

постекспозіаційну вакцинацію. Чисельну групу професійного ризику захворюваності складають працівники ветеринарних клінік 

та установ. При надані допомоги отримали ушкодження й ослинення від скажених тварин 23 особи. Предекспозіаційну 

імунізацію з цієї групи ризику отримували тільки працівники лабораторії з діагностики сказу. В області функціонують 2 притулки 

для бродячих тварин (23 працівники), до роботи в яких також залучаються волонтери, 4 бригади по відлову тварин, в яких 

працює 10 осіб, щеплено тільки 3. 

Група професійного ризику захворювання на сказ не захищена від цієї інфекції. Активний епізоотичний процес сказу, що 

протікає зараз в країні, підвищує ризики для захворювання людей, які за характером трудової діяльності стикаються з 

тваринами, та вимагає перегляду на національному рівні підходу до  організації профілактичних антирабічних щеплень. 
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# 208. Small Rodents as a Reservoir of Zoonotic Infections in Dnipropetrovsk Oblast 

Skubenko N.1, Lytovchenko I.1, Kraus O.1, Sinhovska S.1, Shamychkova H.1, Rezvykh V.1, Darahan G.2, Kolesnikova I.3, Stepanskyi D.2 
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;  
2Dnipro State Medical University;  
3Bogomolets National Medical University  

 

Introduction. The study of the species composition, abundance, and distribution of small mammals in natural biotopes is important for 

predicting the epidemic situation with zoonotic infections. The objective of the study was to investigate the infection level of rodents 

with pathogens of various infections in the territory of Dnipropetrovsk Oblast in 2014-2018.  

Methods. Epidemiological, zoological, immunoserological (indirect hemagglutination test – IHA, microagglutination test – MAT), and 

statistical methods. 

Results. Specialists from the Laboratory of Especially Dangerous Infections of the SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the 

MoH of Ukraine tested 1057 rodents during 2014-2018. The proportion of various types of rodents was the following: wood mouse – 

44.7±1.5%, yellow-necked mouse – 28±1.4%, striped field mouse – 9.3±0.8%, red-backed vole – 6.9±0.8 %, European vole – 

4.6±0.6%, house mouse – 4.2±0.4%, forest dormouse – 1.1±0.3%, sorex – 0.6±0.2%, gray hamster – 0.6±0.2%. 

Antibodies found in 117 rodents of 9 species to all leptospira serogroups using MAT. The largest shares of carriers among the species 

were: wood mouse – 40.2±4.5%, yellow-necked mouse – 21.4±3.8%, bank vole – 11.5±2.9% and European vole – 10.3±2.8%. 

Leptospira icterohaemorragiae, L. pomona, L. canicola dominated among the Leptospira serogroups. 

Antibodies to the causative agent of tularemia were detected in 64 positive samples that made 6.1±2.9%. The shares of these results 

were: 48.4±6.2% – wood mouse, 17.2±4.7% – yellow-necked mouse, 9.4±3.7% – bank vole, 12.5±4.1% – striped field mouse, 

6.3±3.0% – European vole, and 3.1±2.1% each – sorex and the house mouse. 

Seven species of rodents are a reservoir of yersiniosis (4.9±2.9%) in the oblast. The proportion of positive findings includes wood 

mouse – 36.5±6.6%, yellow-necked mouse – 26.9±6.1%, striped field mouse – 11.5±4.4% and European vole – 7.7±3.7%. Bank vole, 

sorex and house mice made 5.8±3.3% each. 

During 2014-2018, 9 species of rodents were caught in the oblast. A large population of rodents is affected by pathogens of various 

zoonotic infections. This indicates the leading role of rodents as a reservoir of enzootic infections in Dnipropetrovsk Oblast. 

 

# 208. Дрібні гризуни як резервуар зоонозних інфекцій у Дніпропетровській області 

Скубенко Н.¹, Литовченко І.¹, Краус О.¹, Сіньговська С.¹, Шамичкова Г.¹, Штепа О.¹, Резвих В.¹, Дараган Д.², Колеснікова І.³, 

Степанський Д.² 
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України; 
2Дніпровський державний медичний університет, 
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. Вивчення видового складу, чисельності та розселення дрібних ссавців у природних біотопах має важливе значення для 

прогнозування епідемічної ситуації щодо зоонозних інфекцій. Метою роботи було вивчення рівня ураженості гризунів збудниками 

різних інфекцій на території Дніпропетровської області за 2014-2018 рр.  

Методи. Епідеміологічний, зоологічний, імуносерологічний (реакція непрямої гемаглютинації – РНГА, реакція мікроаглютинації – 

РМА), статистичний. 

Результати. За 2014-2018 рр. фахівцями лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 

було досліджено 1057 гризунів. Питома вага різних видів гризунів склала: мишак лісовий – 44,7±1,5%, мишак жовтогорлий – 

28±1,4%, житник пасистий – 9,3±0,8%, нориця – 6,9±0,8%, полівка європейська – 4,6±0,6%, миша хатня – 4,2±0,4 %, лісова 

соня - 1,1±0,3%, мідиця – 0,6±0,2%, сірий хом'ячок – 0,6±0,2%. 

У 117 гризунів 9-ти видів у РМА виявлені антитіла к усім серогрупам лептоспір. Найбільшу питому вагу носіїв серед видів склали: 

мишак лісовий – 40,2±4,5%, мишак жовтогорлий – 21,4±3,8%, нориця руда – 11,5±2,9% та полівка європейська – 10,3±2,8%. 

Домінували серед серогруп лептоспір L. icterohaemorragiae, L. pomona, L. canicola. 

Антитіла до збудника туляремії виявлені у 64 позитивних знахідках, що становило 6,1 ± 2,9%. Питома вага цих знахідок склала: 

48,4±6,2 % – мишак лісовий, 17,2±4,7% – мишак жовтогорлий, 9,4±3,7% – нориця руда, 12,5±4,1% –житник пасистий, 6,3±3,0 

% – полівка європейська, по 3,1±2,1% – мідиця та миша хатня. 

На території області 7 видів гризунів (4,9±2,9%) є резервуаром ієрсиніозів. Питома вага позитивних знахідок належить мишаку 

лісовому – 36,5±6,6%, мишаку жовтогорлому – 26,9±6,1%, житнику пасистому – 11,5±4,4% та полівці європейській – 7,7±3,7%. 

Нориця руда,мідиця та миша хатня склали по 5,8±3,3%. 

Висновки. На території області за 2014-2018 рр. відловлено 9 видів гризунів. З них велика популяція уражена збудниками різними 

зоонозних інфекцій. Це свідчить про провідну роль гризунів як резервуару ензоотичних інфекцій у Дніпропетровській області. 
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# 108. Topical Issues of Epidemiological Investigation of the Acute Intestinal Infection Outbreaks in Volyn Oblast 

Yanko N., Yenzhyievska I., Novachevska V. 

SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

During 2016-2019, an increase in the number of acute foodborne intestinal infectious disease (IID) outbreaks was reported in Volyn 

Oblast. The study objective is to assess the quality of the epidemiological investigation of outbreaks, improve surveillance. 

Statistical reporting, the outcomes of epidemiological surveys conducted during 26 acute IID outbreaks, the bacteriological and 

virological examination data of 345 patients and 671 exposed persons, the findings of 227 food samples, 87 drinking water samples, 

more than 1300 swabs obtained during the epidemiological investigation were analyzed. 

In 58% of outbreaks, the acute IIDs were associated with public catering establishments, in 21% – with children’s educational 

establishments, and in 21% – with households. Among the etiological agents of outbreaks, salmonellosis prevails and makes up 70%, 

gastroenterocolitis – 18.7%, rotavirus infection – 7.5%, viral hepatitis A – 3.8%. During epidemiological investigations of outbreaks, 

such issues of concern arise as: controversions in the informational and legal base, insufficient and incomplete information from 

regulatory authorities, lack of selected pathogen identifications that make it impossible to establish cause-and-effect relationships. 

There was no information on the traceability of food product that caused the diseases. The specified drawbacks affected the outbreak 

investigation quality, caused the further incidence rate increase of acute IIDs and the complication of epidemiological situation. Out of 

26 outbreaks, all three criteria for quality assessing of epidemiological investigations were established only in a third of cases. 

The number of outbreaks in Volyn Oblast is growing, and the conditions conducive to the intestinal infection distribution among people 

are not eliminated. The current surveillance system in Ukraine is not optimal. It is necessary to approve the Procedure for 

epidemiological investigation of outbreaks with the definition of the Ministry of Health as the basic structure, introduction of 

amendments to the normative legal acts in order to deduplicate the functions of separate regulatory and state institutions. It is 

advisable to establish Centers for Disease Control and Monitoring in the public health system of the MoH of Ukraine. 

 

# 108. Актуальні питання епідеміологічного розслідування спалахів гострих кишкових інфекцій у Волинській 

області 

Янко Н., Єнжиєвська І., Новачевська В. 

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»  

 

Протягом 2016-2019 рр. на Волині зареєстроване зростання кількості спалахів гострих кишкових інфекцій (ГКІ), пов’язаних із 

вживанням харчових продуктів. Метою дослідження є оцінка якості епідеміологічного розслідування спалахів, удосконалення 

епіднагляду. 

Проаналізовано статистичну звітність, результати епідеміологічного обстеження під час 26 спалахів ГКІ, дані бактеріологічного і 

вірусологічного обстеження 345 хворих та 671 контактної особи, результати дослідження 227 зразків харчових продуктів, 87 

зразків питної води, понад 1300 змивів, отриманих під час епідрозслідування. 

58% спалахів ГКІ пов’язані із закладами громадського харчування, 21% – з дитячими навчальними закладами, 21% – у побуті. 

Серед етіологічних чинників спалахів переважає сальмонельоз – 70%, гастроентероколіти – 18,7%, ротавірусна інфекція – 

7,5%, вірусний гепатит А – 3,8%. При епідеміологічних розслідуваннях спалахів виникають проблемні питання: розбіжності в 

інформаційно-правовій базі, недостатня і неповна інформація від контролюючих органів, відсутність ідентифікації виділених 

збудників, що унеможливлює встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Відсутня інформація щодо простежуваності харчових 

продуктів, які послужили причиною захворювань. Вказані недоліки позначились на якості епідрозслідування спалахів, 

подальшому зростанні захворюваності на ГКІ та ускладненні епідеміологічної ситуації. З 26 спалахів усі три критерії оцінки якості 

епідрозслідування встановлено лише в третині випадків. 

Кількість спалахів у Волинській області зростає, не усуваються умови, що сприяють поширенню кишкових інфекцій серед людей. 

Існуюча система епіднагляду в Україні не є оптимальною. Необхідні затвердження Порядку епідеміологічного розслідування 

спалахів з визначенням Міністерства охорони здоров’я основною структурою, внесення змін до нормативно-правових актів з 

метою усунення дублювання функцій окремими контролюючими і державними установами. Доцільним є створення Центрів 

контролю та моніторингу захворювань в системі громадського здоров’я МОЗ України. 
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# 195. Increase of West Nile Fever Disease in the Poltava Oblast, Ukraine, 2015-2019  

Davydenko T. 1,2, Krupinina T.3, Brezetska O.1,4 , Verovchuk B.1,5 
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
 2Lubny interdistrict separate subdivision of laboratory researches of the SI Poltava Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
3SI Poltava Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 

4SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
5SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

 

Introduction. Until 1996, sporadic cases of West Nile fever (WNF) were registered in Europe. Outbreaks of WNF began in 1999 and 

became widespread in 2018-2019 in southeastern Europe.  

EU member states reported 463 human infections and 50 deaths in 2019. From 2006 to 2019, 138 cases were registered in Ukraine, 

including 48 (35%) - in the Poltava oblast. 

We described the burden of WNF in the Poltava oblast.  

Methods. We used national records of WNF to calculate the prevalence of WNF in 2015-2019 in Poltava oblast and Ukraine. We 

obtained results of a seroprevalence of WNF infections among the residents of Poltava oblast and investigation of WNF v ectors. 

Results. From 2015 to 2019, the Poltava oblast registered 28 cases occurring mainly summer and fall and diagnosed in 1 to 2.5 

months after disease onset. During this period the incidence increased from 0.2 per 100,000 in 2015 to 0.9 in 2019. All WNF cases 

reported having insect bites and not using insect repellent. A circulation of the main vectors of WNF, Culex, Aedes, and Anopheles 

mosquitoes, were confirmed in Poltava oblast. The seroprevalence of WNF was 13 (14%) among 90 healthy population of the Poltava 

oblast in 2019, including 9 donors. In Ukraine, no regular screening of donor blood for WNF is done. 

Conclusions. The burden of WNF Poltava oblast is high because it has the highest incidence in Ukraine and the prevalence is 

increasing. The time of making of diagnosis of WNF should be decreased to ensure prompt treatment. The Poltava residents should be 

encouraged to use protective measures to prevent WNF transmission. We recommend a screening program of donated blood for WNF 

and the distribution of information bulletins on warnings of WNF. 

Future research should be aimed to determinate of the true burden of WNF. 

 

# 195. Зростання захворюваності на Гарячку Західного Нілу в Полтавській області, Україна, 2015-2019 рр. 

Давиденко Т.1,2, Крупініна Т.3, Брезецька О.1,4, Веровчук Б.1,5  
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2Лубенський міжрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр 

МОЗ України»; 
3ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
4ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
5ДУ «Центр громадського здоров`я МОЗ України» 

 

Вступ. До 1996 року в Європі реєструвались спорадичні випадки захворювань на гарячку Західного Нілу (ГЗН). Спалахи ГЗН 

розпочалися з 1999 року і набули широкомасштабного характеру у 2018-2019 роках в південно-східній Європі.  Держави-члени 

Європейського союзу (ЄС) повідомили про 463 випадки захворювань та 50 смертей від ГЗН у 2019 році. З 2006 по 2019 рік в 

Україні зареєстровано 138 випадків ГЗН, у тому числі 48 (35%) – у Полтавській області. Ми описали епідеміологію ГЗН в 

Полтавській області для визначення тягаря захворювання. 

Методи. Ми опрацювали статистичні дані захворюваності на ГЗН в Полтавській області та Україні протягом 2015-2019, 

переглянули дані ентомологічних спостережень та отримали результати серопревалентного дослідження ГЗН серед жителів 

Полтавської області в 2019 році. 

Результати. З 2015 по 2019 рік в  Полтавській області зареєстровано 28 випадків з літньо - осінньою сезонністю, які  

діагностовані через 1-2.5 місяці від дати захворювання. За цей період спостереження захворюваність зросла з 0.2 на 100,000 в 

2015 до 0.9 в 2019.  Всі випадки ГЗН не заперечували укуси комарів та не використовували засоби захисту. На території 

Полтавської області підтверджена циркуляція основних переносників ГЗН - комарі роду Culex, Aedes, Anopheles.  

Серед 90 досліджень здорового населення Полтавської області в 2019 році 13 (14%) виявилися серопозитивними до вірусу 

Західного Нілу, в тому числі 9 донорів. В Україні регулярне скринінгове обстеження донорської крові на ГЗН не проводиться. 

Висновки. Тягар захворюваності на ГЗН є високим, адже Полтавська область займає одне з перших місць по інцидентності на 

території України, яка  зростає. Необхідно скоротити час встановлення діагнозу, щоб забезпечити своєчасне лікування. 

Необхідно заохочувати населення Полтавської області застосовувати профілактичні заходи для попередження інфікування ГЗН. 

Ми рекомендуємо скринінгове дослідження донорської крові на ГЗН та розповсюдження інформаційних бюлетнів щодо 

небезпеки ГЗН. Майбутні дослідження мають бути спрямовані на визначення дійсного тягаря  ГЗН. 
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# 291. Pertussis Incidence over Time and the Effect of Vaccinationsin Kryvyi Rih 

Kuzmina N.1, Cherniaieva T.1, Myronova N.1, Tokar T.1, Kolesnikova I.2, Darahan G.3, Stepanskyi D.3 
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Bogomolets National Medical University; 
3Dnipro State Medical University 

 

Pertussis incidence remains a problem for the Ukrainian healthcare system due to the overwhelming prevalence of young children with 

a severe course of the disease. The cause of the epidemic situation complications is the low percentage of children vaccinated against 

this infection. 

Methods: epidemiological (statistical forms No. 2, No. 357/о, and UkrVak for 2014-2018), bacteriological, serological, molecular genetic, 

statistical methods were used. 

The incidence of pertussis in Kryvyi Rih grew by 23 times from 2014 to 2016 – to 14.33 per 100 thousand people. The decline in the 

incidence took place in 2018, the intensive rate dropped to 3.28 per 100 thousand people. The epidemic process was characterized by a 

high prevalence of children under 4: the incidence rate ranged from 44.6 to 134.18 per 100 thousand children of the corresponding 

age. And during the epidemic rise in 2016, the incidence in this age group increased to 419.35 per 100 thousand. The proportion of 

unvaccinated patients was 70%. Unorganized children whose share was 60-73% were sick most often. The share of children with 

pertussis who attended kindergartens ranged from 7% in 2015 to 40% in 2017. The share of schoolchildren in the structure of patients 

was 33% in 2015, 14% in 2016 and 18% in 2018. 

The incidence of pertussis correlated with AKDS-3 coverage for children under one year of age. So, in the year of the epidemic rise 

(2016), AKDS-3 coverage was only 39.1%. 

The proportion of bacteriologically confirmed cases of pertussis decreased over the years: from 50% in 2014 to 18% in 2018. However, 

the percentage of cases confirmed by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) increased. More than half of pertussis cases (55%) 

in 2018 were diagnosed using serological method. Polymerase chain reaction (PCR) was used to diagnose pertussis in 2015, and in 

2015-2016, the proportion of pertussis cases confirmed by this method was 50.8% and 55.8%, respectively. 

Pertussis incidence in Kryvyi Rih is cyclical; the epidemic rise was registered in 2016. Children, especially young children, 2/3 of whom 

were not vaccinated, are actively involved in the epidemic process. 

 

# 291. Динаміка захворюваності на кашлюк та вплив імунопрофілактики на її рівень у м. Кривий Ріг 

Кузьміна Н.1, Черняєва Т.1, Миронова Н.1, Токар Т.1, Колеснікова І.2, Дараган Г.3, Степанський Д.3 
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; 
3Дніпровський державний медичний університет 

 

Захворюваність на кашлюк залишається проблемою міста Кривій Ріг через переважну ураженість дітей раннього віку, в яких 

хвороба має тяжкий перебіг. Причиною ускладнень епідемічної ситуації є низький відсоток дітей, охоплених щепленнями проти 

цієї інфекції. 

Методи: За  2014-2018рр проаналізовані статистичні звіти річної захворюваності кашлюку, карти епідобстеження,  стан 

охоплення дітей щепленнями та результати лабораторних досліджень. Вираховані інтенсивні та екстенсивні показники, похибки 

статистичних показників. 

З 2014 р. по 2016 р. захворюваність на кашлюк у м. Кривий Ріг зросла у 23 рази – до показника 14,33 на 100 тис. нас. Спад її 

відбувся у 2018 р.до 3,28 на 100 тис. нас. Епідпроцес характеризувався високою ураженістю дітей віком до 4 років: рівень 

захворюваності коливався від 44,6 до 134,18 на 100 тис. дітей відповідного віку. А під час епідпідйому в 2016 р. зріс до 419,35 

на 100 тис. Частка не щеплених у структурі захворілих складала 53,5±7,6% у 2015р.,79,0±4,2%.у 2016р. та 40,9±10,4% у 

2018р. Найчастіше хворіли неорганізовані діти, частка яких становила 60,5±7,5%-72,7±9,5%. Частка захворілих дітей, які 

відвідували дошкільні заклади, коливалася від 7,0±3,9% у 2015 р. до 40,0±15,5% у 2017 р,які відвідували школи,-  складала 

32,6±7,5% у 2015р., 14,0±3,6% у 2016 р. та 18,2±8,2% у 2018 р. 

З 2014 по 2018рр. знизилася частка  бактеріологічно підтверджених випадків кашлюку з 50,0±25,0% до 18,0±8,2%. Проте, 

збільшився відсоток підтвердження випадків методом імуноферментного аналізу (ІФА). Так, більше половини їх (55,0±10,6%) у 

2018 р. було діагностовано серологічно. З 2015р. для діагностики кашлюку застосовувалася полімеразна ланцюгова реакція 

(ПЛР), і у 2015-2016 рр. частка  підтверджених цим методом випадків, становила 51,6±7,6% та 55,9±5,2% відповідно. 

З 2014 р. по 2016р. захворюваність на кашлюк у м.Кривий Ріг зросла в 23 рази, зі зниженням у 2018р. Залучені в епідпроцес 

діти райннього віку.Дві третини хворих не були щеплені.Повне охоплення щепленнями дітей  надасть можливість впливати на 

зниження захворюваності та уникати тяжкого перебігу інфекції.  
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# 539. Detection Level of Major Components during Gastrointestinal Outbreak Investigations, Ukraine, 2016-2019 

Zhumabekova A., Hizhnaya Y., Koshalko O., Zubko M., Verovchuk B. 

SI Vinnytsia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 

SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

 

Introduction. No standard operating procedures (SOPs) exist for outbreak investigations in Ukraine. We conducted an analysis to 

assess patterns and detection level of outbreak investigation components.  

Methods. We reviewed outbreaks reported to the National Center of Public Health of the Ministry of Health of Ukraine during 2016 - 

2019. We summarized an aggregate data on detection of outbreak components: agent, source and transmission factor of 

gastrointestinal (GI) outbreaks and compared numbers in 2016 and 2019. In Ukraine, an outbreak is reported when registering five or 

more cases of GI or three cases of GI in children’s facilities.  

Results. There were 709 outbreaks registered during 2016 - 2019. 36% increase in 2019 compared to 2016.  

 Of these outbreaks, 9% (11% (15) in 2016 and 3% (6) in 2019) reported detection of all three components, 37% (46% (64) in 2016 

and 35% (62) in 2019) - two components, and 53% (43% (60) in 2016 and 49% (107) in 2019) reported one component during 2016-

2019. 

During 2016- 2019, 33% (233) were caused by Salmonella, 17% (120) - by Rotavirus and 16% (112) - by Hepatitis A, 21% (149) other 

pathogens and 13% (95) not detected pathogens. The number of outbreaks caused by Salmonella increased from 66 in 2016 to 71 in 

2019. 

44% (311) of outbreaks occurred in educational facilities, 26%, (184) in public food facilities and 23% (160) in household settings 

during the study period. The most commonly identified pathogen in outbreaks occurring in pre-schools was Rotavirus 56% (104), 

Hepatitis A virus 45% (50) - in schools and Salmonella 74% (137) - in public food facilities. 

Conclusions. The number of GI outbreaks increased for past four years. However, detection of all three or two outbreak components 

have decreased. The main causative agents reported were Salmonellosis and Rotavirus. Higher levels of Rotavirus outbreaks among 

children’s facilities indicate the need for Rotavirus vaccination among children. We recommend to introduce the outbreak investigation 

SOPs to improve investigation of outbreaks. 

 

# 539. Рівень виявлення основних компонентів розслідування спалахів кишкових інфекцій, Україна, 2016-2019 

Жумабекова А., Хижная Ю. Кошалко О., Зубко М., Веровчук Б. 

ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України»; 

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

 

Вступ. В Україні відсутні стандартні операційні процедури (СОП) з розслідування спалахів кишкових інфекцій (КІ). Ми провели 

аналіз для оцінки рівня виявлення компонентів спалахів та закономірностей їх розслідування. 

Методи. Ми розглянули спалахів кишкових інфекцій за 2016-2019 роки згідно з даними Центру громадського здоров’я МОЗ 

України. Ми просумували агреговані дані розслідування спалаху на три компоненти: виявлення збудника, джерела та фактору 

передачі і порівняли частки в 2016 та 2019 роках. В Україні, спалахом вважається 5 та більше випадків КІ або 3 випадки в 

організованих дитячих колективах.  

Результати. За 2016-2019 роки зареєстровано 709 спалахів КІ. Відсоткова різниця між 2019 та 2016 роками склала 37%.  

Серед усіх спалахів за цей період у 9% встановлено всі 3 компоненти спалаху (11% (15) у 2016 та 3% (6) в 2019), в 37% (46% 

(64) в 2016 та 35% (62) в 2019) – встановлено два компоненти і в 53% (43% (60) в 2016 та 49% (107) в 2019) встановлено один 

компонент. 

Протягом 2016-2019 років 33% (233) спалахів були викликані Salmonella, 17% (120) Rotavirus, 16% (112) Hepatitis A, 21% (149) 

збудники іншої етіології та 13% (95) КІ невстановленої етіології. Кількість спалахів КІ, викликаних Salmonella, зросла з 66 в 2016 

до 71 в 2019 році. 

За досліджуваний період 44% (311) спалахів виникли в навчальних закладах, 26% (184) – в закладах громадського харчування 

та 23% (160) – у побуті. В дошкільних навчальних закладах збудником спалахів найчастіше був Rotavirus (56% (104)), в школах 

– Hepatitis A (45% (50)) та в закладах харчування – Salmonella (74% (137)).   

Висновки. За останні чотири роки збільшилась кількість спалахів КІ. Однак рівень виявлення двох та трьох компонентів 

спалаху зменшився. Більшість спалахів викликані Salmonella та Rotavirus. Високий рівень спалахів, спричинених Rotavirus у 

дитячих колективах, свідчить про доцільність вакцинації проти Rotavirus серед дітей.  

Для покращення розслідування спалахів ми рекомендуємо розробити СОПи.  
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# 599. Current Features of the Epidemic Situation Regarding Tuberculosis in Dnipropetrovsk Oblast 

Marchenko N.1, Hrankina N.1, Butkovska N.1, Yalenko V.1, Lytvynenko N.2 

1Dnipropetrovsk Oblast Clinical Treatment and Preventive Assotiation Phthisiology of the Dnipropetrovsk Oblast Council; 
2SI F.H.Yanovskyi National Institute of Phthisiology and Pulmonology of the NAMS of Ukraine 

 

Introduction. To accelerate the progress towards the Sustainable Development Goals to end tuberculosis (TB) till 2030, it is important 

to evaluate the epidemiological trends that are used to develop measures to deliver comprehensive services to TB patients. 

The objective of the study was to determine the features of the current epidemic situation regarding TB in Dnipropetrovsk Oblast. 

Methods. A combination of descriptive, evaluative and analytical techniques of the epidemiological study method was used in this 

research. A retrospective analysis of the data from TB statistical forms was carried out. Descriptive statistics data were used to study 

the TB epidemic trends in Dnipropetrovsk Oblast during 2000-2020. The incidence rate was calculated per 100,000 population of the 

oblast. 

Results. Since the beginning of the century, the incidence of TB in Dnipropetrovsk Oblast was fluctuating with the peak in 2006 (99.1), 

after which a decrease in the growth of the number of new TB cases by an average of 5.8% was recorded annually (2000 – 62.9; 2020 

– 50.5). After changing the approach to formation of TB follow-up groups, during a decrease in the incidence rate, the prevalence of TB 

has been decreasing annually by an average of 7.7% since 2004 (2000 – 316.2; 2020 – 73.2). TB mortality rate tends to gradually 

decrease (2000 – 27.4; 2020 – 8.5). At the same time, the proportion of patients with primary multidrug resistance of Mycobacterium 

tuberculosis (MBT) increased 4 times (2009 – 12.3%; 2018 – 43.8%) among the new cases of TB comparing to the period since 

beginning registration (2009). The proportion of the patients with co-infection with TB/HIV increased 4 times (2000 – 5.2%, 2018 – 

22.9%) among patients with active TB. 

Conclusion. The epidemic situation regarding TB in Dnipropetrovsk Oblast is characterized by a decrease in the incidence, prevalence 

and mortality. At the same time, among new cases of active TB, the share of primary multidrug resistance and co-infection of TB/HIV 

grows and it creates the basis for a new type of epidemics. Further studies will be aimed at developing recommendations for 

accelerating the response to TB in the oblast. 

 

# 599. Особливості сучасної епідемічної ситуації з туберкульозу у Дніпропетровській області 

Марченко Н.1, Гранкіна Н.1, Бутковська Н.1, Яленко В.1, Литвиненко Н.2 

1КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради»; 
2ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» 

 

Вступ. Для прискорення прогресу у досягненні Цілей сталого розвитку щодо припинення туберкульозу (ТБ) до 2030 р. важливо 

оцінювати епідеміологічні тенденції, з урахуванням яких розробляються заходи з охоплення людей з ТБ комплексними 

послугами. Мета дослідження - визначити особливості сучасної епідемічної ситуації з ТБ у Дніпропетровській області. 

Методи. В роботі використано комплекс описово-оціночних та аналітичних прийомів епідеміологічного методу дослідження. 

Проведено ретроспективний аналіз даних статистичних форм з ТБ. Описові статистичні дані використовувались для вивчення 

тенденцій епідемії ТБ у Дніпропетровської області за період 2000–2020 рр. Інтенсивний показник розраховано на 100 000 осіб 

населення області. 

Результати. З початку століття захворюваність на ТБ у Дніпропетровській області має хвилеподібний характер з піковим 

значенням у 2006 р. (99,1), після якого реєструється зниження приросту нових випадків ТБ у середньому на 5,8% щорічно (2000 

р. - 62,9; 2020 р. - 50,5). Після зміни підходів до формування диспансерної групи з ТБ, на тлі зниження захворюваності, з 2004 

р. поширеність ТБ, щорічно знижується у середньому на 7,7% (2000 р. - 316,2; 2020 р. - 73,2). Смертність від ТБ має тенденцію 

до поступового зниження (2000 р. - 27,4; 2020 р.- 8,5). Разом з цим, з початку реєстрації (2009 р.) серед нових випадків ТБ у 2 

рази зросла частка пацієнтів з первинною множинною лікарською стійкістю Mycobacterium tuberculosis  (МБТ) (2009 р. - 12,3%; 

2020 р. - 28,7%). Серед хворих на активний ТБ частка пацієнтів з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ (ТБ/ВІЛ) зросла у 4 рази (2000 

р. - 5,2%; 2020 р. - 22,9%). 

Висновки. Епідемічна ситуація з ТБ в Дніпропетровській області характеризується зниженням рівня захворюваності, 

поширеності та смертності від ТБ. Одночасно, серед нових випадків активного ТБ зростає частка первинної множинної лікарської 

стійкості мікобактерій туберкульозу та поєднаної інфекції ТБ/ВІЛ, що створює підґрунтя для формування епідемії нового типу. 

Подальший розвиток дослідження буде спрямований на розробку рекомендацій щодо прискорення реагування на ТБ в регіоні. 
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# 059. Effectiveness of Polidez disinfectant on hospital microorganisms on working surfaces in the children's 

department 

Sus M., Kovalenko I., Rumynska T. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

 

Introduction. The effectiveness of the disinfectant plays an important role in the modern world. Microbial contamination depends on 

the choice and frequency of cleaning and ventilation of premises. Special attention should be paid to the effectiveness of the 

disinfectant on microorganisms on working surfaces (a working surface can serve as an intermediary for the transmission of infection) 

since prolonged use of the same products can lead to microbial resistance. This is an important component of the system of preventive 

measures aimed at creating favorable conditions for patients to stay in hospitals.  

Methods. Table surfaces in the manipulation rooms in health facilities were used as study objects. Samples were collected by washing 

from the working surface, which was performed before and after application of the disinfectant according to the instructions. Plating 

from an area of 100 cm2 was carried out per instructional materials at the end of the working day. The quantitative indicator of 

contamination (total microbial count – TMC) in colony-forming units (CFU cm2) was calculated with the determination of the species 

composition of microorganisms. 15 series of studies were conducted. 

Results. The species spectrum of microbial contamination of working surfaces was represented by the following groups of 

microorganisms: Staphylococcus aureus – 82.3 %, Escherichia coli – 9.6 %, Klebsiella spp – 2.2 %, Staphylococcus epidermidis – 5.8 

%, Enterococcus spp – 2.3 %. After treatment with the disinfectant, the object turned out to be sterile in three cases. Mostly S. аureus 

remained viable in small quantities, and in one case, single colonies of E. coli and Klebsiella spp. were detected. 

Conclusions. The level of contamination, frequency, and exposure time must be considered. The antimicrobial effect can be achieved 

provided the disinfectant is applied correctly. In addition, it is necessary to account for the spectrum of antimicrobial activity of the 

disinfectant agent and periodically change the solution to prevent the resistance of pathogens.  

 

# 059. Ефективність дії дезінфектанту «Полідез» на госпітальні мікроорганізми робочих поверхонь у дитячому 

відділенні  

Сус М., Коваленко І., Руминська Т. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

Вступ.  Ефективність дії дезінфектанту займає важливе місце у сучасному світі. Мікробне забруднення залежить від вибору і 

частоти прибирання та провітрювання приміщень.  Особливу увагу потрібно приділяти ефективності дії дезінфектанту на 

мікроорганізми робочих поверхонь (робоча поверхня може бути посередником у передачі інфекції), оскільки тривале 

використання одних і тих самих засобів може  призвести до резистентності мікроорганізмів. Це  важлива складова системи 

профілактичних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для перебування пацієнтів у лікарняних закладах.  

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 дезінфектантом згідно з інструкцією. Посів проводили 

наприкінці робочого дня відповідно до інструктивних матеріалів з площі 100 см2 . Визначали кількісний показник забруднення 

(загальне мікробне число – ЗМЧ) у колонієутворюючих одиницях (КУО см2) з визначенням видового складу мікроорганізмів. 

Проведено 15 серій досліджень. 

Результати. Видовий спектр мікробного забруднення робочих поверхонь був представлений такими групами мікроорганізмів: 

Staphylococcus aureus – 82,3 %, Escherichia Coli– 9,6 %, Klebsiella spp – 2,2 %, Staphylococcus epidermidis – 5,8 %, Enterococcus 

spp – 2,3 %. Після обробки дезінфектантом в трьох випадках об’єкт виявився стерильним. В основному в невеликій кількості 

зберегли життєздатність S. аureus ,в одному випадках виявлено ріст поодиноких колоній E. coli та Klebsiella spp..  

Висновки. Потрібно враховувати рівень забруднення, частоту та експозицію обробки. При правильному збереженні режиму 

застосування дезінфектанту, можна досягти протимікробного ефекту. Також, необхідно враховувати спектр антимікробної 

активності препарату та періодично змінювати дезрозчин для уникнення резистентності збудників.  
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# 084. Food Safety is the Key to Human Health 

Fotina T., Staroselska A., Berezovskyi A., Fotina H. 

Sumy National Agrarian University 

 

The issue of food safety and quality is coordinated by the WHO, FAO, the European Food Safety Authority, the OIE. Food-borne 

zoonoses in humans emerge due to the use of products obtained from sick animals and the secondary contamination of products during 

harvesting and processing. It is important to monitor pathogens at all critical points of food production and to develop a complex of 

measures to prevent toxic infections and toxemia.  

The monitoring was performed using R-Biopharm test systems (RIDA®COUNT, RIDA CHECK, SPECTATE®.). 

The following microorganisms were detected in the samples tested: Escherichia O157: in meat and meat products – 43.1%, milk – 

25.1%, poultry and poultry products – 25.2%, fish and fish products – 16.1%, fruits – 26.5%; Enterobacter agglomerans: in poultry 

meat ‒ 5.4%; Enterobacter gergovie: in poultry meat ‒ 1.4%, meat and meat products – 1.6%, fish and fish products – 1.8%, and 

fruits – 2.9%; Enterobacter cloacae: in poultry and poultry products ‒ 6.3%, fish and fish products – 1.8%, and fruits – 2.9%; 

Salmonella enteritidis: in meat and meat products – 1.4%, poultry and poultry products – 4.2%, fish and fish products – 1.8%, and 

fruits –2.9%; Staphylococcus epidermidis: in meat and meat products – 6.9%, poultry meat – 8.9%; Staphylococcus aureus: in meat 

and meat products – 12.5%, milk – 16.7%, poultry and poultry products – 10.3%, fish and fish products – 8.9%; Listeria 

monocytogenes: in meat and meat products ‒ 21.4%, poultry and poultry products – 6.6%, fish and fish products – 2.4%, milk – 3.3%, 

fruits and vegetables – 4.4%; Campylobacter spp.: in poultry carcasses ‒ 14.5%. Isolates are of epidemiological importance. The 

frequency of products antimicrobial contamination (domestic and imported) is as follows: pork ‒ 15% and 20%, beef – 10% and 12%, 

poultry meat – 13.3% and 17.5%, milk – 16.6% and 10%, respectively. Their residual quantities are dozens of times higher than the 

minimum allowable limits. 

In order to reduce the risk of food-borne zoonoses, it is important to control them at all stages from the “field to the table”. 

 

# 084. Безпечність харчових продуктів – запорука здоров’я людини 

Фотіна Т., Старосельська А., Березовський А., Фотіна Г. 

Сумський національний аграрний університет 

 

Питання безпечності та якості харчової продукції координуються Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Продовольчою та 

сільськогосподарською організацією ООН, Європейським органом з безпечності харчових продуктів та Міжнародним 

епізоотичним бюро. Харчові зоонози у людей виникають внаслідок використання продуктів, отриманих від хворих тварин та 

вторинної контамінації продукції в процесі заготівлі та переробки. Важливим є моніторинг збудників на всіх критичних точках 

отримання харчової продукції та розробка комплексу попередження токсикоінфекцій та токсикозів.  

Моніторинг збудників проводили за допомогою тест-систем компанії «R-biopharm» (RIDA®COUNT, RIDA CHECK, SPECTATE®). 

Проби відбирали згідно плану у місцях реалізації продуктів протягом 2019 року. 

У досліджених зразках було виявлено наступні мікроорганізми: Escherichia O157: у м’ясі та м’ясопродуктах – 43,1%, молоці – 

25,1%, птиці та птахопродуктах – 25,2%, рибі та рибопродуктах – 16,1%, фруктах – 26,5%; Enterobacter aglomerans: у м’ясі 

птиці ‒ 5,4%; Enterobacter gergovie: у м’ясі птиці ‒ 1,4%, м’ясі та м’ясопродуктах ‒ 1,6%, рибі та рибопродуктах – 1,8%, фруктах 

– 22,9%; Enterobacter clocae: у птиці та птахопродуктах ‒ 6,3%, рибі та рибопродуктах – 1,8%, фруктах – 22,9%; Salmonella 

enteritidis: у м’ясі та м’ясопродуктах ‒ 1,4%, птиці та птахопродуктах – 4,2%, рибі та рибопродуктах – 1,8%, фруктах – 22,9%; 

Staphylococcus epidermidis: у м’ясі та м’ясопродуктах ‒ 6,9%, м’ясі птиці – 88,9%; Staphylococcus aureus: у м’ясі та 

м’ясопродуктах – 12,5%, молоці – 16,7%, птиці та птахопродуктах – 10,3%, рибі та рибопродуктах – 8,9%; Listeria 

monocytogenes: у м’ясі та м’ясопродуктах ‒ 21,4%, птиці та птахопродуктах – 6,6%, рибі та рибопродуктах – 2,4%, молоці – 

3,3%, фруктах та овочах – 4,4%; бактерії роду Сampylobacter spp.: у тушках птиці – 14,5%. Частота забруднення 

протимікробними препаратами вітчизняних та імпортних проб свинини становить 15 і 20% відповідно, яловичини – 10 і 12%, 

м’яса птиці – 13,3 і 17,5%, молока – 16,6% та 10%. Їх залишкові кількості у десятки разів перевищують мінімально допустимі 

межі. 

Для зменшення ризику харчових зоонозів важливим є розроблення їх контролю на всіх етапах шляху «від лану до столу». 
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# 094. Monitoring the Epidemiological Situation of Acute and Chronic Viral Hepatitis C Incidence in Donetsk Oblast in 

2006-2018 

Shyshova H.1, Bilomeria T.1, Darahan G.2 

1SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Dnipro State Medical University 

 

Hepatitis C is a significant medical and social problem, with 150-200 million people infected in the world. 

Objective: to carry out analysis of the incidence rate of acute and chronic viral hepatitis C in Donetsk Oblast in 2006-2018, to identify 

trends in the epidemic process development. 

Materials and methods: The data of form No.2 “Report on individual infectious and parasitic diseases” as well as the forms of 40-zdorov 

statistical reporting form for 2006-2018 were analyzed using Excel and Statistica v.6.1. To determine the main trends, the method of 

moving average and least squares was used with an assessment using the criterion of Student. 

Results: In 2007, the incidence rate of acute viral hepatitis C (AVHC) of the population in Donetsk Oblast was higher than the incidence 

at the national level on 40,2%. In 2010 the incidence rate of chronic viral hepatitis C (CVHC) of the population in oblast was higher than 

the incidence at the national level on 34,27%. The dynamics of recorded AVHC cases tended to decrease, in 2006-2018 the average of 

the incidence rate is 1,8±0,049 per 100 thousand population. The CVHC incidence rate tended to increase, an average is 8.7±0.24 per 

100 thousand population in 2006-2018. At alignment of a time series, the incidence rate of CVHC increases in 2006 – 2012, growth rate 

is 463,2%, in 2013-2015р incidence decreased, growth rate is -75,0%, in 2016-2018р, incidence rate increases and growth rate is 

125,7%. In the cities, the incidence rate of AVHC is 1,9±0,08 per 100 thousand population and the incidence rate of CVHC is 0,5±0,02 

per 100 thousand population which are 26.6% and 5 times higher than in rural areas, and t-criterion are 1.972, p=0.05. 

Conclusion: In 2006-2018, epidemic trend of the incidence rate was characterized by a significant decrease of the incidence rate of 

AVHC, increase of the incidence rate of CVHC. Conclusion: In 2006-2018, epidemic trend of the incidence rate was characterized by a 

significant decrease of the incidence rate of AVHC, increase of the incidence rate of CVHC. The incidence rate of parenteral hepatitis in 

urban population is higher then in rural population. 

 

# 094. Захворюваність гострим та хронічним вірусним гепатитом С у Донецькій області у 2006-2018рр. 

Шишова Г.1, Біломеря Т.1, Дараган Г.2 
1ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Дніпровський державний медичний університет 

 

Гепатит С є значимою медико-соціальною проблемою, інфіковано 150-200 млн. людей у світі. 

Мета: проаналізувати рівень захворюваності на гострий та хронічний вірусний гепатит С у Донецькій області за 2006-2018рр., 

визначити тенденції розвитку епідемічного процесу.  

Матеріали та методи: Використано дані форми №2 «Звіт про окремі інфекційні та паразитарні захворювання», форми 40-здоров 

галузевої статистичної звітності «Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції» за 2006-

2018рр., дані аналізували за допомогою програми Excel. Для визначення основних тенденцій застосовували метод змінних 

середніх з оцінкою за критерієм Стьюдента.  

Результати: Рівень захворюваності гострим вірусним гепатитом С (ГВГС) населення Донецької області у  2007р. перевищував 

захворюваність населення України на 40,2%.  У 2010р. захворюваність хронічним вірусним гепатитом С (ХВГС)  населення 

області була  вище національного рівня захворюваності населення України на 34,27%.  Динаміка зареєстрованих випадків ГВГС 

має тенденцією до зниження, середній показник захворюваності за 2006-2018р складає 1,8±0,049 на 100 тис. нас. 

Захворюваність ХВГС має тенденцію до зростання, середній показник захворюваності за 2006-2018р складає 8,7±0,24 

на100 тис. нас.  При вирівнюванні динамічного ряду відмічається  зростання захворюваності ХВГС у 2006 – 2012р., темп росту 

складає 463,2%, у 2013-2015р.  - зниження захворюваності, темп росту складає  -75,0%, у 2016-2018р. – ріст захворюваності, 

темп росту складає 125,7%. У містах рівні захворюваності ГВГС  складає 1,9±0,08 на 100 тис. нас. та ХВГС - 0,5±0,02 на 

100 тис. нас. перевищують показники у сільській місцевості на 26,6% та у 5 разів відповідно, t-критерій складає 1,972, р=0,05.  

Висновок: За період з 2006 по 2018 р. епідемічна тенденція захворюваності характеризувалась вираженим зниженням 

показників захворюваності ГВГС, підвищенням рівня захворюваності  ХВГС.  Рівень захворюваності міського населення 

парентеральними гепатитами вище рівня захворюваності населення сільській місцевості. 
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# 096. Monitoring of norovirus in oysters and edible shellfish in Ukraine in 2019-2020 

Haidei O., Oleksiienko I., Mezhenskyi A. 

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

 

Introduction. A large number of acute intestinal infections are associated not only with bacterial but also with viral etiology. One of 

the natural sources of viruses, namely norovirus, is seafood. The increased interest of gourmets in them leads to an increase in imports 

of oysters and edible shellfish to Ukraine and growing demand for them in restaurants and street food festivals. According to the 

European System of Rapid Alert for Food and Feed (RASFF), 17 cases of norovirus detection in food products were reported in the 

European Union in 2019, 8 of them in oyster farms in France. Given that France is one of the largest exporters of shellfish in the world, 

it was decided at the state level to monitor norovirus in imported oysters and edible shellfish to assess the real situation regarding the 

presence of this pathogen in them. 

Objective: to monitor norovirus in oysters and edible shellfish by RT-PCR and analyze the results of the 2019-2020 study on its 

presence.  

Methods. The studies were conducted in 2019-2020 by Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) in accordance with CEN 

ISO/TS 15216-2. The SureFast Prep DNA/RNA virus kit, Congen (Germany), was used for RNA extraction. For testing, a diagnostic kit 

for qualitative detection of norovirus of I-II genogroups SureFast Norovirus PLUS, Congen was used. Thermocycler – Thermofisher 

Scientific QuantStudio 5. 

Results. During the period 2019-2020, 200 samples of French oysters and edible shellfish sent by seafood importers and collected in 

Kyiv restaurants were studied. The results showed that there was no norovirus RNA in these samples. 

Conclusions. The results of the conducted studies demonstrate that oysters and edible shellfish were imported from farms in France 

that were norovirus-free. However, in view of RASFF notifications on detected cases of norovirus infection in live shellfish in the 

European Union, there is a need to introduce periodic monitoring of norovirus in the imported seafood in Ukraine. 

 

# 096. Моніторинг норовірусу в устрицях та їстівних молюсках в Україні за 2019 – 2020 роки 

Гайдей О., Олексієнко І., Меженський А. 

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

 

Вступ. Велика кількість гострих кишкових інфекцій пов’язана не лише з бактеріальною, а й вірусною етіологією. Одним з 

природних джерел вірусів, а саме норовірусу, є морепродукти. Підвищений інтерес гурманів до них призводить до збільшення 

імпорту в Україну устриць та їстівних молюсків, і зростання попиту на них в ресторанах та фестивалях вуличної їжі. За 

інформацією Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF) за 2019 рік надійшло 17 

повідомлень про випадки виявлення норовірусу в харчових продуктах у Європейському союзі, 8 з яких в устричних фермах 

Франції. Враховуючи, що Франція – одна з найбільших експортерів молюсків у світі, на державному рівні прийнято рішення 

провести моніторинг норовірусу в імпортованих устрицях та їстівних молюсках для оцінки реальної ситуації щодо наявності 

даного патогену в них. 

Мета: провести моніторинг норовірусу в устрицях та їстівних молюсках методом ПЛР-РЧ та проаналізувати результати 

дослідження за 2019-2020 рр. щодо його наявності. 

Методи. Дослідження проводились впродовж 2019-2020 років методом полімеразно ланцюгової реакції у режимі реального часу 

(ПЛР-РЧ) згідно з CEN ISO/TS 15216-2. Для РНК-екстракції використовували набір SureFast Prep DNA/RNA Virus, Congen 

(Німеччина). Для досліджень був використаний діагностичний набір для якісного виявлення норовірусу I-II геногруп SureFast 

Norovirus PLUS, Congen. Ампліфікатор – Thermofisher Scientific QuantStudio 5. 

Результати. За період 2019-2020 років було досліджено 200 зразків французьких устриць та їстівних молюсків, надісланих 

імпортерами морепродуктів та відібраних у ресторанах Києва. Результати показали про відсутність РНК норовірусу у даних 

зразках. 

Висновки. Результати проведених досліджень свідчать, що устриці та їстівні молюски були імпортовані з благополучних щодо 

норовірусу ферм Франції. Проте, враховуючи повідомлення RASFF про виявлені випадки інфікування норовірусом живих 

молюсків у Європейськом союзі,  виникає необхідність запровадження періодичного контролю норовірусу імпортованих 

морепродуктів в Україні. 
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# 098. Epidemiological Situation on Viral Hepatitis A in Volyn Oblast During the Recent Decade 

Servatovych B., Yanko N., Dudkovska L. 

SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

According to the assessment of the negative impact on public health and the incidence, viral hepatitis occupies a leading place in the 

structure of infectious diseases. Viral Hepatitis A (HAV) makes 41.2% among acute viral hepatitis in the oblast for the past decade.  

A retrospective analysis, virological methods for the determination of antigens of HAV were used in the work, the analysis of statistical 

reports (reporting form No. 2 and No. 40) was carried out.  

The HAV incidence in the oblast decreased significantly – from 22.14 to 2.21 per 100,000 population (in 10 times) from 2008 to 2017. 

The disease incidence rate in the oblast slightly increased – 3.37 per 100,000 population (6.52 in Ukraine) in 2018. The cyclical nature 

(every 5-6 years) and the seasonality of the disease (autumn-winter with a peak in September) is a specific feature. Increased 

incidence is recorded among the rural population and is 61% among ill people. Children below 17 years old are at risk, with an average 

incidence of 20.19 per 100,000 population. Population (2.2 times higher than adults – 9.10 per 100,000 population) during 2008-2017. 

The highest incidence was recorded among schoolchildren aged 10-14 years (17.6 per 100,000 population) with an average focal index 

of 1.6. The source of infection was patients in 22.2% of cases, the disease was spread mainly by contact way. All cases were laboratory 

confirmed; ELISA was used to isolate anti-HAV IgM. For the diagnostic purpose in 2013-2017, 1561 people with suspected liver disease 

were examined, among them 549 (35.2%) had positive results. For the purpose of surveillance, 1147 people were examined, among 

them anti-HAV Ig M was isolated in 142 (12.38%) persons. Environmental samples are taken annually to detect HAV antigens (domestic 

wastewater, sewage from infectious hospitals, open water and drinking water), the results are negative. It was established that there 

was a tendency towards a decrease in the hepatitis A incidence, which is due to the improvement of sanitary and hygienic living 

conditions compared to previous years, the provision of good quality water to the population and the absence of pathogen circulation in 

the environment. 

 

# 098. Епідемічна ситуація з вірусного гепатиту А у Волинській області за останні 10 років 

Серватович Б., Янко Н., Дудковська Л. 

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Вірусний гепатит займає провідне місце серед інфекційних хвороб за оцінкою негативного впливу на здоров’я населення та 

масштабами захворюваності. Серед гострих ВГ в області за останнє десятиріччя 41,2% становить гепатит А.  

В роботі застосовано ретроспективний аналіз, вірусологічні методи визначення антигенів вірусного гепатиту А (ВГА), проведено 

аналіз статистичних звітів (форма звітності № 2 і № 40).  

З 2008 року по 2017 рік захворюваність на ВГА в області істотно знизилась – з 22,14 до 2,21 на 100 тис. населення (в 10 разів). 

Інтенсивність захворювання в області за 2018 рік незначно зросла - 3,37 на 100 тис. населення (6,52 по Україні). Характерна 

циклічність (кожних 5-6 років) та сезонність захворювання (осінньо-зимова з піковим показником у вересні). Підвищена 

захворюваність реєструється серед сільського населення і становить 61% з числа захворілих. Групою ризику є діти до 17 років, 

середній показник захворюваності яких за 2008-2017 роки становив 20,19 на 100 тис. населення, що у 2,2 рази перевищує 

показник дорослого населення (9,10 на 100 тис.). Найбільша захворюваність реєструвалась серед школярів віком 10-14 років 

(17,6 на 100 тис.) з середнім показником індексу осередковості 1,6. Джерелом інфекції були хворі у 22,2% випадків, 

захворюваність поширювалась в основному контактно-побутовим шляхом. Всі випадки лабораторно підтверджені методом ІФА, 

виділено анти-HAV Ig M. З діагностичною метою за 2013-2017 роки обстежено 1561 особу з підозрою на захворювання печінки, 

із них у 549 (35,2%) позитивні результати. З метою епіднагляду обстежено 1147 контактних осіб, з них у 142 (12,38%) осіб 

виділено анти-HAV Ig M. Щорічно здійснюється забір проб з довкілля на виявлення антигенів ВГА, результати від’ємні. 

Встановлено, що в області спостерігається тенденція до зниження захворюваності на ГА, яка обумовлена покращенням 

санітарно-гігієнічних умов життя у порівнянні з попередніми роками та забезпеченням населення доброякісною водою.  
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# 099. Prevalence of Syphilis Pathogen Markers among Donors in Ukraine during 2014-2018 

Tarasyuk O., Novak V., Myskiv I., Bereketa Y. 

SI Institute of Blood Pathology and Transfusion Medicine of NAMS of Ukraine 

 

Today, both around the world and in Ukraine, there are issues of transmission of various infections, including syphilis, with transfusion 

of blood and its components. A high-quality selection of donors and a study of their blood for specific markers of infection, in particular, 

syphilis should be the basis of blood transfusion.  

A comparative analysis of seropositive samples of the syphilis pathogen prevalence confirmed by the enzyme-linked immunosorbent 

assay among donors in Ukraine with the determination of the deviation index (+/-) between years during 2014-2018.  

Assessment of the prevalence of syphilis pathogen markers covered 24 oblasts of Ukraine and the cities of Kyiv and Sevastopol. An 

analysis of the prevalence of syphilis pathogen markers among donors over five years showed that the highest peak was 649.9 per 100 

thousand population in 2014. For the period of 2014-2018, there was a positive downward trend in this indicator, which reached 413.2 

per 100 thousand people in 2018, which meant a decrease in the prevalence of seropositive samples of syphilis pathogen by 236.7 

thousand people. The hierarchy of deviation indicators (+/-) in the prevalence of syphilis pathogen markers (per 100 thousand people) 

in 2018 compared to 2014 in Ukraine (in oblasts and cities) was the following: Ternopil –+230.6, Cherkasy – +130.8, Donetsk – +34.7, 

Luhansk – +8.7, Zakarpattia – -995.6, Odesa – -458.0, Lviv – -375.3, Vinnytsia – -359.6 Kyiv – -343.5, Mykolaiv – -338.9, Rivne – -

310.9, Kharkiv – -295.8, Kyiv – -291.1, Kropyvnytskyi – -240.9, Kherson – -239.0, Khmelnytskyi – -233.9 Dnipro – -207.9, Zhytomyr – -

207.6, Ivano-Frankivsk – -168.9, Chernihiv – -129.5, Poltava – -137.2, Sumy – -111.9, Chernivtsi – -97.2, Zaporizhzhia – -84.4, 

Chernihiv – -26.5. There is a positive trend in the epidemiological situation in syphilis. Other blood-borne dangerous infections are being 

investigated.  

 

# 099. Поширеність маркерів збудника сифілісу серед донорів в Україні за період 2014-2018 років 

Тарасюк О., Новак В., Миськів І., Берекета Я. 

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 

 

На сьогодні, як у всьому світі, так і в Україні існують проблеми передачі різних інфекцій, в тому числі сифілісу, при трансфузії 

крові та її компонентів. Основою гемотрансфузії має бути високоякісний відбір донорів і дослідження їх крові на специфічні 

маркери інфекції, зокрема, сифілісу.  

Було використано порівняльний аналіз поширеності серопозитивних зразків збудника сифілісу, підтверджених імуноферментним 

методом, серед донорів в Україні з визначенням показника відхилення (+/-) між роками за період 2014-2018 рр.  

Оцінка поширеності маркерів збудника сифілісу охоплювала 24 областей України та міста Київ і Севастополь. Аналіз 

поширеності маркерів збудника сифілісу серед донорів за п’ять років показав, що найвищий пік показника становив 649,9 на 100 

тис. населення в 2014 р. За період 2014-2018 років спостерігалась позитивна тенденція до зниження цього показника, яка 

досягла в 2018 р. – 413,2 на 100 тис. населення, що означало зменшення поширеності серопозитивних зразків збудника 

сифілісу на 236,7 тис. населення. Ієрархія показників відхилення (+/-) поширеності маркерів збудника сифілісу (на 100 тис. 

населення) в 2018 р. в порівнянні з 2014 р. в Україні (в областях та містах) була наступною: Тернопільська +230,6, Черкаська 

+130,8, Донецька +34,7, Луганська +8,7, Закарпатська -995,6, Одеська -458,0, Львівська -375,3, Вінницька -359,6, Київ -343,5, 

Миколаївська -338,9, Рівненська -310,9, Харківська -295,8, Київська -291,1, Кіровоградська -240,9, Херсонська -239,0, 

Хмельницька -233,9, Дніпропетровська -207,9, Житомирська -207,6, Івано-Франківська -168,9, Чернігівська -129,5, Полтавська -

137,2, Сумська -111,9, Чернівецька -97,2, Запорізька -84,4, Волинська -26,5.  

Відмічається позитивний тренд епідеміологічної ситуації з сифілісу. Досліджуються інші гемотрансмісивні небезпечні інфекції.  
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# 104. Bacterial contamination of cow's milk in Ukrainian farms  

Ponomarenko V., Hadzevych O., Muzyka D., Stegniy B. 

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

 

Introduction. Milk is one of the most important human food products and therefore its biological safety is central to the system of 

providing people with high-quality food and can be considered as One Health component. Bacterial contamination of milk is closely 

related to animal health. The study is aimed to establish the main bacterial contaminants of milk in Ukraine.    

Methods. Cow's milk from different farms was tested in NSC IECVM in 2019-2020. Bacteriological, molecular, and genetic tests were 

performed according to the standard methods recommended by the OIE. 

Results. The following sanitary-indicative bacterial contaminants were isolated from 1,200 samples of cow's milk: Staphylococcus 

epidermidis – 206 samples (17.2%), Staphylococcus aureus – 120 samples (10.0%), staphylococci (S. saprophyticus, S. simulans, 

S.  equorum, S. hyicus, S. sciuri, S. warneri, S. cupitis, S. hominis) – 40 samples (3.3%), E. coli – 140 samples (11.7%), Klebsiella 

rpeimopiae – 59 samples (4.9%), Streptococcus spp. – 100 samples (8.3%), Clostridium perfringens – 42 samples (3.5%), Bacillus 

cereus – 34 samples (2.8%), Proteus vulgaris – 11 samples (0.9%), Salmonella spp. – 2 samples (0.2%), Pseudomonas aeruginosa – 

5 samples (0.4%), Candida spp. – 11 samples (1%), Corynebacterium spp.– 4 samples (0.3%). One of the main sources of bacterial 

contamination of milk is animals with clinical and subclinical mastitis. Isolated causative agents of mastitis had polyresistance to these 

antibacterial drugs: sulfonamides (95.8%), tetracyclines (83%), penicillins (83%), cephalosporins (66.7%), amphenicols (37.5%), 

aminoglycosides (37.5%), phenicols (50%), fluoroquinolones (8.3%).  

Conclusions. Detected bacterial contamination of cow's milk, including by microorganisms that are resistant to antimicrobial drugs, 

can pose a serious threat to human health. The main tasks for further research are an in-depth study of the sources of bacterial 

contamination, as well as the development of technological and methodological approaches to its minimization.  

 

# 104. Бактеріальна контамінація молока корів у господарствах України  

Пономаренко В., Гадзевич О., Музика Д., Стегній Б. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Вступ. Молоко є одним із найважливіших продуктів харчування людини і тому його біологічна безпечність є ключовою ланкою 

в системі забезпечення людей якісними продуктами харчування та може розглядатися як складова концепції «Єдиного 

здоровʼя». Питання бактеріальної контамінації молока тісно пов’язано зі здоров’ям тварин. Мета роботи – встановити основні 

бактеріальні контамінанти молока в Україні.    

Методи. Дослідження молока корів з різних господарств проведені у 2019-2020 рр. у ННЦ «ІЕКВМ». Бактеріологічні 

дослідження виконані за стандартними методиками рекомендованими МЕБ. 

Результати. З 1200 проб молока від корів ізольовано санітарно-показові бактеріальні контамінанти: Staphylococcus epidermidis 

- 206 проб (17,2%), Staphylococcus aureus – 120 проб (10,0 %), стафілококи (S. saprophyticus, S. simulans, S.  equorum, 

S. hyicus, S. sciuri, S. warneri, S. cupitis, S. hominis) – 40 проб (3,3%), E. coli – 140 проб (11,7%), Klebsiella pneumoniaе – 59 проб 

(4,9%), Streptococcus spp. – 100 проб (8,3%), Clostridium perfringens – 42 проб (3,5%), Bacillus cereus – 34 проби (2,8%), Proteus 

vulgaris – 11 проб (0,9%), Salmonella spp. - 2 проби (0,2%), Pseudomonas aeruginosa – 5 проб (0,4%), Candida spp. – 11 проб 

(1%), Corynebacterium spp.– 4 проби (0,3%). Однією з основних джерел бактеріальної контамінації молока є тварини з 

клінічним та субклінічним маститом. Виділені збудники маститів мали полірезистентність до антибактеріальних препаратів: 

сульфаніламідів (95,8%), тетрациклінів (83%), пеніцилінів (83%),  цефалоспоринів (66,7%), амфеніколів (37,5%),  

аміноглікозідів (37,5%), феніколів (50%), фторхінолонів (8,3%).  

Висновки. Виявлена бактеріальна контамінація молока корів, у тому числі мікроорганізмами, які мають стійкість до 

антимікробних препаратів, може представляти дуже серйозну загрозу для здоровʼя людини. Головними задачами для 

подальших досліджень є поглиблене вивчення джерел бактеріальної контамінації, а також розробка технологічних, 

методологічних підходів її мінімізації.  
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# 106. Monitoring of Cholera Surveillance in Dnipropetrovsk Oblast Among Patients with Acute Intestinal Infections 

and People with Gastrointestinal Dysfunction 

Valchuk S.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Shamychkova H.1, Levchenko Yu.1, Hladka L.1, Sinhovska S.1, Kraus O.1, Stepanskyi D.2, Darahan 

G.2, Kolesnikova I.3 

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

 

Introduction. Cholera remains an urgent infection for many countries of the world, including Ukraine.  Cases of cholera in Ukraine 

were reported in 1998, 1999, 2007, and 2011. Today, the world is implementing a global strategy aimed at reducing cholera deaths by 

90% by 2030 and eliminating them in at least 20 countries. One of the directions is monitoring the circulation of cholera pathogens 

among the population with manifestations of acute intestinal infections (AII) and persons with gastrointestinal (GI) tract dysfunction. 

The aim was to study the circulation of Vibrio cholerae among people in Dnipropetrovsk Oblast during the period 1999-2020.   

Methods. Epidemiological analysis, bacteriological methods of testing biomaterial from patients with AII, statistical method (descriptive 

statistics). 

Results. The last cholera outbreak in Dnipropetrovsk Oblast was reported in 1994 among residents of Kryvyi Rih where 63 people fell ill 

after eating infected sea fish imported from Mykolaiv Oblast.  

145,031 bacteriological examinations for cholera of patients with AII and persons with GI tract dysfunction were conducted in the oblast 

between 1999 and 2020. During this time, the number of tests decreased 9-fold (from 17,664 in 1999 to 1,923 in 2020). The proportion 

of individuals in whom Vibrio cholerae was isolated averaged 0.06±0.006%. The vast majority of these isolates (82.8±3.9%) were V. 

non-O1 strain. The proportion of patients from whom V. carahaemoliticus was isolated was 14.0±3.6%. V. alginolitycus has never been 

isolated. V. cholerae O1 strain was isolated in 3.2±1.8% of the samples. 

The proportion of positive test results ranged from 0.02% to 0.29%. The largest number of positive results was recorded in 2019, with 

V. non-O1 strain isolated from the majority of patients (82.8±3.9%). 

Conclusions. Dnipropetrovsk Oblast has optimal natural and climatic conditions in the summer, which can contribute to the circulation 

of cholera pathogens in the environment and cause diseases in humans. At the same time, the low effectiveness of cholera studies in 

patients with AII and persons with GI tract dysfunction in some years requires additional analysis of probable causes. 

 

# 106. Моніторинг епіднагляду за холерою у Дніпропетровській області серед хворих на ГКІ та осіб з 

дисфункцією шлунково-кишкового тракту 

Вальчук С.1, Резвих В.1, Штепа О.1, Шамичкова Г.1, Левченко Ю.1, Гладка Л. 1, Сіньговська С.1, Краус О.1, Степанський Д.2, 

Дараган Г.2, Колеснікова І.3 

1ДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України"; 
2Дніпровський державний медичний університет; 
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. Холера залишається актуальною інфекцією для багатьох країн світу, в т. ч. і для України. Випадки холери в Україні 

реєстрували у 1998, 1999, 2007, 2011 роках. Сьогодні в світі реалізується Глобальна стратегія, спрямована на скорочення до 

2030 р. смертності від холери на 90% та її елімінацію не менше ніж в 20 країнах. Одним з напрямків якої є моніторинг за 

циркуляцією збудників холери серед населення з проявами гострих кишкових інфекцій (ГКІ) та осіб з дисфункцією шлунково-

кишкового тракту (ШКТ). 

Метою роботи було вивчення циркуляції холерних вібріонів серед людей на території Дніпропетровської обл. за період 1999-

2020 рр.  

Методи. Епідеміологічний аналіз, бактеріологічні методи дослідження біоматеріалу від хворих на ГКІ, статистичний метод 

(описова статистика). 

Результати. Останній спалах холери на території Дніпропетровській обл. зареєстровано у 1994 р. серед мешканців м. Кривий 

Ріг, під час якого захворіло 63 особи внаслідок вживання інфікованої морської риби, завезеної з Миколаївської обл.  

За період 1999-2020 рр. в області проведено 145031 бакобстежень на холеру хворих на ГКІ та осіб з дисфункцією ШКТ. За цей 

час кількість досліджень зменшилась у 9 разів (з 17664 у 1999 р. до 1923 у 2020 р.). Питома вага осіб, в яких було виділено 

Vibrio сholerae в середньому склала 0,06±0,006%. 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. 

Частка позитивних результатів досліджень коливалася від 0,02% до 0,29%. Найбільша кількість позитивних результатів 

зареєстрована у 2019 р., у переважної більшості захворілих (82,8±3,9%) висівали V. non O1. 

Висновки. Дніпропетровська обл. має оптимальні природно-кліматичні умови у літній період часу, що можуть сприяти 

циркуляції збудників холери в довкіллі та викликати захворювання у людей. Разом з тим,  низька результативність досліджень 

на холеру хворих на ГКІ та осіб з дисфункцією ШКТ в окремі роки потребує проведення додаткового аналізу вірогідних причин.  
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# 111. Pertussis Incidence in Ukraine in the Context of Low Vaccination Rates 

Podavalenko A. 

Kharkiv Medical Academy of Posgraduate Education 

 

Despite the success of vaccination, pertussis remains an urgent challenge for countries worldwide. Currently, outbreaks with fatal cases 

among infants are observed, and the incidence of pertussis in adolescents and adults is growing. Since 2008, pertussis vaccination rate 

in Ukraine did not reach the target level (95%).  

The objective of the study was to analyze the pertussis incidence in Ukraine in the context of low vaccination coverage. 

Two periods of pertussis incidence in Ukraine were compared: 1999-2008 (period I) and 2009-2018 (period II). The incidence change 

over time was estimated using a linear trend. The growth rate (GR) was calculated by the least-square method and evaluated by the 

following criteria: from 0 to ±1.0% – a moderate trend, from ±1.1% to 5.0% – a stable trend, and more than ±5.0% – a pronounced 

trend. A correlation (r) of up to 0.29 was considered weak; 0.30-0.69 – average; 0.70-1.00 – strong. 

In 2018, the incidence rate of pertussis in Ukraine was 1.3 times higher than the long-term annual average. There is an increased trend 

in incidence of pertussis with stable GR (3.0%) during the first period, and pronounced GB (7.2%) in the second period. In the first 

period, the vaccination coverage in children was higher than 95%, in the second period it was 53.2%, and the incidence was 3.4±0.01 

and 4.5±0.008 per 100,000 population (P<0.01), respectively. An average inverse correlation between indicators of pertussis incidence 

and vaccination coverage was demonstrated (r=-0.5±0.03). 

Vaccination against pertussis is a major factor affecting the incidence rate, but the established upward incidence rate trend during the 

period with high vaccination coverage indicates the influence of other factors. Now the epidemic situation of pertussis can be assessed 

as nonstable. Future researches suggest studying the epidemiological risks of pertussis, in particular risk groups, territories of risk and 

risk factors, which will predict the epidemical situation in a particular region. 

 

# 111. Захворюваність на кашлюк в Україні в умовах низького рівня вакцинації 

Подаваленко А. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

 

Не зважаючи на успіхи вакцинації, кашлюк залишається актуальною проблемою для країн світу. Наразі спостерігаються спалахи 

з летальними випадками малюків, зростає захворюваність на кашлюк серед підлітків й дорослих. В Україні з 2008 р. охоплення 

щепленнями проти кашлюку не досягає цільового рівня (95%).  

Метою дослідження був аналіз захворюваності на кашлюк в Україні в умовах низького рівня охоплення щепленнями. 

Порівнювали два періоди захворюваності на кашлюк в Україні: 1999-2008 рр. (І період) та 2009-2018 рр. (ІІ період). Динаміку 

захворюваності оцінювали за допомогою прямолінійної лінії тренду. Темп приросту (Тпр) розраховували за методом найменших 

квадратів і оцінювали за такими критеріями: від 0 до ±1,0% – тенденція помірна, від ±1,1% до 5,0% – стабільна та більше 

±5,0% – виражена. Кореляційний зв’язок (r) до 0,29 вважали слабким; 0,30–0,69 – середнім; 0,70–1,00 – сильним. 

У 2018 році в Україні показник захворюваності на кашлюк у 1,3 рази перевищував середній багаторічний показник. 

Спостерігається тенденція до зростання захворюваності на кашлюк, причому Тпр у І періоді був стабільним (3,0%), а у ІІ – 

виражений (7,2%). У І періоді охоплення щепленнями дітей було вище 95%, у ІІ періоді – 53,2%, а захворюваність відповідно 

3,4±0,01 та 4,5±0,008 на 100 тис. населення (Р<0,01). Між показниками захворюваності на кашлюк та рівнями охоплення 

щепленнями встановлено середній зворотний кореляційний зв’язок (r=-0,5±0,03). 

Вакцинація проти кашлюку є провідним фактором, який впливає на рівень захворюваності, але встановлена тенденція до 

зростання захворюваності в період з високим рівнем охоплення щепленнями свідчить про вплив інших факторів. Наразі 

епідемічну ситуацію з кашлюку можна оцінити як нестійку. Майбутні дослідження передбачають вивчення епідеміологічних 

ризиків кашлюку, зокрема груп ризику, територій ризику та факторів ризику, що дозволить прогнозувати епідемічну ситуаці,ю 

на конкретній території. 
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# 114. First-degree atrioventricular block in a 14-year-old boy due to Lyme disease (clinical case) 

Lytvyn H., Basa N. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

 

Lyme disease (LD) is an infectious vector-borne disease caused by bacteria that are part of the Borrelia burgdorferi sensu lato (Bbsl) 

complex and are transmitted to humans through the bites of ixodic ticks. To date, only 3 species of Borrelia are most often involved in 

the development of Lyme borreliosis, namely Borrelia burgdorferi sensu stricto (Bbss), Borrelia garinii, and Borrelia afzelii. LD is 

characterized by a predominant lesion of the skin, cardiovascular, nervous, and musculoskeletal systems. We have described a clinical 

case of a first-degree atrioventricular block in a 14-year-old boy that was caused by Lyme disease. The boy's mother sought 

consultation regarding episodes of short-term loss of consciousness in the child. No other complaints were observed. The boy 

underwent Echo-CG and Holter monintoring. Echo-CG revealed anatomical structures of the heart within the normal range. The total 

contractility of the left ventricle was preserved (EF 64%). No disorders of LV diastolic dysfunction were found. Holter monitoring 

showed that during the entire follow-up period a baseline sinus rhythm was recorded with an average daily heart rate of 78 beats/min 

with a first-degree AV block, which was interrupted by single polytopic supraventricular extrasystoles. 

After the tests, the child was referred for consultation and further examination to a pediatric cardiorheumatologist. The patient 

underwent an ECG and was diagnosed with a first-degree AV block. Additionally, the child was consulted by a pediatric infectious 

diseases specialist, who prescribed a blood test to determine IgM, IgG to Borrelia burgdorferi and an immunoblot analysis. Tests yielded 

positive IgM-26.23 IU/ml (positive >22), IgG-160.95 IU / ml (positive >22), and positive immunoblot results. Lyme carditis was 

diagnosed and doxycycline 100 mg 2p/day was prescribed for 21 days. For follow-up purposes, the boy underwent a second ECG that 

did not reveal any changes three weeks after the end of treatment.  

It should be borne in mind that the most common manifestation of Lyme carditis is a cardiac conduction disorder with the development 

of an AV block of I-III degrees up to fulminant myocarditis. The absence of a tick bite in the medical history as was the case with our 

patient, does not indicate the impossibility of infection. 

 

# 114. Атріовентрикулярна блокада І ступеня у хлопчика 14 років внаслідок хвороби Лайма (Клінічний випадок) 

Литвин Г., Баса Н. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

Хвороба Лайма (ХЛ) - це інфекційне трансмісивне захворюванння, що спричиняється бактеріями, які входять до комплексу 

Borrelia burgdorferi sensu lato (Bbsl) і передаються людині через укуси іксодових кліщів. На сьогоднішній день лише 3 вида 

борелій найчастіше причетні до розвитку Лайм-бореліозу, а саме Borrelia burgdorferi sensu stricto (Bbss), Borrelia garinii та Borrelia 

afzelii. ХЛ характеризується переважним ураженням шкіри, серцево-судинної системи, нервової системи та опорно-рухового 

апарату. Нами описано клінічний випадок атріовентрикулярної блокади І ступеня у хлопчика 14 років, яка була спричинена 

хворобою Лайма. Мама хлопчика звернулась на консультацію з приводу епізодів короткочасної втрати свідомості у дитини. Інші 

скарги не спостерігались. Хлопчику було проведено Ехо-КГ і ХМЕКГ. Результати Ехо-КГ:  анатомічні структури серця в межах 

норми. Загальна скоротлива здатність лівого шлуночка збережена (ФВ 64%). Розладів діастолічної дисфункції ЛШ немає. 

Результати ХМЕКГ: за час усього спостереження реєструвався базовий синусовий ритм зі середньодобовою ЧСС 78 уд/хв з АВ-

блокадою І ст., який переривався поодинокою політопною надшлуночковою екстрасистолією. 

Після проведених досліджень, дитину скеровано на консультацію та дообстеження до дитячого кардіоревматолога. Пацієнту 

проведено ЕКГ і підтверджено діагноз АВ-блокади І ступеня. Додатково дитину консультував лікар-дитячий інфекціоніст, який 

призначив дослідження крові на визначення IgM, IgG до Borrelia burgdorferi та імуноблот аналіз. У результатах досліджень 

виявлено позитивні IgM - 26.23 IU/ml (positive >22), IgG -160.95 IU/ml (positive >22) та позитивний імуноблот. Діагностовано 

Лайм-кардит та призначено доксициклін 100 мг 2р/д на 21 день. Через три тижні після завершення лікування хлопчику з ціллю 

контролю проведено повторне ЕКГ дослідження на якому не виявлено змін.  

Слід пам’ятати, що найчастішим проявом Лайм-кардитів є порушення провідності серця з розвитком АВ-блокади І-ІІІ ступенів аж 

до фульмінантного міокардиту. Відсутність в анамнезі укусу кліща, як було в нашого пацієнта, не свідчить про неможливість 

інфікування. 
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# 128. Analysis of the incidence of legionellosis in Ukraine for 2015-2019 

Fedoriachenko U.1, Pavliv R.2 

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

 

Introduction. Legionellosis is a man-made infection. Since 2016, Ukraine has joined the European Legionnaires’ Disease Surveillance 

Network (ELDSNet/EPIS), in connection with which the European Center for Disease Control (ECDC) reports on cases of legionellosis in 

the foreigners who visited hotels and food service places of the hospitality industry in Ukraine.  

Methods. Epidemiological, and statistical analysis of the incidence of legionellosis in Ukraine.  

Results. During the period 2015-2019, two laboratory-confirmed cases of legionellosis were reported in Ukraine in 2017 in Kyiv Oblast 

with an incidence rate of 0.06 and in 2019 in Dnipropetrovsk Oblast with an incidence rate of 0.03. The average incidence rate in the 

country was 0.002. The incidence was reported among adults, 50% of cases were among urban population, and 50% of cases occurred 

among rural population. No fatalities were reported. The analysis of epidemiological investigations of legionellosis infection showed that 

in 50% of cases the probable infection was related to visiting the sauna, in 50% of cases the cause was unknown.  

Conclusions. With the development of the hospitality industry in Ukraine, including SPA-salons there is a high risk of legionellosis, 

which is relevant to the public health system. The ECDC reports on cases of legionellosis in the foreigners who visited the hotel business 

facilities in Ukraine while there are no disease cases reported according to the official statistical reporting system during 2015, 2016, 

2018 indicate an insufficient level of diagnostics in the country and the lack of proven diagnoses as a consequence.  

 

# 128. Аналіз захворюваності на легіонельоз в Україні за 2015-2019 роки 

Федоряченко У.1, Павлів Р.2 

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

 

Вступ.  Легіонельоз техногенна інфекція. З 2016 року Україна приєдналась до Європейської мережі  епіднагляду за 

легіонельозом EPIS ELDSNet у зв’язку з чим надходять повідомлення Європейського центру контролю захворювань (ECDC) про 

випадки легіонельозу в іноземців які перебували у закладах готельного бізнесу України.  

Методи. Епідеміологічний, статистичний аналіз захворюваності на легіонельоз в Україні.  

Результати. В Україні за 2015-2019 роки зареєстровано 2 лабораторно підтверджені випадки легіонельозу на територіях 

Київської області у 2017 році з показником інцидентності 0,06 та Дніпропетровської області у 2019 році інцидентність 0,03. 

Середньодержавний показник захворюваності склав 0,002. Захворюваність реєструвалась серед дорослих. 50 % випадків серед 

міського, 50% серед сільського населення. Летальних випадків не зареєстровано. Проведений аналіз епідеміологічних 

розслідувань інфікування легіонельозом показав, що 50% випадків ймовірне інфікування пов’язано з  відвідуванням сауни, 50% 

невідомо.  

Висновки. З розвитком готельного бізнесу в Україні, SPA-салонів існує високий ризик виникнення легіонельозу, що є 

актуальним для системи громадського здоров’я. Надходження повідомлень ECDC про випадки легіонельозу в іноземців які 

перебували у закладах готельного бізнесу України, при відсутності зареєстрованих захворювань згідно офіційної статистичної 

звітності впродовж 2015, 2016, 2018 років вказує на недостатній рівень діагностики в країні і як наслідок відсутність 

встановлених діагнозів.  
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# 141. Cholera Surveillance in Odesa Oblast in 2016-2018 

Dementiev S.1, Honcharov V.1, Datsuk V.1, Vydaiko N.2 
1SI Odesa Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2SI Public Health Center of the MOH of Ukraine 

 

Cholera is a severe dangerous infectious disease characterized by a massive, rapid spread and severe course. The Odesa oblast is 

one of the areas with a high risk of cholera epidemic complications. 

The epidemiological analysis of results obtained from monitoring the circulation of cholera pathogens among the population and 

the environment was carried out (samples from sick people, persons who contacted them, and people suspected of disease, as 

well as sea water, estuarine water and sewage waters were analyzed).  

During the reporting period, 15,882 people were examined, which made 31,744 tests.     

Thirty-four (34) strains of Vibrio cholerae NON O1 group I according to Heiberg, 11 stains of Vibrios parahemolyticus and 5 

strains of Vibrio alginolyticus were isolated from patients. All strains were confirmed by a reference laboratory of especially 

dangerous pathogens at the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine. 

From environment, 875 water samples were studied that made 3500 tests. From seawater, 527 samples were studied that made 

2108 tests, and 36 strains of V. cholerae NON O1 group I according to Heiberg, 129 strains of V. parahemolyticus, and 134 

strains of V. alginolyticus were isolated. 

One hundred ninety-two (192) samples of wastewater were studied, 768 tests performed, and 4 strains of V. cholerae NON 

O1 group I according to Heiberg, one strain of V. alginolyticus were isolated. Regarding estuarine water, 95 samples were 

studied, 380 tests performed, 36 strains of V. cholerae NON O1 group I according to Heiberg, 14 strains of 

V. parahemolyticus were isolated. 

No fatal cases were registered. 

Significant circulation of V. cholerae NON O1 group I according to Heiberg was identified both among the population and in 

the environment. The Odesa oblast is one of the most vulnerable areas for the introduction and spread of cholera.  

 

# 141. Епіднагляд за холерою в Одеській області за 2016-2018 рр. 

Дементєв С.1, Гончаров В.1, Дацюк В.1, Видайко Н.2 
1ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»  

 

Холера – особливонебезпечна інфекційна хвороба, що характеризується масовим, стрімким розповсюдженням та тяжким 

перебігом.Одеська область належить до територій високого ризику епідемічних ускладнень холери. 

Проводився моніторинг  за циркуляцією збудників холери серед населення та з зовнішнього середовища (досліджувався 

матеріал від хворих, контактних та з підозрою, а також морська, лиманна вода і сточні води).  

Протягом звітного періоду на холеру обстежено 15 882 особи, що складає 31 744 аналізи.     

Від хворих було виділено 34 культури вібріонів холери NON 01 I групи по Хейбергу, 11 парагемолітичних вібріонів та 5 

алгіналітичних. 

Всі культури підтверджені референс-лабораторією з дослідження особливо небезпечних патогенів ДУ «Центр Громадського 

здоров’я МОЗ України». 

Із зовнішнього середовища було досліджено 875 проб води, що складає 3500 аналізів. 

Морської води досліджено 527 проб, 2108 аналізи, виділено 36 культур вібріонів холери NON 01 I групи по Хейбергу, 

парагемолітичних вібріонів – 129, алгіналітичних - 134. 

Стічної води досліджено 192 проби, 768 аналізи, виділено 4 культури вібріонів холери NON 01 I групи по Хейбергу, 

парагемолітичних та алгіналітичних вібріонів – по 1. 

Лиманної води досліджено – 95 проб, 380 аналізів, виділено 36 культур вібріо холери NON 01 I групи по Хейбергу та 14 

парагемолітичних вібріонів. 

Летальних випадків не було. 

Виявлено значну циркуляцію вібріо холери NON 01 I групи по Хейбергу, як у населення так і в навколишньому середовищі. 

Одеська область є однією з найбільш уразливих територій до заносу та розповсюдження холери. 
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# 142. Analysis of Odesa Oblast Population Morbidity with Leptospirosis in 2014-2018 

Dementiev S.1, Honcharov V.1, Datsuk V.1, Vydaiko N.2 
1SI Odesa Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;  
2SI Public Health Center of the MOH of Ukraine 

 

Leptospirosis is a common dangerous infectious disease for humans and animals that belongs to the group of zoonosis and is caused by 

pathogenic Leptospira.  

Due to the landscape and meteorological factors, the particularities of epizootiological status are favorable for the existence of focal 

infection in the oblast.  

A retrospective epidemiological and zoological-epizootiological analysis, serological, bacteriological, bacterioscopic and molecular genetic 

methods for the diagnosis of leptospirosis in humans, animals, and rodents were used in the work. 

We studied 141 people and tested 196 human serum that made 2744 tests including re-testing. Thirty-five cases of leptospirosis have 

been reported. The diagnosis was confirmed serologically with microagglutination test in 27 (77.1%) patients suspected for 

leptospirosis, in 6 cases (17.1%) – based on clinical manifestations, and in 2 (5.7%) cases the diagnosis was pathologically proven. 

The etiological structure of leptospirosis is presented with 9 serogroups of a diagnostic set. The basis of the etiological structure is 

Icterohaemorrhagiae – 24, others: Sejra and Canicola – 5 each, Romona and Ballum – 3 each, Nebdomadis, Cynopteri, Javanica – 2 

each, and Grippotyphosa – 1 case. Five cases presented mixed results. 

Distribution by professional composition: unemployed (77.2%), retired persons (12.1%), and municipal utility workers (10.7%). 

The age structure of patients: children under 15 – 5.8%, 16-25 – 6.3%, 26-45 – 65.1%, above 45 – 22.8%. 

The leptospirosis epidemic situation remains unstable. The unemployed and those aged from 26 to 45 are most of the sick people. High 

mortality rate (3 of 35). 

 

# 142. Аналіз захворюваності населення Одеської області лептоспірозом за 2014-2018 роки 

Дементєв С.1, Гончаров В.1, Дацюк В.1, Видайко Н.2 
1ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»  

 

Лептоспіроз – спільне для людей і тварин небезпечне інфекційне захворювання, що належить до групи зоонозів та 

спричинюється патогенними лептоспірами. 

Особливості епізоотологічного статусу, обумовлені ландшафтом і метеорологічними чинниками, є сприятливими для існування 

на території області природно-осередкових інфекцій.  

В роботі проводився ретроспективний епідеміологічний та зоолого-епізоотологічний аналізи, серологічний, бактеріологічний, 

бактеріоскопічний та молекулярно-генетичні методи діагностики лептоспірозу у людей, тварин та гризунів. 

Обстежено 141 особа, досліджено 196 сироваток крові, в т.ч. повторно, проведено 2744 аналізи. .  

Зареєстровано 35 випадків лептоспірозу. Діагноз підтверджено серологічним методом (РМА) у 27 (77,1%) хворих на 

лептоспіроз, у 6 (17,1%) – на підставі клінічних проявів, у 2-х (5.7%) випадках діагноз встановлено паталогоанатомічно. 

Етіологічна структура лептоспірозу представлена 9 серогрупами діагностичного набору. Основу етіологічного спектру становить 

Іcterohaemorrhagiae – 24, інші: Sejra, Сanicola – по 5, Рomona, Ballum – по 3, Нebdomadis, Cynopteri, Javanica – по 2, 

Grippotyphosa– 1. В п’яти випадках мікс.  

Розподіл за професійним складом: безробітні (77,2%) та пенсіонери (12,1%), працівники комунального господарства (10,7%). 

Вікова структура захворілих: діти до 15 років – 5,8%, 16-25 – 6,3%, 26-45 років – 65,1%, більш 45 років – 22,8%. 

Епідемічна ситуація з лептоспірозу залишається нестійкою. Безробітні та особи від 26 до 45 років – більшість від захворілих. 

Висока летальність (3 із 35). 
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# 155. Surveillance for West Nile Fever in Zaporizhzhia Oblast 

Zelenukhina O., Tsyhankova A., Mahal T., Terekhov R., Mashchak O. 

SI Zaporizhzhia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Every year in Ukraine, cases of especially dangerous viral infections are recorded, including West Nile fever (WNF). Fifteen (15) cases of 

the disease were registered in Zaporizhzhia Oblast during 2018-2019. The objective of the study was to evaluate the epidemic situation 

and the results of laboratory diagnosis of WNF. 

We used serological method of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to detect IgM, IgG and determine the avidity index of IgG 

to the WNF virus (hereinafter – WNV) in patients. Kits Vektor Nile IgG, Vektor Nile – avidity, Vektor Nile IgM manufactured by Vektor-

Best CJSC, Russian Federation, were used. During 2018-2019, 95 patients were examined, 71.5% of the examined patients were those 

with the fever of unknown etiology. 

In total, 50 patients were examined in 2018, and 67 testing were carried out. IgG was found in 18 patients (36%). High-avidity IgG for 

WNV was found in 9 people, which indicated the history of WNF more than 5 months ago; 9 people had low-avidity IgG. In 2019, 45 

patients were tested to detect IgM for WNV. In case of a positive finding, a second serum sample was taken after 10-14 days. A total of 

54 studies were performed, and 8 patients were found to have IgM for WNV. The positive serum samples were sent to the Virology 

Reference Laboratory of the Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine (SI PHC of the MoH of Ukraine) for further 

examination and confirmation of the diagnosis. The presence of IgM in both immunofluorescence and enzyme-linked immunosorbent 

assays was confirmed in samples with revealed low-avidity IgG to WNV. In 6 cases of IgM detection, it coincided with the results of the 

SI PHC of MoH of Ukraine, the presence of IgM for WNV in high titers and an increase in titers of IgG for WNV by 4 times were 

confirmed. 

As a results of the study, cases of WNF were reported. The incidence of WNF is sporadic. To improve the laboratory diagnosis of WNF 

and ensure timely preventive measures, it is necessary to introduce the polymerase chain reaction (PCR) as a diagnostic method. 

 

# 155. Результати епідеміологічного нагляду за гарячкою Західного Нілу у Запорізькій області 

Зеленухіна О., Циганкова А., Магаль Т., Терехов Р., Мащак О. 

ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Щорічно в Україні реєструються випадки захворювань на вірусні особливо небезпечні інфекції, в т.ч. гарячку Західного Нілу 

(ГЗН). У Запорізькій області протягом 2018-2019 рр. зареєстровано 15 випадків цього захворювання. Метою дослідження було 

проведення оцінки епідемічної ситуації та результатів лабораторної діагностики ГЗН. 

Використанно серологічний метод імуноферментного аналізу (ІФА) для виявлення IgM, IgG та визначення індексу авідності IgG 

до вірусу ГЗН (далі – ВЗН) у хворих. В роботі використовувались набори реагентів «Вектор Ніл IgG», «Вектор Ніл IgG – 

авідність», «Вектор Ніл IgM» виробництва ЗАТ «Вектор-Бест», Російська Федерація. Протягом 2018-2019 рр. обстежено 95 

хворих, 71,5% серед обстежених становили хворі з гарячкою невстановленої етіології. 

Всього у 2018 році було обстежено 50 хворих, проведено 67 досліджень. У 18 хворих виявлені IgG (36%). Високоавідні IgG до 

ВЗН виявлені у 9 осіб, що свідчило про перенесену ГЗН більше 5 місяців тому; у 9 осіб виявлені низькоавідні IgG. У 2019 році 

обстежено 45 хворих з метою виявлення IgM до ВЗН. У  разі виявлення позитивної знахідки відбирався другий зразок сироватки 

через 10-14 днів. Всього проведено 54 дослідження, у 8 хворих виявлені IgM до ВЗН. Для подальшого вивчення та 

підтвердження діагнозу позитивні сироватки були направлені до вірусологічної референс-лабораторії ДУ «Центр громадського 

здоров’я МОЗ України» (ДУ «ЦГЗ МОЗ України »). У зразках з виявленими низькоавідними IgG до ВЗН підтверджена наявність 

IgM як імунофлюоресцентним, так і імуноферментним аналізом. У 6 випадках виявлення IgM співпало з результатами ДУ «ЦГЗ 

МОЗ України» – підтверджена наявність IgM до ВЗН у високих титрах та зростання титрів IgG до ВЗН у 4 рази. 

Завдяки проведеним дослідженням зареєстровані випадки захворювань на ГЗН. Захворюваність на ГЗН є спорадичною. Для 

покращення лабораторної діагностики ГЗН та своєчасного проведення протиепідемічних заходів необхідне впровадження 

методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 
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# 178. The Relevance of Epidemiological Investigation of Norovirus Infection Outbreaks in Ternopil Oblast 

Zastavna T. 

SI Ternopil Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

According to the WHO, the registration of outbreaks of intestinal infections caused by norovirus has increased in different countries of 

the world for recent years. 5 outbreaks of norovirus infection were recorded in the Ternopil Oblast in 2017-2019.  

The objective of the work was to assess the quality of the epidemiological investigation of norovirus infection outbreaks. 

Epidemiological method: assessment of emergency reports on infectious disease, food, acute occupational poisoning, unusual response 

to vaccination, infectious disease register, case investigation forms.  Laboratory method – polymerase chain reaction (PCR) – 

diagnostics using "acute intestinal infections screening" (AII-screening). 

The incidence of norovirus infection in the Ternopil Oblast ranged from 1.4 to 4.5 cases per 100 thousand population during 2017-2019. 

The incidence rate is due to the outbreak registration. Up to 92% of cases were detected during outbreaks.  

2 outbreaks of norovirus infection were registered in 2017-2018 (one outbreak each year), while in 2019 – 3. The total number of 

affected was 69 people, and 68 of which were children. Outbreaks occurred in organized groups, where there was crowding of children, 

the probable use of food and drinking water of uncertain quality, and violation of the Sanitary regulations of preschool educational 

institutions. The disease started quickly in children, with similar symptoms – repeated vomiting, low-grade fever, and occasional 

diarrhea. Norovirus etiology of the outbreak was found during laboratory studies using PCR. Ribonucleic acid (RNA) of genotype 2 

noroviruses was found in 49 people in the study of 184 biomaterial samples from patients and contacts. 

The transmission factor was laboratory-confirmed during the epidemiological investigation of one of the outbreaks – RNA of genotype 2 

noroviruses was found in washes from household items. 

Using the modern diagnostic systems containing a wide range of capabilities, we were able to find the etiological cause of the 

outbreaks. PCR diagnostics using AII-screening is informative when people are examined. The development of laboratory test systems 

is relevant to the study of environmental objects. 

 

# 178. Актуальність епідеміологічного розслідування спалахів норовірусної інфекції у Тернопільської області. 

Заставна Т. 

ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

За даними ВООЗ у різних країнах світу за останні роки збільшилась реєстрація спалахів кишкових інфекцій спричинених 

норовірусами. В Тернопільській області за 2017-2019 роки зареєстровано 5 спалахів норовірусної інфекції.  

Мета роботи – оцінка якості епідеміологічного розслідування спалахів норовірусної інфекції. 

Епідеміологічний метод: оцінка даних екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне 

отруєння; журналу обліку інфекційних захворювань; карт епідрозслідування. Лабораторний – полімеразна ланцюгова реакція 

(ПЛР) з використанням – набору реагентів для виявлення збудників гострих кишкових інфекцій людини « АмплиСенс ОКИ-скрин 

– FL». 

Протягом 2017-2019 р.р. показник захворювання на норовірусну інфекцію в Тернопільській області коливається від 1,4 до 4,5 

випадків на 100 тис. населення. Рівень захворюваності обумовлений реєстрацією спалахів. Під час спалахів виявлено до 92% 

випадків захворювання.  

У 2017-2018 рр. в області зареєстровано по 1 спалаху норовірусної інфекції, у 2019 р. – 3. Загальна кількість постраждалих – 69 

осіб, з них 68 дітей. Спалахи виникали в організованих колективах, де відмічалася скупченість дітей, ймовірне вживання 

харчових продуктів та питної води сумнівної якості, порушення Санітарного регламенту дошкільних навчальних закладів. У дітей 

захворювання розпочиналось швидко, зі схожою симптоматикою - багаторазовою блювотою, субфебрильною температурою 

тіла, зрідка проносом. В ході лабораторних досліджень методом ПЛР встановлено норовірусну етіологію спалаху. При досліджені 

184 зразків біоматеріалу від хворих та контактних, у 49 осіб виявлено рибонуклеїнова кислота (РНК) норовірусів 2 генотипу.  

Під час епідеміологічного розслідування одного зі спалахів лабораторно підтверджено фактор передачі – у змивах з предметів 

побуту виявлено РНК норовірусів 2 генотипу. 

За рахунок використання сучасних діагностичних систем, що містять широкий спектр можливостей нам вдалося встановити 

етіологічну причину спалахів. ПЛР діагностика з використанням «ГКІ-скринінг» інформативна при обстежені людей. Є 

актуальним напрацювання лабораторних тест-систем, з метою дослідження об’єктів зовнішнього середовища. 

  



Public Health – Громадське здоров’я 
Poster Presentations – Постерні доповіді 

143 
 

# 181. Evaluation of seroepidemiological monitoring results of prevalence of HIV infection in Luhansk Oblast of Ukraine 

(2019-2020) 

Kliuchnyk I., Zhuravel Ya., Chumachenko T. 

Kharkiv National Medical University 

 

Introduction. The course of HIV infection in Luhansk Oblast over the past six years has been taking place in atypical conditions of 

armed conflict, namely: during the collapse of the socio-economic situation, the presence of difficulties in restoring the health care 

system and pronounced psychoemotional tension among the population. This paper presents the results of a study of certain features 

of the spread of HIV infection in the region within the framework of seroepidemiological monitoring (hereinafter referred to as SEM) 

over the past 2 years of the humanitarian crisis. 

Methods. The paper uses official data of the routine SEM for HIV infection in the administrative territories of Luhansk Oblast controlled 

by the Government of Ukraine for 2019-2020; descriptive methods of the epidemiological method were used in the course of the study.    

Results. During the follow - up period, against the background of a significant slowdown in the rate of coverage of the region's 

population with HIV testing (from 5.4% of people involved in surveys from the average annual population, in 2019 to 3.2% of the 

corresponding persons - in 2020), the level of HIV infection in the SEM population increased, which amounted to 0.40% and 0.54%, 

respectively, in 2019 and 2020. Among the total number of people tested for HIV, the share of surveys of people from key population 

groups significantly decreased (from 25.2% in 2019 to 10.5% in 2020), and the level of their HIV infection within the SEM has tripled 

(from 0.3% to 0.9%, respectively). This trend was mainly due to an increase in the number of HIV – positive persons among the sexual 

partners of people living with HIV (hereinafter referred to as PLHIV) (from 1.8% in 2019 to 7.7% in 2020) and people who inject drugs 

(from 0.3% to 0.9%, respectively).         

Conclusions. According to the results of a study conducted in Luhansk Oblast, signs of complications during the period of observation 

of the epidemic situation with HIV infection were revealed, the driving forces of which were identified as persons from key population 

groups, namely, sexual partners of PLHIV and people who inject drugs. If the volume of HIV testing services provided to the population 

decreases, there are risks of further acceleration of the pace of the HIV epidemic in the region. 

 

# 181. Оцінка результатів сероепідеміологічного моніторингу поширеності ВІЛ-інфекції у Луганській області за 

2019 – 2020 рр. 

Ключник І., Журавель Я., Чумаченко Т. 

Харківський національний  медичний університет   

 

Вступ. Перебіг ВІЛ-інфекції на території Луганської області впродовж останніх шести років відбувається у нетипових умовах 

збройного конфлікту, а саме: в період обвалу соціально-економічного стану, наявності труднощів у відновленні системи охорони 

здоров`я, вираженого психоемоційного напруження серед населення. В даній роботі представлені результати дослідження 

окремих особливостей поширення  ВІЛ - інфекції у регіоні в межах сероепідеміологічного моніторингу (далі – СЕМ) за останні 2 

роки гуманітарної кризи. 

Методи. У роботі використані офіційні данні рутинного СЕМ за ВІЛ-інфекцією на адміністративних територіях Луганської 

області, що підконтрольні Уряду України, за 2019 - 2020 роки; у ході дослідження застосовані описові прийоми епідеміологічного 

методу. 

Результати. За період спостереження на фоні суттєвого уповільнення темпів охоплення населення регіону тестуваннями на 

ВІЛ (з 5,4% осіб, залучених до обстежень від середньорічної чисельності населення, у 2019 році до 3,2% відповідних осіб - у 

2020 році) зріс рівень  інфікованості населення ВІЛ у межах СЕМ, який склав 0,40% та 0,54% відповідно в 2019 та 2020 роках.  

Серед загальної кількості обстежених на ВІЛ значно зменшилася питома вага обстежень осіб з ключових груп (з 25,2% у 2019 

році до 10,5% у 2020 році), а рівень їх інфікованості ВІЛ в межах СЕМ зріс втричі (з 0,3% до 0,9% відповідно). Вказана 

тенденція відбулася, в основному, за рахунок збільшення кількості ВІЛ - позитивних серед статевих партнерів людей, які живуть 

з ВІЛ (далі – ЛЖВ), (з 1,8% у 2019 році до 7,7% у 2020 році) та осіб, які вживають ін`єкційні наркотики (з 0,3% до 0,9% 

відповідно).  

Висновки. За результатами проведеного дослідження у Луганській області виявлено ознаки ускладнення за період 

спостереження епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції, рушійними силами котрого визначені особи з ключових груп, а саме – статеві 

партнери ЛЖВ та особи, які вживають ін`єкційні наркотики. При скороченні обсягів надання населенню послуг з тестування на 

ВІЛ виникають ризики подальшого прискорення темпів епідемії ВІЛ-інфекції у регіоні. 
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# 202. Influenza Vaccination of Dnipropetrovsk Oblast Population in 2015-2020 

Kuzmenko O.1, Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Kiselev D.1, Valchuk S.1, Darahan G.2, Kolesnikova I.3, Stepanskyi D.2 

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

 

Acute respiratory viral infections (ARVI) and influenza occupy a leading place in the structure of infectious diseases (up to 95%). During 

epidemic rises, flu affects up to 30-50% of the population, which leads to large economic losses. The main measure of influenza 

prevention is vaccination that helps to reduce the probability of cross-infection(several strains at the same time) in vaccinated 

individuals, which reduces the possibility of serious consequences – hospitalization and death. 

Epidemiological analysis (reports according to Annexes No. 4, 18, 19 to the Order No. 732of the MoH of Ukraine of November 6, 2015) 

and statistical analysis using Excelwere used. 

During the last 4 epidemiological seasons, the incidence of influenza and ARVI were in the range from 11,675.6  to 17,319.8 per 100 

thousand of population. The epidemic thresholds were exceeded in 2015/2016 and 2016/2017 by 2.3 times with the records of fatal 

cases (n=34). Mortality was 0.006% and 0.0003% in those seasons.  

From 18 to 42 thousand people were influenza vaccinated annually, which is 0.5-1.3% of the population of the oblast (in Ukraine –0.3-

0.5%). According to the age structure of vaccinated, the proportion of the adult population is 85%, children – 15%. Among the 

vaccinated children, the proportion of schoolchildren is 67%. And among them, at the age of 10-14 – 36%, 5-9 – 31%. 

Among vaccinated people (n=128.7 thousand), the epidemic risk group (medical workers, teachers, trade, transport, and services 

workers, etc.) accounted for 73.8±1.2%, while the medical risk group (elderly people and with chronic diseases, wards of boarding 

institutions, etc.) – 26.2±0.9%. The proportion of vaccinated people of the total number of risk groups is 3.1±0.1% and 1.2±0.08%, 

respectively, which creates only individual immunity and does not significantly affect the overall incidence rate in the oblast. Lethal 

cases among vaccinated persons were not recorded. 

The shares of vaccinated people were the following: local budget funds – 39±1.7%, personal funds of citizens – 34±0.9%, enterprises 

– 16±0.5%, other – 11±0.4%. 

The low level of influenza vaccination coverage in the oblast, as in Ukraine as a whole, does not affect the intensity of the epidemic 

process and the burden of its socio-economic consequences. 

 

# 202. Вакцинація населення Дніпропетровської області проти грипу протягом 2015-2020 рр. 

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

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Дніпровський державний медичний університет; 
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип займають провідне місце в структурі інфекційних хвороб (до 95%). Під час 

епідемічних підйомів на грип хворіє до 30–50% населення, що призводить до великих економічних збитків. Основним заходом 

профілактики грипу є вакцинація, яка сприяє зменшенню ймовірності перехресного зараження (декількома штамами одночасно) 

у щеплених осіб, що знижує можливість важких наслідків – госпіталізації та смерті. 

Було застосовано епідеміологічний аналіз (звіти за додатками № 4, 18, 19 до наказу МОЗ України №732 від 

06.11.2015р.),статистичний аналіз за допомогою програми Exсel. 

Протягом останніх 5-ти епідсезонів захворюваність на грип та ГРВІ була в межах від 11675,6 до 17319,8 на 100 тис. населення. 

Епідемічні пороги було перевищено у 2015/2016 та 2016/2017 роках в 2,3 раза з реєстрацією летальних випадків (n=34). У ці 

сезони летальність становила 0,006% та 0,0003%.  

Щорічно в області вакцинуються проти грипу від 18 до 42 тис. осіб, що складає 0,5-1,3% населення області (в Україні – 0,3-

0,5%). У віковій структурі щеплених питома вага дорослого населення становить 85%, дитячого – 15%. Серед щеплених дітей 

найбільше школярів – 67%. Зокрема, у віці 10-14 років – 36%, 5-9 років – 31%. 

Серед щеплених осіб (n=128,7 тис.) на групу епідризику (медичні працівники, освітяни, працівники торгівлі, транспорту, сфери 

послуг тощо) припадає 73,8±1,2%, медичного ризику (особи похилого віку та з хронічними захворюваннями, підопічні 

інтернатних закладів тощо) – 26,2±0,9%. Частка щеплених осіб від загальної чисельності групи ризику становить 3,1±0,1% та 

1,2±0,08% відповідно, що створює лише індивідуальний імунітет та суттєво не впливає на загальний рівень захворюваності по 

області. Летальні випадки серед щеплених осіб не зареєстровані. 

Щеплено за кошти місцевого бюджету – 39±1,7%, за власні кошти громадян – 34±0,9%, підприємств – 16±0,5%, інші –

11±0,4%. 

Низький рівень охоплення щепленнями проти грипу в області, як і в цілому по Україні, не впливає на інтенсивність епідемічного 

процесу грипу та тягар його соціально-економічних наслідків. 
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# 205. The Experience of Epidemiological Investigations of Norovirus Infection Outbreaks in Dnipropetrovsk Oblast 

(Ukraine) in 2019 

Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Kiselev D.1, Kuzmenko O.1, Paliichuk O.1, Darahan G.2, Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3 

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

 

Introduction. In 2019, 10 outbreaks of acute intestinal infection were recorded in Dnipropetrovsk Oblast, of which 5 were caused by 

noroviruses (50±15.8%). The outbreaks of norovirus infection were recorded in the children educational institutions of Dnipro, Kryvyi 

Rih, Nikopol cities, Dniprovskyi and Krynychanskyi rayons. 

Methods. The following methods were used during the study: epidemiological analysis, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), 

polymerase chain reaction (PCR). To study the biomaterial (feces) from humans, reagent kits were used to simultaneously determine 

the RNA of rotaviruses, noroviruses, astroviruses, as well as ELISA reagents for the detection of norovirus antigen. Extensive indicators 

and statistical deviations of indicators were calculated during the study.  

Results. Emergency reports of the disease in 54 children under the age of 17 were received during 5 outbreaks of norovirus infection. 

However, similar clinical symptoms were observed in more than 150 children.  

The data analysis from a survey of 54 children showed that the incubation period of the disease was 12-48 hours, the disease started 

suddenly, recovery in 1-3 days. Nausea, vomiting, fever, prevailed among the clinical manifestations, in some patients, there were 

watery diarrhea and abdominal pain. 

Samples of biomaterial from 11 sick children were selectively studied using PCR (20.3%), from 8 – ELISA (14.8%). RNA of noroviruses 

of genotype II (90.9±8.7%) was detected in 10 samples of 11 using PCR. In 7 samples of 8, the norovirus antigen was detected by 

ELISA (87.5±11.7%). 

RNA of genotype II noroviruses was detected in 30±10.2% of cases when studying biomaterial from 20 clinically healthy employees of 

the children institutions using PCR. Also, ELISA method was used to study biomaterial of 10 clinically healthy employees of the children 

institutions and 20±12.6% of positive results for noroviruses were obtained. 

Conclusions. The results obtained indicate the leading role of genotype II noroviruses in outbreaks of intestinal infections in 

Dnipropetrovsk Oblast. The sources and ways of infection spread among children were identified, which allowed for effective anti-

epidemic measures. 

 

# 205. Досвід епідеміологічних розслідувань спалахів норовірусної інфекції в Дніпропетровській області 

(Україна) у 2019 р.  

Штепа О.1,Резвих В.1, Кісельов Д.1, Кузьменко О.1, Палійчук О.1, Дараган Г.2,  Степанський Д.2, Колеснікова І.3 
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»;  
2Дніпровський державний медичний університет; 
3Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

 

Вступ. У 2019 р. в Дніпропетровській області зареєстровано 10 спалахів гострої кишкової інфекції, з них 5 викликані 

норовірусами (50±15,8%). Спалахи норовірусної інфекції зареєстровані в дитячих навчальних закладах м. Дніпро, м. Кривий Ріг, 

м. Нікополь, Дніпровського, Криничанського районів. 

Методи. Епідеміологічний аналіз, імуноферментний аналіз (ІФА), полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Для дослідження 

біоматеріалу (фекалії) від людей застосовувались набори реагентів для одночасного визначення РНК ротавірусів, норовірусів, 

астровірусів, реагенти для ІФА виявлення антигену норовірусів. При дослідженні розраховувались екстенсивні показники, 

статистичні похибки показників.  

Результати. Під час 5 спалахів норовірусної інфекції, надійшли екстрені повідомлення щодо захворювання 54 дітей віком до 17 

років. Проте, аналогічні клінічні симптоми спостерігались більш ніж у 150 дітей.  

Аналіз даних опитування 54 дітей показав, що інкубаційний період захворювання складав 12-48 годин, хвороба починалась 

раптово, одужання на 1-3 добу. Серед клінічних проявів переважали нудота, блювання, підвищення температури тіла, у деяких 

хворих спостерігалась водяниста діарея, біль у животі. 

Вибірково зразки біоматеріалу від 11 захворілих дітей були досліджені методом ПЛР (20,3%), від 8 – методом ІФА (14,8%). В 10 

зразках з 11 методом ПЛР виявлені РНК норовірусів II генотипу (90,9±8,7%). В 7 зразках з 8 методом ІФА виявлений антиген 

норовірусу (87,5±11,7%). 

При дослідженні біоматеріалу від 20 клінічно здорових працівників дитячих закладів методом ПЛР у 30±10,2% випадків 

виявлено РНК норовірусів II генотипу. Також досліджено методом ІФА біоматеріал від 10 клінічно здорових працівників дитячих 

закладів, отримано 20±12,6% позитивних результати на норовіруси. 

Висновки. Отримані результати свідчать про провідну роль норовірусів II генотипу у виникненні спалахів кишкових інфекцій в 

Дніпропетровській області. Завдяки дослідженням встановлені джерела та шляхи поширення інфекції серед дітей, що дозволило 

провести ефективні протиепідемічні заходи.  

  



Public Health – Громадське здоров’я 
Poster Presentations – Постерні доповіді 

146 
 

# 233. Epidemiological Characteristic of Salmonellosis in Donetsk Oblast in 2014-2020 

Bilomeria T.1, Honcharenko V.1, Sliusar L.2, Bochko V.1, Smachenko V.1 

SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 

Donetsk National Medical University 

 

The wide spread of salmonellosis, its severe course, mortality and outbreaks are a reason for its recognition as a significant medical and 

social problem. The objective of the study was to assess epidemiological manifestations of salmonellosis among the population of 

Donetsk Oblast in 2014-2020. 

Analysis of statistical forms No. 1, 2, 40-healthy, and rapid notifications about outbreaks for 2014-2020 was conducted. The long-term 

average annual, relative indicators, their errors and statistical significance were calculated using Microsoft Excel. The bacteriological 

method was used. 

Over the past seven years, the epidemiological situation regarding salmonellosis in the oblast was unstable, the incidence rates ranged 

from 13.9-20.6 per 100,000 of population and were lower than the nationwide rate by 6%. In some administrative territories, the 

incidence in some years reached 78.27 per 100 thousand of population. The urban population was affected more often than the rural 

population by 38.46%. Salmonellosis is characterized by seasonal growth from May to September (60.16±1.02% of all cases). The 

proportion of children under 17 years of age among patients was 36.21±1.02%. The incidence rates among them reached 29.76-45.86 

per 100,000 of population, exceeding the rates among adults by 3 times (p≤0.01). The highest incidence rate was among children 

under 1 year old (91.96 per 100,000 of population). The incidence in children aged 1-4 years ranked the second place (72.13 per 

100,000 of population), third place - 5-9 years (35.25 per 100 thousand of population). The leading pathogens were Salmonella 

enteritidis (80,86±0,83%) and S. typhimurium (13,01±0,71%). The same serovars prevailed among cultures isolated from the 

environmental objects. Three outbreaks were reported (among visitors of the cafes and at home - Mariupol, Slovyansk, Lyman, 2017 

and 2019), occurred due to non-compliance with hygiene rules and violation of sanitary legislation. The etiological factor was 

S. enteritidis. The vehicles were as follows: soft ice cream, chicken eggs, and Olivier salad.  

The incidence of salmonellosis in Donetsk Oblast is unstable, varies considerably in different territories and among age groups. The 

recorded outbreaks were caused by S. enteritidis. In the future, it is important to establish data interchange and cooperation between 

the laboratory centers and the State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection to effectively control salmonellosis 

incidence. 

 

# 233. Епідеміологічна характеристика сальмонельозу в Донецькій області в 2014-2020 роках 

Біломеря Т.1, Гончаренко В.1, Слюсар Л.2, Бочко В.1, Смаченко В.1 

ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»; 

Донецький національний медичний університет 

 

Широке розповсюдження сальмонельозу, тяжкий перебіг, наявність летальності та спалахів визначають його як вагому медичну 

і соціальну проблему. Мета роботи – вивчити епідеміологічні прояви сальмонельозу в Донецькій області в 2014-2020 рр. 

Проведено аналіз статистичних форм № 1, 2, 40-здоров, позачергових повідомлень за 2014-2020 рр. Розраховані середні 

багаторічні, відносні показники, їх помилки і достовірність за допомогою Microsoft Excel. Застосовано бактеріологічний метод. 

Протягом 7-ми років епідеміологічна ситуація по сальмонельозу в області була нестабільною, показники захворюваності 

коливалися від 13,9 до 20,60 на 100 тис. населення та були нижче загальнодержавних на 6,0%. На деяких адмінтериторіях 

захворюваність в окремі роки досягала 78,27 на 100 тис. нас. Міське населення хворіло частіше сільського на 38,46%. 

Сальмонельозу притаманне сезонне зростання з травня по вересень (60,16±1,02% всіх випадків). Діти до 17 років серед хворих 

склали 36,21±1,02%. Захворюваність серед них сягала 29,76-45,86 на 100 тис. нас., перевищуючи її серед дорослих у 3,0 рази 

(р≤0,01). Найвищі показники серед дітей до 1 року (91,96 на 100 тис.). Друге рангове місце займає захворюваність дітей 1-4 

років (72,13 на 100 тис.), третє – 5-9 років (35,25 на 100 тис.). Провідні збудники – Salmonella enteritidis (80,86±0,83%) та 

S. typhimurium (13,01±0,71%). Ці ж серовари превалюють серед культур, виділених з об’єктів довкілля. Зареєстровано 3 

спалахи (серед відвідувачів кафе та у побуті - мм.Маріуполь, Слов’янськ, Лиман, 2017 та 2019 роки), що виникли через 

недотримання правил гігієни і порушення санітарного законодавства. Етіологічний чинник – S. enteritidis. Фактори передачі: 

м’яке морозиво, яйця курячі, салат «Олів’є».  

Захворюваність на сальмонельоз у Донецькій області нестабільна, значно варіює на різних територіях і серед вікових груп. 

Зареєстровані спалахи, викликані S. enteritidis. У подальшому важливо систематизувати обмін інформацією та налагодити 

співпрацю лабораторних центрів і Держпродспоживслужби з метою ефективного контролю над захворюваністю. 
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# 256. Analysis of Death Causes and Case Fatality Rates for Certain Infectious Diseases in Population of 

Dnipropetrovsk Oblast in 2016-2018 

Rezvykh V.1, Valchuk S.1, Shtepa O.1, Kiselev D.1, Kuzmenko O.1, Shamychkova H.1, Darahan G.2, Kolesnikova I.3, Stepanskyi D.2 

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

 

Introduction. An increasing trend in level of morbidity due to infectious diseases is observed in Dnipropetrovsk Oblast. The massive 

spread of infectious diseases is associated with the risks of increased mortality. The objective of the study was to analyze the causes of 

death and case-fatality rates from infectious diseases based on the epidemiological surveillance data in Dnipropetrovsk Oblast in 2016-

2018. 

Methods. Epidemiological analysis (state statistical reporting forms 1, 2, 60/o, 357/o, and industry-specific form 40-zdorov, the data 

from the Main Department of Statistics in Dnipropetrovsk Oblast), statistical method. 

Results. During 2016-2018, 4476 cases of deaths from infectious diseases (13 nosology forms), which are subject to registration in the 

epidemiological surveillance system were recorded in Dnipropetrovsk Oblast. The proportion of deaths from a disease caused by the 

human immunodeficiency virus (HIV) was 67.9±0.7%; all forms of tuberculosis – 30.4±0.7%; acute and chronic viral hepatitis – 

0.7±0.1%; influenza – 0.2±0.07%; meningococcal infection and syphilis – 0.18±0.06%; pertussis – 0.17±0.06%; acute intestinal 

infections – 0.08±0.04%; botulism – 0.07%; rabies and listeriosis – 0.04%; salmonellosis and measles – 0.02%. The case fatality rate 

for rabies was 100%; listeriosis – 66.7±27.2%; HIV disease – 51.8±0.6%; tuberculosis – 22.1±0.5%; botulism – 18.7±9.7%; 

meningococcal infection – 13.7±4.8%; viral hepatitis – 1.1±0.2%; syphilis – 0.9±0.3%; pertussis – 0.8±0.3%; influenza – 0.3±0.09%; 

measles – 0.09%; salmonellosis – 0.05%; and acute intestinal infections – 0.01%. 

Conclusions. HIV and tuberculosis are on the first places in the structure of death causes by infectious diseases. The highest case 

fatality rates were recorded for the following diseases: rabies, listeriosis, HIV, tuberculosis, botulism, and meningococcal infection. This 

calls for further improvement of the system of epidemiological surveillance and control over the given infectious diseases. 

 

# 256. Аналіз причин смертності та показників летальність від окремих інфекційних захворювань серед 

населення Дніпропетровської області в 2016-2018 роках  

Резвих В.1, Вальчук С. 1, Штепа О.1, Кісельов Д.1, Кузьменко О.1, Шамичкова Г.1, Дараган Г.2, Колеснікова І.3, Степанський Д.2  
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Дніпровський державний медичний університет; 
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. В Дніпропетровській області відмічається тенденція до зростання рівнів інфекційної захворюваності. Масове 

розповсюдження інфекційних захворювань зумовлює ризики зростання смертності від них. Метою дослідження було 

проаналізувати причини смертності та показники летальності від інфекційних хвороб за даними епідеміологічного нагляду в 

Дніпропетровській області у 2016-2018 рр.  

Методи. Епідеміологічний аналіз (державні статистичні форми № 1, № 2, № 60/о, № 357/о, галузева статистична форма № 40-

здоров, дані Головного управління статистики у Дніпропетровській області), статистичний метод. 

Результати. У Дніпропетровській області у 2016-2018 рр. зареєстровано 4476  випадків смертей від інфекційних хвороб (13 

нозологічних форм), що підлягають реєстрації в системі епідеміологічного нагляду.  

Питома вага смертей від хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) склала 67,9±0,7%, від усіх форм 

туберкульозу – 30,4±0,7%, гострих та хронічних вірусних гепатитів –  0,7±0,1%, грипу – 0,2±0,07%, менінгококової інфекції та 

сифілісу – по 0,18±0,06%, кашлюку – 0,17±0,06%, гострих кишкових інфекцій – 0,08±0,04%, ботулізму – 0,07%, сказу та 

лістеріозу – по 0,04%, сальмонельозу та кору – по 0,02%.  

Летальність при захворюваннях на сказ становила 100%, лістеріоз – 66,7±27,2%, хворобу, зумовлену ВІЛ – 51,8±0,6%, 

туберкульоз – 22,1±0,5%, ботулізм – 18,7±9,7%, менінгококову інфекцію – 13,7±4,8%,  вірусний гепатит – 1,1±0,2%, сифіліс – 

0,9±0,3%, кашлюк – 0,8±0,3%, грип – 0,3±0,09%, кір – 0,09%, сальмонельоз – 0,05%, гострі кишкові інфекції – 0,01%. 

Висновки. У структурі причин смертей від окремих інфекційних захворювань перші рангові місця займають хвороба, зумовлена 

ВІЛ, туберкульоз. Найвищі показники летальності реєструються при захворюваннях на сказ, лістеріоз, хворобу, зумовлену ВІЛ, 

туберкульоз, ботулізм, менінгококову інфекцію. Це потребує подальшого удосконалення системи епідеміологічного нагляду і 

контролю за даними інфекційними хворобами.  
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# 257. Analysis of HCV Infection Prevalence in the Lviv Oblast in 2018-2019 

Fedoriachenko U., Pavliv R. 

Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

  

WHO adopted a resolution until 2030 to fight viral hepatitis, especially B and C, given their relevance to public health. The prevalence of 

HCV infection among the population is an indicator. According to estimates, the prevalence of HCV infection in Ukraine is up to 5%. 

According to WHO recommendations, 1 anti-HCV marker without specifying IgM or IgG is sufficient to determine the diagnosis of 

hepatitis C.  

Epidemiological analysis of the examination of patients and people at risk for hepatitis C markers in the Lviv oblast for 2018-2019. 

9875 people were examined for anti-HCV IgM and IgG markers for diagnostic purposes in the Lviv oblast in 2018-2019, 712 people 

were identified as positive – 7,2% of those examined. The prevalence is 28,10 per 100 thousand population. 44,393 people from risk 

groups were examined for the purpose of epidemiological surveillance, 496 people of them were identified as positive – 1,11% of those 

examined. The prevalence is 19,57 per 100 thousand population. Including positive medic -9. Blood donors-254 people. 54,268 people 

were examined for anti-HCV IgM and IgG markers, 1208 were positive. The prevalence is 47.68 per 100 thousand population, 0,02% of 

oblast population.       

The prevalence rate of HCV infection in the oblast was 0,04%, 47,68 per 100 thousand people, which is less than WHO estimates. 

Screening among the population to determine the markers of HCV infection allows you to find out the real state of HCV infection 

prevalence, which will prevent further spread of disease.  

 

# 257. Аналіз поширеності HCV-інфекції у Львівській області у 2018-2019 роках 

Федоряченко У., Павлів Р. 

Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

ВООЗ прийнято резолюцію на період до 2030 року щодо боротьби з вірусними гепатитами, особливо В і С, враховуючи їх 

актуальність для громадського здоров’я. Індикаторним показником є поширеність HCV –інфекції серед населення. Згідно 

оціночних даних, поширеність HCV – інфекції в Україні до 5 %. Згідно рекомендацій ВООЗ для визначення діагнозу гепатит С 

достатньо 1 маркеру анти - HCV без конкретизації IgM або IgG.  

Проведено епідеміологічний аналіз обстеження хворих та осіб з груп ризику на маркери гепатиту С у Львівській області за 2018-

2019 роки. 

У Львівській області за 2018-2019 роки  на маркери анти  - HCV IgM та IgG з діагностичною метою обстежено 9875 осіб, 

позитивних виявлено 712 осіб -  7,2% з обстежених. Поширеність 28,10 на 100 тис. населення. З метою епідеміологічного 

нагляду обстежено 44393 особи з груп ризику, позитивних виявлено 496 осіб – 1,11% з обстежених. Поширеність 19,57 на 100 

тис. населення. Серед них позитивних медиків – 9, донорів – 254 особи.  Всього на маркери анти - HCV IgM та IgG обстежено 

54268 осіб позитивних виявлено 1208. Поширеність 47,68 на 100 тис. населення, 0,04% від населення області.       

Рівень поширеності HCV-інфекції в області становив 0,04%,  47,68 на 100 тис. населення, що є менше оціночних даних ВООЗ. 

Проведення скринінгу серед населення на визначення маркерів HCV - інфекції дозволяє встановити реальний стан поширеності 

HCV -інфекції, що дозволить запобігти подальшому розповсюдженню захворювання.  
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# 273. Fatal Case of Imported Malaria in Lviv Oblast 

Ivanyk R., Bosatska Y. 

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Up to 500 million people suffer from malaria annually in the world, of which 2 million people die and 90% of them from tropical malaria. 

The malaria epidemic situation is unstable in Ukraine, with cases of imported malaria being reported annually, including fatal ones. The 

study objective was to analyze the lethal clinical case of imported malaria. 

The clinical and epidemiological analysis was used to study the case of the disease, the microscopy method – to identify the causative 

agent of malaria.       

In 2016-2019, 164 cases of malaria were registered in Ukraine, 9 of them were lethal, in the Lviv Oblast – 3 cases, 1 of them was 

lethal. All fatal cases were caused by Plasmodium falciparum. 

A fatal case of imported tropical malaria was registered in Lviv in 2019. The patient, born in 1975, the resident of Lviv has stayed in 

Congo and Sudan for the 4 recent years. He did not suffer from malaria before and did not receive chemoprophylaxis. The disease 

began acutely on December 27, 2018, with increasing the body temperature to 39.2 ºC, fever, bone aches. On December 31, 2018, the 

patient applied to Lviv Oblast Infectious Diseases Clinical Hospital and was diagnosed with malaria, a moderate state. The patient was 

hospitalized; etiotropic treatment with Lariam tablets was prescribed. Within 24 hours, the patient's condition worsened significantly; 

intramuscular artemether was prescribed. The next day, the patient in the coma was transferred to the intensive care unit, intensive 

therapy was carried out, however, the phenomena of multiple organ failure and cerebral edema increased, and as a result, biological 

death was confirmed on January 3, 2019.  

The results of studies of blood preparations of the patient: 12/31/2018 – P. falciparum, degree II parasitemia (+++); 01/01/2019 – P. 

falciparum, hyperparasitemia (+++++); 01/02/2019 – P. falciparum, degree I parasitemia (++++).  

Final diagnosis: tropical malaria, imported, primary attack, extremely severe course. 

The causes of the patient’s death were the lack of chemoprophylaxis, the late call for medical care, and the severe course of the 

disease. Prevention of clinical complications of malaria is facilitated by early diagnosis and treatment, chemoprophylaxis for people 

traveling to endemic countries. 

 

# 273. Летальний випадок завезеної малярії у Львівській області 

Іваник Р., Босацька Ю. 

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Щороку на малярію у світі хворіє до 500 млн. людей, з них до 2 млн. помирає, з яких 90% –  від тропічної малярії. В Україні 

епідситуація з малярії нестійка, щорічно реєструються випадки завезеної малярії, серед яких летальні. Мета дослідження – 

аналіз летального клінічного випадку завезеної малярії. 

Клініко-епідеміологічний аналіз використано для вивчення випадку захворювання, метод мікроскопії – для виявлення збудника 

малярії.        

За  2016-2019 рр. в Україні зареєстровано 164 випадки малярії, з них 9 летальних, у Львівській області – 3 випадки, з яких 1 

летальний. Усі летальні випадки спричинені Plasmodium falciparum. 

У 2019 році у м. Львові зареєстрований летальний випадок завезеної тропічної малярії. Хворий 1975 р.н., мешканець м. Львова, 

впродовж 4-х останніх років перебував у Конго та Судані, малярією раніше не хворів, хіміопрофілактики не отримував. 

Захворювання розпочалось гостро 27.12.2018 р. з підвищення температури тіла до 39,2 ºС, лихоманки, ломоти в кістках. 

31.12.2018 р. хворий звернувся до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні; виставлений діагноз: малярія, стан 

середньої важкості. Хворого було госпіталізовано, призначено етіотропне лікування таблетованим ларіамом. Протягом доби стан 

хворого значно погіршився, призначено артиметр внутрішньом'язово. Наступного дня  хворого у стані коми переведено у 

реанімаційне відділення, проведене інтенсивне лікування, проте наростали явища поліорганної недостатності, набряк головного 

мозку, внаслідок чого 03.01.2019 р. констатована біологічна смерть.  

Результати досліджень препаратів крові хворого: 31.12.2018 р. – Р. falciparum, паразитемія ІІ ступеню (+++); 01.01.19 р. – P. 

falciparum, гіперпаразитемія (+++++); 02.01.19 р. – P. falciparum, паразитемія I ступеню (++++).  

Заключний діагноз: малярія тропічна, завезена, первинна атака, вкрай важкий перебіг. 

Причинами смерті хворого є відсутність хіміопрофілактики, пізнє звернення за меддопомогою, важкий перебіг хвороби. 

Недопущенню клінічних ускладнень малярії сприяє рання діагностика і лікування, проведення хіміопрофілактики особам, які 

виїжджають в ендемічні країни. 
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# 290. Outbreaks of Diarrheal Diseases in Lviv Oblast in 2010-2018 

Lozynska N., Boiko L. 

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine  

  

In the Lviv Oblast, the epidemiological situation regarding the diarrheal diseases incidence is not favorable, with a tendency to increase. 

In the amount of the diarrheal diseases over 10 years we have increased twice (3400 cases in 2010 to 6496 cases in 2018). The 

increase in the number of reported outbreaks among the population and group diseases is also disturbing. 

The data of Form 2 "Report on certain infectious and parasitic diseases", Form 40-zdorov of sectoral statistical reporting for 2010-2018 

were analyzed. Statistical analysis and processing of the obtained indicators were carried out using statistical methods and Excel. 

Over the 10 years from 2010 to 2018, 68 outbreaks of the diarrheal diseases were registered in the Oblast. The total number of 

patients is 1078, of which 320 are children. By etiological factor, the distribution was as follows: salmonellosis – 37%, 

gastroenterocolitis (HEC) of unknown etiology – 21%, HEC of established etiology – 9%, rotavirus – 7%, other – 3%. 

Of the total number of reported outbreaks: 31% occurred in the household, 69% were outbreaks related to nutrition at organized 

children's groups and catering establishments. 

The main causes of outbreaks are the consumption of poor food and non-compliance with the basic rules of personal hygiene, non-

observance of the anti-epidemic regimen regarding equipment and separation accessories, which in most cases is confirmed by the 

positive results of the washes. Also notable is the non-compliance with the technological process of food preparation and storage. 

Statistics on intestinal diseases and food poisoning, as well as the results of investigations into the causes of cases and mass diseases 

of people, indicate that the owners of trade and catering companies, under which the current legislation places responsibility for 

providing services, including the responsible law, for the lack of good sanitary legislation, including implementation of the HACCP 

system, which is science based and systematic, identifies specific hazards and measures for their control to ensure the safety of food.  

 

# 290. Спалахи гострих кишкових інфекцій у Львівській області у 2010-2018 рр. 

Лозинська Н., Бойко Л. 

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»  

  

В Львівській області епідеміологічна ситуація із захворюваності на гострі кишкові інфекції (ГКІ) не сприятлива, з тенденцією до 

зростання. В сумі ГКІ протягом 10 років маємо ріст у 2 рази (3400 випадків у 2010 р. до 6496 випадків у 2018 р.). Турбує 

збільшення кількості зареєстрованих спалахів серед населення та групових захворювань. 

Проаналізовані дані форми №2 «Звіт про окремі інфекційні та паразитарні захворювання», форми 40-здоров галузевої 

статистичної звітності за 2010-2018 рр. Статистичний аналіз та обробка отриманих показників проведена за допомогою методів 

статистики з використанням Excel. 

За 10 років з 2010 р. по 2018 р. в області зареєстровано 68 спалахів ГКІ. Загальна кількість захворілих – 1078 осіб, з яких 320 – 

це діти. За етіологічним чинником розподіл був наступний: сальмонельоз – 37%, гатроентероколіти (ГЕК) нез’ясованої етіології – 

21%, ГЕК встановленої етіології – 9%, ротавірус – 7%, інші – 3%.  

Із загальної кількості зареєстрованих спалахів: 31% виникли у побуті, 69% – спалахи, пов’язані з харчуванням в організованих 

дитячих колективах та закладами громадського харчування.   

Основні причини виникнення спалахів – вживання неякісної їжі та недотримання елементарних правил особистої гігієни, 

недотримання протиепідемічного режиму щодо обладнання та розділового інвентарю, що в більшості випадків, підтверджено 

позитивними результатами змивів. Також вагомою обставиною є недотримання технологічного процесу приготування їжі та 

зберігання харчових продуктів.    

Статистика кишкових захворювань та харчових отруєнь, а також результати проведених розслідувань щодо причин виникнення 

випадків та масових захворювань людей, свідчать про відсутність сумлінного виконання вимог санітарного законодавства 

власниками підприємств торгівлі та громадського харчування, на яких сучасне законодавство покладає відповідальність за 

надання послуг, у тому числі, впровадження HACCP (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних 

точок).    
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# 293. Analysis of WHONET Program Functioning Efficiency in Medical Institutions in Dnipro during 2015-2020 

Kolisnichenko L.1, Valchuk S.1, Shtepa O.1, Lebedynska N.1, Iniakina N.1, Kryzhanovska V.1, Finkova O.2, Moskalenko L.2, Darahan G.3, 

Stepanskyi D.3, Kolesnikova I.4 
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Municipal Hospital No. 9 of Dnipro City Council; 
3Dnipro State Medical University; 
4Bogomolets National Medical University 

 

Introduction. Postoperative wound infections (PWIs) are an urgent problem due to the increased duration of treatment, high 

mortality, and economic losses. Timely detection of antibiotic-resistant (AR) microbial isolates from patient wounds and hospital 

environment, and WHONET-based analysis, are important for the prudent use of antimicrobials in medical institutions (MIs). 

The study aimed to analyze the results of microbiological monitoring of the spread of AR isolates in Dnipro MIs.  

Methods. The sensitivity of microorganisms to antimicrobials was determined by the disk-diffusion method (865 isolates were studied 

in 2015, 1113 – in 2016, 844 – in 2017, 677 – in 2017, 396 – in 2019, and 302 – in 2020). WHONET 5.6 software was used to process 

the results. Statistical, epidemiological methods were used (forms 1, 40-zdorov, 357/o).  

Results. Analysis of the results of laboratory tests indicates a high level of circulation of AR isolates with the following proportions: 

25.1±1.5% in 2015, 33.3±1.4% in 2016, 34.4±1.6% in 2017, 39.6±1.9% in 2018, 34.3±2.4% in 2019, 29.1±1.8% in 2020. The 

etiological structure of AR isolates from patients and the hospital environment was dominated by S.aureus (33.0% and 41.0%, 

respectively). 

Despite the importance of constant monitoring of the circulation of AR isolates in MIs, during the period 2015-2020, there was a two- to 

threefold decrease in the number of tests of patient samples for PWIs, and a fourfold decrease in the hospital environment. However, a 

retrospective analysis of the medical records of patients in surgical departments revealed a significant number (40-60% in various MIs) 

of microbiologically unexamined cases of PWIs. 

Conclusions. AR microbes account for nearly one-third of all cases of PWIs in Dnipro MIs. The WHONET analytical program is an 

effective AR monitoring tool. For effective microbiological monitoring and improved medical care to patients, including the effectiveness 

of treatment, it is necessary to improve the work on determining the sensitivity of microorganisms to antibiotics in all patients with 

PWIs. 

 

# 293. Аналіз ефективності функціонування програми WHONET в лікувальних закладах у м. Дніпро у 2015-2020 

рр. 

Колісніченко Л.1 , Вальчук С.1 Штепа О. 1, Лебединська Н.1, Інякіна Н.1, Крижановська В.1, Фінкова О.2, Москаленко Л.2, Дараган 

Г. 3, Степанський Д.3, Колеснікова І.4 

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2КНП «Міська лікарня № 9» ДМР; 
3Дніпровський державний медичний університет; 
4Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. Післяопераційні гнійно-запальні інфекції (ПГЗІ) є актуальною проблемою через збільшення термінів лікування, високу 

летальність і економічні збитки. Своєчасне виявлення антибіотикорезистентних (АБР) ізолятів мікроорганізмів з ран хворих і 

лікарняного середовища та аналіз за допомогою програми WHONET є важливим для раціонального застосування антимікробних 

засобів в лікувальних закладах (ЛЗ). 

Метою роботи був аналіз результатів мікробіологічного моніторингу за розповсюдженням АБР ізолятів в ЛЗ м. Дніпро. 

Методи. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів проводилося диско-дифузійним методом 

(досліджено 865 ізолятів у 2015 р., 1133 – у 2016 р., 844 – у 2017 р., 677 – у 2018 р., 396 – у 2019 р., 302 – у 2020 р.). Для 

обробки результатів використовувалася комп’ютерна програма WHONET 5.6. Статистичний, епідеміологічний методи (ф. № 1, ф. 

№ 40-здоров, ф. 357/о).  

Результати. Аналіз результатів лабораторних досліджень свідчить про високий рівень циркуляції АБР ізолятів питома вага яких 

становила 25,1±1,5% у 2015 р., 33,3±1,4% у 2016 р., 34,4±1,6% у 2017 р., 39,6±1,9% у 2018 р., 34,3±2,4% у 2019 р., 

29,1±1,8% у 2020 р. В етіологічній структурі виділених АБР ізолятів від пацієнтів і лікарняного середовища превалював S.aureus 

(33,0% та 41,0% відповідно). 

Незважаючи на важливість постійного моніторингу за циркуляцією АБР ізолятів у ЛЗ, за період 2015-2020 рр. мало місце 

зниження в 2-3 рази кількості досліджень матеріалу від хворих на ПГЗІ й у 4 рази - з лікарняного середовища. Водночас, при 

ретроспективному аналізі історій хвороб пацієнтів відділень хірургічного профілю виявлено значну кількість (40-60% в різних 

ЛЗ) мікробіологічно необстежених випадків ПГЗІ.  

Висновки. В ЛЗ м. Дніпро збудники ПГЗІ майже у третині випадків є АБР. Аналітична програма WHONET є дієвим інструментом 

моніторингу АБР. Для ефективного мікробіологічного моніторингу і покращення надання медичної допомоги пацієнтам, в т.ч. 

ефективності лікування, необхідно удосконалювати роботу з визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків у всіх 

пацієнтів з ПГЗІ. 
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# 327. Prevalence of Leptospirosis in Vinnytsia Oblast 

Skoruk L., Tomyn S. 

SI Vinnytsia Oblast Laboratory Center of the MoH Ukraine 

 

Several natural focal diseases are recorded in Vinnytsia Oblast. Leptospirosis is the most common disease. Sporadic incidence has been 

recorded for the past decade. The incidence rate is 1.2 cases per 100,000 population. According to the severity of the clinical course 

and lethality, leptospirosis is one of the leaders among infectious diseases that are registered in the Oblast. Lethality in recent years is 

15%. 

A retrospective analysis of the investigation data of 194 leptospirosis cases registered in the oblast from 2010 to 2019 and the results of 

serological studies was carried out. 

Disease cases were recorded in most districts of the oblast, except for 4 southern districts where the Dnister River flows. A clear 

summer-autumn seasonality was observed. The highest incidence rate was in July-October – 85.0% of all cases. During the 

epidemiological investigation, it was found that the patients were infected during fishing, swimming in water bodies and during 

agricultural work. Mostly men were sick (92.0%), people who did not work (55.0%), people aged 30 to 60 years (78.0%). The 

diagnosis was confirmed in 185 people in the laboratory. The leptospira of the Icterohaemorrhagiae serogroup had a significant share in 

the etiological structure – up to 71.0%. The leptospira of Canicola, Javanica, Pyrogenes, Ballum serogroups also caused disease in 

humans. Serological studies revealed antibodies to leptospira of Icterohaemorrhagiae (53%), Hebdomadis (23%), Canicola (18%) 

serogroups in the blood serum of mouse-like rodents of the region. 

Vinnytsia Oblast is endemic for leptospirosis in humans. The dominance of the Icterohaemorrhagiae serogroup in the etiological 

structure is associated with a significant number of the main reservoir of the pathogen – mouse-like rodents. Further laboratory 

monitoring of the circulation of pathogens in the environment and the prevalence of rodents, as well as improving the epidemiological 

surveillance of leptospirosis and the optimization of preventive and anti-epidemic measures are necessary. 

 

# 327. Поширеність лептоспірозу у Вінницькій області 

Скорук Л., Томин С. 

ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

На території Вінничини реєструється ряд природно-вогнищевих захворювань. Найбільш поширеним є лептоспіроз. Впродовж 

останніх 10 років реєструється спорадична захворюваність. Показник захворюваності – 1,2 випадка на 100 тис. населення. За 

важкістю клінічного перебігу і летальністю лептоспіроз займає одне з перших місць серед інфекційних захворювань, які 

реєструються на території області. Летальність в останні роки складає 15%. 

Проведено ретроспективний аналіз даних розслідування 194 випадків захворювання на лептоспіроз, зареєстрованих на 

території області з 2010 по 2019 роки, та результатів серологічних досліджень. 

Випадки захворювання реєструвались на більшості території області, за винятком 4 південних районів, де протікає річка Дністер. 

Спостерігалась чітка літньо-осіння сезонність. Найвищий рівень захворюваності, частка якого склала 85% від усіх випадків, 

припадав на липень-жовтень. При епідеміологічному розслідуванні було встановлено, що  хворі інфікувались під час 

рибальства, купання у водоймах, а також при сільськогосподарських роботах. Більшість захворілих складали чоловіки (92,0%), 

ті, що не працюють (55,0%), віком від 30 до 60 років (78,0%). Лабораторно діагноз підтверджено у 185 осіб. В етіологічній 

структурі значною була частка лептоспір серогрупи Icterohaemorrhagiae – до 71,0%. Викликали захворювання людей і 

лептоспіри серогруп Canicola, Javanica, Pyrogenes, Ballum. При серологічних дослідженнях сироваток крові мишоподібних 

гризунів у регіоні значну частку позитивних результатів склали лептоспіри серогруп Icterohaemorrhagiae (53%), Hebdomadis 

(23%), Canicola (18%). 

Вінницька область є ендемічною щодо захворюваності людей на лептоспіроз. Домінування в етіологічній структурі серогрупи 

Icterohaemorrhagiae пов’язане із значною чисельністю основного резервуара збудника інфекції – мишоподібних гризунів. 

Необхідне подальше лабораторне спостереження за циркуляцією збудників в довкіллі, поширеністю гризунів, а також 

вдосконалення епідеміологічного нагляду за лептоспірозом, оптимізація профілактичних та протиепідемічних заходів. 
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# 335. Comparison of the Influenza and Acute Respiratory Infections Incidence in the Epidemic Seasons of 2015-2016 

and 2018-2019 in Lviv Oblast 

Starynchuk L., Ivanchenko N., Romanyk U., Kogut O. 

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

The VirologyLaboratory of the SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine each year conducts monitoring of influenza and 

acute respiratoryinfections (ARI) in Lviv Oblast. The aim of our study was to compare the results of influenza virology monitoring 

obtained during the epidemic seasons of 2015-2016 and 2018-2019.  

The studies were conducted by real-time reverse transcription polymerase chain reaction using the diagnostic kit AmplisSense (Russian 

Federation) and iCycler IQ5 thermal cycler (Bio-Rad, USA).  

A(H1N1)pdm09 influenza virus circulation was registered during the epidemic seasons of 2015-2016 and 2018-2019. During the 2015-

2016 season, influenza virus was circulating in period from the 2nd to 12th week. In total, 496 samples of biomaterial were tested. The 

percentage of positive results was 32.4% (161 samples), 89 samples (55%) were positive for A(H1N1)pdm09. 

82 necropsy samples were tested, 27 samples (33%) were positive for influenza. А(H1N1)pdm09 influenza virus was detected in 99% 

of positive samples. 

During the 2018-2019 season, influenza virus of two subtypes А(H1N1)pdm09 and А(H3N2) was circulating. The first laboratory 

confirmed case of influenza was recorded at 52nd week, the causative agent was influenza A(H3N2), which circulated until 9th week. 

А(H1N1)pdm09influenza virus was detected from 2nd to 16th week of the epidemic season.  

In total, 267 samples were tested. Positive results for influenza A were detected in 82 cases. Influenza A(H3N2) was detected in 25% 

(21 samples), А(H1N1)pdm09 –in 39% (32 samples).  

25 necropsy samples were tested, 10 of them (40%)were positive for influenza A. Influenza А (H1N1)pdm09 was detected in 50% of 

positive samples. The age distribution of individuals with detected influenza A(H1N1)pdm09 was the following: 30-64 years old ‒ 53%; 

influenza А (H3N2) was detected in all age groups. 

Influenza virus circulation was longer in the 2018–2019 epidemic season. During the 2015-2016 season, influenza А(H1N1)pdm09 was 

detected in 89 (55%) samples, and during the 2018-2019 season –in 32 (39%) samples. Influenza А(H3N2) was circulating during the 

last epidemiological season as well. Mortality rate from the flu was higher in the 2015-2016 epidemicseason. 

 

# 335. Порівняння епідемічних сезонів захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання на території 

Львівської області за період 2015-2016 та 2018-2019 років 

Старинчук Л., Іванченко Н., Романюк У., Когут О. 

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Щороку вірусологічна лабораторія ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» забезпечує вірусологічний 

моніторинг щодо грипу та гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) на території Львівської області.   

Мета: порівняти результати вірусологічного моніторингу збудників грипу в епідсезонах 2015-2016 та 2018-2019 років. 

Дослідження проводились методом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією з детекцією продуктів 

ампліфікації в режимі реального часу на приладі «iCycler IQ5» (Bio-Rad). Реагенти для проведення реакції – «АмпліСенс" 

(Російська Федерація).  

Згідно результатів досліджень циркуляція вірусу грипу А (H1N1)pdm09 спостерігалась в епідсезони 2015-2016 та 2018-2019 

років. У епідсезоні 2015-2016 років циркуляцію вірусу грипу зареєстровано з 2-го по 12-й тиждень. Всього протестовано 496 

зразків біоматеріалу. Відсоток позитивних – 32,4% (161 зразок), з яких субтип А (H1N1)pdm09 виявлено у 89 зразках (55%). З 

82 зразків секційного матеріалу 27(33%)були позитивними на грип, з них 99% –  грип А (H1N1)pdm09.  

Епідемічний сезон 2018-2019 років характеризувався циркуляцією двох субтипів вірусу грипу А – (H1N1)pdm09 та А (H3N2). 

Перший лабораторно підтверджений випадок зареєстровано на 52 тижні, етіологічний чинник - грип А (H3N2), який циркулював 

до 9 тижня. Вірус грипу А (H1N1)pdm09  виявлявся з 2-го по 16 тиждень епідсезону. Всього досліджено 267 зразків. З них 82 

були позитивними на грип А. Субтип А (H3N2) становив 25% (21 зразок), субтип А (H1N1)pdm09 – 39% (32 зразки). Досліджено 

25 зразків секційного матеріалу, грип А виявлено у 10 зразках (40%), субтип А (H1N1)pdm09 –у 50% позитивних зразків. Грип 

А (H1N1)pdm09 переважав у віковій групі 30-64 роки (53%); грипом А (H3N2) були уражені всі вікові групи. 

Циркуляція вірусу грипу була тривалішою в епідсезоні 2018–2019 років. У епідсезоні 2015-2016 років субтип А (H1N1)pdm09 

було виявлено у 89 зразках (55%) проти 32 зразків (39%) в епідсезоні 2018-2019 років. В останньому епідсезоні також 

відмічалась циркуляція вірусу А (H3N2). Летальність від грипу була вищою в епідсезоні 2015-2016 років. 
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# 375. A Case of Successful Treatment of the Encephalomyelitis Caused by Toxin of Shigella sonnei  

Stasiv M., Lytvyn H. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

 

A high mortality rate for shigellosis stems from toxic encephalopathy. The central and peripheral nervous system involvement caused by 

shigella toxin may manifest without diarrhoeal and metabolic disorders or with minimal changes. 

A clinical description of encephalomyelitis caused by toxin of Shigella sonnei in a boy aged 6 years hospitalized in Lviv Oblast Infectious 

Clinical Hospital in 2018 is presented. 

The patient was hospitalized in the intensive care unit in severe condition with impaired consciousness, vomiting, tonic-clonic seizures, 

hyperthermia, and urinary retention. A burdened obstetric history (hypoxic-ischemic damage of the central nervous system), febrile 

seizure at the age of 3 years, as well as contact with his sister, affected with shigellosis, were established. The neurological examination 

revealed left-sided hemiparesis, flattened nasolabial folds, right-sided tongue deviation, positive meningeal sings, decreased abdominal 

reflexes and increased left-sided tendon reflexes, decreased muscle strength, and paresis of the bladder sphincter. There was 

leukocytosis of 14.0х10^9/L with high neutrophil count of 80% and increased erythrocyte sedimentation rate of 29 mm/h. Shigella 

sonnei was isolated from his stool.  Normal spinal fluid was detected; the bacteriological studies of liquor were negative. The 

cerebrospinal fluid and blood tests did not confirm the viral etiology of the disease (viral DNA and RNA were not detected during PCR 

study). On the magnetic resonance image, inflammatory changes in the parenchyma, focal lesion of the right hemisphere of the brain, 

probably because of birth injury, were visualized. On admission to the hospital, meningoencephalitis was diagnosed. Treatment was 

administered according to the protocol: acyclovir, cefepime, mannitol, lasix, dexamethasone, and diazepam. As a result of the 

treatment, active movements in the limbs and function of the pelvic organs resumed. 

The early diagnosis of cerebral oedema and the administration of osmodiuretics, steroids and an antibiotic made it possible to obtain a 

successful treatment result. 

 

# 375. Випадок успішного лікування енцефаломієліту, спричиненого токсином Shigella sonnei 

Стасів М., Литвин Г. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

Високий рівень смертності при шигельозі є наслідком токсичної енцефалопатії. Ураження центральної та периферичної нервової 

системи шигельозним токсином може маніфестувати без діарейного та метаболічних розладів або з мінімальними їх змінами.  

Наводимо клінічний опис випадку енцефаломієліту, спричиненого токсином Shigella sonnei, у хлопчика віком 6 років, 

госпіталізованого до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні у 2018 році. 

Хворого госпіталізовано у реанімаційне відділення у тяжкому стані з розладами свідомості, блюванням, тоніко-клонічними 

судомами, гіпертермією, затримкою сечовипускання. Встановлено обтяжений акушерський анамнез (гіпоксично-ішемічне 

ураження ЦНС), фебрильні судоми у віці 3 роки, а також контакт з сестрою, хворою на шигельоз. При неврологічному 

обстеженні виявлено лівобічний геміпарез, згладження носогубної складки справа, девіацію язика вправо, позитивні 

менінгеальні симптоми, зниження черевних рефлексів та високі сухожилкові рефлекси зліва, зниження м’язової сили, парез 

сфінктера сечового міхура. У хворого спостерігався лейкоцитоз 14,0х109/л з нейтрофільозом 80% та збільшення швидкості 

осідання еритроцитів до 29 мм/год. З калу було виділено Shigella sonnei. Ліквор був інтактний, бактеріологічне дослідження 

ліквору дало негативний результат. Дослідження спинномозкової рідини та крові не підтвердило вірусну етіологію захворювання 

(методом ПЛР вірусна ДНК та РНК не виявлена). На магнітно-резонансній томограмі візуалізувалися запальні зміни паренхіми, 

вогнищеве ураження правої півкулі мозку, ймовірно, як наслідок пологової травми. При надходженні до стаціонару 

діагностовано менінгоенцефаліт. Лікування призначено згідно з протоколом: ацикловір, цефепім, манітол, лазикс, дексаметазон, 

діазепам. В результаті лікування відновилися активні рухи в кінцівках та функція тазових органів. 

Рання діагностика набряку мозку та призначення осмодіуретиків, стероїдів та антибіотика дали змогу отримати успішний 

результат лікування. 
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# 384. Epidemic Process Manifestations of Shigellosis in Dnipropetrovsk Oblast for 1997-2019 

Kiselev D.1, Valchuk S.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Kuzmenko O.1, Zlobina N.1, Darahan G.2, Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3, 
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Dnipro State Medical University; 
3Bogomolets National Medical University 

 

Introduction. Despite the downward trend in the shigellosis incidence, the issue remains relevant. This is associated with the risks of 

the shigellosis mass spread during outbreaks, resistance of shigellosis pathogens to environmental factors, antimicrobial drugs, etc. 

Methods. Epidemiological analysis, bacteriological, and statistical methods were used in the study. 

Results. In 1997-2019, 12,046 cases of shigellosis were registered in Dnipropetrovsk Oblast. The incidence rate ranged from 1.3 to 

91.8 per 100,000 population. In the long-term dynamics, increases in incidence were observed every 2-3 years. The annual seasonal 

rise incidence was in July-September. Both sporadic cases and outbreaks of shigellosis were recorded. 

In total 10,788 cases of shigellosis (89.5±0.3%) were bacteriologically confirmed. In the etiological structure of shigellosis, the 

proportion of Shigella sonnei composed 66.5±0.34%, S. flexneri – 33.5±0.34%. In 1998-2013 and in 2015, Sh. sonnei (from 55.7% to 

82.3%), in 1997, 2014 and 2016-2019 – S. flexneri (from 54.8% to 73.0%) prevailed. 

Among the cultures of S. sonnei, isolated from the patients’ biomaterial, the serovars IIk were detected in 46.5±0.6% of cases, IIL – 

14.4±0.4%, Ia – 11.9±0.4%, IIId – 9.8±0.3% and others; among the cultures of S. flexneri: serovars 2а – 84.3±0.6%, 1а – 

5.2±0.4%, 6 – 3.94±0.2% and others were identified. 

In bacteriological studies, Shigella cultures were detected in 984 environmental samples, in particular 50.6±1.78% of cultures were 

found in food samples, 40.9±1.6% – in swabs, 5.9±0.7% – in water samples (mainly of water bodies and sewage), 2.7±0.5% – in soil 

samples. Among the isolated cultures from environmental samples, the proportion of S. sonnei made up 61±1.5%, S. flexneri – 

39±1.5%. Dominant serovars were as follows: S. sonnei – IIk, S. flexneri – 2а. 

Conclusions. In recent years, there was a decreasing tendency in the shigellosis incidence. However, the predictable incidence rises in 

the future and the shigellosis pathogen circulation in the environment pose risks for outbreaks across the population. 

 

# 384. Прояви епідемічного процесу шигельозу у Дніпропетровській області у 1997-2019 рр. 

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

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Дніпровський державний медичний університет; 
3Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 

 

Вступ. Не зважаючи на тенденцію до зменшення захворюваності на шигельоз, питання залишається актуальним. Це пов’язано з 

ризиками масового розповсюдження шигельозу під час спалахів, стійкістю збудників шигельозу до факторів навколишнього 

середовища, антибактеріальних препаратів тощо.  

Методи. В роботі було використано епідеміологічний аналіз, бактеріологічний, статистичний методи.  

Результати. У 1997-2019 рр. у Дніпропетровській області зареєстровано 12 046 випадків шигельозу. Показник захворюваності 

на 100 тисяч населення коливався в межах від 1,3 до 91,8. У багаторічній динаміці підйоми захворюваності відмічались кожні 2-

3 роки. Щорічний сезонний підйом припадав на липень-вересень. Реєструвались як спорадичні випадки, так і спалахи 

шигельозу. 

Бактеріологічно підтверджені 10 788 випадків шигельозу (89,5±0,3%). В етіологічній структурі збудників шигельозу питома вага 

Shigella sonnei склала 66,5±0,3%, S. flexneri – 33,5±0,3%. У 1998-2013 рр. та у 2015 р. переважала S. sonnei (від 55,7% до 

82,3%), у 1997, 2014, 2016-2019 рр. – S. flexneri (від 54,8% до 73%). 

Серед культур S. sonnei, виділених з біоматеріалу від хворих, виявлялись серовари IIk у 46,5±0,6% випадків, IIL – 14,4±0,4%, 

Ia – 11,9±0,4%, IIId – 9,8±0,3% та інші; серед культур S. flexneri – серовари 2а – 84,3±0,6%, 1а – 5,2±0,4%, 6 – 3,9±0,2% та 

інші.  

При бактеріологічному дослідженні культури Shigella виявлялись у 984 зразках довкілля, зокрема 50,6±1,7% культур виявлені в 

зразках харчових продуктів, 40,9±1,6% – у змивах, 5,9±0,7% – в зразках води (переважно відкритих водоймищ та стічної), 

2,7±0,5% – в зразках грунту. Серед виділених культур із зразків довкілля частка S. sonnei склала 61±1,5%, S. flexneri – 

39±1,5%. Домінуючі серовари S. sonnei – IIk, S. flexneri – 2а.  

Висновки. За останні роки відмічалась тенденція до зменшення захворюваності на шигельози. Але прогнозований підйом 

захворюваності у майбутньому та циркуляція збудників шигельозу у довкіллі створює ризики для виникнення спалахів серед 

населення.  
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# 442. The State of Poliomyelitis and Acute Flaccid Paralysis Epidemiological Surveillance in Dnipropetrovsk Oblast 

Stepanskyi D.1, Shtepa O.2, Rezvykh V.2, Kuzmenko O.2, Darahan G.1, Kolesnikova I.3 
1Dnipro Medical State University; 
2SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
3Bogomolets National Medical University 

 

The implementation of acute flaccid paralysis (AFP) epidemiological surveillance is the standard for identifying probable cases of 

poliomyelitis. The target for registering AFP for Ukraine is at least 3 cases per 100 thousand population under the age of 15 years. 

The objective of the study was to assess the state of epidemiological surveillance of AFP in Dnipropetrovsk Oblast in 2019. 

Epidemiological, virological, and statistical methods were used in the study. 

The AFP registration rate in the oblast amounted to 2.0 per 100 thousand population for 11 months of 2019, which is lower than in 

previous years (2.4 – 2018; 3.1 – 2017). Ten (10) AFP cases were recorded in 6 administrative territories: Pavlohrad (2), Kryvyi Rih (4), 

Dnipro (1), Marhanets (1), Pavlohrad rayon (1) and Yuriivka rayon (1). There were four “hot” cases (40.0±16.3%): Kryvyi Rih – 3, 

Pavlohrad – 1. Age distribution of cases: 1 year – 5 (50.0±16.7%), including 3 “hot” cases; 2 years – 2 (20.0±13.3%), including 1 “hot” 

case; 3 years – one (10.0±9.5%); 6 years – 2 (20.0±1.33%). Adequate feces samples were taken from 100.0% of patients with AFP. 

As a result of testing of feces samples on cell cultures according to WHO recommendation, a results for polioviruses were negative for 6 

patients with AFP and their contacts. The testing of samples from 4 patients with AFP symptoms is ongoing. Five (5) AFP cases were 

finally determined as polyneuropathy after 60 days, 5 patients are still awaiting follow-up examination. The number of contacts per one 

patient with AFP was 4.1 (at least 5 is recommended). However, AFP cases have not been recorded in some areas of the oblast for the 

past 10 years. 

In the context of the long-term stable situation regarding poliomyelitis, there is a decrease in the indicator of the epidemiological 

surveillance quality, and that requires intensification of medical worker activities in identifying AFP in all administrative territories of the 

oblast, as well as continuous training of health care providers on epidemiological surveillance at the final stage of poliomyelitis 

eradication in the world. 

 

# 442. Стан епідеміологічного нагляду за поліомієлітом та гострими в’ялими паралічами у Дніпропетровській 

області  

Степанський Д.1, Штепа О.2, Резвих В.2, Кузьменко О.2, Дараган Г.1, Колеснікова І.3 
1Дніпровський державний медичний університет; 
2ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
3Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 

 

Реалізація заходів із здійснення епідеміологічного нагляду за гострими в’ялими паралічами (ГВП) є стандартом щодо виявлення 

ймовірних випадків поліомієліту. Цільовий показник реєстрації ГВП для України становить не менше 3 випадків на 100 тис. 

населення віком до 15 років. 

Метою роботи було оцінити стан епідеміологічного нагляду за ГВП у Дніпропетровській області у 2019 р. 

Методи: епідеміологічний, вірусологічний, статистичний. 

За 11 міс. 2019 р. показник реєстрації ГВП в області склав 2,0 на 100 тис. населення, що нижче показників у попередні роки (2,4 

– 2018 р.; 3,1 – 2017 р.). Всього було зареєстровано 10 випадків ГВП на 6 адміністративних територіях: Павлоград (2), 

м. Кривий Ріг (4), м. Дніпро (1), м. Марганець (1), Павлоградський район (1) та Юр’ївський район (1). Серед них було чотири 

«гарячих» випадки (40,0±16,3%), а саме: у м. Кривий Ріг – 3, м. Павлоград – 1. Віковий розподіл захворілих: 1 рік – 5 

(50,0±16,7%) випадків, у т. ч. 3 «гарячих»; 2 роки – 2 (20,0±13,3%), у т. ч. один «гарячий»; 3 роки – один (10,0±9,5%); 6 років 

– 2 (20,0±13,3%). Адекватні зразки випорожнень відібрані у 100,0% пацієнтів з ГВП. При вірусологічному дослідженні зразків 

фекалій на культурах клітин, що рекомендовані ВООЗ, від 6 хворих на ГВП та контактних з ними отримано негативний результат 

на поліовіруси. У 4 захворілих з симптомами ГВП дослідження тривають. Через 60 днів 5 випадків ГВП було остаточно 

класифіковано як полінейропатія, 5 пацієнтів ще очікують на повторний огляд. Кількість контактних на одного пацієнта з ГВП 

склала 4,1 (рекомендовано не менше 5 осіб). Разом з тим, на деяких територіях області протягом останніх 10 років випадки ГВП 

не реєструвалися. 

В умовах тривалого благополуччя з поліомієліту спостерігається зменшення індикаторного показника якості епідеміологічного 

нагляду, що потребує активізації роботи медичних працівників щодо виявлення ГВП на усіх адміністративних територіях області, 

а також постійного навчання надавачів медичних послуг населенню питанням епідеміологічного нагляду на фінальному етапі 

ерадикації поліомієліту в світі. 
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# 447. Laboratory diagnostics of measles in Dnipropetrovsk Oblast (2017-2019) 

Paliichuk O.1, Valchuk S.1, Hernets I.1, Yurchenko O.1, Yemelianova Yu.1, Kuzmenko O. 1, Kiselev D.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, 

Stepanskyi D.2, Darahan G.2, Kolesnikova I.3 

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

 

Introduction. In Dnipropetrovsk Oblast, as in Ukraine, an outbreak of measles continues. Measles is a highly contagious infectious 

disease. Eliminating measles and rubella is one of the world's health priorities. An essential condition for this process is to ensure high-

quality epidemiological surveillance, including laboratory diagnostics of all suspicious cases. In the early stages of outbreaks, high-

quality laboratory diagnostics and constant laboratory monitoring of the circulation of measles viruses in all regions of the country are 

important.   

Methods. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with test-kits for the detection of IgM antibodies to measles virus in blood 

serum, statistical method.   

Results. During the period 2017-2019, 3,028 suspicious cases of measles were registered in the Oblast. Of these, 2,590 (85.5±0.6%) 

cases were classified as measles, including 1,160 (44.8±1.0%) clinically compatible, 500 (19.3±0.8%) epidemiologically related, and 

930 (35.9±0.9%) confirmed in vitro. The number of rejected cases was 438 (the indicator per 100,000 population is 13.6). 1,092 blood 

serum samples were examined in vitro, and positive results were obtained in 930 (85.2±1.1%) cases. Among laboratory-confirmed 

diagnoses, 206 (22.2±1.4%) persons were vaccinated against measles, 47 (5.1±0.7%) persons received an incomplete course of 

vaccinations. The share of positive results in the context of age groups was as follows: children under 1 year – 7.2±0.8%; 1- 4 years - 

10.5±1.0%; 5-9 years - 12.4±1.1%; 10-14 years – 9.5±1.0%; 15-19 years – 7.7±0.9%; 20-29 years – 18.7±1.3%; 30 years and older 

– 34.0±1.5%. 

Conclusions. The use of the ELISA method for the diagnosis of measles cases made it possible to confirm in vitro measles in a third of 

patients and establish epidemiological links in every fourth patient with a diagnosis of measles, which is important for carrying out 

preventive and anti-epidemic measures in measles foci.  

 

# 447. Лабораторна діагностика кору у Дніпропетровській області (2017-2019) 

Палійчук О.¹, Вальчук С.¹, Гернець І.¹,  Юрченко О.¹, Ємельянова Ю.¹, Кузьменко О.1, Кісельов Д.1, Резвих В.¹, Штепа О.¹ 

Степанський Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3 
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»;  
2Дніпровський державний медичний університет;  
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. У Дніпропетровській області, як і в Україні триває спалах кору. Кір відноситься до висококонтагіозних інфекційних 

захворювань. Ліквідація кору та краснухи є одним із світових пріоритетів у сфері охорони здоров’я. Невід’ємною умовою цього 

процесу є забезпечення високоякісного епіднагляду, що включає лабораторну діагностику усіх підозрілих випадків. На ранніх 

етапах розвитку спалахів важлива якісна лабораторна діагностика та постійний лабораторний нагляд за циркуляцією вірусів 

кору у всіх регіонах країни. 

Методи. Метод імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням тест-систем для виявлення антитіл класу IgM до вірусу кору у 

сироватці крові, статистичний метод. 

Результати. За період 2017-2019 рр. в області було зареєстровано 3028 підозрілих випадків захворювання на кір. З них 

класифіковано як кір 2590 (85,5±0,6%) випадків, в тому числі клінічно сумісні – 1160 (44,8±1,0%), епідеміологічно пов’язані – 

500 (19,3±0,8%), лабораторно підтверджені – 930 (35,9±0,9%). Кількість відхилених випадків склала – 438 (показник на 100 тис 

населення 13,6). Лабораторно досліджено 1092 зразки сироваток крові, позитивний результат отримано у 930 (85,2±1,1%) 

випадках. Серед лабораторно підтверджених діагнозів 206 (22,2±1,4%) осіб були вакциновані проти кору, 47 (5,1±0,7%) осіб 

отримали неповний курс щеплень. Питома вага позитивних результатів у розрізі вікових груп склала: діти до 1-го року – 

7,2±0,8%; 1 - 4 роки – 10,5±1,0%; 5 - 9 років – 12,4±1,1%; 10 – 14 років – 9,5±1,0%; 15 – 19 років – 7,7±0,9%; 20 – 29 років  - 

18,7±1,3%; 30 років і старші – 34,0±1,5%. 

Висновки. Застосування методу ІФА для діагностики випадків кору дозволило лабораторно підтвердити кір у третини хворих та 

встановити епідеміологічні зв’язки у кожного четвертого пацієнта з діагнозом кір, що має важливе значення для проведення 

профілактичних та протиепідемічних заходів  в осередках кору.  
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# 453. The Current State of Salmonellosis Incidence in Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast 

Cherniaieva T.1, Adzhavenko O.1, Kotok L.1, Plishchenko V.1, Darahan G.2, Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3 
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;  
2Dnipro State Medical University;  
3Bogomolets National Medical University 

 

The significant spread of the incidence of salmonellosis among the population of Kryvyi Rih and the occurrence of outbreaks is a 

pressing challenge. The objective of the study was to determine the main causes of the spread of salmonellosis incidence. 

A retrospective epidemiological analysis was carried out (logs of laboratory test results from 2014-2020), as well as bacteriological and 

statistical methods were used. 

From 159 to 235 cases of salmonellosis are registered in the city of Kryvyi Rih every year, exceeding regional indicators on average of 

1.5 times. Salmonellosis is recorded monthly round the year with an incidence increase during the summer-autumn period. 35-45% of 

cases are related to seasonal factors. The intensity of the epidemic process among children under 17 is 3 times greater than among 

adults. The prevailing age group among patients with salmonellosis were children under the age of 1 year and 1-4 years, their 

proportion in the structure of patients was 30-50%. The dominant pathogen was Salmonella enteritidis that proportion in the 

salmonellosis etiological structure reached 70-80%. The proportion of S. typhimurium as a disease etiological factor was 20-30%. The 

food route accounted for up to 97%, contact-household – up to 3% among the established transmission factors. Infection factors 

included chicken eggs, meat dishes and homemade salads. The frequency of Salmonella isolation was from 0.66 to 2.5+1.18% in the 

study of food products for monitoring from 2014 to 2020. The detection of 92% S. enteritidis in 2020 was a feature of the obtained 

results of salmonellosis studies on food products. 

The intensity of the salmonellosis epidemic process in children was 3 times higher than in adults. In order to prevent the spread of 

salmonellosis, the priority measures are to carry out internal departmental laboratory monitoring of the quality of ready meals in public 

catering facilities, increase the hygienic culture of the population and provide nutrition hygiene training by family doctors for young 

children parents and the like. 

 

# 453. Сучасний стан захворюваності на сальмонельоз на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 

Черняєва Т.1, Аджавенко О.1, Коток Л.1, Пліщенко В.1, Дараган Г.2, Степанський Д.2, Колеснікова І.3 
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;  
2Dnipro State Medical University;  
3Bogomolets National Medical University 

 

Актуальною проблемою є значне розповсюдження захворюваності на сальмонельоз серед населення м. Кривий Ріг та 

виникнення спалахів. Метою роботи було визначення основних причин розповсюдження захворюваності на сальмонельоз. 

Проведено ретроспективний епідеміологічний аналіз (форми № 1, № 40-здоров, № 357/о, журнали результатів лабораторних 

досліджень за 2014-2020 р.), бактеріологічний, статистичний методи. 

Щорічно в місті Кривий Ріг реєструється від 159 до 235 випадків сальмонельозу, що перевищує обласні показники в середньому 

в 1,5 рази. Сальмонельози реєструються щомісячно протягом року з підйомом захворюваності в літньо-осінній період. З дією 

сезонних чинників пов’язано 35-45% випадків захворювання. Інтенсивність епідемічного процесу серед дітей до 17 років у 3 

рази більше, ніж серед дорослих. Превалюючою віковою групою серед хворих на сальмонельоз є діти віком до 1 року та 1-4 

роки, питома вага яких в структурі хворих становить 30-50%. Домінуючим збудником є Salmonella enteritidis, частка яких в 

етіологічній структурі сальмонельозів досягає 70-80%. Питома вага S. typhimurium як етіологічного чинника захворювання 

складає 20-30%. Серед встановлених факторів передачі на харчовий шлях припадає до 97%, контактно-побутовий – до 3%. 

Факторами інфікування є яйця курячі, м’ясні страви та салати домашнього приготування. При досліджуються харчові продуктів з 

метою моніториншу з 2014 по 2020 рр. частота виділення сальмонел складає в них від 0,66 до 2,5+1,18%. У 2020 р. особливістю 

отриманих результатів досліджень на сальмонельоз харчових продуктів було виявлення у 92% S. enteritidis. 

Інтенсивність епідемічного процесу при сальмонельозі серед дітей в 3 рази вище, ніж серед дорослих. З метою профілактики 

поширення сальмонельозу першочерговими заходами є проведення внутрішньовідомчого лабораторного контролю за якістю 

готових страв на об’єктах громадського харчування, підвищення гігієнічної культури населення та навчання з гігієни харчування 

сімейними лікарями батьків дітей раннього віку тощо. 
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# 464. Prevalence of Scarlet Fever and Other Streptococcal Infections in Sumy Oblast 

Trofymenko V.1, Podavalenko A.2, Zbarazhskyi V.1 
1SI Sumy Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 

 

Streptococcal infections caused by Streptococcus pyogenes (group A) are among the most common diseases in the world. They are 

associated with a wide range from infectious manifestations (tonsillitis, pharyngitis, scarlet fever, skin lesions, etc.) to autoimmune and 

generalized forms (rheumatism, glomerulonephritis, sepsis, toxic shock syndrome, etc.). The absence of epidemiological surveillance in 

Ukraine for the streptococcal infection system does not allow establishing a relationship between them. 

The objective of the study was to analyze the prevalence of scarlet fever and other diseases caused by group A streptococci. 

We studied the incidence of scarlet fever in 1989-2018 and the incidence of diseases that could be indirectly caused by group A 

streptococcus, in particular, chronic rhinitis, nasopharyngitis, pharyngitis (J31), chronic tonsil and adenoid diseases (J35), acute 

pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03), skin and subcutaneous tissue infections (L00-L08), chronic glomerulonephritis (N03), acute 

glomerulonephritis (N00), acute rheumatic heart disease (I00-I02), chronic rheumatic heart disease (I05-I02) in the Sumy oblast for 

2009- 2018 according to the Sumy Oblast Information and Analytical Center of Medical Statistics. 

There is a tendency toward a decrease in the incidence of scarlet fever, but the average rates for 2009-2018 were slightly higher than 

during the previous period of 1999-2008 (39.1 and 35.2 per 100 thousand people, respectively). Among the other diseases that were 

investigated, J02-J03, J31 and J35 (an average of 745.7 per 100 thousand people) had high incidence rates, wherein an increase of 

acute forms was noted. The average rates of streptococcal infections were 4-17 times higher compared to those of scarlet fever. The 

incidence rates of N03 were also noted (from 88.0 to 93.3 per 100 thousand population, respectively). 

At present, the continuity of the scarlet fever epidemic process can be supported by other streptococcal infections that should be 

included in the epidemiological surveillance system for this infection. Further research involves studying the epidemic process of 

streptococcal infections as part of a socio-hygienic monitoring system. 

 

# 464. Поширеність скарлатини та інших стрептококових  інфекцій у Сумській області 

Трофименко В.1, Подаваленко А.2, Збаражський В.1 
1ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Харківська медична академія післядипломної освіти 

 

Стрептококові інфекції, обумовлені Streptococcus pyogenes (група А), відносяться до найпоширеніших захворювань у світі. З 

ними пов’язують широкий спектр від інфекційних проявів (ангіни, фарингіти, скарлатина, ураження шкіри тощо) до аутоімунних 

та генералізованих форм (ревматизм, гломерулонефрит, сепсис, синдром токсичного шоку тощо). Відсутність системи 

епідеміологічного нагляду в Україні за стрептококовими інфекціями не дозволяє встановити взаємозв’язок між ними. 

Мета – провести аналіз поширеності скарлатини та інших захворювань, обумовлених стрептококами групи А. 

Вивчали захворюваність на скарлатину за 1989-2018рр. та захворюваність на хвороби, які опосередковано можуть бути 

обумовлені стрептококом групи А, зокрема хронічний риніт, назофарингіт, фарингіт (J31); хронічні хвороби мигдаликів та 

аденоїдів (J35); гострий фарингіт та гострий тонзиліт (J02-J03); інфекції шкіри та підшкірної клітковини (L00-L08); хронічний 

гломерулонефрит (N03); гострий гломерулонефрит (N00); гострі ревматичні хвороби серця (І00-І02); хронічні ревматичні 

хвороби серця (І05-І09) у Сумській області за 2009-2018 рр. за даними ОКЗ СОР «Обласний інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики м. Суми». 

Спостерігається тенденція до зниження захворюваності на скарлатину, але середні показники за 2009-2018 рр. виявилися дещо 

вищими за попередні 1999-2008 рр. (39,1 та 35,2 на 100 тис. населення). Серед інших захворювань, які досліджували, найвищі 

показники захворюваності були J02-J03, J31 та J35 (в середньому 745,7 на 100тис. населення), при цьому відмічено зростання 

гострих форм. Середні показники захворювань, зокрема J31, J35, J02-J03, L00-L08, І00-І02, І05-І09, були у 4-17 разів вищі, у 

порівнянні із показниками на скарлатину. Відмічено зростання показників захворюваності N03 (від 88,0 до 93,3 на 100тис. 

населення). 

У сучасних умовах неперервність епідемічного процесу скарлатини може підтримуватися іншими стрептококовими інфекціями, 

які необхідно включити в систему епідеміологічного нагляду за цією інфекцією. Майбутні дослідження передбачають вивчення 

епідемічного процесу стрептококових інфекцій в рамках системи соціально-гігієнічного моніторингу. 
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# 489. Alarming Trends of Primary Multi-Resistance Tuberculosis, Ukraine, 2014-2018 

Lyashko M.1,2, Korinchuk L.1, Verovchuk B.1 

1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
2Bila Tserkva City and Rayon branch of the SI Kyiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

In 2018, WHO estimated the incidence of Multidrug-resistance Tuberculosis including rifampicin resistant (MDR TB) in Ukraine as 29 per 

100 000 population, proportion of MDR TB among new cases – 29% and relapse cases – 46%. 

We evaluated trends and characteristics of MDR TB in Ukraine. 

Data on MDR TB was obtained from the national statistical reports and e-TB Manager electronic register for the period from 2014 to 

2018.  

Primary MDR TB caused by a drug-resistant strain of Micobacterium tuberculosis in the absence of prior anti-TB drugs therapy among 

new cases. 

Secondarily MDR TB is the development of drug resistance (DR) during or after a treatment in patients who were previously sensitive to 

TB drugs and have not been reinfected with another drug-resistant mycobacterium. 

From 2014 to 2018, in Ukraine rates per 100 000 population were: the notification rate of TB changed from 71 to 62, MDR TB from 20 

to 15 and the mortality from 12 to 9. 

32% (6859) MDR TB was reported among new and relapse cases in 2014 and 35% (6475) – in 2018.  

Proportion of primary MDR TB was 23% (3036) in 2014 and 29% (3587) in 2018, accounting for 26% of increase, and the secondary 

MDR TB – from 2014 to 2018 changed from 45% (3823) to 46% (2888). 

During the period of 2014-2018, out of 36 508 cases of MDR TB 77% were men; 63% – urban; 84% – aged 18-54 years; 56% – 

unemployed; 25% – HIV-positive; 23% – alcohol abusers; 7% – injecting drug users.  

Although, TB notification and mortality in Ukraine tend to decline, the national reports show MDR TB 2-fold less the reported to WHO 

and growth of the primary MDR TB. 

Additional research is recommended to determine the causes of discrepancy in TB data and increase in primary MDR TB. 

 

# 489. Тривожні тенденції первинного мультирезистентного туберкульозу, Україна, 2014-2018 рр. 

Ляшко М.1,2, Корінчук Л. 1, Веровчук Б. 1 

1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2Білоцерківський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

За оціночними даними ВООЗ 2018 року, інцидентність мультирезистентного туберкульозу, у тому числі стійкого до рифампіцину 

(МРТБ), в Україні становить 29 на 100 000 населення, частка МРТБ серед нових випадків – 29% та серед випадків повторного 

лікування – 46%. Ми провели оцінку тенденцій та характеристик МРТБ в Україні. 

Дані отримано з національних статистичних звітів і електронного реєстру хворих на туберкульоз е-ТВ manager за період з 2014 

по 2018 роки. 

Первинний МРТБ спричинений лікарсько-стійким штамом Micobacterium tuberculosis за відсутності попередньої 

протитуберкульозної терапії (ПТТ) серед нових випадків. 

Вторинний МРТБ – це розвиток резистентності до лікарських засобів під час або після ПТТ у пацієнтів, які раніше мали чутливий 

туберкульоз (ТБ), і не були повторно інфіковані іншою лікарсько-стійкою мікобактерією. 

З 2014 по 2018 роки в Україні на 100 000 населення показники сповіщення ТБ змінилися з 71 до 62, для МРТБ – з 20 до 15, а 

смертність від ТБ – з 12 до 9. 

32% (6 859) МРТБ було зареєстровано серед нових випадків та випадків повторного лікування в 2014 та 35% (6 475) – у 2018. 

Частка первинного МРТБ у 2014 році була 23% (3036), у 2018 році стала 29% (3587), що є збільшенням на 26%, а вторинного 

МРТБ у період з 2014 по 2018 роки змінилася з 45% (3823) до 46% (2888) відповідно. 

У 2014-2018 роках з 36 508 зареєстрованих випадків МРТБ: 77% – чоловіки; 63% – мешканці міст; 84% були віком 18-54 роки; 

56% – безробітні; 25% – ВІЛ-інфіковані; 23% – зловживали алкоголем; 7% – споживачі ін’єкційних наркотиків. 

Хоча простежується тенденція до зниження показників сповіщення та смертності від ТБ в Україні, за даними національних звітів, 

кількість зареєстрованих випадків МРТБ майже в 2 рази менша, ніж повідомляється ВООЗ, та відзначається зростання частки 

первинного МРТБ. 

Рекомендується проведення додаткових досліджень для визначення причин відмінностей в даних з ТБ, а також росту 

первинного МРТБ. 
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# 508. Factors Associated with Low HIV Detection using Rapid Diagnostic Tests by Primary Care Physicians, Lviv 

Oblast, Ukraine, 2019 

Brezetska O.1, 2, Koshalko O.2, Polukhtovych O.2, Levytska O.2, Onishchuk O.2, Sorokolit A.3, Martsynovska V.4 

1SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
3Lviv Regional Public Health Center; 
4SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

 

The number of Provider-Initiated HIV Testing and Counseling (PITC) by rapid diagnostic tests (RDT) increased from 1136 in 2016 to 

2281 in 2018 in Lviv Oblast. However, no positive results were reported. Not all primary care (PC) physicians were reporting about 

testing. In July 2018, the Ukraine Ministry of Health required PC physicians to test regulation-defined high-risk groups (HRG) for HIV by 

RDT. We examined factors for no positive results. 

We conducted a cross-sectional survey in 11 randomly selected PC facilities in 7 major cities of Lviv Oblast. The number of physicians 

interviewed in each city was proportional to the population. 

We interviewed in-person PC physicians available when we visited the facility using standardized questionnaire to collect information 

about factors influencing testing service for the period of 2018-2019. The assessment of RDT quality was beyond the scope of this 

study. We reviewed medical log records to obtain number of tested patients. 

We interviewed 151 PC physicians in August 2019. One hundred and forty-seven (147) (97%) physicians could not name all regulation-

defined HRG, and 24 (16%) did not name any. Twenty-seven (27) (18%) physicians tested or at least proposed testing to anyone from 

regulation-defined HRG. Seventy-three (73) (48%) physicians provided HIV testing to self-defined HRG. No positive test results were 

documented. Continuous supply of RDT was available from January 2019 in 10 facilities. One hundred and ten (110) (78%) physicians 

did not have a list of screening questions to determine the likelihood of patients belonging to HRG; 114 (75%) physicians did not ask 

sensitive questions. No difference (risk ratio 1.1-2.1) in asking sensitive questions was found between those physicians who had self-

developed screening questions and ones who did not it. One hundred and ten (110) (73%) physicians have not received training on 

sensitive interview techniques. 

The most common factors halting PITC were physician’s lack of awareness of regulation-defined HRG and not asking sensitive questions 

for screening for HRG. We recommend developing screening questions and conducting the training of physicians on sensitive interview 

techniques for identification patients to HGR. 

 

# 508. Чинники, пов’язані з низьким рівнем виявлення ВІЛ-інфекції за допомогою швидких тестів лікарями з 

надання первинної медичної допомоги, Львівська область, Україна, 2019 рік 

Брезецька О.1, 2, Кошалко О.2, Полухтович О.2 Левицька О.2, Оніщук О.2, Сороколіт А.3, Марциновська В.4 

1ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
3КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний центр громадського здоров’я»; 
4ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

 

Кількість тестувань на ВІЛ-інфекцію за ініціативою медичних працівників (ТІМП) швидкими тестами (ШТ) у Львівській області 

зросла з 1136 у 2016 році до 2281 у 2018 році. Проте позитивних результатів не виявлено. Не всі заклади охорони здоров’я 

(ЗОЗ) первинної медичної допомоги (ПМД) звітують про тестування. З липня 2018 року, відповідно до наказу МОЗ України, лікарі 

з надання ПМД зобов’язані тестувати за допомогою ШТ на ВІЛ пацієнтів з груп ризику (ГР), визначених наказом. Ми вивчили 

можливі чинники відсутності позитивних результатів тестування. 

Ми провели крос-секційне дослідження в 11 рандомно обраних ЗОЗ ПМД у 7 великих містах Львівської області. Кількість 

опитаних лікарів в кожному місті пропорційна населенню. 

Особисто опитано присутніх на момент візиту в ЗОЗ лікарів з надання ПМД, використовуючи стандартизовану анкету, щоб 

зібрати інформацію про чинники, що впливають на тестування, впродовж 2018-2019 років. Якість ШТ не перевіряли. Ми 

розглянули медичні журнали, щоб підрахувати кількість протестованих осіб. 

В серпні 2019 року ми опитали 151 лікаря з надання ПМД. Сто сорок сім (147) (97%) лікарів не змогли назвати всі визначені 

наказом ГР, а 24 (16%) не назвали жодної. Двадцять сім (27) (18%) лікарів тестували або хоча б пропонували тестування кому-

небудь з визначеним наказом ГР. Сімдесят три (73) (48%) лікарі тестували самостійно визначені ГР. Задокументованого 

позитивного результату тестування не було. Постійна наявність ШТ була з січня 2019 року в 10 ЗОЗ ПМД. Сто десять (110) 

(78%) лікарів не мали переліку питань для визначення ймовірності приналежності пацієнтів до ГР, 114 (75%) лікарів не 

задавали чутливі запитання. Не виявлено різниці (співвідношення ризиків 1,1-2,1) щодо задавання чутливих питань між 

лікарями, які мали самостійно визначений набір питань, і тими, хто їх не мав. Сто десять (110) (73%) лікарів не проходили 

навчання з техніки чутливих інтерв'ю. 

Найбільш поширені чинники, які перешкоджають ТІМП – недостатня обізнаність лікарів щодо визначених наказом ГР та 

незадавання чутливих запитань для скринінгу ГР. Ми рекомендуємо розробити скринінгові запитання та провести навчання 

лікарів з питань чутливих інтерв'ю для ідентифікації приналежності до ГР.   
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# 513. Contribution of Influenza B Viruses to the Influenza Epidemics in Ukraine during 2014-2019 

Mironenko A., Leibenko L., Radchenko L., Golubka O., Teteriuk N., Babii S., Demchenko V., Zakharchuk I. 

L. V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of the NAMS of Ukraine 

 

Although type B influenza viruses do not cause pandemics, they predominate every 2-3 years during epidemic seasons in Ukraine, in 

particular, during 3 seasons in the last 5 years. Medium level of morbidity and mortality and specific patters of complications were 

observed during these epidemic seasons. 

We studied the contribution of the type B influenza virus to influenza epidemic seasons in Ukraine in 2014-2019. 

The clinical samples from patients whose clinical presentation corresponded to the case definition of influenza-like disease and severe 

acute respiratory infection were collected in 18 sentinel clinics in 4 oblasts of Ukraine and tested in polymerase chain reaction (PCR). 

Virus isolation was conducted using Median Derby kidney cells (MDCK). We retrieved sequences of the isolates from the Global Initiative 

on Sharing All Influenza Data (GISAID) and used MEGA6 for constructing phylogenetic trees. 

In the 2014/15 season, type B influenza viruses made 52% of all detected influenza viruses and predominated in Ukraine. They mostly 

belonged to B/Yamagata lineage; all isolates belonged to 172Q cluster. In 2015/16, we detected only 4 positive samples in PCR and 

isolated 2 viruses; they again belonged to B/Yamagata lineage, cluster 172Q. In the 2016/17 season, 65% of all detected influenza 

viruses were B/Victoria; circulation prolonged from early January to May. Circulation of B/Victoria continued in the 2017/18 season with 

74% of all type B influenza viruses belonging to this lineage; they acquired deletions at the positions 162 and 162 of hemagglutinin. In 

the epidemic season 2018/19, we did not detect influenza B viruses in Ukraine. At the same time, type B influenza viruses rarely caused 

disease in Europe in 2015/16, while in 2016/17, they became predominant only starting from mid-March. 

Our data confirm significant contribution of type B influenza viruses of both genetic lineages to influenza epidemic seasons in Ukraine in 

the last 5 years. However, specific features of influenza B epidemics and the predominating lineages in Ukraine did not always match 

the ones in Europe. 

 

# 513. Внесок вірусів грипу В в епідемії грипу в Україні у 2014-2019 роках 

Міроненко А., Лейбенко Л., Радченко Л., Голубка О., Тетерюк Н., Бабій С., Демченко В., Захарчук І. 

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського» НАМН України 

 

Хоча віруси грипу В не викликають пандемії, під час епідемічних сезонів в Україні кожні 2-3 роки вони є домінуючими, зокрема, 

були таким у 3 сезонах протягом останніх 5 років. Протягом цих епідемічних сезонів спостерігалися середні рівні захворюваності 

та смертності, а також особливості розвитку ускладнень. 

Ми дослідили внесок вірусів грипу типу В у епідемічні сезони грипу в Україні у 2014-2019 роках. 

Зразки пацієнтів, клінічні прояви яких відповідали визначенню випадку грипоподібної хвороби та тяжкої гострої респіраторної 

інфекції, були зібрані в 18 дозорних клініках у 4 областях України та досліджені за допомогою полімеразної ланцюгової реакції 

(ПЛР). Виділення вірусу проводили з використанням епітеліальних клітин нирок собаки (MDCK). Послідовності ізолятів отримали 

з ресурсу «Глобальної ініціативи щодо обміну всіма даними про грип» (GISAID), для побудови філогенетичних дерев 

використовували MEGA6. 

У сезоні 2014/15 віруси грипу типу B становили 52% усіх виявлених вірусів грипу та переважали в Україні. Вони в основному 

належали до лінії В/Ямагата; всі ізоляти належали до кластеру 172Q. У 2015/16 ми виявили лише 4 позитивні проби в ПЛР та 

виділили 2 віруси; вони теж належали до лінії В/Yamagata, кластеру 172Q. У сезоні 2016/17 65% усіх виявлених вірусів грипу 

належали до В/Вікторія; циркуляція продовжувалась з початку січня до травня. Циркуляція В/Вікторія тривала у сезоні 2017/18 

– 74% усіх вірусів грипу типу В належали до цієї лінії; вони набули делеції в позиціях 162 і 162 гемаглютиніну. В епідемічному 

сезоні 2018/19 ми не виявили вірусів грипу В в Україні. 

У той саме час віруси грипу В рідко спричиняли захворювання в Європі у сезоні 2015/16, а у 2016/17 вони переважали лише з 

середини березня. 

Наші дані підтверджують вагомий внесок вірусів грипу типу В обох генетичних ліній під час епідемічних сезонів грипу в Україні в 

останні 5 років. Однак особливості епідемій грипу В та переважаючих ліній в Україні не завжди співпадали з тими, які 

спостерігалися в Європі. 
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# 514. Challenges in Classification of Imported Malaria Cases, Ukraine, 2019 

Korinchuk L.1, Rodyna R.2, Nikolaienko S.2, Sagach O.2 
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

 

Only imported cases of malaria have been reported in Ukraine since 1999. Case confirmation is hindered by discrepancy between 

national case classification and World Health Organization (WHO) classification criteria. We assessed a compatibility of imported malaria 

cases in Ukraine with the WHO classification. 

WHO classification includes autochthonous cases: 1) indigenous – cases of malaria acquired by mosquito transmission in an area where 

malaria is a regular occurrence; 2) introduced cases of malaria acquired by mosquito transmission from an imported case in an area 

where malaria is not a regular occurrence. Imported cases of malaria are acquired outside a specific area and induced cases of malaria 

acquired through artificial means. Criteria for imported cases: person lives in a place in which there has been no local malaria 

transmission for many years and the person travelled to an area of known transmission within 6 months of documented infection. Data 

on cases in Ukraine was obtained from national statistical forms. 

In 2018, 43 cases of malaria were reported in Ukraine, of which 23 (53%) patients were foreigners, all were imported from Africa and 

Asia; 33 (77%) patients had first symptoms within 30 days of returning, 8 (19%) within 3 months and 2 (5%) up to 6 months. 

Currently, conditions necessary for the emergence and transmission of malaria such as temperature, vectors and susceptible organism 

exist in Ukraine. Genome sequencing of malaria pathogens is not applied in Ukraine. 

All registered cases are compatible with criteria of WHO classification. However, the conditions necessary for the emergence and 

transmission of the malaria pathogen remain and carry a risk of malaria resurgence in Ukraine. We recommend to develop malaria case 

classification coherent to WHO. Implementation of the genome sequencing will help to determine geographical distribution of malaria 

cases. Collaboration with other countries is essential to exchange a genotyping information. 

 

# 514. Складнощі у класифікації завізних випадків малярії, Україна, 2019 р. 

Корінчук Л.1, Родина Р.2, Ніколаєнко С.2, Сагач О.2 
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» 

 

З 1999 року в Україні повідомлялося лише про завізні випадки малярії. Проведення підтвердження цих випадків утруднюється 

невідповідністю національної класифікації критеріям класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Ми оцінили 

відповідність завізних випадків малярії за класифікацією ВООЗ.  

Класифікація ВООЗ включає аутохтонні випадки: 1) корінний – малярія, набута передачею збудника комарами у районі, де вона 

є регулярним явищем; 2) інтродукований – передача збудника малярії комарами від завізного випадку в районі, де малярія не є 

регулярним явищем. Завізний – малярія, набута за межами території, де була діагностована. Критерії завізного випадку 

включають: проживання людини у місці, де протягом багатьох років не було місцевої передачі малярії, та перебування на 

території, де є підтверджена передача малярії, протягом 6 місяців до документально підтвердженого початку захворювання.  

Дані про випадки малярії були отримані з національних статистичних форм.  

У 2018 році в Україні було зареєстровано 43 випадки малярії, з яких 23 особи (53%) – іноземці; усі випадки завезені з Африки та 

Азії; у 33 (77%) пацієнтів перші симптоми з’явилися в перші 30 днів після прибуття, у 8 (19%) – впродовж 3 місяців, у 2 (5%) – 

протягом 6 місяців. В Україні існують усі необхідні умови для виникнення та передачі малярії, такі як температурний режим, 

наявність переносників та сприйнятливого організму. В Україні не застосовується секвенування геному збудників малярії. 

Усі зареєстровані випадки сумісні з критеріями класифікації ВООЗ. Однак умови, необхідні для виникнення та передачі збудника 

малярії, залишаються та несуть ризик відродження малярії в Україні. Ми рекомендуємо розробити класифікацію випадків малярії 

відповідну вимогам ВООЗ. Впровадження методу секвенування геному допоможе визначити географічний розподіл випадків 

малярії. Співпраця з іншими країнами має важливе значення для обміну інформацією про генотипування. 
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# 519. Botulism is Gaining a Speed, Ukraine, 2018-2019 

Levytska O.1, Chumak Y.2 
1Lviv Regional Public Health Center; 
2Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

 

On average, more than 100 cases of botulism are registered in Ukraine annually compared to the countries of the European Union (EU), 

where in total about 200 cases are registered according to the European Monitoring System. We described the epidemiology of botulism 

in Ukraine. 

We obtained the surveillance data for 2018-2019 using national statistical forms. Laboratory confirmation was performed with a mouse 

bioassay test. 

In 2018, 116 botulism cases were reported. Of those, 79 (68%) male and 9 (7,8%) deaths. In 2019, 123 cases were reported including 

65 (52%) male and 5 (4,1%) deaths. 

During 2018-2019, there were 73 (31%) laboratory confirmed cases, of which 38 were botulinum toxin type E, 6 – type В, 2 – type А 

and 2 – type С.  

The source of botulism toxin was fish products (54%), preservation of meat (32%) or vegetables (12%). Homemade products 

accounted for 163 (78%), 22 (10%) were purchased from a retailer, 13 (6 %) from an illegal vendor and 10 (4 %) of unknown origin. 

Most of cases were reported in Zaporizhzhia oblast (24), city of Kyiv (22) and Khmelnitsky oblast (17). 

The greatest number of diseases due to fish products occurred in the North to the South areas of Ukraine with most of the cases along 

the rivers. Meat-related cases was spread from the East to West areas. 

There was seasonal, September to April, occurrence of fish-related botulism. No seasonal trends were observed for botulism related to 

meat products. 

Although the botulism mortality has declined, the incidence of botulism increases and burden remains significant compared to the EU 

countries. The major transmission factors are homemade fish products, predominantly botulinum toxin type E. We recommend 

investigating individual cases of botulisms to identify flaws of home-made products to provide recommendations to the population.  

 

# 519. Захворювання на ботулізм набирає обертів, Україна, 2018-2019 

Левицька О.1, Чумак Ю.2 
1КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний центр громадського здоров’я»; 
2Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

 

В середньому щорічно в Україні реєструється більше 100 випадків захворювання на ботулізм щорічно в порівнянні з країнами 

Європейського Союзу (ЄС), де разом реєструється близько 200 випадків за даними Всеєвропейської системи нагляду. Ми 

описали епідеміологію ботулізму в Україні. 

Ми отримали дані епіднагляду за 2018-2019 роки, використовуючи Державні статистичні форми звітності. Лабораторне 

підтвердження проводилося тестом біопроби на мишах. 

У 2018 році зафіксовано 116 випадків ботулізму. З них 79 (68%) чоловіків та 9 (7,8%) смертей. У 2019 році зафіксовано 123 

випадки, в тому числі 65 (52%) чоловіків та 5 (4,1%) смертей. 

За період 2018-2019 років, з 73 (31%) лабораторно підтверджених випадків виявлено 

38 ботулотоксинів типу Е, 27 типу В, 6 типу А та 2 типу С. 

Протягом 2018-2019 років джерелом токсину ботулізму були рибні продукти (54%), консервація м'ясна (32%) та овочева (12%). 

З вживанням домашніх продуктів пов’язано 163 (78%) випадки, 22 (10%) придбаної у торгівельній мережі, 13 (6%) в місцях 

стихійної торгівлі та 10 (4%) невідомого походження. Найбільше випадків ботулізму спостерігалось у Запорізькій області (24), 

місті Києві (22) та Хмельницькій області (17). 

Найбільше захворювань спричинених рибною продукцією виникає з Півночі на Південь України та накопичується вздовж рік.  

Випадки пов’язані із вживанням м’яса розповсюджуються зі Сходу на Захід. 

Кількість випадків, спричинених рибною продукцією, збільшувалась з вересня по квітень. Не спостерігалося сезонних тенденцій 

щодо випадків ботулізму, пов'язаного з м'ясними продуктами. 

Хоча рівень смертності знижується, захворюваність на ботулізм зростає і тягар залишається значним порівняно з країнами ЄС. 

Домінуючим фактором передачі є виготовлена в домашніх умовах рибна продукція з переважним виділенням ботулотоксину 

типу Е. 

Mи рекомендуємо дослідити окремі випадки ботулізму, щоб виявити недоліки домашньої продукції та дати рекомендації 

населенню. 
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# 521. Features of Tuberculosis Epidemic Process in Ternivka, Dnipropetrovsk Oblast (Ukraine) 

Rudenok L.1, Valchuk S.1, Rezvykh V.1, Shamychkova H.1, Shtepa O.1, Levchenko Yu.1, Kiselev D.1, Darahan G.2, Stepanskyi D.2, 

Kolesnikova I.3 
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Dnipro State Medical University; 
3Bogomolets National Medical University 

 

Introduction. Tuberculosis is one of the global health problems both in Ukraine and in the world. Dnipropetrovsk Oblast is one of the 

oblasts with the highest rates of tuberculosis (TB) in the country. The highest incidence rate in the oblast is recorded in Ternivka. 

The study aimed to identify quantitative and qualitative features of the current TB epidemic process in Ternivka, Dnipropetrovsk Oblast. 

Methods. Epidemiological (analysis of the data from the reporting forms 357/o, 1, 40-zdorov), statistical methods. 

Results. The TB incidence rates in Ternivka ranged from 79.5 to 197.13 per 100,000 population during 2004-2019, which was 1.7-2.2 

times higher than the incidence rate in the Oblast. Since 2015, a trend towards a decrease in the incidence rate has been observed in 

Ternivka and Dnipropetrovsk oblast. However, despite the significant decrease in the TB incidence rate in Ternivka compared to the 

Oblast rate (20% and 9%, respectively), the incidence in the town 1.7 times exceeds the Oblast level and amounts to 94.3 per 100, 000 

population. The share of bacteriologically confirmed TB cases was 45.8% in 2018. The share of the non-working population was 

65.4±0.5%, working population – 30.8±0.4%, and children – 3.8±0.2% among TB patients, which corresponds to the level of Oblast 

indicators. There was an increase in the miners' share among patients to 25.0% in 2019. The epidemic situation with TB was 

complicated by the extremely tense situation with HIV infection, the incidence of which amounted to 129.6 per 100,000 population in 

2019, which was 20.0% higher than the Oblast level. At the same time, the share of HIV-associated TB was 52.6%, while the Oblast 

rate was 39.6%. 

Conclusions. In terms of TB incidence, Ternivka ranks first in Dnipropetrovsk Oblast. The state of the epidemic process of TB is 

negatively affected by the HIV-infection epidemic situation. The increase in the proportion of miners among TB patients is, in our 

opinion, due to deterioration of preventive efforts among them, stress caused by difficulties in financing the mining industry, etc. 

 

# 521. Особливості епідемічного процесу туберкульозу в м. Тернівка Дніпропетровської області (Україна) 

Руденок Л.1, Вальчук С. 1, Резвих В.1, Шамичкова Г.1, Штепа О.1, Левченко Ю.1, Кісельов Д.1, Дараган Г.2, Степанський Д.2, 

Колеснікова І.3 
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Дніпровський державний медичний університет; 
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. Туберкульоз залишається однією з глобальних проблем охорони здоров’я як в Україні, так і в усьому світі. 

Дніпропетровська область відноситься до областей з найвищими показниками захворюваності на туберкульоз (ТБ) в країні. 

Найбільший рівень захворюваності в області реєструється у м. Тернівка. 

Мета роботи – визначити кількісні та якісні характеристики сучасного епідемічного процесу туберкульозу в м. Тернівка 

Дніпропетровської області. 

Методи. Епідеміологічний (аналіз даних облікових форм №357/о, звітних форм №1, №40-здоров), статистичний методи. 

Результати. Показники захворюваності на ТБ у м. Тернівка з 2004 р. по 2019 р. коливалися від 79,5 до 197,13 на 100 тис. нас., 

що в 1,7-2,2 рази вище рівня захворюваності по області. З 2015 р. в Дніпропетровській області і м. Тернівка спостерігається 

тенденція до зниження захворюваності на ТБ Однак, незважаючи на значний темп зниження у м. Тернівка порівняно з обласним 

(20% та 9% відповідно), захворюваність у місті перевищує обласний показник у 1,7 рази і становить 94,3 на 100 тис. нас. Частка 

бактеріологічно підтвердженого ТБ склала у 2018 р. 45,8%. Серед хворих на туберкульоз питома вага непрацюючого населення 

становила 65,40,5%, працюючого - 30,80,4%, дітей - 3,80,2%, що відповідає рівню обласних показників. Відмічається 

зростання частки шахтарів серед захворілих до 25,0% у 2018 р. Епідемічна ситуація з туберкульозу ускладнюється вкрай 

напруженою ситуацією з ВІЛ-інфекції,  захворюваність на яку склала у 2018 р. 129,6 на 100 тис. нас., що на 20,0% перевищує 

обласний рівень. При цьому питома вага ВІЛ-асоційованого ТБ становила 52,6% при обласному показнику 39,6%. 

Висновки. Місто Тернівка по захворюваності на туберкульоз посідає перше місце у Дніпропетровській області. На стан 

епідемічного процесу туберкульозу негативно впливає епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції. Зростання частки шахтарів серед 

хворих на ТБ зумовлено, на нашу думку, погіршенням профілактичної роботи серед них, стресовими навантаженнями через 

проблеми з фінансуванням гірничої галузі тощо. 
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# 528. Foodborne Botulism: Incidence Rate and Laboratory Diagnosis in Lviv Oblast of Ukraine 

Velychko O., Semenyshyn O., Vasiunets L., Hatsii L., Pidkovych Yu. 

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Botulism is an important disease for many countries around the world, especially for those with the low income and unstable socio-

economic situation, including in Ukraine. Severe clinical course, high case-fatality rate and the possibility of rapid and massive spread of 

Clostridium botulinum allows considering it a pathogen of highest priority. In the recent years, the number of cases of foodborne 

botulism has increased in Ukraine. In 2018, 92 human cases, including 7 fatal, were registered; in 2019 – 123 cases, 5 fatal. 

During 2016-2019, samples from 23 patients (blood and vomiting masses) with suspected botulism and 10 food samples (consumed by 

patients) were tested in the laboratory of Especially Dangerous Pathogens of the Lviv Oblast Laboratory Center. The biological assay on 

white mice was performed, and the type was determined by the neutralization test using 5 types of monovalent serum (A, B, C, E and 

F). 

In 2016-2019, 16 cases (without fatal cases) of botulism were registered in Lviv Oblast. Most (12) cases were caused by home-made 

preserved meat (canned beef, pork, meat pate); one case was related to consumption of stock fish of unknown origin; another one – 

canned mushrooms. Eight (8) (38.1%) samples from patients were laboratory confirmed for botulism. In addition, these 8 cases were 

diagnosed based on clinical manifestations and epidemiological anamnesis. Three (3) (30%) food samples were positive for botulism. 

Specific anti-botulinum serum was administered to 14 patients (87.5%): 8 patients received it on the 1st day of hospitalization; 5 – on 

the 2nd day; and one – on the 3rd day. All patients recovered and were discharged from the hospital with the final diagnosis of 

botulism. Two patients were discharged within one week; 12 – within 2 weeks; and 2 patients were hospitalized for more than 3 weeks. 

Results of epidemiological and laboratory studies revealed that the foodborne botulism poses an urgent issue for the human health in 

Lviv Oblast and requires routine monitoring and constant readiness of clinical and laboratory entities. 

 

# 528. Харчовий ботулізм: захворюваність та лабораторна діагностика (Львівська область, Україна) 

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

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»  

 

Ботулізм є актуальним для багатьох країн світу, особливо з низьким рівнем життя та нестійкою соціально-економічною 

ситуацією, серед яких і Україна. Важкий клінічний перебіг, висока летальність та можливість швидкого і масового 

розповсюдження дозволяє розглядати Clostridium botulinum як найвищий пріоритетний патоген. В останні роки в Україні зросла 

кількість випадків захворювання на ботулізм, спричинених вживанням недоброякісних харчових продуктів: у 2018 р. захворіло 

92 осіб, 7 із них померли; у 2019 р. захворіли 123 осіб, 5 померли. 

За 2016-2019 рр. в лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

досліджено кров та блювотні маси 23 пацієнтів з підозрою на ботулізм та 10 проб харчових продуктів. Використовували метод 

нейтралізації токсину Clostridium botulinum специфічними протиботулінічними сироватками (проти типів А, В, С, Е, F) методом 

біопроби на білих лабораторних мишах. 

У Львівській області у 2016-2019 рр. на ботулізм захворіло 16 осіб. Летальних випадків не було. Більшість випадків (12) 

спричинені вживанням в їжу м’ясних консервів домашнього приготування (консервована яловичина, свинина, м’ясний паштет); 

один випадок – в’яленої риби невідомого походження; і ще один – консервованих грибів. Лабораторне підтвердження отримали 

у 8 (38,1%) обстежених хворих. У 8 випадках діагноз встановлено на підставі клінічних проявів та епідеміологічного анамнезу. 

Позитивні результати були отримані у 3 (30%) пробах харчових продуктів, що вживали хворі.  

Специфічна терапія – протиботулінічна сироватка була введена 14 хворим (87,5%): у 1-шу добу з часу госпіталізації – 8 

пацієнтам; на 2-гу добу – 5; на 3-ю добу – 1. Всі пацієнти видужали та були виписані з заключним діагнозом «ботулізм» в 

терміни: до 1 тижня – 2 хворих; до 2 тижнів – 12; через 3 тижні – 2. 

Результати епідеміологічних та лабораторних досліджень показали, що сьогодні харчовий ботулізм становить реальну проблему 

для охорони здоров’я у Львівській області та потребує щоденної настороги медиків та населення, а також постійної готовності 

лікувальної та лабораторної мережі до реагування. 
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# 529.  Epidemiology of Acute Bacterial Meningitis in Ukraine, 2014-2018 

Lipchanchuk V. 1,2, Novak T. 1,3 
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
2SI Kyiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
3Kyiv City Public Health Center 

 

More than 5 million meningitis cases and 300 000 deaths are registered annually worldwide. An important part of surveillance of acute 

bacterial meningitis (ABM) is to determine pathogens. We described the epidemiology of ABM in Ukraine to identify major pathogens 

and trends. 

Surveillance data was obtained from national statistical and annual reports for 2014-2018. ABM pathogens were determined in blood 

and spinal fluid samples by culture. There are no criteria for case classification of ABM in Ukraine and ABM reporting is conducted 

annually. 

In 2014-2018, the incidence of ABM per 100 000 population increased by 12% (from 0.7 in 2014 to 0.9 in 2018), with the incidence of 

generalized form of meningococal infection (GFMI) in 5 years decreased by 22% (from 0.8 in 2014 to 0.6 in 2018). 

The highest average long-term incidence was observed in Mykolaiv (4.5) and Kherson (2.4) oblasts. In 2017-2018 no ABM case were 

not registered in Ivano-Frankivsk and Ternopil oblasts. 

The incidence of ABM of children on average 2.5 times higher than the incidence of the entire population, with the highest proportion 

among children aged 1 year (25%) and 1-4 years (36%).  

BM case fatality rate remained high and averaged 10% over the past 5 years (ranged from 12% in 2014 to 10% in 2018). More than 

20% was reported in Kharkiv and Odesa oblasts.  

The proportion of ABM of undetermined etiology was on average 60% over of 5 years. Among pathogens of laboratory confirmed cases 

of ABM for 2014-2018 were Meningococcus (49%), Pneumococcus (20%), Staphylococcus (13%) and Streptococcus (10%).  

There is a trend of AMB increase along with a decrease in the incidence of GFMI, an uneven distribution throughout of country and high 

mortality rates. Continuously high proportion of ABM of unknown etiology and high proportion of meningococcal infection among ABM is 

matter of a concern. Implementation of monthly reporting of ABM and introduction mandatory of meningococcal vaccine is warranted. 

 

# 529. Епідеміологія гострих бактеріальних менінгітів, Україна, 2014-2018  

Ліпчанчук В.1,2, Новак Т.1,3 
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
3КНП «Київський міський центр громадського здоров’я» 

 

Щорічно у всьому світі реєструється понад 5 мільйонів випадків менінгітів і 300 000 смертей. Важливою частиною 

спостереження за гострими бактеріальними менінгітами (ГБМ) є визначення збудників захворювання. Ми описали епідеміологію 

ГБМ в Україні для визначення основних патогенів та тенденцій. 

Дані отримані з державних статистичних та річних звітів за період 2014-2018 років. Збудники ГБМ визначалися в пробах крові та 

спинномозковій рідині методом бактеріологічного посіву на культуру. Критерії класифікації випадків ГБМ в Україні відсутні та звіт 

про ГБМ проводиться щорічно.  

У 2014-2018 роках захворюваність на ГБМ на 100 000 населення зросла на 12% (з 0,7 в 2014 до 0,9 у 2018 роках), при чому 

захворюваність на генералізовані форми менінгококової інфекції (ГФМІ) за 5 років знизилася на 22% (з 0,8 в 2014 до 0,6 в 2018 

роках). Найвища середня захворюваність спостерігалась у Миколаївській (4,5) та Херсонській (2,4) областях. Жодного випадку 

за 2017-2018 роки не зафіксовано в Івано-Франківській та Тернопільській областях. Захворюваність дітей ГБМ в середньому в 

2,5 раза перевищувала захворюваність всього населення, з найбільшою часткою серед дітей віком до 1 року – 25% та 1-4 роки 

– 36%. 

Летальність від ГБМ залишалася високою і становила 10% за останні 5 років (від 12% у 2014 до 10% у 2018 роках). Понад 20% 

було зареєстровано у Харківській та Одеській областях. Частка ГБМ невстановленої етіології становила, в середньому, 60% за 5 

років. Серед збудників лабораторно підтверджених випадків ГБМ за 2014-2018 роки були Meningococcus (49%), Pneumococcus 

(20%), Staphylococcus (13%) та Streptococcus (10%). 

Існує тенденція зростання ГМБ разом зі зменшенням захворюваності на ГФМІ, нерівномірним розподілом по всій країні та 

високими показниками смертності. Постійно висока проблема нез'ясованої етіології ГБМ та висока частка менінгококової інфекції 

викликає занепокоєння. Впровадження щомісячної звітності ГБМ та введення обов’язкової вакцинації  проти менінгококу є 

обґрунтованим. 
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# 537. The Attitude to Vaccination in the Population of Luhansk Oblast 

Vinogradov O., Huzhva O., Volodina V. 

Luhansk Taras Shevchenko National University 

 

Vaccination is one of the most effective ways to prevent infectious diseases, and distrust of vaccines is a global health problem 

according to the WHO. According to the Ministry of Health in Ukraine, there is an increase in incidence of vaccine-controlled infections 

(VCI), which is associated with a low level of vaccination in the population.  

The objective of the study was to analyze the attitude to vaccination among the population of Luhansk Oblast. 

During November 2019, a survey of 128 residents of Luhansk Oblast (60 men and 68 women) aged 18 to 78 was conducted. 

It was found that the majority of respondents knew what VCI were (76.6%), and believed that vaccination was an effective means of 

preventing infectious diseases (79.7%). At the same time, only 39.1% of the respondents were regularly vaccinated, 12.5% of them 

completely refused vaccination, and 19.2% of the parents refused to vaccinate their child. The most often reasons for refusing 

vaccination were doubts about the quality of vaccines (46.9%) and the uselessness of vaccination in general (9.4%). Most often, 

respondents received information about vaccination from medical workers (67.2%) and the media (32.8%). The most important source 

of information for people who did not consider vaccination an effective means of preventing infectious diseases were the media and the 

Internet (46.2%), and for people with a positive attitude to vaccination – medical workers (72.5%). Most of the respondents (43.8%) 

were not able to name the infections, against which they were vaccinated. Half of the respondents expressed a desire to receive more 

information about vaccination. Less interested in obtaining additional information is observed in the group of people who had a negative 

attitude to vaccination (76.9%).  

The study showed a low level of awareness of the population of Luhansk Oblast about their own history of vaccinations, a skeptical 

attitude of residents towards the quality and safety of vaccines, as well as a low level of trust in medical workers and an interest in 

obtaining additional information in the target group of prevention programs.  

 

# 537. Ставлення населення Луганської області до вакцинопрофілактики 

Виноградов О., Гужва О., Володіна В. 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Вакцинаціє є одним з найбільш ефективних способів профілактики інфекційних хвороб, а недовіра до вакцин відноситься до 

глобальних проблем охорони здоров’я за оцінкою ВООЗ. Проте за інформацією МОЗ України спостерігається зростання 

захворюваності на вакцинокеровані інфекції, що пов’язано з низьким рівнем вакцинації населення. 

Мета дослідження – аналіз ставлення населення Луганської області до вакцинації. 

Протягом листопада 2019 р. проведено опитування 128 мешканців Луганської області (60 чоловіків та 68 жінок), віком від 18 до 

78 років. 

Встановлено, що більшість респондентів знають, що таке вакцинокеровані інфекції (76,6%), та вважають, що «вакцинація є 

ефективним засобом профілактики інфекційних захворювань» (79,7%). Водночас регулярно роблять щеплення тільки 39,1% 

опитаних осіб, повністю відмовляються від вакцинації 12,5%, відмовляються вакцинувати свою дитину 19,2% опитаних батьків. 

Серед причин відмови від вакцинації найчастіше називають: сумніви у якості вакцин (46,9%) та непотрібність вакцинації узагалі 

(9,4%). Найчастіше інформацію про вакцинації респонденти отримують від медичних працівників (67,2%) та засобів масової 

інформації (ЗМІ) (32,8%). Проте найбільш вагомим джерелом інформації для осіб, що не вважають вакцинацію ефективним 

засобом профілактики інфекційних захворювань, є ЗМІ та Інтернет (46,2%), а для осіб, що позитивно ставляться до вакцинації – 

медичні працівники (72,5%). Більшість опитаних (43,8%) не змогли пригадати, від яких інфекцій вони вакцинувалися. Половина 

опитаних респондентів виявили бажання отримувати більше інформації про вакцинацію. Проте найменше зацікавлених в 

отриманні додаткової інформації спостерігається у групі осіб, що негативно ставляться до вакцинації (76,9%). 

Дослідження показало низький рівень інформованості населення Луганської області про власний щеплювальний анамнез, 

скептичне ставлення мешканців до якості та безпеки вакцин, а також низький рівень довіри до медичних працівників та 

зацікавленості в отриманні додаткової інформації в цільовій групі програм з профілактики. 
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# 547. Insufficient Identification of Contact Persons as a Risk of Tuberculosis Transmission in Ukraine, 2013-2018 

Cherkasova V.1,2, Korinchuk L.1, Kuzin I.1 

1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
2Lviv Regional Pulmonary Center 

 

Detection and tracking of persons who has been in contact (CP) with a tuberculosis (TB) patient, timely detection or prevention of an 

active TB in CP is a major part of improving TB control in WHO’s “END TB” strategy. 

According to WHO estimates, in Ukraine, as a country with a low economic level, TB in CP proportion should reach 4.5%. To identify 

the size of the problem, we assessed contact detection rate (CDR) in Ukraine, which was not previously done. 

Data for analysis was obtained from the national statistical Form No. 33 “TB patients report” and TB register from 2013-2018. Index 

case (IC) is the first or re-detected case of pulmonary TB with bacterial excretion (BE+). Close household contact (CHC) lives in the 

same household as IC. Close non-household contact (CNHC) doesn’t live with an IC yet is in contact in an enclosed environment for a 

long period of time. Casual contact (CC) has 24-hour indoor contacts or frequent contacts during the day with IC. Expected CDR is 

defined as 6 CP per one TB IC. 

The current reporting form registers include only CHC to newly diagnosed IC. However, CP to relapsed TB (RTB) and miliary TB, СТРС 

and СС are not registered by the system. The CDR averaged 2.3 per 1 IC from 2013 to 2018 in Ukraine. In 2013-2018, the proportion 

of patients with RTB and miliary TB annually averages 23% among all patients with BE+ pulmonary TB. During this period, 104,717 

cases of BE+ pulmonary TB were registered, of which 80,754 (77%) were first detected cases; RTB and miliary TB – 23 963 (23%). If 

each of the 23 963 patients has at least 2 CP, the estimated number of lost CP is 47 926. Taking in account 4.5% expected prevalence 

of TB among CP, the expected number of cases of TB among the CP will be 2157. 

Due to limits of the reporting system, CDR in Ukraine is less than expected by almost 3 times. Inadequate detection of CP might 

contribute to the continued spread of TB in the country. We recommend updating the CP reporting system consistent with international 

standards and conduct an additional study to find barriers to the CNHC and CC detection. 

 

# 547. Недовиявлення контактних осіб як ризик розповсюдження туберкульозу в Україні, 2013-2018 рр. 

Черкасова В.1,2, Корінчук Л.1, Кузін І.1 

1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2КНП Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» 

 

Встановлення та відстеження осіб із контакту (КО) з хворим на туберкульоз (ТБ), вчасне виявлення або запобігання активному 

ТБ КО, є вагомою частиною покращення контролю за ТБ в стратегії ВООЗ «End TB». 

За оцінкою ВООЗ, в Україні, як країні з низьким економічним рівнем, частка ТБ КО має сягати 4,5%. Для виявлення масштабу 

проблеми ми провели оцінку показника виявлення КО в Україні, яка раніше не проводилася. 

Дані для аналізу отримано з національної статистичної форми №33-здоров «Звіт про хворих на туберкульоз» та реєстру хворих 

на ТБ з 2013 по 2018 рр. Індекс-випадок (ІВ) – вперше або повторно виявлений випадок легеневого ТБ з бактеріовиділенням 

(БК+). Близькі побутові КО (БПКО) – мешкають у вогнищах з ІВ. Близькі непобутові КО (БНКО) – не мешкають у вогнищах з ІВ, 

контактують у закритому приміщенні тривалий час протягом дня. Випадкові КО (ВКО) – контактують з ІВ у закритому 

приміщенні добу або частими періодами протягом дня. Очікувальний показник встановлення КО на 1 ІВ – 6. 

Інструкція до форми №33-здоров передбачає взяття на облік лише БПКО з вперше виявленими ІВ. Не враховуються в систему 

нагляду КО з рецидивами ТБ (РТБ), міліарним ТБ, БНКО та ВКО. Тому показник встановлення КО на один ІВ за 2013-2018 рр. по 

Україні в середньому складав 2,3. За 2013-2018 рр. частка хворих з РТБ та міліарним ТБ щорічно складає в середньому 23% 

серед всіх хворих з легеневим ТБ БК+, за цей період зареєстровано 104 717 таких випадків, з них вперше виявлених – 80 754 

(77%), та 23 963 (23%) – РТБ та міліарний ТБ. Якщо припустити, що кожен із 23 963 пацієнтів має щонайменше 2 КО, то 

розрахункова кількість втрачених КО складає 47 926, а при поширеності ТБ серед КО на рівні 4,5%, очікувальні випадки ТБ 

серед КО становитимуть 2157 особи. 

Через недоліки системи звітування показник встановлення КО в Україні менше очікувального майже в 3 рази. Недостатнє 

виявлення КО може сприяти подальшому розповсюдженню ТБ в країні. Рекомендується розробити систему звітності по КО 

відповідно міжнародних стандартів, провести додаткове дослідження для з’ясування перешкод у встановленні та відстеженні 

БНКО та ВКО. 
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# 560. The First Results of Legionella Pneumophila Detection in Lviv Oblast 

Vasiunets L., Semenyshyn O., Velychko O., Hatsii L., Pidkovych Yu. 

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Legionellosis refers to industry-related infections, proceeds as atypical pneumonia, and has been detected in Europe and the USA since 

1976. A high mortality rate and the complications in identifying sources of infection indicate its high epidemic danger. According to the 

WHO, more than 25% of respiratory diseases cases caused by Legionella pneumophila are associated with staying in hotels and 

swimming pools or infection occurred during travel, and legionellosis pneumonia accounts for 5-10% of these cases. In Ukraine, the 

incidence of adult pneumonia was 384.0 per 100 thousand of population, mortality – 11.7 per 100 thousand of population in 2017. 

Legionellosis was recorded in the form of sporadic cases and outbreaks over the past 20 years, and there were no cases recorded in 

Lviv Oblast. Due to the inaccessibility of laboratory diagnostics, legionellosis underdiagnosis in humans may be available. There are 373 

hotel and entertainment facilities in Lviv Oblast that can be regarded as high-risk objects. 

The objective of our work was to identify sources and assess the risk of potential infection with L. pneumophila in Lviv Oblast. 

In 2018-2019, 62 samples from the sanitary and technical equipment of hotels and 7 clinical material samples (nasopharyngeal swabs) 

collected from people with pneumonia, including 2 samples of sectional material (lungs) were studied in the laboratory of especially 

danger infections. The polymerase chain reaction was used applying the Real Best Extraction 100 and Real Best DNA Legionella 

pneumophila kits to identify the L. pneumophila DNA. 

L. pneumophila DNA was detected in 3 out of 62 samples (4.84%) of swabs from shower nets and water taps in hotels. The results of 

studies of the human material were negative. 

Thus, the circulation of L. pneumophila was detected for the first time in Lviv Oblast. Improving the living and recreation conditions of 

people require constant monitoring of water heating, air conditioning networks, their timely maintenance, disinfection and laboratory 

control to reduce the number of pathogens in artificial water systems. The absence of statistical data on certain types of pneumonia 

does not make it possible to analyze and compare our data with international ones. 

 

# 560. Перші результати виявлення Legionella pneumophila у Львівській області 

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

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Легіонельоз відноситься до «техногенних» інфекцій, перебігає як атипова пневмонія, виявляється у країнах Європи та США 

починаючи з 1976 р. Високий показник летальності і складність виявлення джерел інфікування свідчать про його високу 

епідемічну небезпеку. За даними ВООЗ понад 25% випадків захворювань органів дихання, викликаних L. pneumophila, пов'язані 

з перебуванням в готелях та басейнах або зараження відбулося під час подорожей, легіонельозна пневмонія становить 5-10% 

цих випадків. В Україні в 2017 р. захворюваність дорослих на пневмонію становила 384,0 на 100 тис. нас., смертність – 11,7 на 

100 тис. нас. За останні 20 років легіонельоз реєструвався у вигляді спорадичних випадків і спалахів , у Львівській області – 

жодного. Через малодоступність лабораторної діагностики, можлива гіподіагностика легіонельозу у людей. У Львівській області 

налічується 373 заклади готельно-відпочинкового типу, які можна розцінювати як об’єкти підвищеного ризику. 

Мета роботи ‒ виявити джерела та оцінити ризик потенційного інфікування L. pneumophila у Львівській області. 

У 2018-2019 рр. в лабораторії ОНІ досліджено 62 зразки змивів з санітарно-технічного обладнання готелів та 7 зразків 

клінічного матеріалу від осіб з пневмонією (мазки з зіву та носу), у т. ч. 2 зразки секційного матеріалу (легені).  

Для виявлення ДНК L. pneumophila застосовували набори для ПЛР «Реал Бест экстракция 100» і «Реал Бест ДНК L. 

pneumophila»(АО «Вектор-Бест»). 

ДНК Legionella pneumophila виявлена в 3 із 62 зразків (4,84%) змивів з душових сіток та водопровідних кранів у готелях. 

Результати досліджень матеріалу від людей – негативні. 

Таким чином, вперше у Львівській області виявлено циркуляцію L. pneumophila. Удосконалення умов проживання та відпочинку 

людей вимагають постійного нагляду за мережами водяного опалення, кондиціювання, їх вчасне технічного обслуговування, 

дезінфекції та лабораторного контролю для зниження кількості збудників у штучних водних системах. Відсутність статистичних 

даних за окремими видами пневмонії не дають можливості проводити аналіз і порівнювати наші дані з міжнародними. 
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# 598. Prevalence and the Structure of Healthcare-associated Infections in Lviv 

Konechnyi Yu.1, Lozynska N.2, Tymchuk I.1, Korniychuk O.1 

1Danylo Halytsky Lviv National Medical University; 
2SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

According to the World Health Organization, healthcare-associated infections (HAIs) are found in 15% of patients. Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) calls infection control and the study of pathogens the primary method for controlling HAIs. Every year in 

Germany, 500,000 patients suffer from HAIs. Near 7000 HAIs cases are registered per year in Ukraine. Therefore, the study's objective 

is to investigate the prevalence of HAIs in Lviv and compare the data with official statistics taking into account the species spectrum of 

the primary pathogens. 

A total of 70 patients were examined in intensive care units of 3 clinical hospitals in Lviv during September-December 2018. HAIs were 

diagnosed based on CDC criteria and clinical protocols. The main HAIs groups were identified as follows: urinary tract infections (UTI), 

bloodstream infections (BSI), respiratory infections (RI), postoperative wound infections (POWI). Pathogen strains were identified based 

on biochemical properties. 

HAIs were diagnosed in 70 patients in intensive care units of 3 Lviv clinical hospitals. The structure of infectious diseases was the 

following: UTI – 43%, RI – 36%, BSI – 11%, POWI – 10%. Species composition of the pathogens: Staphylococcus aureus (MRSA) – 

2.9%, other Staphylococcus spp. – 7,1%, Enterobacteriaceae – 12,9%, vancomycin-resistant Enterococci (VRE) – 11,4%, Candida spp. 

– 15.7%, other Gram (+) pathogens – 21.4%, other Gram (-) pathogens – 28.6%. Only 3 HAI cases of bacterial origin were registered 

in Lviv and Lviv Oblast in 2018, according to SI LOLC, which did not correspond to the real situation due to the reluctance of hospital 

institutions to register the HAIs and the inadequacy of the system for investigating HAIs cases. 92% of the isolated pathogens were 

multidrug-resistant. 

Among HAIs cases in Lviv, G (-) pathogens of UTI and RI predominated. Official data on registered HAIs cases in Ukraine and Lviv 

expressly do not reflect reality. Improving the HAIs infection control system to encourage hospitals to register and investigate HAIs 

cases without sanctions is a promising area of work. 

 

# 598. Поширеність та інфекційна структура інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги у м. Львові 

Конечний Ю.1, Лозинська Н.2, Тимчук І.1, Корнійчук О.1 

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

 

Інфекції пов’язані з наданням медичної допомоги (ІПНМД), за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, виявляють у 15% 

пацієнтів. Центр профілактики та контролю хвороб США (CDC) називає інфекційний контроль та дослідження особливостей 

збудників основним методом боротьби з ІПНМД. Щороку в Німеччині 500 000 пацієнтів хворіють на ІПНМД. Щороку в Україні 

реєструють біля 7 000 випадків ІПНМД щороку.  

Тому, метою роботи є дослідити поширеність ІПНМД у м. Львові, їх відповідність даним офіційної статистики, враховуючи видову 

ідентифікацію основних збудників. 

Було обстежено 70 пацієнтів реанімаційних відділень 3 клінічних лікарень м. Львова у період вересень-грудень 2018 року 

діагноз ІПНМД виставляли на основі критеріїв CDC та клінічних протоколів. Виділяли основні групи ІПНМД: інфекції сечових 

шляхів (ІСШ), інфекції кровотоку (ІК), інфекції дихальних шляхів (ІДШ), інфекції післяопераційних ран (ІПР). Штами збудників 

ідентифікували на основі біохімічних властивостей.  

Було встановлено діагноз ІПНМД 70 пацієнтам реанімаційних відділень 3 клінічних лікарень міста Львова. Структура інфекційної 

патології: ІСШ – 43%, ІДШ – 36%, ІК – 11%, ІПР – 10%. Видовий склад збудників: Staphylococcus aureus (MRSA) – 2,9%, інші 

Staphylococcus spp. – 7,1%, Enterobacteriaceae – 12,9%, ванкоміцин-резистентні ентерококи (VRE) – 11,4%, Candida spp. – 

15,7%, інші Грам(+) патогени – 21,4%, інші Грам(-) патогени – 28,6%. Офіційно зареєстрованих випадків ІПНМД бактерійного 

походження у Львові та Львівській області за 2018 рік – 3 випадки, відповідно до даних ЛОЦ, що не відповідає реальній ситуації, 

у зв’язку з небажанням лікарняних установ реєструвати ІПНМД та недосконалістю системи розслідування випадків ІПНМД. 92% 

виділених збудників були полірезистентними до антибіотиків. 

Серед ІПНМД у м. Львові превалювали Г(-) збудники ІСШ та ІДШ. Офіційні статистичні дані зареєстрованих випадків ІПНМД в 

Україні, та у Львові зокрема, не відображають дійсності. Вдосконалення системи інфекційного контролю за ІПНМД в ключі 

заохочення лікарняних установ реєструвати та досліджувати випадки ІПНМД, без санкцій для лікувального закладу, є 

перспективним напрямком роботи. 
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# 605. Chemoresistant Tuberculosis among People Living with HIV 

Yalenko V.1, Hrankina N.1, Butkovska N.1, Marhitich I.1, Marchenko N.1, Lytvynenko N.2 
1Dnipropetrovsk Oblast Clinical Treatment and Preventive Association Phthisiology of the Dnipropetrovsk Oblast Council; 
2SI F.G. Yanovsky National Institute of Phthisiology and Pulmonology of the NAMS of Ukraine 

 

Introduction. Chemoresistant tuberculosis (CR TB) is a growing public health problem, and it is a serious threat to tuberculosis (TB) 

fighting programs. Multidrug-resistant tuberculosis (MR TB) and extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) are deadly for people 

living with HIV (PLHIV), among whom the mortality rate of this pathology can exceed 90%. 

Methods. A retrospective analysis of the data of statistical forms for the incidence of CR TB in Dnipropetrovsk Oblast for the period of 

2009-2020 and standard data of the electronic registry of patients with TB (e-TB manager) was performed. Determination of the 

resistance profile was carried out by the method of molecular diagnostics using GeneXpert automatic modular analyzer. Statistical data 

processing was performed using StatSoft's Statistica 6.0 software. 

Results. The total of 1168 primary CR TB in PLHIV cases were recorded during the study period in the oblast, men (65.1%) at the age 

of 35-54 years (67.0%) predominated in those cases. The share of local residents was 85.7%. Most patients (93.2%) had pulmonary 

TB. The share of extrapulmonary TB was 4.3%, miliary TB – 2.5%. The resistance profile was distributed as follows: MR TB – 84.8%; 

TB with expanded resistance (ER TB) – 6.8%; poly-resistant tuberculosis (PR TB) without rifampicin (R) and isoniazid (H) – 2.9 %; PR 

TB without R – 0.7%, MR TB risk – 4.7%. 

Conclusions. The CR TB epidemic continues among PLHIV, the burden of which is dangerously high in the oblast. Urgent 

implementation of medical care models that can quickly diagnose CR TB among PLHIV providing access to molecular diagnostics 

followed by a drug susceptibility test for first and second-line TB drugs, including fluoroquinolones, is needed. 

 

# 605. Хіміорезистентний туберкульоз серед людей, які живуть з ВІЛ 

Яленко В.1 Гранкіна Н.1, Бутковська Н.1, Маргітіч І.1, Марченко Н.2, Литвиненко Н.2 

1КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради»; 
2ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» 

 

Вступ. Хіміорезистентний туберкульоз (ХР ТБ) - зростаюча проблема громадського здоров'я, що є серйозною загрозою для 

програм по боротьбі з туберкульозом (ТБ). Мультирезистентний туберкульоз (МР ТБ) і туберкульоз з широкою лікарською 

стійкістю (ШЛС-ТБ) є смертельно небезпечними для людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ), серед яких рівень смертності від цієї 

патології може перевищувати 90%. 

Методи. В роботі проведено ретроспективний аналіз даних статистичних форм щодо захворюваності на ХР ТБ у 

Дніпропетровській області за період 2009 – 2020 рр. та стандартних даних електронного реєстру хворих з ТБ (е-ТВ manager). 

Визначення профілю резистентності здійснювалось методом молекулярної діагностики за допомогою автоматичного модульного 

аналізатора GeneXpert. Статистичну обробку даних проводили з програмним продуктом Statistica 6.0 компанії StatSoft. 

Результати. За період, що аналізувався в регіоні зареєстровано 1168 первинних випадків ХР ТБ у ЛЖВ, серед яких переважали 

чоловіки (65,1%) у віці 35-54 років (67,0%). Доля місцевих мешканців склала 85,7%. Більшість захворілих (93,2%) мали ТБ 

легень. Частка позалегеневого ТБ становила – 4,3%, міліарного – 2,5%. Профіль резистентності розподілився наступним чином: 

МР ТБ - 84,8%, ТБ із розширеною резистентністю (РР ТБ) - 6,8%, полірезистентний туберкульоз (ПР ТБ) (без Рифампіцину (R), 

без Ізоніазиду (H) – 2,9%, ПРТБ (без R) – 0,7%, ризик МРТБ – 4,7%.  

Висновки. Серед ЛЖВ триває епідемія ХР ТБ, тягар якої в регіоні загрозливо високий. Необхідно термінове впровадження 

моделей надання медичної допомоги, які дозволяють швидко діагностувати ХР ТБ серед ЛЖВ шляхом забезпечення доступу до 

молекулярної діагностики з подальшим проведенням тесту медикаментозної чутливості до протитуберкульозних препаратів 

першої та другої лінії, в тому числі фторхінолонів. 
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# 611. Clinical and Epidemiological Indicators of HIV Infection in Kreminna Rayon of Luhansk Oblast in 2019 

Huzhva O.1, Sushko K.2, Vinogradov O.1 
1Luhansk Taras Shevchenko National University; 
2Kreminna General Hospital of the Kreminna District Council 

 

Ukraine occupies one of the leasing places in Europe in the prevalence of HIV/AIDS. At the same time due to the uneven epidemic 

situation, the study of factors affecting the characteristics of the HIV infection epidemic process at the regional and subregional levels is 

relevant. 

The study analyzed the clinical and epidemiological indicators of HIV infection in the Kreminna rayon of Luhansk Oblast in 2019.  

As of January 1, 2019, there were 139 HIV-infected people (68 men, 71 women) in the dispensary register at the Kreminna General 

Hospital of the Kreminna District Council, which was 13.1% less than in 2018. The prevalence of HIV infection in the Kreminna rayon of 

Luhansk Oblast in 2019 was 354.9 per 100 thousand people (in 2018 – 409.21 per 100 thousand people). 1246 people were tested for 

HIV infection in the Kreminna rayon of Luhansk Oblast for 9 months of 2019 that made 3.2% of the total population of the rayon. The 

incidence of HIV infection amounted to 25.7 per 100 thousand people (in 2018 – 46.04 per 100 thousand people). Heterosexual 

contacts with HIV-infected people accounted for 61.2%, injecting drugs – 31.6%, pregnancy and childbirth (children born to HIV-

infected mothers) – 6.5%, homosexual contacts with HIV-infected individuals – 0.7% in the structure of HIV infection transmission 

routes. In the general structure of HIV-infected patients, the patients of clinical stage 1 made 12.2%, stage 2 – 20.2%, stage 3 – 

27.3%, confirmation stage – 1.4%, AIDS patients accounted for 38.9 % 110 HIV-infected patients (79.1%) received antiretroviral 

therapy. 

Thus, the prevalence and incidence rates of HIV infection in the Kreminna rayon decreased in 2019 compared to 2018 but remained 

high compared with the average for Ukraine and the Luhansk Oblast. Heterosexual contacts with HIV-infected people and injecting 

drugs prevail among the routes of HIV infection. Future studies will be directed at the investigation of immunological parameters and 

viral load in HIV-infected individuals. 

 

# 611. Клініко-епідеміологічні показники ВІЛ-інфекції в Кремінському районі Луганської області у 2019 році 

Гужва О.1, Сушко К.2, Виноградов О.1 
1Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 
2КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» 

 

Україна посідає одно із перших місць у Європейському регіоні за поширеністю ВІЛ/СНІД. Водночас, зважаючи на нерівномірність 

епідемічної ситуації, актуальним є дослідження чинників, що впливають на особливості епідемічного процесу ВІЛ-інфекції на 

регіональному та субрегіональному рівнях. 

Під час дослідження проаналізовано клініко-епідеміологічні показники ВІЛ-інфекції в Кремінському районі Луганської області за 

2019 рік.  

Станом на 01 січня 2019 р. на диспансерному обліку в КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради» 

перебувало 139 ВІЛ-інфікованих (68 чоловіків, 71 жінка), що на 13,1% менше порівняно з даними за 2018 р. Поширеність ВІЛ-

інфекції в Кремінському районі Луганської області у 2019 р. становила 354,9 на 100 тис. населення (у 2018 р. – 409,21 на 100 

тис. населення). За 9 місяців 2019 року у Кремінському районі Луганської області на ВІЛ-інфекцію обстежено 1246 осіб, що 

складало 3,2% від всього населення району. Захворюваність на ВІЛ-інфекцію становила 25,7 на 100 тис. населення (у 2018 р. – 

46,04 на 100 тис. населення). У структурі шляхів інфікування ВІЛ гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими становили 

61,2%, вживання ін’єкційних наркотичних засобів – 31,6%, вагітність та пологи (діти народжені від ВІЛ-інфікованих матерів) – 

6,5%, гомосексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими – 0,7%. У загальній структурі ВІЛ-інфікованих хворі з І клінічною стадією 

становили 12,2%, з ІІ стадією – 20,2%, з ІІІ стадію – 27,3%, у стадії підтвердження – 1,4%, хворі на СНІД становили 38,9%. 

Антиретровірусну терапію отримували 110 ВІЛ-інфікованих (79,1%). 

Таким чином, у 2019 р. показники поширеності та захворюваності на ВІЛ-інфекцію у Кремінському районі зменшились порівняно 

з 2018 р., але залишились високими, порівняно із середніми показниками по Україні та Луганській області. Серед шляхів 

інфікування ВІЛ переважають гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими і вживання ін’єкційних наркотичних засобів. У 

подальшому планується дослідити імунологічні показники та вірусне навантаження у ВІЛ-інфікованих осіб. 
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# 636. The Spectrum of Pyelonephritis Pathogens in Children and their Sensitivity to Antibacterial Medicines 

Pokryshko A., Petrashyna E. 

Zaporizhzhya Oblast Clinical Children Hospital 

 

Introduction. Kidney diseases, in particular, pyelonephritis, have taken the first place in pediatric nephrology. The peculiarity of their 

development is the tendency to the chronicity of the process increased under inadequate therapy. 

Methods. Urine sampling was taken in the nephrological department of Zaporizhzhia Oblast Clinical Children Hospital before the start 

of antibiotic therapy. Isolates were identified by cultural, biochemical properties; their susceptibility to antibiotics was determined by the 

Kirbi-Bauer method. Statistics were processed using WHO-NET 5.1. 

Results. 76 children were examined. Acute pyelonephritis (APN) was diagnosed in 76.32% of patients, chronic (CPN) – in 23.68%. 

More than 72.41% of patients were female. APN was in 59.53% of females and 75% of males under 3 years old, and 40.47% and 

25.0% over 3 years old, respectively. CPN was diagnosed in children over 3 years old mainly: 80% of boys and 92.30% of girls. Gram-

negative bacteria prevailed either in patients with APN (57.14%) and with CPN (91.01%). In patients with APN Escherihia coli was 

isolated in 50.0% of boys and 35.71% – girls; conversely, in patients with CPN, 46.16% of girls and 20.0% boys. Klebsiella 

pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae were identified in 2.39-7.69%. Gram-positive Enterococcus feacalis, E. faecium 

were isolated in 43.75% and 45.23% of patients with APN (boys and girls, respectively), in 38.46% and 60.0% of patients with CPN. 

Most of isolated strains were susceptible to antibacterial medicines: amikacin (Amk), cefepime (Cfp), ceftazidime (Caz), ciprofloxacin 

(Cp), nitrofuran (Fd), tigecycline. Gram-negative bacteria were resistant to Amk and Cip in 6.32%, Fd – 10.72%, Caz – 24.52%, Cp – 

28.34%; gram-positive – for ampicillin – 40.23%. 

Conclusions. Due to the tendency of increasing bacterial resistance to antibacterial medicines, the monitoring of their effectiveness 

against the causative agents of pyelonephritis in children is mandatory. 

 

# 636. Спектр збудників пієлонефритів у дітей та їх чутливість до антибактеріальних препаратів 

Пoкришко А., Петрашина О. 

КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради 

 

Вступ. Бактеріальні захворювання нирок, зокрема пієлонефрити, займають перше місце в дитячій нефропатології. Особливістю 

їх перебігу є схильність до хронізації процесу, яка зростає при неадекватній терапії. 

Матеріали і методи. Забір сечі хворих нефрологічного відділення Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні здійснювали до 

початку антибіотикотерапії. Висіяні штами ідентифікували за культуральними, біохімічними властивостями та визначали їх 

чутливість до антибіотиків методом Кірбі-Бауера. Статистичні дані оброблені за допомогою програми WHO-NET 5.1. 

Результат. Обстежено 76 дітей. Гострий пієлонефрит (ГП) діагностовано у 76,32% пацієнтів, хронічний (ХП) – у 23,68%. Понад 

72,41% в обох групах становили дівчата. ГП мали 59,53% дівчат і 75% хлопців віком до 3 років, і відповідно 40,47% та 25,0% 

віком після 3 років. ХП діагностовано переважно у дітей після 3 років: у 80% хлопців і 92,30% дівчат. Переважали грамнегативні 

ентеробактерії – 57,14% (ГП) та 91,01% (ХП). Найчастіше висівали Escherihia coli. Причому при ГП E. coli виділяли у 50,0% 

хлопчиків і 35,71% дівчат. І, навпаки, при ХП – у 46,16% дівчат, 20,0% – хлопців. Рідко виділяли Klebsiella pneumoniae, Proteus 

mirabilis,  Enterobacter cloacae (2,39-7,69%). Крім того, висівали грампозитивні Enterococcus feacalis, E. faecium. Їх 

ідентифікували у 43,75% і 45,23% хворих на ГП (хлопців та дівчат відповідно), та у 38,46% і 60,0% хворих на ХП (відповідно). 

Практично всі виділені штами були чутливими до амікацину, цефепіму, цефтазидиму, ципрофлоксацину, нітрофурану, 

тигецикліну. Грамнегативні бактерії були нечутливими до амікацину й ципрофлоксацин у 6,32%, нітрофурану – 10,72%, 

цефтазидиму – 24,52%, цефепіму – 28,34%; грампозитивні – до ампіциліну – 40,23%. 

Висновки. У зв’язку з тенденцією до зростання резистентності бактерій до антибактеріальних препаратів, необхідно проводити 

моніторинг чутливості збудників пієлонефриту дітей. 
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# 646. Epidemiological Monitoring of Hepatitis C Virus Genotype Circulation in Rivne Oblast 

Khoronzhevska I. 

SI Rivne Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

WHO recommends to perform epidemiological monitoring of the circulation of hepatitis C virus genotypes (HCV) in the epidemiological 

surveillance system for this infection.  

The incidence of hepatitis C (HC) was analyzed by studying the statistical reporting forms for individual infectious and parasitic diseases 

during 2014-2019 – No. 1 (monthly), No. 2 (annual), epidemiological examination forms of infectious disease foci (form 357/y). Tests 

on HCV RNA by PCR were carried out in the virology laboratory (SI Rivne OLC of the MoH of Ukraine). 

Observation results showed that the acute HC incidence in Rivne Oblast was recorded at the level of 0.78 (2019) – 1.21 (2018) per 100 

thousand population. The incidence of newly diagnosed chronic HC was 8.02 (2019) – 6.38 (2018) per 100 thousand population. A PCR 

study of 72 primary blood donors with detected antibodies to HCV, revealed HCV RNA in 64 of them (88.89±3.7%). The HCV subtype 

1b was found in 28 (43.75±6.2%) people, the HCV subtype 3a ‒ in 24 (37.5±6.05%) people, the HCV genotype 2 ‒ in three 

(4.69±2.64%) people, and it was not possible to type the HCV genotype in 9 (14.06±4.35%) people. HCV subtype 1b was determined 

in 1867 (58.49±0.87%) patients, subtype 3a – in 1289 (40.38±0.87%), in 36 patients (1.13±0.19%) – genotype 2 of 3192 patients 

with chronic HC (who were registered at the Rivne Oblast Hepatology Center in 2016). It should be noted that in Varash city the 

frequency of HCV subtype 3a (50.14±2.63%) detection exceeded the frequency of the HCV subtype 1b (48.48±2.63%) detection. In 

Rivne, the frequency of HCV subtype 1b detection was 56.04±1.36%, subtype 3a – 43.57±1.39%, while in the rayons of the oblast, 

these indicators were 62.84±1.23% and 35.49±1.21%, respectively.  

The data presented indicate a significant activity of the epidemic process of hepatitis C (caused by HCV subtypes 1b and 3a) in Rivne 

Oblast. Adequate state registration of HC diseases and epidemiological monitoring of HCV will help to improve the system of 

epidemiological surveillance of this infection and reduce its incidence.  

 

# 646. Епідеміологічний моніторинг за циркуляцією генотипів вірусу гепатиту С серед населення Рівненської 

області 

Хоронжевська І. 

ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

ВООЗ рекомендує здійснювати епідеміологічний моніторинг за циркуляцією генотипів вірусу гепатиту С (ВГС) в системі 

епіднагляду за цією інфекцією.  

Аналізували захворюваність гепатитом С (ГС) шляхом вивчення статистичних форм звітності про окремі інфекційні та 

паразитарні захворювання за період 2014-2019 рр. №1 (місячна), №2 (річна), карти епідеміологічного обстеження вогнища 

інфекційного захворювання (ф. 357/о). Проводили дослідження на РНК ВГС методом ПЛР у вірусологічній лабораторії ДУ 

«Рівненський ОЛЦ МОЗ України». 

Результати спостереження показали, що захворюваність гострим ГС на території Рівненської області реєструється на рівні 0,78 

(2019 р.) – 1,21 (2018 р.) на 100 тисяч населення. Захворюваність вперше виявленим хронічним ГС становить 8,02 (2019 р.) – 

6,38 (2018 р.) на 100 тисяч населення. Дослідження методом ПЛР 72 первинних донорів крові, у яких в крові виявляли антитіла 

до ВГС, показало, що у 64 (88,89±3,7%) з них була виявлена РНК ВГС. Серед них субтип 1b ВГС був виявлений у 28 

(43,75±6,2%) осіб, субтип 3а ВГС – у 24 (37,5±6,05%) осіб, генотип 2 ВГС – у трьох (4,69±2,64%), не вдалося типувати генотип 

ВГС у 9 (14,06±4,35%) осіб. Серед 3192 хворих хронічними ГС (які перебували на диспансерному обліку в Рівненському 

обласному гепатологічному центрі у 2016 р.) у 1867 (58,49±0,87%) був визначений субтип 1b ВГС, у 1289 (40,38±0,87%) – 

субтип 3а, у 36 хворих (1,13±0,19%) – генотип 2. При цьому варто зазначити, що в м. Вараш частота виявлення субтипу 3а ВГС 

(50,14±2,63%) перевищувала частоту виявлення субтипу 1b ВГС (48,48±2,63%). В м. Рівне частота виявлення субтипу 1b ВГС 

становила 56,04±1,36%, субтипу 3а – 43,57±1,39%, в районах області ці показники були, відповідно, 62,84±1,23% та 

35,49±1,21%.  

Наведені дані свідчать про значну активність епідемічного процесу ГС (викликану субтипами 1b та 3а ВГС) на території 

Рівненської області. Належний державний облік захворювань ГС та епідеміологічний моніторинг за ВГС буде сприяти 

покращенню системи епідеміологічного нагляду за цією інфекцією та зниженню захворюваності.  
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# 650. Seroepidemiological Monitoring Results of HIV Spread in Odesa Oblast 

Sadkova O.1, Peltek N.1, Yesypenko S.1, Zublenko O.2 

1Odesa Oblast Center for Socially Significant Diseases; 
2Bogomolets National Medical University 

 

Introduction. To achieve the goals in accordance with the UNAIDS 90-90-90 Strategy, HIV testing was introduced in the Odesa Oblast 

at the initiative of medical workers with an emphasis on people related to critical risk groups of HIV infection (RG), and the widespread 

use of rapid tests (RT) and was carried out during 2014-2019. The objective of the work was to study the structure of HIV testing and 

analysis the rate of infection among various population groups. 

Methods. The epidemiological method was used in this investigation. A retrospective analysis of reporting forms No. 2-HIV/AIDS 

“Report on persons with states and diseases caused by the human immunodeficiency virus (HIV)” for 2014-2019, namely, Table 1000 

“Seroepidemiological monitoring results of HIV spread obtained after studies using methods of HIV infection serological diagnosis". 

Results. An increase in the number of people tested for HIV was recorded from 6% in 2014 to 8.4% in 2019 in the population of 

Odesa Oblast. The rate of positive results remained at 2%, which is more than in Ukraine (up to 1%). The number of people tested for 

HIV using RT increased 5 times for 6 years (10.6% in 2014 to 53.4% in 2019). The proportion of key risk groups for HIV infection 

people increased 2.3 times, and the proportion of people tested on the initiative of medical workers increased 4.6 times in the structure 

of HIV tests conducted in 2014-2019. The rate of infection in various groups in the oblast exceeds similar indicators in Ukraine: 

pregnant women – 0.6-0.7% (Ukraine – 0.3-0.4%), people examined on their own decision – 1.1-1, 4% (Ukraine – 0.6%), among the 

dead – 14.1-43.5% (Ukraine – 7.8-28.5%). 

Conclusions. The number of HIV tests increased, including RT, in the Odesa Oblast for 2014-2019. The structure of HIV testing in the 

context of contingents has changed. The rate of HIV infection in the oblast exceeds 2 times the one for Ukraine.  

Our future research will be aimed at studying the ways of HIV infection in the context of age and gender groups of the Odesa Oblast 

population. 

 

# 650. Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ в Одеській області 

Садкова О.1, Пельтек Н.1, Єсипенко С.1, Зубленко О.2 

1КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради; 
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. З метою досягнення цілей відповідно до стратегії UNAIDS «90–90–90», в Одеській області в 2014-2019 рр. 

впроваджувалися тестування на ВІЛ за ініціативою медичних працівників з акцентом на осіб, що відносяться до ключових груп 

ризику щодо інфікування на ВІЛ, та широке використання швидких тестів (ШТ). Метою роботи було вивчення структури 

обстеження на ВІЛ та аналіз рівня інфікованості в різних групах населення. 

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 2014-2019 рр., а саме, 

таблиця 1000 «Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ, що отримані при проведенні досліджень 

методами серологічної діагностики ВІЛ-інфекції». 

Результати. Серед населення Одеської області зареєстровано збільшення кількості осіб, протестованих на ВІЛ, з 6% у 2014 р. 

до 8,4% у 2019 р. Рівень позитивних результатів залишився на рівні 2%, це більше ніж в Україні (до 1%). За 6 років кількість 

осіб, які обстежені на ВІЛ з використанням ШТ, зросла у 5 разів (10,6% у 2014 р. до 53,4% у 2019 р.). В структурі обстежень на 

ВІЛ, що проводились у 2014-2019 рр., збільшилась в 2,3 рази частка осіб з ключових груп ризику щодо інфікування на ВІЛ , та в 

4,6 разів – частка осіб, протестованих за ініціативою медичних працівників.  Рівень інфікованості в різних групах в області 

перевищує аналогічні показники по Україні: серед вагітних 0,6-0,7% (Україна – 0,3-0,4%), серед осіб, що обстежені за власним 

бажанням 1,1-1,4% (Україна – 0,6%), серед померлих осіб 14,1-43,5% (Україна – 7,8-28,5%). 

Висновки. В Одеській області за 2014-2019 рр. збільшилась кількість тестувань на ВІЛ, в тому числі ШТ. Змінилась структура 

обстеження на ВІЛ в розрізі контингентів. Рівень інфікованості на ВІЛ в області перевищує у 2 рази показник по Україні.  

Наше майбутнє дослідження буде спрямоване на вивчення шляхів інфікування на ВІЛ в розрізі вікових та статевих груп 

населення Одеської області. 
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# 694. Epidemiological Assessment of Viral Hepatitis A Outbreak in Kharkiv Oblast in 2019 

Chumachenko T.1, Makhota L.2, Karlova T.2, Leshko O.2 

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

 

Identification of the major causes of infectious disease outbreaks allows for improving the plans of preventive and anti-epidemic 

measures conducted by public health services to prevent complications of the epidemic situation. 

Enzyme-linked immunosorbent assay, bacteriological, epidemiological methods were used in the study. 

From 11 October 2019 to 9 December 2019, 16 cases of acute viral hepatitis A (HAV) were reported among residents of the township of 

K. Krasnokutsk district of the Kharkiv oblast (population 1200 people). No VHA cases have been recorded in this settlement for the 

previous 5 years. The family morbidity was 93.75%. These 16 cases (5 women, 11 men) were registered in 4 centers, where 25 people 

live. 11 patients (68.75%) were children under the age of 18. Moderate clinical forms prevailed (62.5%), laboratory diagnosis was 

confirmed in 93.75% of patients – anti-HAV IgM was detected by ELISA.  

An epidemiological investigation revealed that 13 out of 16 patients were relatives. After digging potatoes, they had dinner together on 

September 26, 2019. All patients live in private houses, use individual sources of water supply (wells and boreholes). Hepatitis A virus 

antigen was not detected in drinking water and deviations of microbiological indicators in water samples were not found. An additional 

epidemiological investigation revealed a case of acute respiratory infection accompanied by nausea in a 16-year-old student who came 

from the other city to her parents and participated in cooking on September 26, 2019. This case was identified as a primary case of 

HAV, an anicteric form, and a source of infection that was confirmed by the detection of anti-HAV IgM. 

The HAV outbreak was probably caused by the untimely identification of the source of infection, nonadherence of personal hygiene 

when cooking and eating food, and in everyday life. It is necessary to improve the professional qualifications of physicians and conduct 

public health education activity among population. 

 

# 694. Епідеміологічна оцінка спалаху вірусного гепатиту А в Харківській області в 2019 р. 

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

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

 

Виявлення основних причин спалахів інфекційних захворювань дозволяє вносити корективи в плани профілактичної та 

протиепідемічної роботи служб громадського здоров’я для запобігання ускладнень епідемічної ситуації. 

Використані методи імуноферментного аналізу, бактеріологічний, епідеміологічний. 

За період з 11.10.2019 по 09.12.2019 рр. серед мешканців селища міського типу К. Краснокутського району Харківської області 

(населення 1200 осіб) зареєстровано 16 випадків гострого вірусного гепатиту А (ВГА). За попередні 5 років на території селища 

випадки ВГА не реєструвались. Питома вага сімейної захворюваності склала 93,75%. У 4-х осередках, де мешкає 25 осіб, 

зареєстровано 16 випадків (5 жінок, 11 чоловіків). 11 захворілих (68,75%) – це діти віком до 18 років. Переважали клінічні 

форми середнього ступеня тяжкості (62,5%), лабораторно діагноз підтверджено у 93,75% хворих – методом імуноферментного 

аналізу виявлено anti-HAV IgM.  

Епідеміологічне розслідування встановило, що 13 з 16-ти захворілих перебувають у родинних стосунках, 26.09.2019 р. після 

копання картоплі разом вживали їжу. Всі захворілі мешкають у приватних будинках, користуються індивідуальними джерелами 

водопостачання (колодязі та свердловини). За результатами проведених досліджень питної води, антиген вірусу гепатиту А та 

відхилень проб за мікробіологічними показниками не виявлено. Додаткове епідеміологічне розслідування виявило випадок 

гострої респіраторної інфекції, що супроводжувалась нудотою, у студентки, 16 років, яка приїхала з іншого міста до батьків і 

брала участь у приготуванні їжі 26.09.2019 р. Цей випадок був розцінений як первинний випадок ВГА, безжовтянична форма, і 

джерело інфекції, що було підтверджено виявленням anti-HAV IgM. 

Ймовірною причиною виникнення спалаху ВГА було несвоєчасне виявлення джерела інфекції, недотримання правил особистої 

гігієни при приготуванні та вживанні їжі, та в побуті. Необхідне підвищення професійної кваліфікації лікарів і проведення 

санітарно-просвітницької роботи серед населення.  
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# 707. Epidemiological Features of Measles Outbreak, Chernivtsi Oblast, Ukraine, 2017-2019 

Myroniuk M.1, Paduraru Yu.1, Hopko N.1, Kolesnikova I.2 
1SI Chernivtsi Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Bogomolets National Medical University 

 

A measles outbreak occurred in Chernivtsi Oblast, as well as in Ukraine during 2017-2019. The objective of the study was to describe of 

the measles outbreak. 

We applied descriptive epidemiological methods to the data from epidemiological investigation records of measles cases and measles 

routine surveillance for 2017-2019, data on the amount of measles vaccination during 2010-2016. 

The total of 6401 measles cases were recorded in Chernivtsi Oblast during 2017-2019. Of them, 290 measles cases were reported in 

2017; 3308 cases – on 2018; and 2803 – in 2019. No fatal cases were registered. During 2017-2019, measles cases was registered in 

children under 17 years – 4310 (67%); adults – 2091 (33%). The measles incidence rate per 100 thousand children in the 

corresponding age group was as follows: children under 1 year – 4133; 1-4 years – 2395; 5-9 years – 2353; 10-14 years – 2158; and 

15-17 years – 1963. The measles incidence rate in adults was 291 per 100 thousand population. Among adults, the majority of measles 

cases was registered in the age group of 20-29 years – 50%; 30-39 years – 25%; 18-19 – 16%; 40 and older – 9%. Measles was 

registered in 76 pregnant women and 7 newborns. About 50% of patients needed hospitalization due to the severe course of the 

disease. Complications were recorded in 493 patients (8%). The complications included pneumonia (51%), bronchitis (44%), and other 

states (5%). Among measles cases, 33% did not receive vaccination; one dose of the vaccine – 18%; two doses of the vaccine – 30%; 

the vaccination status unknown – 19%. Measles vaccination coverage was less than 95% between 2010 and 2016. Measles vaccination 

coverage of 1-year-old children ranged from 51% in 2016 to 76% in 2011, of 6-year-old children ‒ from 22% in 2014 to 72% in 2012. 

The main factor contributing measles outbreaks was caused by the insufficient coverage with measles vaccination (<95%) during 2010-

2016. Implementation of additional measles immunization and routine vaccination with the vaccine against measles, mumps and rubella 

(MMR) will ensure the containment and cessation of measles outbreaks. 

 

# 707. Епідеміологічні характеристики спалаху кору, Чернівецька область, Україна, 2017-2019 рр. 

Миронюк М.1, Падурару Ю.1, Гопко Н.1, Колеснікова І.2 
1ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

В Чернівецькій області, як і загалом в Україні, впродовж 2017-2019 років тривав спалах кору. Метою дослідження є опис спалаху 

кору. 

У дослідженні використано метод описової епідеміології, дані епідеміологічних розслідувань випадків кору, дані 

епідеміологічного нагляду за кором за період 2017-2019 років, дані про обсяги вакцинації проти кору впродовж 2010-2016 років. 

В Чернівецькій області за період 2017-2019 років зареєстровано 6401 випадок кору. У 2017 році зареєстровано 290 випадків 

кору, у 2018 році – 3308, у 2019 році – 2803. Летальних випадків не зареєстровано. Впродовж 2017-2019 років випадки кору 

зареєстровано серед дітей до 17 років – 4310 (67%), дорослого населення – 2091 (33%). Показники захворюваності на кір на 

100 тисяч дитячого населення відповідної вікової групи становили: серед дітей до 1 року – 4133; серед вікової групи 1-4 роки – 

2395; 5-9 років - 2353; 10-14 років – 2158; 15-17 років – 1963. Показник захворюваності на кір серед дорослого населення – 291 

на 100 тисяч населення. Серед дорослих найбільше випадків кору зареєстровано у віковій групі 20-29 років – 50%, 30-39 років – 

25%, 18-19 років – 16%, 40 і старші – 9%. Кір зареєстровано у 76 вагітних жінок та 7 новонароджених. Близько 50% хворих 

потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Ускладнення реєструвались у 493 хворих (8%). Серед ускладнень – 

пневмонія (51%), бронхіт (44%), інші (5%). Серед хворих на кір не отримали жодного щеплення 33%, отримали одне щеплення 

– 18%, отримали два щеплення – 30%, щеплювальний статус невідомий – 19%. Обсяг охоплення профілактичними щепленнями 

проти кору впродовж 2010-2016 років був менше 95%. Охоплення щепленнями проти кору дітей 1 року становили від 51% у 

2016 році до 76% у 2011 році, дітей 6 років – від 22% у 2014 році до 72% у 2012 році. 

Головною причиною спалаху кору став недостатній обсяг охоплення профілактичними щепленнями проти кору (<95%) 

впродовж 2010-2016 років. Подальше проведення додаткових заходів з імунізації проти кору та рутинна вакцинація вакциною 

проти кору, краснухи та паротиту (КПК) забезпечать умови для локалізації та ліквідації спалаху кору. 
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# 725. Epidemiological Aspects of Children Tuberculosis in Dnipropetrovsk Oblast 

Butkovska N.1, Hrankina N.1, Marchenko N.1, Yalenko V.1, Lytvynenko N.2 
1Dnipropetrovsk Oblast Clinical Treatment and Preventive Association "Phthisiology" of Dnipropetrovsk Oblast Council; 
2SI F. G. Yanovsky National Institute of Phthisiology and Pulmonology of the NAMS of Ukraine 

 

Introduction. Tuberculosis (TB) in children is a key sentinel component of epidemiological surveillance; it indicates a recent infection 

and is important in controlling the epidemic and achieving disease elimination. 

Methods. The study presents analyzed data on children 0-17 years old with TB registered in Dnipropetrovsk Oblast in 1991-2020. The 

incidence, prevalence and mortality rates from TB per 100,000 population were calculated using population data from the Main 

Department of Statistics in Dnipropetrovsk Oblast. 

Results. During 1991-2020, 2904 new cases of active TB in children were registered in the Oblast and 85.5% of them were urban 

residents. The share of men was 55.3%, women – 44.7%. Pulmonary TB prevailed (92.0%) among nosological form while 

extrapulmonary forms were diagnosed in 8.0% of cases. Contact with TB patients in family foci was determined in 98.0% of cases. No 

cases of TB/HIV co-infection had been registered in the Oblast before 2005, but 112 cases were diagnosed during 2006-2020. Most 

patients (98.5%) were infected with HIV vertically. 182 cases (6.3%) of multiresistant TB have been diagnosed since 2008. The 

incidence of TB among children in the Oblast is undulant, with peak values in 2009 (27.3) and 2017 (23.6). The prevalence of TB 

remains high and ranges between 16.1 and 34.2, which corresponds to the general trend of TB prevalence in the Oblast. Mortality from 

TB among children is sporadic (1-2 cases per year) and its range is 0.2-0.3. There were only 19 deaths. 

Conclusions. In order to stop TB, it is important to focus on improving the TB screening strategy in children, in particular, in risk 

groups and contacts, as well as treating TB with drugs with proven efficacy and low toxicity. This work should take into account the 

negative impact of COVID-19 on the sustainability of health services, minimizing the risks of undetectable TB patients, as well as 

creating conditions for the formation of low adherence to treatment. 

 

# 725. Епідеміологічні аспекти дитячого туберкульозу в Дніпропетровській області 

Бутковська Н.1, Гранкіна Н.1, Марченко Н.1, Яленко В.1, Литвиненко Н.2 
1КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради»; 
2ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» 

 

Вступ. Туберкульоз (ТБ) у дітей є ключовим дозорним компонентом епіднагляду, що вказує на недавнє інфікування та має 

важливе значення у контролі над епідемією і досягненні елімінації захворювання. 

Методи. В дослідженні проаналізовано дані про дітей 0-17 років включно з ТБ, які зареєстровані у Дніпропетровській області у 

1991-2020рр. Розраховано показники захворюваності, поширеності та смертності від ТБ на 100 000 осіб, використовуючи данні 

про населення Головного управління статистики у Дніпропетровській області. 

Результати. Протягом 1991-2020рр. в регіоні зареєстровано 2904 нових випадків захворювання на активний ТБ у дітей, серед 

яких 85,5% мешканці міст. Частка чоловіків – 55,3%, жінок – 44,7%. Серед нозологічних форм переважає ТБ легень (92,0%), 

позалегеневі форми діагностовано у 8,0% випадків. Контакт з хворим на ТБ в сімейних осередках встановлено у 98,0% 

випадків. До 2005 року включно не реєструвались випадки ко-інфекції ТБ/ВІЛ в регіоні, однак за 2006-2020рр. діагностовано 

112 випадків. Більшість захворілих (98,5%) інфіковані ВІЛ вертикальним шляхом. З 2008р. діагностовано 182 випадки (6,3%) 

мультирезистентного ТБ. Захворюваність на ТБ серед дітей в регіоні має хвильоподібний характер з піковими значеннями у 2009 

р. (27,3) та 2017р. (23,6). Поширеність ТБ лишається високою та коливається у діапазоні 16,1 – 34,2, що відповідає загальному 

тренду поширеності ТБ в області. Смертність від ТБ серед дітей має спорадичний характер (1-2 випадки на рік) та коливається у 

діапазоні 0,2-0,3. Всього 19 випадків смерті. 

Висновки. Для зупинення ТБ важливо зосередити акценти на удосконаленні стратегії скринінгу на ТБ серед дитячого 

населення, зокрема серед груп ризику та контактних осіб, а також на лікуванні ТБ препаратами із доведеною ефективністю та 

низькою токсичністю. При організації цієї роботи слід враховувати негативний вплив COVID-19 на сталість медичних послуг, 

мінімізуючи ризики щодо недовиявлення хворих на ТБ, а також створення умов для формування низької прихильності до 

лікування.  
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# 731. Estimation the quality of infection control in the health care facilities 

Chumachenko T., Railian M., Makarova V., Polyvianna Yu., Berezhna A., Semishev V. 

Kharkiv National Medical University 

 

Prevention of healthcare-associated infection (HAI) in healthcare settings (HCS) directly depends on the quality of carrying out the 

infection prevention and control (IPC). 

The authors conducted audits of IPC programs by face-to-face communication with HCS leaders and healthcare workers (HCW), survey, 

checking HCW practice, wards examination, medical documentation study in the 12 HCS of Kharkiv Oblast in 2018-2019 . 

The study revealed that the evidence-based guidelines for the IPC organization and conducting are not developed or need updating. 

Some items of official orders cannot be implemented in the practice. There is a lack of HCW in HCS, which increases the load on the 

HCW. 

Low material and technical supply of HCS for IPC was found; equipment for sterilization, disinfection and microbiological monitoring is 

outdated and needs updating. 

Insufficient attitude of HCS leaders to the IPC requirements was revealed, HCW do not always follow the IPC rules even in the presence 

of regulatory documents. 

Registration of HAI cases is almost absent, so it is impossible to determine the baseline HAI incidence in HCS and the main risk factors 

for the occurrence of HAI cases. Epidemiological and microbiological monitoring are conducted on a small scale, without using active 

search for HAI cases. The impact of risk factors and preventive programs on HAI incidence is not measured. 

The responsibility of HCW for contravention of the IPC rules is not provided. 

In Ukraine, it is necessary to establish an effective IPC system for HAI preventing at the national level, which includes the development 

of the evidence-based guidelines and adapted to modern conditions and circumstances in Ukraine, creation of a system of inspection, 

quality audit of efficiency of IPC conducting.  

To provide HCS with professional staff, it is advisable to introduce a system of encouragement for HCW and their chastisement for 

contravention the IPC rules. It is necessary to introduce educational programs with IPC topic not only for HCW, but also for 

administrations of HCS and for HCS leaders and managers in different levels of health care. 

 

# 731. Оцінка якості інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я 

Чумаченко Т., Райлян М., Макарова В., Поливянна Ю., Бережна А., Сємішев В. 

Харківський національний медичний університет 

 

Профілактика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги (ІПМД), в закладах охорони здоров’я (ЗОЗ) напряму залежить 

від якості організації інфекційного контролю та профілактики (ІКП). 

Авторами в 2018-2019 рр. проведений аудит щодо ІПМД у 12 ЗОЗ Харківської області , шляхом усного опитування, анкетування, 

перевірки практичних навичок медичного персоналу (МП), бесід з керівництвом ЗОЗ, огляду відділень, вивчення медичної 

документації. 

Встановлено, що нормативно-правова база щодо ІКП в Україні відсутня або потребує оновлення. Деякі положення нормативних 

документів неможливо впровадити в практичну діяльність ЗОЗ. Існує недостатня забезпеченість МП, що збільшує навантаження 

на наявний МП.  

Виявлена низька матеріально-технічна забезпеченість ЗОЗ для здійснення ІКП, обладнання для стерилізації, дезінфекції та 

мікробіологічного моніторингу застаріле та потребує оновлення. 

Виявлені недостатня прихильність керівництва ЗОЗ та МП до вимог ІКП, дотримання не в повному обсязі правил ІКП навіть при 

наявності регламентуючих документів. 

Реєстрація випадків ІПМД практично відсутня, що унеможливлює визначення фонового рівня захворюваності в ЗОЗ та провідних 

факторів ризику виникнення випадків ІПМД. Епідеміологічний та мікробіологічний моніторинг проводиться в недостатньому 

обсязі, не здійснюється активний пошук випадків ІПМД, не вимірюється вплив факторів ризику та профілактичних програм на 

захворюваність на ІПМД, тощо. Не передбачена відповідальність МП за порушення правил ІКП. 

В Україні необхідно створення дійової системи ІКП щодо ІПМД на національному рівні, яка включає розробку нормативно-

правової бази на підставі досягнень доказової медицини та світової практики і адаптованої до сучасних умов України, систему 

контролю та аудиту якості та ефективності організації ІКП. Для забезпечення ЗОЗ професійними кадрами доцільно впровадити 

систему заохочень МП і їх відповідальності за порушення правил ІКП. Необхідно впровадження освітніх програм з питань ІКП не 

тільки для МП, а й для адміністрації ЗОЗ і управлінь охорони здоров’я різного рівня. 
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# 736. Frequency of Detection of Hepatitis C, B and HIV Infection Combined Forms in Rivne Oblast 

Khoronzhevska I. 

SI Rivne Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Epidemiological monitoring of the combined forms (CF) of hepatitis C (HC) and B (HB) and HIV infection is relevant for the surveillance 

system for these infections. 

We analyzed the frequency of CF of HC, HB and HIV infection detection according to the data of laboratory testing among risk groups 

(RG) according to the statistical reporting form No. 40-zdorov. Antibodies to HC virus (anti-HCV), HBsAg of HB virus (HCV) were 

detected with enzyme-linked immunoassay (ELISA); HCV RNA and HBV DNA – with polymerase chain reaction (PCR) in the virology 

laboratory (SI Rivne Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine). 

Markers of HB and HC were detected in 85 (39.17±3.31%) of 217 patients of the dialysis department (DD), including anti-HCV in 12 

(5.53±1.55%), and HB markers (HBsAg, HB DNA) – in 57 (26.27±2.99%). At the same time, HB and HC markers were tested in 16 

people (7.37±1.77%). Testing of 33 patients from DD (positive for HBsAg) with ELISA and PCR did not find markers of HB and HC in 2 

(6.06±4.15%) patients. HBV DNA was detected in 22 of 23 patients with HBsAg that made 66.67±8.21% of the total number of 

examined patients. One patient (3.03±2.98%) had anti-HBV cor IgM that indicated an acute phase of the disease. In 3 (9.09±5.0%) 

patients with the presence of HBsAg, HBV DNA and anti-HCV were simultaneously detected; in another patient (3.03±2.98%) with 

HBsAg, HBV DNA and RNA HCV were simultaneously detected. In 4 (12.12±5.68%) patients with VH, a "hidden" form of hepatitis B 

(occult HBV) was detected, which had been characterized by the presence of HBV DNA in serum without detecting HBsAg, while in 2 of 

these patients, HCV RNA and anti-HCV were also detected. Anti-HCV was found in 156 (80.41±2.85%) out of 194 people infected with 

HIV who injected drugs intravenously (drug-addicted person, DAP) in 2010. This proportion was 89.36±2.75% (126 anti-HCV positive 

people among 141 HIV-infected DAPs) in 2017. In 2010, HBsAg was detected in 16 (7.8±1.87%) of 205 examined individuals in this 

group. HBsAg was detected in 9 (6.38±2.06%) HIV-infected DAPs in 2017.  

The results of the studies indicate an impressive frequency of detection of HB, HC and HIV mixed infections in people at risk 

(6.38±89.36%). Therefore, vaccination against HBV in these groups should be considered relevant. 

 

# 736. Частота виявлення поєднаних форм гепатитів С, В та ВІЛ-інфекції серед населення Рівненської області 

Хоронжевська І. 

ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України»  

 

Епідеміологічний моніторинг за поєднаними формами (ПФ) гепатитів С, В (ГС, ГВ) та ВІЛ-інфекції є актуальним в системі 

епідеміологічного нагляду за цими інфекціями. 

Аналізували частоту виявлення ПФ ГС, ГВ та ВІЛ-інфекції за даними лабораторних обстежень осіб груп ризику (ОГР) згідно 

статистичної звітної форми №40-здоров. Проводили дослідження на антитіла до вірусу ГС (анти-ВГC), HBsAg вірусу ГВ (ВГB) 

методом імуноферментного аналізу (ІФА), виявляли РНК ВГС та ДНК вірусу ВГВ методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 

у вірусологічній лабораторії (ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України»). 

Серед 217 пацієнтів, які лікувались у відділенні гемодіалізу (ВГ), у 85 (39,17±3,31%) були виявлені маркери ГВ і ГС, в тому числі 

анти-ВГС визначали у 12 (5,53±1,55%), маркери ГВ (HBsAg, ДНК ВГВ) – у 57 (26,27±2,99%). Одночасно маркери ГВ і ГС були 

тестовані у 16 осіб (7,37±1,77%). При обстеженні методом ІФА та ПЛР 33 хворих ВГ (позитивні на HBsAg) маркери ГВ і ГС були 

відсутні у 2 (6,06±4,15%). Серед 23 цих хворих з наявністю HBsAg у 22 була виявлена ДНК ВГВ, що склало 66,67±8,21% від 

кількості усіх обстежених. У одного хворого (3,03±2,98%) виявлені анти-ВГВ cor IgM, що свідчило про гострий перебіг хвороби. 

У 3 (9,09±5,0%) осіб з наявністю HBsAg було одночасно виявлено ДНК ВГВ і анти-ВГС, ще у одного хворого (3,03±2,98%) з 

наявністю HBsAg було одночасно виявлено ДНК ВГВ і РНК ВГС. У 4 (12,12±5,68%) хворих ВГ виявили «приховану» форму ГВ 

(окультний ГВ), що характеризувалась наявністю ДНК ВГВ в сироватці крові без виявлення HBsAg, при цьому у 2 таких хворих 

виявляли також РНК ВГС і анти-ВГС. У 2010 р. з 194 осіб, інфікованих ВІЛ, які вживали наркотичні речовини внутрішньовенно 

наркозалежні особи, НЗ), у 156 (80,41±2,85%) виявили анти-ВГС. У 2017 р. цей показник становив 89,36±2,75% (126 

позитивних на анти-ВГС осіб із 141 ВІЛ інфікованих НЗ). У 2010 р. HBsAg визначали у 16 (7,8±1,87%) з 205 обстежених НЗ. У 

2017 р. у 9 (6,38±2,06%) ВІЛ-інфікованих НЗ виявили HВsAg. 

Результати проведених досліджень вказують на значну частоту виявлення мікст-інфекції ГС, ГВ та ВІЛ у осіб груп ризику 

(6,38±89,36%). Тому вакцинацію проти ГВ в цих групах слід вважати актуальною. 
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# 745. Epidemiological Features of Respiratory Tuberculosis in Nadvirna Rayon of Ivano-Frankivsk Oblast in 2009-2019 

Hlukhaniuk O.1, Ozaruk T.2, Zherevchuk O.1, Dzhus T.1 
1SI Ivano-Frankivsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Nadvirna Central Rayon Hospital  

 

WHO has declared tuberculosis a global hazard. The tuberculosis epidemic was declared in Ukraine in 1995. According to WHO for 

2018, every 4th inhabitant of the planet is a carrier of tuberculosis infection. 

The objective of the research was to study the patterns of the epidemic process of respiratory tuberculosis development in Nadvirna 

rayon for a decade period to improve prevention and epidemiological surveillance. 

A retrospective epidemiological analysis based on data from the reporting documentation of the medical institutions of the rayon was 

carried out using descriptive and evaluative techniques, cartographic and statistical methods. 

During 10 years, the incidence of respiratory tuberculosis ranges from 72.3 to 46.7 per 100,000 population. The peak incidence rate 

was recorded in 2013. An increase in the proportion of the cases with bacterial excretion from 18.5% in 2012 to 73.3% in 2019, which 

amounted to 11.4 and 28.7 per 100,000 of population, respectively, indicated the better quality of the examination. Mortality from 

tuberculosis decreased from 17.7 to 3.4 per 100,000 population. Cases of tuberculosis in children and adolescents are recorded every 

year.  

An increase in the share of cases with destruction from 24.6% to 46.3% indicates the late health encounter, which affects the severity 

of the disease course and leads to longer treatment.  

Persons above 35 years old fell sick most often, and the majority of patients were unemployed and retired. The risk group by gender 

included males – 61.7-72.2%, and by the place of residence – the rural population – 60.0-76.8%. Not all patients were admitted to the 

hospital due to the absence of a specialized department in the rayon hospital.  

The epidemiological situation with respiratory tuberculosis remains tense. Tuberculosis is often the problem of males, rural unemployed 

people above 35 years old. The spread of this disease is facilitated by the untimely identification of the source of infection, an increase 

in the amount of cases with lung tissue destructions, a lack of specialized hospitals. Thus, the issue of tuberculosis is too urgent in 

Ukraine, therefore, significant efforts are required to solve it, primarily from the government. 

 

# 745. Епідеміологічні особливості туберкульозу органів дихання серед населення Надвірнянського району 

Івано-Франківської області за 2009-2019 роки 

Глуханюк О.1, Озарук Т.2, Жеревчук О.1, Джус Т.1 
1ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня»  

 

У 1993 році ВООЗ оголосила, що туберкульоз є глобальною небезпекою. З 1995 року в Україні оголошено епідемію 

туберкульозу. За даними ВООЗ за 2018 рік, кожен 4-й житель планети є носієм туберкульозної інфекції 

Мета роботи передбачає вивчення закономірностей розвитку епідемічного процесу туберкульозу органів дихання в 

Надвірнянському районі Івано-Франківської області за десятилітній період для вдосконалення профілактики та епідеміологічного 

нагляду. 

За допомогою описово-оціночного прийому, картографічних і статистичних методів проведено ретроспективний 

епідеміологічний аналіз. 

Захворюваність на туберкульоз органів дихання протягом 10 років коливається від 72,3 до 46,7 на 100 тис. населення. Пік 

захворюваності зареєстровано у 2013 році. Протягом  досліджуваного періоду збільшилась частка випадків із 

бактеріовиділенням – з 18,5% у 2012р. до 73,3% у 2019р., інтенсивний показник (ІП) яких відповідно становив 11,4 та 28,7 на 

100 тис. населення, що свідчить про кращу якість обстеження. Зменшилась смертність від туберкульозу з 17,7 до 3,4 на 100 тис. 

населення. Щороку реєструються випадки туберкульозу серед дітей та підлітків.  

Збільшення кількості випадків із деструкціями легеневої тканини з 24,6% до 46,3%, свідчить про пізнє звернення хворих, яке 

впливає на тяжкість перебігу захворювання та призводить до тривалішого лікування.  

Найчастіше хворіли особи віком від 35 років, переважно непрацюючі та пенсіонери. Групою ризику за гендерним поділом є 

чоловіки – 61,7-72,2%, за місцем проживання – сільське населення, що становить 60,0-76,8%. Госпіталізуються не всі хворі 

через відсутність спеціалізованого стаціонару. 

У Надвірнянському районі туберкульоз – це найчастіше проблема чоловіків, сільського непрацюючого населення віком від 35 

років. Поширенню даного захворювання сприяють невчасне виявлення джерела інфекції, збільшення кількості випадків 

деструкції легеневої тканини, відсутність спеціалізованого стаціонару. 

Отже, проблема туберкульозу є надто актуальною і потребує значних зусиль не тільки зі сторони хворого, а й зі сторони 

держави.  
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# 757. The Results of the Study of Circulating Measles Virus Genotypes during Outbreak in Ukraine in 2018-2019 

Demchyshyna I., Hluzd O., Kutseva V., Chernenko L., Kuzin I. 

SI Public Health Center of the MoH of Ukraine    

 

An outbreak of measles that started in late 2016 continued in Ukraine during 2018-2019. Laboratory diagnostics on detecting circulating 

measles virus genotypes plays a significant role in predicting the development of an outbreak. Monitoring of the circulating measles 

virus genotypes allows determining the source of infection and the spread of infection.  

Genotype determination was performed by sequencing the measles virus genome at the WHO Regional Reference Laboratory (RRL) in 

Luxemburg. A polymerase chain reaction (PCR) method was also used to identify measles virus nucleic acid fragments in urine samples 

taken from measles patients.  

Timely selection and delivery of samples for genotyping (urine and nasopharyngeal swabs) from patients with suspected measles was 

organized by specialists of laboratory centers of the Ministry of Health of Ukraine. Having been aware of the importance of this type of 

investigation, 707 clinical samples were collected to determine the genotype during 2018-2019 and 228 of them were sent to the WHO 

RRL. Thus, according to the results of studies of samples taken from patients during 2018, it was found that 3 genotypes of various 

genetic lines belonging to genotype D8 and one variation of genotype B3 circulated in the country. In particular, the 

MVs/Osaka.JPN/29.15/D8, MVs/Cambridge.GBR/5.16 D8, MVs/Gir Somnath.IND/42.16/D8 and MVs/Kabul.AFG/20.2014/B3 genotypes 

circulated. The results of the study of samples, obtained from patients examined during 2019, showed a greater circulation of one 

MVs/Gir Somnath.IND/42.16/D8 genotype (52 cases) and a minimal number of MVs/Dublin.IRL/8.16 B3 genotype (5 cases). 

The findings elucidated the circulation of measles virus genotypes of various genetic lines (D8 and B3) in Ukraine. Thus, we can make a 

conclusion regarding the sources of measles in Ukraine – these are mainly India and Ireland. The reduced number of circulating 

genotypes indicates an increase in the immune layer of the country's population associated with the increased number of vaccinated 

individuals in recent years. 

 

# 757. Результати вивчення циркулюючих генотипів вірусу кору під час спалаху в Україні протягом 2018-2019 

рр. 

Демчишина І., Глузд О., Куцева В., Черненко Л., Кузін І. 

ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»    

 

Протягом 2018-2019 рр. в Україні продовжувався спалах кору, що розпочався наприкінці 2016 р. Лабораторна діагностика щодо 

визначення циркулюючих генотипів вірусу кору відіграє значну роль при прогнозуванні розвитку спалаху. Моніторинг 

циркулюючих генотипів вірусу кору дозволяє визначати джерело завезення та поширення інфекції.  

Встановлення генотипу проводилось шляхом секвенування геному вірусу кору у Регіональній референс лабораторії (РРЛ) ВООЗ 

у м. Люксембург. Також використовувався метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з метою визначення фрагментів 

нуклеїнової кислоти вірусу кору у зразках сечі, відібраних від хворих на кір.  

Організовано своєчасний відбір та доставку зразків для генотипування (сечі та носоглоткових змивів) від хворих з підозрою на 

кір фахівцями лабораторних центрів МОЗ України. Усвідомлюючи важливість даного виду досліджень, протягом 2018-2019 рр. 

було відібрано 707 клінічних зразків з метою визначення генотипу, з яких 228 відправлено до РРЛ ВООЗ. Так, за результатами 

досліджень зразків, відібраних від хворих протягом 2018 р., встановлено циркуляцію на території країни вже 3-х генотипів 

різних генетичних ліній, що відносяться до генотипу D8, та один різновид генотипу B3. А саме, циркулювали генотипи 

MVs/Osaka.JPN/29.15/D8, MVs/Cambridge.GBR/5.16 D8, MVs/Gir Somnath.IND/42.16/D8 та MVs/Kabul.AFG/20.2014/B3. Результати 

дослідження зразків, отриманих від хворих, обстежених протягом 2019 р., встановили переважну циркуляцію одного генотипу 

MVs/Gir Somnath.IND/42.16/D8 (52 випадки) та значно меншу кількість генотипу В3 – MVs/Dublin.IRL/8.16 B3 (5 випадків). 

Отримані результати встановили циркуляцію на території України генотипів вірусу кору різних генетичних ліній: D8 та В3. Отже, 

можна зробити висновок щодо джерел імпортування кору в Україну – це переважно Індія та Ірландія. Зменшення кількості 

циркулюючих генотипів свідчить про зростання імунного прошарку населення країни, пов’язаного зі збільшенням кількості 

вакцинованих осіб протягом останніх років. 
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# 769. Peculiar Features of Measles in Children Admitted to the Intensive Care Unit during the Epidemic Rise in 2018 

Lytvyn H., Stasiv M. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

 

Measles remains an extremely important issue in Ukraine. This is evidenced by the increase in the incidence in 2006, 2012, and 2017-

2018. 

According to operational data of the Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine, 54,481 people (20,204 adults and 34,277 

children) fell ill with measles in 2018. The number of measles cases in Lviv Oblast was 11,873 people in 2018: 3378 adults and 8495 

children. During 2018, 4243 people with measles (2735 children, 64.46%) were treated in the Lviv Oblast Infectious Clinical Hospital in 

2018. 

Objective of the study was to analyze the characteristics of the measles clinical course in children admitted to the intensive care unit 

(ICU).  

The total of 51 children (1.86%) were treated in the ICU due to measles and its complications. Measles was diagnosed based on typical 

clinical signs, and in some children, based on detection of IgM to measles. Of all cases, 95.05% were not vaccinated. There were 27 

(52.94%) boys and 24 (47.05%) girls admitted to the ICU. The total of 33 children (64.70%) of average age 67.03±6.30 months 

treated in the ICU had respiratory system impairments: pneumonia developed in 26 children (51%) of average age 71.34±6.91 months, 

croup syndrome – in 2 (3.92%), and bronchitis/bronchiolitis – in 5 (9.80%). Nervous system damage was detected in 18 patients 

(35.29%) of average age 112.11±10.08 months: encephalitis – in 6 (11.76%) of average age 96.50±9.16 months; meningoencephalitis 

– in 2 (3.92%), meningismus (neurotoxicosis) – in 10 (19.61%) patients of average age 134.30±12.09 months. 

Respiratory system impairments in children admitted to the ICU with measles developed twice as often as the nervous system damages. 

Complications of the central nervous system during measles were more often found in adolescents, and the average age of patients 

with damage to the respiratory system was 5.6 years. 

 

# 769. Особливості кору у дітей, госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії, під час епідемічного підйому у 

2018 році 

Литвин Г., Стасів М. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

Проблема кору залишається надзвичайно актуальною в Україні. Про це свідчить зростання захворюваності у 2006 р., 2012 р., 

2017-2018 рр. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, загалом у 2018 р. на кір захворіла 54 481 

людина (20 204 дорослих та 34 277 дітей). У 2018 р. найвищий показник захворюваності у Львівській області становив 11 873 

людини: 3378 дорослих і 8495 дітей. Упродовж 2018 р. у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні проліковано 4243 

особи з діагнозом кір, з них 2735 дітей (64,46%). 

Метою даної роботи було проаналізувати особливості клінічного перебігу кору у дітей, госпіталізованих у реанімаційне 

відділення.  

Усього 51 дитина (1,86%) лікувалась у реанімаційному відділенні з приводу кору та його ускладнень. Діагноз «кір» було 

встановлено за типовими клінічними ознаками, а у частини хворих за результатами виявленням IgM до вірусу кору. Відсутність 

вакцинації – у 95,05% дітей. Серед госпіталізованих у реанімаційне відділення було 27 хлопців (52,94%), 24 дівчини (47,05%). У 

госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії превалювали ураження дихальної системи – 33 дитини (64,70%), середній вік 

67,03±6,30 міс., з яких: пневмонії розвинулись у 26 осіб (51%), середній вік 71,34±6,91 міс.; стенозуючі ларинготрахеїти – у 

двох (3,92%); бронхіти з обструктивним синдромом – 5 (9,80%). Ураження нервової системи виявлено у 18 пацієнтів (35,29%), 

середній вік 112,11±10,08 міс., з яких: енцефаліт – 6 (11,76%), середній вік 96,50±9,16 міс.; менінгоенцефаліт – 2 (3,92%), 

менінгізм (нейротоксикоз) – 10 (19,61%), середній вік 134,30±12,09. 

Ураження дихальної системи у дітей з кором, госпіталізованих у реанімаційне відділення, розвивалося вдвічі частіше, ніж 

нервової системи. Ускладнення з боку ЦНС при кору частіше виявлялося у підлітків, а середній вік пацієнтів з ураженням 

дихальної системи становив 5,6 року. 
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# 011. Antagonistic activity of probiotic strain of Lactobacillus against opportunistic bacteria during dysbiosis of 

intestine 

Voronkova O.1, Valchuk S.2, Shevchenko T.1 

1Oles Honchar Dnipro National University; 
2SI Dnepropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Today the opportunistic microorganisms are one the most significant in clinical practice, because they cause a large number of different 

pathological lesions. Therapeutic measures against them, despite the considerable amount of development of clinical strategies, 

remains complicated due to the significant increase of resistance to antibiotics and the high colonization potential. Probiotics are 

prospective preparations that can be used for the correction of the gastrointestinal tract microbiota. 

The aim of the research was to study the antagonistic properties of probiotic strain of Lactobacillus against opportunistic 

microorganisms isolated from the gastrointestinal tract of patients with dysbiosis. 

Methods. The culture of lactobacilli was isolated from the raw milk by seeding on MRS media (HiMedia, India), and then it was 

identified as Lactobacillus spp. (laboratory mark – strain 18) by standard methods according to the typical features, described in the 

Bergey’s Manual. Antagonistic activity was studied by method of the delayed antagonism. 

An antagonistic activity of the isolated strain of Lactobacillus spp. 18 was studied against total 54 strains of opportunistic bacteria 

isolated from 46 samples of biological material from women of reproductive age with dysbiosis of the gastrointestinal tract. 

Results. Isolated strain Lactobacillus spp. 18 showed different effectiveness of antagonistic action against various opportunistic 

bacteria. The strain was significantly more effective against Gram-negative bacteria. The maximal antagonistic activity was observed 

against lactose-negative Escherichia coli and Proteus mirabilis (growth retardation zone >12 mm and 16 mm respectively for more than 

80% of studied strains). Strain was least effective against Staphylococcus aureus and Enterococcus spp. (growth retardation zones <8 

mm and 6 mm respectively for more than 77% of studied strains).  

Conclusion. A similar test for antagonism in vitro should be considered as estimating for choice of preparation for microbiota 

correction. 

 

# 011. Антагоністична активність пробіотичного штаму Lactobacillus проти умовно-патогенних бактерій при 

дисбіозі кишечника 

Воронкова О.1, Вальчук С.2, Шевченко Т.1 

1Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; 
2ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Умовно-патогенні мікроорганізми є одними з найбільш значущих у клінічній практиці, оскільки вони викликають велику кількість 

різних патологічних уражень. Терапевтичні заходи проти них, незважаючи на значну кількість розроблених клінічних стратегій, 

залишаються складними через значне підвищення стійкості до антибіотиків та високий колонізаційний потенціал. Пробіотики – 

перспективні препарати, які можна використовувати для корекції мікробіоти шлунково-кишкового тракту.  

Метою дослідження було вивчення антагоністичних властивостей пробіотичного штаму Lactobacillus щодо умовно-патогенних 

мікроорганізмів, виділених із шлунково-кишкового тракту хворих на дисбіоз.  

Методи. Культуру лактобактерій виділяли із сирого молока посівом на середовище MRS (HiMedia, Індія), а потім ідентифікували 

до Lactobacillus spp. (лабораторне маркування – штам 18) стандартними методами відповідно до типових ознак, описаних у 

Визначнику бактерій Берджі. Антагоністичну активність вивчали методом відстроченого антагонізму. Антагоністична активність 

ізольованого штаму Lactobacillus spp. 18 досліджували відносно 54 штамів умовно-патогенних бактерій, виділених із 46 зразків 

біологічного матеріалу від жінок репродуктивного віку з дисбіозом шлунково-кишкового тракту.  

Результати. Виділений штам Lactobacillus spp. 18 показав різну ефективність антагоністичної дії проти різних умовно-

патогенних бактерій. Штам був значно ефективнішим проти грамнегативних бактерій. Максимальна антагоністична активність 

спостерігалася щодо лактозонегативної Eschericia coli та Proteus mirabilis (зона затримки росту >12 мм та >16 мм відповідно для 

більш ніж 80% досліджених штамів). Штам був менш ефективним проти Staphylococcus aureus та Enterococcus spp. (зони 

затримки росту <8 мм та <6 мм відповідно для більш ніж 77% досліджених штамів).  

Висновки. Тест на антагонізм in vitro слід розглядати як необхідний при виборі препарату для корекції мікробіоти. 
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# 050. Cytological examination in Candida glossitis in patients with gastroesophageal reflux disease 

Eroshenko G.1, Kinash O.1, Girko T.2, Kisilova O.3, Lysachenko O.1, Boruta N.1, Donets I.1 
1Ukrainian Medical Stomatological Academy;  
2Poltava Oblast Clinical Oncological Dispensary of the Poltava Oblast Council;  
3Poltava Oblast M.V. Sklifosovsky Clinical Hospital of Poltava Oblast Council 

 

Introduction: Fungi of the genus Candida are saprophytes that are involved in the pathological process against the background of the 

underlying disease or irrational antibiotic therapy.  

The cause of candidiasis can be a change in the pH of oral fluid, in particular, due to regurgitation of gastric juice in gastroesophageal 

reflux disease.   

Goal: to study the features of the cytological examination in Candida glossitis in patients with gastroesophageal reflux disease (GERD).  

Methods and materials: Clinical studies were conducted in the premises of the dental office of the Poltava Oblast M.V. Sklifosovsky 

Clinical Hospital during 2020.  Material from 32 people with GERD aged 45 to 70 years, with signs of Candida glossitis, was studied. The 

material was selected by scraping. Staining of smears was carried out according to Romanowsky-Giemsa technique. 

Results: Numerous blastospores of yeast-like fungi of the genus Candida in the form of large oval cells, elements of pseudomycelia, 

and single chlamydiospores were detected. Filamentation with the formation of pseudomycelium chains was observed. Associations of 

fungi with Coco-bacillary flora were recorded. When selecting material from the affected surface of the tongue, the appearance of 

parabasal cells, numerous segmentonuclear neutrophilic leukocytes, individual macrophages and small lymphocytes was observed. On 

the surface of epithelial cells, the adhesion of microflora was observed. The formation of extracellular NETs in the form of fragments of 

the nucleus and cytoplasm of neutrophil granulocytes with signs of lysis was recorded. When selecting material from aphthous lesions, 

basal and parabasal cells were recorded in the smear. 

Conclusions: An invasive mycotic process with signs of acute inflammation is observed in Candida glossitis in patients with GERD.   

 

# 050. Цитоморфорграма за кандидозного глоситу у хворих на гастроезофагеальну  рефлюксну хворобу 

Єрошенко Г.1, Кінаш О.1, Гірко Т.2,  Кісільова О.3, Лисаченко О.1, Борута Н.1, Донець І.1 

1Українська медична стоматологічна академія;  
2КП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради»;  
3КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» 

 

Вступ. Гриби роду Candida є сапрофітами, залучаються у патологічний процес на фоні основного захворювання або 

нераціональної антибіотикотерапії. Причиною виникнення кандидозу може стати зміна pH ротової рідини, зокрема, внаслідок 

регургітації шлункового соку за гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.  

Мета дослідження. Дослідити особливості цитоморфограми за кандидозного глоситу у хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу (ГЕРХ). 

Матеріали та методи. Клінічні дослідження проводили на базі стоматкабінету ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського протягом 2020 р. 

Досліджено матеріал від 32-х осіб з ГЕРХ віком від 45 до 70 років, з ознаками кандидозного глоситу. Матеріал відбирали 

методом зішкрябу. Забарвлювлення мазків проводили за Романовським-Гімзою.  

Результати дослідження. Виявляли чисельні бластоспори дріжджеподібних грибів роду Candida у вигляді крупних овальних 

клітин, елементи псевдоміцелію, поодинокі хламідіоспори. Спостерігали філаментацію з утворенням ланцюжків псевдоміцелію. 

Реєстрували асоціації грибів з коко-бацилярною флорою. При відборі матеріалу з ураженої поверхні язика спостерігали появу 

парабазальних клітин, чисельні сегментоядерні нейтрофільні лейкоцити, одиничні макрофаги та малі лімфоцити. На поверхні 

епітеліоцитів спотерігали адгезію мікрофлори. Реєстрували утворення позаклітинних пасток NETs у вигляді фрагментів ядра та 

цитоплазми нейтрофільних гранулоцитів з ознаками лізису. При відборі матеріалу з афтозних уражень в мазку реєстрували 

базальні і парабазальні клітини.  

Висновки. Отже, за кандидозного глоситу за ГЕРХ спостерігається інвазивний мікотичний процес з ознаками гострого 

запалення. 
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# 067. Features of the Neurological Status of Patients with Latent Late Syphilis 

Nikitenko I.1, Shcherbakova Y.1, Kutova V.1, Bezruchenko O.1, Havryliuk O.1,2, Bondarenko G.1 
1SI Institute of Dermatology and Venereology of the NAMS of Ukraine; 
2Kharkiv National Medical University 

 

Introduction. Syphilis remains one of the most important medical and social problems in many countries around the world. T. 

pallidum is a "neurotropic" parasite that can be found in nervous tissue in the early stages of the disease. With the systemic spread of 

T. pallidum can affect various body systems, affecting the clinical course of the disease. 

Materials and methods. There were 130 patients under observation with late latent syphilis (56 - men, 74 - women). Verification of 

the diagnosis was performed using treponemal tests (ELISA). In the anamnesis - treatment in therapeutic and neurological 

departments, examination for syphilis with negative results of non-treponemal tests.  Patients were examined by therapist and 

psychoneurologist. 

Results. 98% of patients with latent late syphilis had complaints that are characteristic of the presence of vascular disorders: headache 

(63%), not associated with increased blood pressure; memory impairment (17%), associated with difficulty focusing, which led to a 

decrease in short-term memory and mechanical memory, while maintaining logical memory; sleep disorders (23%) - in the examined 

patients were most often due to increased lability, observed mainly in women (75%); depression (17%) - also observed mainly in 

women (80%); anxiety (21.5%) - observed mainly in women with depression. Neurological disorders were detected in 68% of patients: 

encephalopathy - in 34%, astheno-neurotic syndrome - in 29%, cognitive disorders - in 7.7%, schizophrenia - in 1 woman.  

It was revealed positive dynamics in 70% of patients after the treatment of syphilis. That does not exclude the specificity of the origin 

of vascular and nervous system damage. 

Conclusions. The results show that the timely detection of latent late syphilis and early forms of neurosyphilis requires 100 % 

examination of patients in therapeutic, neurological and psychoneurological hospitals using treponemal tests for syphilis.  

 

# 067. Особливості неврологічного статусу хворих на прихований пізній сифіліс 

Нікітенко І.1, Щербакова Ю.1, Кутова В.1, Безрученко О.1, Гаврилюк О.1,2, Бондаренко Г. 1 

1ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»; 
2 Харківський національний медичний університет 

 

Вступ. Сифіліс залишається однією з найважливіших медико-соціальних проблем в багатьох країнах світу. T. рallidum є 

«нейротропним» паразитом, який може виявлятися у нервовій тканині вже на ранніх стадіях захворювання. При системному 

поширенні T. рallidum може вражати різні системи організму, впливаючи на клінічний перебіг захворювання.  

Матеріали та методи. В групу дослідження було включено 130 пацієнтів з пізнім прихованим сифілісом (56 - чоловіків, 74 – 

жінок). Верифікація діагнозу проводилася з використанням трепонемних тестів ІФА (Ig G, РПГА, РІФ). Для деталізації та оцінки 

інтеркурентних захворювань було залучено фахівців терапевта та психоневролога.В анамнезі - стаціонарне лікування в 

терапевтичних та неврологічних відділеннях, обстеження на сифіліс з використанням нетрепонемних тестів з отриманням 

негативних результатів. 

Протягом 10 років всі пацієнти проходили стаціонарне лікування в терапевтичних та неврологічних відділеннях та обстеження 

на сифіліс з використанням нетрепонемних тестів з отриманням негативних результатів. 

Результати. 98 % пацієнтів з прихованим пізнім сифілісом мали скарги, які характерні для наявності судинних розладів: 

головний біль (63 %), не пов'язаний з підвищенням артеріального тиску; порушення пам'яті (17 %), пов'язане з труднощами 

фокусування уваги, що призводило до зниження короткострокової пам'яті та механічної пам'яті, при збереженні логічної пам'яті; 

порушення сну (23 %) - у обстежених пацієнтів найчастіше були обумовлені підвищеною лабільністю, відзначені переважно у 

жінок (75 %); депресія (17 %) – відзначена також переважно у жінок (80 %); тривожність (21,5 %) – відзначена переважно у 

жінок з депресією. У 68% хворих виявлені неврологічні порушення: енцефалопатія - у 34 %, астено-невротичний синдром – у 29 

%, когнітивні порушення – у 7,7 %, шизофренія – у 1 жінки. У 70 % пацієнтів після лікування спостерігалося покращення стану. 

Що не виключає специфічність природи ураження судин та нервової системи. Наявність судинних розладів та неврологічної 

патології 

Виводи. Отримані результати демонструють, що для своєчасного виявлення прихованого пізнього сифілісу та ранніх форм 

нейросифілісу необхідне 100 % обстеження хворих в терапевтичних, неврологічних та психоневрологічних стаціонарах за 

допомогою трепонемних тестів на сифіліс. 
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# 073. The prognostic value of skin temperature gradient for assessing pumping function in children with severe forms 

of infectious diseases 

Yevtushenko V., Kramarov S. 

Bogomolets National Medical University 

 

Introduction. Practitioners often use peripheral body temperature to assess hemodynamic parameters, but information about its 

correlation with central hemodynamic parameters remains debatable. This study aimed to evaluate the prognostic value of skin 

thermometry for determining the pumping function of the heart in children with severe infectious diseases. 

Methods. A pilot, prospective, and observational study was conducted. The study involved 57 patients aged 1 month to 17 years with 

severe forms of infectious diseases who were treated in the intensive care unit. 91 simultaneous assessments of cardiac index (CI) and 

measurements of skin temperature in the head and foot areas were performed. Cardiac output was examined by echocardiography and 

decreased pumping function was diagnosed with CI below 3.3 L/min/M2. The temperature was measured using a non-contact infrared 

thermometer. The head-foot gradient (HFG) was calculated based on temperature indicators using the formula: HFG = HT-FT. The 

predictive value of the temperature gradient against low CI was estimated by ROC analysis with the calculation of the area under the 

curve (AUC). The study was reviewed by the local bioethics committee and approved for its implementation. 

Results. Among the studied patients, 42 (73.7%) were diagnosed with bacterial sepsis, 11 (19.3%) – with viral meningoencephalitis, 

two (3.5%) – with severe acute viral hepatitis B, and two (3.5%) – with acute infectious diarrhea. The indoor air temperature was 

stable during the examination and in all cases was in the range of 21-23ºC. The knee-air gradient (KAG) in the studied patients ranged 

from 4.7 to 17.3ºС, foot-air gradient (FAG) – from 0.3 to 17.6ºС, HFG – 0.8-15.4ºС. Cardiac output (CI) in 30 cases was within the 

normal range, in 61 it was low. For HFG, the area under the curve (AUC) was 0.774 (CI 0.659 – 0.889), p=0.0586.  

Conclusions. Non-contact skin thermometry can be used as a means of assessing the pumping function of the heart. Summary of the 

results obtained, and standardization of the procedure require studies involving different categories of patients.  

 

# 073. Прогностичне значення температурного градієнту шкіри для оцінки насосної функції у дітей з тяжкими 

формами інфекційних захворювань 

Євтушенко В., Крамарьов С. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. Практичні лікарі часто користуються для оцінки параметрів гемодинаміки дослідженням периферичної температури тіла, 

проте досі інформація щодо її кореляції з параметрами центральної гемодинаміки залишається дискутабельною. Метою даної 

роботи була оцінка прогностичного значення термометрії шкіри для визначення насосної функції серця у дітей з тяжким 

перебігом інфекційних хвороб. 

Методи. Дослідження пілотне, проспективне, обсерваційне. До дослідження залучено 57 пацієнтів віком від 1 місяця до 17 

років з тяжкими формами інфекційних захворювань, які проходили лікування у відділенні інтенсивної терапії. Проведено 91 

одночасне дослідження серцевого індексу (СІ) та визначення температури шкіри в ділянці голови та стопи. Серцевий викид 

досліджувався за допомогою ехокардіографії, зниження насосної функції діагностували при СІ нижче 3,3 л/хв/м2. Температура 

визначалась безконтактним інфрачервоним термометром. З показниками температури розраховувався градієнт голова-стопа 

(ГСГ)=ТГ-ТС. Прогностичне значення температурного градієнту щодо зниженого СІ оцінювали за ROC-аналізом з розрахунком 

площі під кривою (AUC). Дослідження було розглянуто локальною комісією з питань біоетики та видано дозвіл на його 

проведення. 

Результати. Серед досліджуваних хворих у 42 (73,7%) був встановлений діагноз бактеріального сепсису, у 11 (19,3%) – 

вірусний менінгоенцефаліт, у 2 (3,5%) - тяжка форма гострого вірусного гепатиту В, у 2 (3,5%) - гостра інфекційна діарея. 

Температура повітря у приміщенні була стабільною під час проведення обстеження та в усіх випадках була в межах 21-230С. 

Градієнт КПГ у досліджуваних хворих коливався в межах 4,7 – 17,30С, СПГ – від 0,3 до 17,60С, ГСГ – 0,8 – 15,40С. Серцевий 

викид (СІ) у 30 випадках знаходився в межах норми, у 61 він був зниженим. Для ГСГ площа під кривою (AUC) складала 0,774 

(ДІ 0,659 – 0,889), р=0,0586.  

Висновки. Безконтактна термометрія шкіри може застосовуватись як засіб оцінки насосної функції серця. Для узагальнення 

отриманих результатів та стандартизації процедури необхідно проведення досліджень з різними категоріями пацієнтів.  
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# 100. Dependence of food production safety on water quality control by microbiological indicators  

Kravtsova O.1, Marchuk O.1, Heraimovych V.2 

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

  

Introduction. Monitoring the water safety of processing enterprises contributes to the improvement of national food products and 

increases their competitiveness in world food markets, which currently has a direct impact on the economic development of the 

agricultural sector of our country. 

The legislative framework of Ukraine stipulates that all food market operators must develop and use procedures based on the principles 

of the Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).  

Goal. Analyze the control of the microbiological safety of water used in the technological process of food production to assess the risks 

during the use of water at enterprises. 

Methods. Analysis of statistical reporting on the microbiological tests of water used at processing enterprises conducted by state 

regional laboratories of State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection and SSRILDVSE according to EC Directive 

98/83/EC and State Sanitary Rules 2.2.4-171-10. 

Results. Over the last 5 years, 137273 tests of water samples from processing enterprises were conducted, of which for: 

- general bacterial contamination - 37368 tests, nonconformities - 1018;  

- Coliform bacteria - 42992, nonconformities – 2888; 

- Escherichia coli – 25493, nonconformities to 98/83/ЄС were detected in 900 cases; 

- Enterococcus – 19790, nonconformities - 341; 

- Salmonella – 10765, nonconformities - 3; 

- Sulfite-reducing Clostridia – 865, nonconformities - 6. 

Conclusions. Water quality control by microbiological indicators is one of the main factors in food production safety. Corrective and 

preventive measures based on the principles of the Hazard Analysis and Critical Control Points are carried out to prevent the occurrence 

of nonconformities in the quality of water involved in the technological process. It is necessary to implement HACCP to control the 

safety of water, ice, and steam used in food production to ensure risk assessment.  

 

# 100. Залежність безпечності виробництва харчових продуктів від контролю якості води за мікробіологічними 

показниками 

Кравцова О.1, Марчук О.1, Гераймович В.2 

1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;  
2Національний університету біоресурсів і природокористування України  

 

Вступ. Моніторинг безпечності води переробних підприємств сприяє поліпшенню вітчизняної харчової продукції та підвищенню 

її конкурентоспроможності на світових продовольчих ринках, що наразі має  безпосередній  вплив на економічний розвиток 

аграрного сектору  нашої країни. 

Законодавча база України встановлює, що всі оператори ринку харчових продуктів зобов’язані розробляти та використовувати 

процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю критичних точок.  

Мета. Аналіз контролю мікробіологічної безпеки води, що використовують в технологічному процесі виробництва харчових 

продуктів для  оцінки ризиків під час використання води на підприємствах. 

Методи. Аналіз статистичної звітності мікробіологічних досліджень води переробних підприємств проведених державними 

регіональними лабораторіями Держпродспоживслужби та ДНДІЛДВСЕ згідно Директиви Ради 98/83/ЄС та Державних санітарних 

правил і норм 2.2.4-171-10. 

Результати. За останні 5 років  проведено 137273 досліджень води переробних підприємств, з них на: 

- загальну бактеріальну забрудненість 37368 досліджень, невідповідністей - 1018;  

- коліформні бактерії 42992, невідповідністей – 2888; 

- Escherichia coli – 25493, невідповідності виявлено у 900 випадках; 

- ентерококи – 19790, невідповідностей 341; 

- сальмонели – 10765, невідповідностей 3; 

- сульфітредукуючі клостридії – 865, невідповідностей 6. 

Висновки. Контроль якості води за мікробіологічними показниками один з основних чинників безпечності виробництва 

харчових продуктів. Для попередження виникнення невідповідностей якості води, що задіяна в технологічному процесі 

здійснюють коригувальні та попереджувальні заходи засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та 

контролю у критичних точках. Необхідно впроваджувати систему НАССР для контролю безпеки води, льоду, пари, що 

використовують при виробництві харчових продуктів для  забезпечення оцінки ризиків.  
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# 160. Analysis of the Relationship of the Somatic Cell Count in Cow’s Milk with the Parameters of Bacterial 

Contamination 

Ivashchenko O. 

National University of Life and Environmental Studies of Ukraine, Kyiv 

 

Somatic cell count is one of the main characteristics of the sanitary and hygienic state of raw milk, as well as the health of the udder of 

cows. In more than 85% of cases, this disease has a bacterial etiology, and only in 10-15% of cases it occurs in the form of an aseptic 

inflammatory process. Therefore, for the effective control of mastitis, along with determining the somatic cells count in cow’s milk, it is 

necessary to identify the bacterial causative agent of this disease. 

The aim of this study was to analyze the relationship between the somatic cell count in raw cow’s milk and the parameters of bacterial 

contamination. 

The study was conducted on cows of the central part of Ukraine in the Agronomic Experimental Station of NULES of Ukraine. Traditional 

methods of identification of microorganisms, bacteriological methods of isolation of opportunistic microorganisms from milk, and a 

special method for diagnosing mastitis in cows with subsequent counting of somatic cells by Prescott and Breed method were used in 

the study.  

Bacteriology tests resulted in isolation of three main strains of microorganisms from tested cow’s milk samples: Staphylococcus aureus – 

52.7%, Streptococcus agalactiae – 28.5%, Escherichia coli – 16.8%, and Enterococcus faecalis and Bacillus spp in small amounts – 1% 

each. 

According to the results of the studies, a link was found between the somatic cell count in raw cow’s milk and a strain of bacterial 

pathogen. The highest level of somatic cell count correlated with mastitis caused by E. coli – about 4.1 million/ml, while in 

staphylococcal and streptococcal mastitis, the number of somatic cells was 3.4-3.7 million/ml. E. coli type was characterized by a higher 

level of pathogenicity, which was confirmed by a higher degree of cytological response in the udder of cows. 

Thus, monitoring the somatic cell count in cow's milk will allow us to determine the causes of mastitis in advance and timely respond to 

changes in cow's health. It is promising to conduct further studies to identify the nature of bacterial pathogens of mastitis and establish 

links between them and the number of somatic cells in cow's milk. 

 

# 160. Аналіз взаємозв’язку показника кількості соматичних клітин молока корів з параметрами бактеріальної 

контамінації 

Іващенко О. 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 

 

Однією з головних характеристик санітарно-гігієнічного стану сирого молока, а також здоров’я вимені корів є показник кількості 

соматичних клітин. Дане захворювання більш ніж у 85% випадків має бактеріальну етіологію, і тільки в 10-15 % випадків 

протікає у формі асептичного запального процесу. Тому для ефективної боротьби з маститом разом з визначенням кількості 

соматичних клітин в молоці корів необхідно проводити ідентифікацію бактеріального збудника цього захворювання. 

Метою даного дослідження було проведення аналізу взаємозв’язку між вмістом соматичних клітин у сирому молоці корів та 

параметрами бактеріальної контамінації. 

Дослідження проводилися на коровах центральної частини України у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція». При 

проведенні досліджень були використані традиційні методики ідентифікації мікроорганізмів, бактеріологічні методики виділення 

умовно-патогенних мікроорганізмів із молока та спеціальний метод діагностики маститу у корів з наступним підрахунком 

соматичних клітин методом Прескотта-Бріда.  

У результаті бактеріологічних досліджень з досліджуваних проб молока корів було ізольовано три основних штами 

мікроорганізмів: Staphylococcus aureus – 52,7%, Streptococcus agalactiae – 28,5%, Escherichia coli – 16,8%, і в незначній кількості 

Enterococcus faecalis та Bacillus spp. – по 1%. 

За результатами проведених досліджень виявлений зв’язок між вмістом соматичних клітин у сирому молоці корів із штамом 

бактеріального збудника. Найвищий рівень кількості соматичних клітин корелював з маститом, спричиненого збудником E. coli – 

близько 4,1 млн/мл, тоді як при стафілококовому та стрептококовому маститі кількість соматичних клітин була в межах 3,4-3,7 

млн/мл. Вид E. coli характеризувався більш високим рівнем патогенності, підтвердженням якого був вищий ступінь прояву 

цитологічної реакції у вимені корів. 

Таким чином, здійснення контролю кількості соматичних клітин в молоці корів дасть змогу заздалегідь визначати причини появи 

маститу та вчасно реагувати на зміни здоров’я корів. Перспективним є проведення наступних досліджень з метою виявлення 

природи бактеріальних збудників маститу і встановлення зв’язків між ними та вмістом соматичних клітин у молоці корів. 
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# 162. The Features of Measles Complicated by Pneumonia in Children 

Pokrovska T., Hnatiuk V. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

 

Measles virus causes transient immunosuppression, which causes complications. In 2018, 11,474 measles patients including 8243 

children were registered in the Lviv Oblast. Measles patients (4243 including 2735 children) were hospitalized in the Lviv Oblast Hospital 

for Infectious Diseases. 

Aim: analysis of the course of measles complicated by pneumonia in children.  

Methods: blood picture, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of IgM to measles virus in blood serum, chest X-

ray; analysis of medical records of 1048 measles children ages 3-18 including 87 children (8.3%) with measles complicated by 

pneumonia.  

The diagnosis was established on the base of clinical and epidemiological data (contact with the patient, typical clinical findings, IgM 

detection in 73 children (7%) using ELISA), X-ray study. Children ages 6-12 (43%) were hospitalized with measles more often. 

Among 1048 measles patients, 83% – did not have vaccinations, 5% – data not available. Measles was complicated by pneumonia in 

8.3% of children; more often this complication was observed in children ages 6-12 (63.2%) on the 4-6th day of disease.  

Difficulties in establishing a timely diagnosis of pneumonia in measles are due to the presence of intoxication and respiratory syndromes 

in the unburdened course of the disease. Therefore, tachypnea, gasping, auscultation abnormalities (weakened breathing, crepitus, 

bronchial breathing), and desaturation indicate the necessity of radiological examination in these patients. 

There is an inverse correlation between the occurrence time of pneumonia and the severity of the disease’s course (Spearman 

correlation coefficient (ρ) is 0.902). 

Clinical and X-ray data of pneumonia: right-sided (45%), left-sided (31%), with exudative pleurisy (1.2%), focal (10.7%), 

polysegmental (7.1%), pleuropneumonia (4.8%). 

Complete Blood Count (CBC): normocytosis, the shift of the formula to the left, normal ESR.  

Measles vaccination is one of the most cost-effective medical interventions. 

Pneumonia more often develops in children ages 6-12 on the 4-6th day of illness, right-sided pneumonia is more common. Changes of 

CBC parameters in patients with pneumonia correlate with changes under uncomplicated measles; therefore, this test is not critical in 

diagnosing. 

 

# 162.  Особливості перебігу кору, ускладненого пневмонією у дітей 

Покровська Т., Гнатюк В. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

Вірус кору викликає транзиторну імуносупресію, яка стає причиною ускладнень. У 2018 р. у Львівській області було 

зареєстровано 11474 хворих на кір, з них 8243 дитини. В Обласну інфекційну лікарню (ОІКЛ) м. Львова було госпіталізовано 

4243 хворих на кір (дітей – 2735). 

Мета: аналіз перебігу кору, ускладненого пневмонією, у дітей.  

Методи: гемограма, ІФА (IgM до вірусу кору в сироватці крові), рентгенографія органів грудної клітки. Аналіз медичних карт 

1048 дітей, віком 3-18 років, хворих на кір. З них − 87 дітей (8,3%) з кором, ускладненим пневмонією.  

Діагноз встановлено на підставі клініко-епідеміологічних даних (контакт із хворим, типова клініка, виявлення методом ІФА IgM у 

73 дітей (7%)), результатів рентгенографії.  

Найчастіше були госпіталізовані на кір діти віком 6-12 років (43%). 

Не мали щеплення 83% хворих з 1048, 5% − невідомо. Кір ускладнився пневмонією у 8,3% дітей; найчастіше це ускладнення 

розвивалося у дітей віком 6-12 років (63,2%) на 4-6 добу хвороби. 

Складнощі своєчасної діагностики пневмонії при кору зумовлені наявністю інтоксикаційного і респіраторного синдромів при 

необтяженому перебігу хвороби. Тому тахіпное, задишка, аускультативні зміни (ослаблене дихання, крепітація, бронхіальне 

дихання), десатурація є показом до рентгенологічного дослідження у цих хворих. 

Має місце зворотня кореляція між часом виникнення пневмонії та  тяжкістю перебігу (коефіцієнт кореляціі Спірмена (ρ) – 0,902).  

Клініко-рентгенологічні форми пневмонії: правобічна (45%), лівобічна (31%), з ексудативним плевритом (1,2%), вогнищева 

(10,7%), полісегментарна (7,1%), плевропневмонія (4,8%). У гемограмі: нормоцитоз, зсув формули вліво, нормальна ШОЕ.  

Вакцинація проти кору є однією з найбільш економічно ефективних медичних заходів. Пневмонія найчастіше розвивається в 

дітей 6-12 років на 4-6 добу хвороби і складає 8,3% від загальної кількості госпіталізованих з кором дітей. Частіше виникає 

правобічна пневмонія (45%). Зміни в гемограмі при пневмонії відповідають змінам при неускладненому кору, тому дане 

обстеження не є вирішальним при встановленні діагнозу. 
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# 222. Microbiological Study of Hand Cleanliness of Employees of Public Catering Establishments 

Rumynska T., Kovalenko I., Sus M. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University   

 

Introduction. Cleanliness is the key to good health. Dirty hands are a factor in the spread of many pathogens that cause fecal-oral 

infections, in particular COVID-19. Frequent hand washing and antiseptic treatment reduces the risk of morbidity and is the most 

important preventive measure for the spread of infections.  

Methods and materials. The objects of research were the skin of the palms of employees of food establishments. Microbiological 

studies were carried out by washings from hands to the transport medium during the work of workers. Hands were not washed or 

treated with antiseptics before taking samples. The quantitative indicator of contamination (the number of colony-forming units - 

CFU/cm2) was determined using a special applicator with an area of 1 cm and the species spectrum of the microbiota was identified. 

For the study, hand swabs were taken from the staff of 5 different food establishments. The skin of the hands of 20 people was 

examined.  

Results. When studying the results, it was found that the hands of employees of food establishments were relatively heavily 

contaminated, as evidenced by the following results.  

S. epidermidis (100%), S. aureus (40%), Sarcina spp. (50%), and representatives of Gram-negative microflora (60%) were mainly 

detected in the studied samples. In seven cases, Escherichia coli was detected, indicating fecal contamination. 

Conclusions. The presence of Escherichia coli is a direct indicator of fresh fecal contamination, which indicates non-compliance with 

personal hygiene rules, sanitary and hygienic standards, and the visitors’ health neglect. Frequent hand washing and the use of 

antiseptics will reduce the level of toxicoinfections. Also, the results of the study conclude that it is important to raise 

sanitation and hygiene awareness among employees of food establishments, focusing on the correctness and regularity of hand 

washing and their treatment with antiseptic.    

 

# 222. Мікробіологічне дослідження чистоти рук працівників закладів громадського харчування 

Руминська Т., Коваленко І., Сус М. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  

 

Вступ. Чистота – запорука здоров’я. Брудні руки є фактором поширення багатьох патогенних мікроорганізмів, які викликають 

інфекції, що передаються фекально-оральним, зокрема COVID-19. Часте миття та обробка рук антисептиком знижує ризик 

захворюваності і є найважливішим профілактичним заходом поширення інфекцій.  

Матеріали та методи. Об’єктами дослідження була шкіра долоней працівників закладів харчування. Мікробіологічні 

дослідження проводили  шляхом змивів з рук  під час роботи працівників на транспортне середовище. Перед взяттям проб руки 

не мили та не обробляли антисептиками. Визначали кількісний показник забруднення (кількість колоніє-утворюючих одиниць -  

КУО/см2)  з використанням спеціального аплікатора площею 1 см та встановлювали видовий спектр мікробіоти. Для 

дослідження було взято мазки з рук від персоналу 5-и різних закладів харчування. Досліджено шкіру рук 20 осіб. 

Результати. При вивченні результатів було встановлено, що руки у працівників закладів харчування були відносно сильно 

забруднені, про що свідчать наступні результати.  У досліджених пробах в основному виявляли S. epidermidis  (100%), S. aureus 

(40%), Sarcina spp (50%), представники грам-негативної мікрофлори (60%). У семи випадках виявили Escherichia coli, що 

свідчить про фекальне забруднення.  

Висновки. Присутність кишкової палички – прямий показник свіжого фекального забруднення, що свідчить про недотримання 

правил особистої гігієни, санітарно-гігієнічних норм та нехтуванням здоров’я відвідувачів. Часте миття рук і використання 

антисептичних засобів знизить рівень токсикоінфекцій. Також з результатів дослідження випливає висновок про важливість 

проведення санітарно-просвітницької роботи серед працівників закладів харчування, акцентування уваги на правильності  і 

регулярності миття рук і обробки їх антисептиком.  

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
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# 292. Influence of Sanitary and Hygienic Condition of Water of the Dnipro River within the Recreational Areas on 

Population Infectious Diseases 

Lebedynska N.1, Valchuk S.1, Liashevska V.1, Iniakina N.1, Rublevska N.2 

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2Dnipro State Medical University 

 

Introduction. Sanitary and microbiological safety of water in reservoirs of the 2nd category of water use within the recreational zones 

of settlements is one of the leading factors influencing human health. Monitoring of water quality of open reservoirs is relevant for the 

population. 

The purpose of the study is to investigate the role of sanitary and epidemiological status of open water in recreation areas for the 

incidence of acute intestinal infections and viral hepatitis A (HAV). 

Methods. Sanitary-chemical, sanitary-microbiological methods of drinking water quality research, state and branch forms (f.№1, №2, 

f. №40-healthy), epidemiological survey (f. 357/o) for 2016-2020. 

Results. Every year during the state monitoring the water of the Dnipro River is examined within the recreational zones for compliance 

with the State sanitary rules of planning and construction of settlements approved by the order of the MoH of Ukraine №173 from 

19.06.1996. There is a tendency to increase the deviations in microbiological and hygienic indicators, from 19.3% in 2015 to 27.1% in 

2020. 

In 72% of the studied the exceedance of the standards for biochemical and chemical oxygen consumption, organoleptic indicators were 

established. Biological pollution factors predominate, which is confirmed by non-standards for microbiological indicators, from 6.4% in 

2016. up to 18% in 2020. 

Over the past 5 years, an average of more than 3,000 cases of intestinal infections are registered per year, the analysis of transmission 

factors identified in epidemiological investigations of acute intestinal infections and HAV indicates a probable link between the 

occurrence of diseases transmitted by fecal-oral transmission with the water rest. The proportion of water factor from 22% in 2016 

increased to 53% in 2020. Dnipro water in the incidence of HAV occupies a leading position, it increased from 30% (2016) up to 71% in 

2020.   

Conclusions. The analysis of the obtained results allows establishing the dependence of the level of sanitation of the population on the 

water quality of open reservoirs. Data on statistical morbidity of the population and laboratory studies of water in reservoirs are not 

final and require an in-depth study of the authorized structures of the Dnipro City Council and scientists. 

 

# 292. Вплив   санітарно-гігієнічного стану  води р. Дніпро в межах рекреаційних зон на рівень інфекційної  

захворюваності населення 

Лебединська Н.1, Вальчук С.1,  Ляшевська В.1, Інякіна Н.1, Рублевська Н.2 
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Дніпровський державний медичний університет 

 

Вступ. Санітарно-мікробіологічна безпека води водоймищ 2 категорії водокористування в межах рекреаційних зон населених 

пунктів – один з провідних чинників, що впливає на здоров'я людей. Моніторинг якості  води відкритих водойм  є актуальним 

для  населення. 

Мета дослідження – дослідити   роль  санітарно-епідеміологічного стану води відкритих водойм  в зонах відпочинку на 

захворюваність гострими кишковими інфекціями (ГКІ) та вірусний гепатит А (ВГА). 

Методи. Санітарно-хімічні та мікробіологічні дослідження річної води, державні та галузеві  форми   (ф.№1, №2, ф. №40-

здоров), карти епідеміологічного обстеження (ф. 357/о) за 2016-2020 роки. 

Результати. Щорічно в  ході державного моніторингу    досліджується   вода  р. Дніпро в  межах  рекреаційних зон на 

відповідність  Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів затверджених наказом МОЗ України 

№173 від 19.06.1996 року. Відмічається  тенденція  збільшення відхилень по мікробіологічним  та гігієнічним показникам, з 19,3 

% в 2015 році  до  27,1% в 2020. 

В 72 % досліджених    проб встановлено перевищення по   біохімічному та  хімічному споживанню кисню, органолептиці. 

Переважають біологічні фактори забруднення, що підтверджено  і нестандартами  по  мікробіологічним  показникам, з  6,4% в  

2016р. до  18% в 2020р. 

За останні  5 років  в середньому за рік реєструється більше 3000 захворювань на ГКЗ, аналіз факторів передачі встановлених 

при епідрозслідуванях випадків ГКІ та ВГА вказує на імовірний звязок виникнення  захворювань, що передаються фекально-

оральним шляхом  передачі  з відпочинком на воді. Питома ваги водного фактору з 22% в 2016 р. зросла до 53% в 2020 р. 

Дніпрова вода  в захворюваності ВГА займає провідне місце  його питома вага збільшилась  з 30 %  ( 2016 р).  до 71 %  в 2020 

р. 

Висновок. Аналіз отриманих результатів дозволяє встановити залежність рівня санепідблагополуччя населення від якості води 

відкритих водойм. Дані статистичної захворюваності населення та лабораторні дослідження води водоймищ не є остаточними і 

потребують поглибленого вивчення уповноважених структур Дніпровської міської ради та науковців. 
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# 350. Study of Klebsiella pneumoniae Antibiotic Resistance in Premature Neonatal Units 

Andrieieva I., Andrieiev M., Tiebierdieiev O., Vlasov A. 

Dnipro State Medical University 

 

World Health Organization (WHO) announced antimicrobial resistance is a global threat to humanity and in 2016 adopted a global 

action plan to combat antimicrobial resistance. The rational use of antibiotics is a prerequisite that can reduce the probability of 

microorganism resistance to them in order to increase the medical and economic efficiency of medical care: reducing the cost of 

purchasing medicines, treatment of complications, and shortening the length of hospital stay. 

The objective of the research was to study the Klebsiella pneumoniae antibiotic resistance in the premature neonatal unit of Professor 

Rudniev Dnipropetrovsk Specialized Clinical Medical Center for Mother and Child.   

Information collection and analysis of data on the pathogen and its antibiotic resistance were carried out using the WHONET computer 

program. Studies were conducted during 2018, data on 525 K. pneumoniae strains from 231 patients were analyzed. 

It was found that various microorganisms were isolated from biological material, however, the K. pneumoniae proportion was the 

largest and ranged from 12% to 43%. Further study of antibiotic sensitivity showed that K. pneumoniae strains were resistant to 

ampicillin (95.4-100%), cefoperazone (18.2-100%), ceftriaxone (17.6-100%), ceftazidime (17.6-100%), meropenem (0-50%) and 

chloramphenicol (0-16.4%).  

One of the approaches that can affect the development of resistance phenomenon is the exclusion of antibiotics, resistance to which 

reaches 25% or more. Therefore, the obtained data became the basis for an administrative decision to ban the use of these drugs. The 

introduction of the WHONET program into the practical activities of the center made it possible to monitor the use of antibiotics 

(choosing drug, dose, way of administration, frequency, number of courses), evaluate its results and make recommendations based on 

them. 

 

# 350. Вивчення антибіотикорезистентності Klebsiella pneumoniae у відділеннях недоношених новонароджених 

Андрєєва І., Андрєєв М., Тєбєрдєєв О., Власов О. 

Дніпровський державний медичний університет 

 

Всесвітньої організації охорони здоров’я(). Раціональне застосування антибіотиків є необхідною умовою, здатною знизити 

ймовірність стійкості до них мікроорганізмів задля підвищення медико-економічної ефективності медичної допомоги: зниження 

витрат на придбання медикаментів, лікування ускладнень, скорочення строків перебування пацієнтів у стаціонарі.  Метою 

роботи було вивчення антибіотикорезистентності Klebsiella pneumoniae у відділенні недоношених новонароджених 

Дніпропетровського спеціалізованого клінічного медичного центру матері та дитини ім. проф. Руднєва.  

Збір інформації та аналіз даних про збудника та його антибіотикорезистентність здійснювалися з використанням комп’ютерної 

програми WHONET. Дослідження проводились протягом 2018 р., було проаналізовано дані про 525 штамів K. pneumoniae від 231 

паціента. 

Встановлено, що з біологічного матеріалу виділялися різні мікроорганізми, однак частка K. pneumoniae була найбільшою і 

складала від 12% до 43%. Подальше вивчення чутливості до антибіотиків показало, що штами K. pneumoniae були 

резистентними до ампіциліну (95,4-100%), цефоперазону (18,2-100%), цефтріаксону (17,6-100%), цефтазідиму (17,6-100%), 

меропенему (0-50%) та хлорамфеніколу (0-16,4%). Одним з підходів, здатних вплинути на розвиток феномена резистентності, є 

виключення застосування антибіотиків, резистентність до яких досягає 25% і більше. Тому, отримані дані стали підставою для 

адміністративного рішення про заборону використання зазначених препаратів.  

Впровадження в практичну діяльність центру програми WHONET дозволило проводити моніторинг використання антибіотиків 

(вибір препарату, дози, шляхи введення, кратності, кількості курсів), оцінювати його результати та на їхній основі створювати 

відповідні рекомендації. 
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# 364. Listeriosis Meningitis in a 4 Years Old Child 

Prokopiv O., Lysheniuk S., Prykuda N. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

 

Listeriosis is an infectious disease with multiple ways and pathogen transmission factors, characterized by a polymorphism of clinical 

manifestations with signs of damage of the central nervous system, reproductive system, and the development of septicemia. Despite 

the low incidence rates (0.1-1 per 100 thousand population), the widespread prevalence of listeriosis and a high mortality rate (20-

30%) indicate the relevance of this disease. 

Here is a description of the case of listeria meningitis in a child of 4 years old. The child was admitted to the Lviv Oblast Infectious 

Clinical Hospital on July 23, 2019, on the 3rd day of illness. The child became acutely ill: July 21, 2019 – an increase of body 

temperature to 38.6 °C, headache; July 22, 2019 – nausea, photophobia; July 23, 2019 – the headache intensified, manifestations of 

intoxication syndrome increased. Upon admission to the hospital, the condition was serious, consciousness was preserved, pronounced 

general hyperesthesia, positive meningeal symptoms. Laboratory data – hemogram: neutrophilic leukocytosis, increased erythrocyte 

sedimentation rate; general cerebrospinal fluid analysis: gray, cloudy, protein – 0.99 g/l, neutrophilic pleocytosis – 3498 mm3, sugar – 

1.7 mmol/l. Listeria monocytogenes was isolated during the bacteriological examination of cerebrospinal fluid. The child was receiving 

antibacterial therapy (meropenem – 1800 mg/d) from the moment of hospitalization in the hospital. The child's condition improved on 

the 7th day of stay in the hospital; however, cerebrospinal fluid rehabilitation was achieved only on the 27th day of treatment. 

The given clinical case illustrates the severe course of listeriosis with the development of meningitis, the protracted course of the 

therapy and the lack of clear parallelism between the general condition and the dynamics of changes in the cerebrospinal fluid. The 

polymorphism of clinical manifestations and the variety of course options often create difficulties in the diagnosis of listeriosis, which in 

turn requires a more thorough examination of patients with appropriate bacteriological and serological tests. 

 

# 364. Лістеріозний менінгіт у дитини віком 4 роки 

Прокопів О., Лишенюк С., Прикуда Н. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

Лістеріоз – інфекційна хвороба з множинними шляхами та факторами передачі збудника, характеризується поліморфізмом 

клінічних проявів з ознаками ураження центральної нервової системи, органів репродуктивної системи, розвитком септицемії. 

Незважаючи на невисокі показники захворюваності у світі (0,1-1 на 100 тис. населення), широка розповсюдженість лістеріозу та 

високий рівень летальності (20-30%) свідчать про актуальність даної хвороби. 

Наводимо опис випадку лістеріозного менінгіту у дитини віком 4 роки. Дитина госпіталізована у Львівську обласну інфекційну 

клінічну лікарню 23 липня 2019 р. на 3-тю добу хвороби. Захворіла гостро: 21 липня 2019 р. підвищення температури тіла до 

38,6 °С, біль голови, 22 липня – нудота, світлобоязнь; 23 липня – біль голови посилився, наросли прояви інтоксикаційного 

синдрому. При поступленні до стаціонару стан тяжкий, свідомість збережена, виражена загальна гіперестезія, позитивні 

менінгеальні симптоми. Дані лабораторних досліджень: гемограма: нейтрофільний лейкоцитоз, підвищення швидкості осідання 

еритроцитів; загальний аналіз ліквору: сірий, мутний, білок – 0,99 г/л, нейтрофільний плеоцитоз – 3498 в мм3, цукор – 1,7 

ммоль/л. При бактеріологічному дослідженні ліквору виділено Listeria monocytogenes. З моменту госпіталізації до стаціонару 

дитина отримувала антибактерійну терапію (меропенем – 1800 мг/д). Стан дитини покращився на 7-му добу перебування в 

стаціонарі, проте санації ліквору вдалося досягнути лише на 27-му добу лікування. 

Наведений клінічний приклад ілюструє тяжкий перебіг лістеріозу з розвитком менінгіту, затяжним перебігом хвороби та 

відсутністю чіткого паралелізму між загальним станом і динамікою змін в лікворі. Поліморфізм клінічних проявів та розмаїття 

варіантів перебігу часто створює труднощі у діагностуванні лістеріозу, що в свою чергу вимагає більш ретельного обстеження 

пацієнтів з проведенням відповідних бактеріологічних та серологічних тестів. 
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# 390. Age Pattern of Measles Incidence in Kirovohrad Oblast over the Period of 2016-2020 

Operchuk N.1, Zadorozhna V.2, Holovan A.1 
1SI Kirovohrad Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2SI Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of the NAMS of Ukraine 

 

In 2017, 21,315 cases of measles were reported in Europe, which is 4 times more than in the previous year (2016 – 5,273 cases). In 

2018, a record number was reported – 82,596 cases in 47 of 53 European countries, of which 72 were fatal. In Ukraine, 4,782 cases of 

measles were detected in 2017 – 47 times more than in the previous year (2016 – 102), and 53,219 in 2018, which is 522 times more 

than in 2016. Measles reported in Ukraine in 2018 accounted for 64.4% of the total in Europe. According to the World Health 

Organization (WHO), measles outbreaks will be reported until each country provides an immunization level that will fully protect the 

population. 

Study objectives: to study the age pattern of patients with measles and their vaccination status in Kirovohrad Oblast over the period of 

2016-2020. 

Methods: epidemiological (for the analysis of statistical forms No.1, No.2, monthly reports at WHO), statistical (method of variation 

statistics). 

In Kirovohrad Oblast during the study, the measles incidence was 2-6 times less than in Ukraine in the whole. There were 915 affected 

humans, of which 42.5% were children. In 2016, one case of measles was reported in a child. In 2017-2018, the incidence rate among 

children was 4.4-16.4 times higher than among adults: 8.3 and 125.1 per 100,000 of population, respectively. In 2018, the incidence 

among adults increased by 7.3%, and the incidence among children decreased by 24.5%. The incidence rate of children under 1 year 

was as follows: 23.0; 241.6 and 195.6 per 100,000 in 2017, 2018 and 2019, respectively. The incidence rate of children aged 1-4 years 

was 12.4 (2017); 150.9 (2018); 129.2 (2019); 0 (2020) per 100,000. Incidence rate of adolescents was 4.1 (2017); 129.2 (2018); 

284.1 (2019); 0 (2020) per 100,000. When analyzing the vaccination history, it was found that 8.4-23.8% of patients had 1-2 

vaccinations. Children up to one year old were unvaccinated; as well as 79.0% of children aged 1-4 years; 62.5% – aged 5-9 years; 

45.45% – aged 10-14 years; 10.0% – aged 15-17 years, and 15.5% of adults. 

In Kirovohrad Oblast, the incidence of measles remains a pediatric infection. The intensive involvement of vaccines in the epidemic 

process confirms the long-time gaps in immunization and requires immediate solving. 

 

# 390. Вікова структура захворюваності на кір у Кіровоградській області у 2017 -2020 рр.. 

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. Не зважаючи на сучасні досягнення медицини, вірусні інфекційні хвороби з крапельним механізмом передачі збудника 

залишаються важливою проблемою. На жаль, не зменшується значення вірусних інфекційних хвороб, які вважаються 

вакцинокерованими. Яскравим прикладом є кір, терміни елімінації якого в Європейському регіоні вже тричі подовжувалися 

(2010, 2015, 2020 рр.) та очевидно будуть подовжуватися й надалі. У 2018р. в 47-ми із 53-х країн Європи зареєстровано 

рекордну кількість випадків кору (82596), з них 72 летальні. В Україні з 2017р. реєструється широкомасштабна епідемія кору. 

Зареєстровані випадки кору у 2018р. (53219) складали 64,4% від усіх в Європі. В Кіровоградській області спостерігається 

загальна для України тенденція зростання частки дорослих серед захворілих, яка за період дослідження становила 57,5%. Мета 

дослідження полягала у вивченні вікової структури хворих на кір, їх вакцинального статусу у Кіровоградській області у 2017-

2020 рр. 

Методи. Описова епідеміологія (для аналізу статистичних форм, місячних звітів до ВООЗ); статистичний (метод варіаційної 

статистики). 

Результати. У Кіровоградській області за даний період захворюваність на кір була менша у 2-6 разів ніж в цілому по Україні. 

Захворіло 918 осіб, з них 57,5% дорослих. У 2017 р. зареєстровано 18 вип. (1,87 на 100 тис.), з них дітей 14 (8,29 на 100 тис.). У 

2018 р. зареєстровано 434 вип. (45,35 на 10 тис.), з них дітей 209 (125,12 на 100 тис. на 100 тис.). У 2019 р. – 466 вип. (49,62 на 

100 тис.),з них дітей 167 (99,96 на 100 тис.). У 2020 р. – 0 випадків. У 2017 – 2018 рр. захворюваність дітей була у 4,4-16,4 рази 

вища ніж серед дорослих. У 2018 р. захворюваність дорослих зросла на 7,3%, а дітей знизилась на 24,5% у порівнянні з 2017 р. 

Захворюваність дітей до 1 року: 23,0 (2017р.); 241,6 (2018р.);195,6 (2019р.). Захворюваність дітей 1-4 років: 12,4 (2017 р.); 

150,9 (2018 р.), 129,2 (2019р.). Захворюваність підлітків 15-17 рр.: 4,1(2017р.); 129,2 (2018р.); 284,1 (2019р.). При аналізі 

анамнезу щеплень встановлено, що 323 хворих (35,2%) не були щеплені; 98 (10,7%) щеплені 1 раз; 201 хворий щеплені двічі 

(21,9%); 296 хворих (32,2%) мали невідомий щеплювальний анамнез. 

Висновки. В області кір залишається дитячою інфекцією, але спостерігається загальна для України тенденція щодо зростання 

частки дорослих серед захворілих. Інтенсивне залучення до епідпроцесу щеплених викликає особливе занепокоєння та 

потребує проведення імунобіологічного моніторингу та при необхідності імунокорекції.   
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# 425. Relationship between Hepatitis B and C Infection in Hemodialysis Patients and Mortality 

Martynyuk L., Ruzhytska O. 

Ternopil National Medical University 

 

The number of patients suffering from viral hepatitis (VH) constantly increases in Ukraine and globally. The worldwide prevalence of 

viral hepatitis B (HB) and C (HC) are 3% and from 2 to 7%, respectively. In Ukraine, 3.3% and 13.5% of hemodialysis (HD) patients 

suffer from HB and HC, respectively. Currently, the impact of VH on mortality rate in HD patients is not sufficiently studied. 

This study aims to analyze the prevalence of viral HB and HC and their relationship with mortality in HD patients in Ternopil Oblast. 

Totally, 232 patients receiving HD in 5 dialysis centres of Ternopil Oblast in 2019 were examined. Of them, 27 (11.6%) patients died 

during the year. During this time, 47 (20.3%) new patients started hemodialysis. Enzyme-linked immunoassay (ELISA) was used to 

screen for VH in HD patients. In the case of a positive result for VH, the patients were examined by polymerase chain reaction (PCR) 

(qualitative and quantitative). 

The viral HB was present in 37 (15.9%) of HD patients, viral hepatitis C – in 15 (6.5%) patients, and both viral hepatitis B and C – in 2 

(0.9%) patients. Among deceased patients, HB and HC were detected in 10 (40%) and one (0.4%) patient, respectively. Mortality rates 

were 20.4% and 9.0% among HD patients with and without VH, respectively. No VH was detected in the new patients who started 

dialysis in 2019. 

The results demonstrate a high risk of VH among HD patients. The high percentage of VH among deceased patients confirms the 

adverse impact of this infection on survival. At world practice, 3D treatment for HC has shown positive result in patients with moderate 

and severe renal failure including HD patients. In 2017, 3D treatment was allowed in Ukraine but unfortunately was used only in a few 

HD patients. In order to improve the survival of HD patients, it is crucial to use the 3D treatment for HC widely. The data, on the one 

hand, demonstrate the necessity for hepatitis B vaccination before starting HD, and on the other hand, the need of safe treatment 

regimens for VH for HD patients, which can be promising not only for scientific but also economic reasons. 

 

# 425. Взаємозв'язок між інфікуванням гепатитами В та С та смертністю у гемодіалізних хворих 

Мартинюк Л., Ружицька О. 

Тернопільський національний медичний університет 

 

Кількість хворих на вірусний гепатит (ВГ) постійно збільшується в Україні, як і в усьому світі. У світі поширеність вірусних 

гепатитів B (ГB) та C (ГC) становить 3% та від 2 до 7% відповідно. В Україні 3,3% та 13,5% гемодіалізних (ГД) хворих 

страждають на ГВ і ГС відповідно. У даний час вплив ВГ на рівень смертності у хворих на ГД остаточно не з'ясовано. 

Дослідження має на меті проаналізувати поширеність вірусних гепатитів В і С та їх взаємозв’язок зі смертністю в ГД пацієнтів 

Тернопільської області. 

Обстежено 232 хворих, які отримували лікування ГД в 5 діалізних центрах Тернопільської області протягом 2019 року. З них 25 

(10,8%) хворих померло протягом року. Протягом цього часу 47 (20,3%) нових хворих розпочали лікування гемодіалізом. 

Імуноферментний аналіз був використаний для скринінгу ВГ у ГД хворих. У разі виявлення позитивного результату на 

інфікування ВГ хворих дообстежували за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (якісної і кількісної). 

ГВ виявлено у 37 (15,9%) пацієнтів, ГС – у 15 (6,5%) хворих, обидва вірусні гепатити були наявні у 2 (0,9%) пацієнтів. Серед 

померлих хворих гепатити В і С було виявлено у 10 (40%) та одного (0,4%) пацієнта відповідно. Рівень смертності становив 

20,4% та 9,0% серед ГД пацієнтів з та без ВГ відповідно. Серед хворих, які розпочали діаліз, ВГ не було виявлено. 

Отже, ГД пацієнти перебувають в зоні високого ризику інфікування ВГ. Високий відсоток інфікованості серед померлих хворих 

підтверджує несприятливий вплив інфікування на виживання. У світовій практиці 3D-терапія ГС показала позитивний результат 

у пацієнтів із середньою та тяжкою нирковою недостатністю, включаючи ГД пацієнтів. У 2017 році 3D-терапія була дозволена в 

Україні, але, на жаль, застосовувалася лише у кількох ГД пацієнтів. Для поліпшення виживання ГД пацієнтів важливо широко 

використовувати 3D-терапію для лікування ВГ. Отримані дані, з одного боку, демонструють необхідність вакцинації проти ГВ 

перед початком лікування ГД, з іншого, необхідність розробки безпечних схем лікування ВГ, що може бути перспективним не 

лише з наукової, але й економічної причин. 
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# 428. Manifestations of Meningococcal Infection Epidemic Process in Volyn Oblast Compared with Data in Ukraine and 

the Republic of Belarus 

Yenzhyievska I., Yanko N., Khomutinkina V. 

SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Meningococcal infection (MI) is the leading human disease caused by bacteria that remains relevant for all countries and climate zones, 

including Ukraine, due to the severity of the disease and the registration of the fatal cases. 

The objective is to study and compare the manifestations of the epidemic process of MI in Volyn Oblast of Ukraine and the Republic of 

Belarus. 

The data of state statistical reporting were analyzed: form F-zdorov for 2013-2019, epidemiological investigation records of 86 MI cases 

in the oblast, as well as the MI incidence data from the Belarus State Medical University.  

The MI epidemiological process in Volyn Oblast had different intensity, uneven distribution in space, time, and among population 

groups. The incidence varies from 2.0 per 100 thousand population in 2013 to 1.45 in 2019, however, these indicators (except for 

2017) exceed the national average (1.02-0.71 per 100 thousand population) every year. The incidence rate has decreased from 1.1 to 

0.6 per 100 thousand population in the Republic of Belarus over the past 7 years, and they almost repeat the average for Ukraine. Ten 

(10) people died in the oblast (11.6%) during the study period, the case-fatality rate among children under one year was 14%, which 

was lower than in Ukraine. There was a decrease in MI case-fatality in Belarus rate from 5.3% in 2018 to 13.1 in 2016. The proportion 

of the children in the incidence structure of cases in Volyn Oblast amounted to 87%, which corresponds to the average in Ukraine, 

while in the Republic of Belarus is was 79%. Meningococcemia predominates, 78% (in Ukraine – 67%, in Belarus – 71%) in the 

structure of clinical forms. The etiological verification indicator for MI was 44%. Serogroup B meningococci predominated in the 

structure of the isolated strains – 39%, untyped strains – 21%; in Belarus – 34.6% and 31.6%, respectively. 

Taking into consideration the transborder location of the oblast, the increase of population migration, including from countries with a 

high MI incidence, high case-fatality rate, the absence of expressed cyclicity and the inability of epidemiological forecasting, there is a 

need to improve the epidemiological surveillance of MI. 

 

# 428. Прояви епідемічного процесу менінгококової інфекції у Волинській області в порівнянні із даними в 

Україні та Республіки Білорусь 

Єнжиєвська І., Янко Н., Хомутінкіна В. 

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України 

 

Менінгококова інфекція (МІ) є ведучим бактеріальним антропонозом в усьому світі, в тому числі і в Україні, що пов’язано із 

тяжкістю захворювання та реєстрацією летальних випадків. Neisseria meningitides, будучи етіологічним фактором МІ, є єдиним 

збудником, котрий може викликати епідемію бактеріальних менінгітів. Мета роботи: вивчення та порівняння проявів 

епідемічного процесу МІ в Україні, у Волинській області та, у зв’язку із наявністю спільного державного кордону, в Республіці 

Білорусь. 

Проаналізовано дані державної статистичної звітності щодо захворюваності та лабораторної діагностики МІ за 2013-2019 рр., 

Карти епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання 86 хворих області, дані Білоруського державного 

медичного університету щодо захворюваності на МІ.  

Динаміка захворюваності на МІ у Волинській області коливається від 2,0 на 100 тис. нас. у 2013 р. до 1,45 у 2019 р., ці 

показники щорічно (крім 2017 р.) перевищують середньодержавні (1,02-0,71 на 100 тис. нас.). В Республіці Білорусь за останніх 

7 років показники захворюваності знизились із 1,1 до 0,6 на 100 тис. нас. і майже повторюють середні по Україні. За 

проаналізований період в області померло 10 осіб (11,6% від захворілих), показник летальності серед дітей до 1 року становить 

14% (n=2), що нижче від середнього по Україні. Летальність від МІ в Білорусі, за період який вивчається, коливається в межах 

від 5,3% (2018р.) до 13,1 (2016р.). Частка дитячого населення в структурі захворюваності на Волині становила 87%, що 

відповідає середньому по Україні, у Республіці Білорусь – 79%. В структурі клінічних форм превалюють генералізовані форми – 

78% (в Україні – до 67%, в Білорусі – 71%). Показник етіологічної верифікації МІ становив 44%. В структурі виділених штамів 

переважали менінгококи серогрупи В – 39% та нетиповані – 21%; в Білорусі – 34,6% і 31,6% відповідно. 

Приймаючи до уваги транскордонне розташування області, збільшення міграції населення, в тому числі із країн з високим рівнем 

захворюваності на МІ, високу летальність та відсутність вираженої періодичності , існує необхідність посилити епідеміологічний 

нагляд щодо виявлення груп ризику та факторів, котрі можуть сприяти поширенню МІ. 

  



Public Health – Громадське здоров’я 
Without Presentation – Без доповіді 

199 
 

# 525. Chicken Fillet as a Probable Cause of Salmonellosis Outbreak at the Wedding, Lviv Oblast, Ukraine, 2019 

Makyeyev S.1,2, Brezetska O.1,3, Verovchuk B.1, Myroniuk M.4 
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
2Head Department of the SSUFSCP in Poltava Oblast; 
3SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 
4SI Chernivtsi Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

In November 2019, public health authorities reported that 25 people who attended a wedding in Lviv Oblast were hospitalized with 

diarrhea and vomiting. We initiated an investigation to identify the source and mode of transmission. 

We conducted a case-control study and defined cases as people who ate food at the wedding and reported diarrhea (>3 times per day) 

and at least one of the following symptoms: abdominal pain, vomiting or nausea. Controls ate food at the wedding and did not report 

any symptom. We interviewed the cases and controls with a standardized questionnaire about food items, which they ate, and presence 

of symptoms. We interviewed cooks and banquet organizers about the food preparation and storage. Odds ratio (OR) was calculated 

for each food and logistic regression was applied to food items with p<0.10. 

We interviewed 92 of the 132 people attending the wedding, among those 37 additional persons with the symptoms were identified. 

There were 62 cases and 30 controls. The highest OR were for Caesar salad with chicken, chicken and pork barbecue and zucchini rolls 

with feta. Caesar salad with chicken (OR 18; CI 1,7-186) and chicken barbecue (OR 8; CI 1,2-49,1) remained high after logistic 

regression. Salmonella enteritidis was isolated from 5/25 (20%) hospitalized patients, 0/18 cooks and from chicken and pork barbecue. 

The main batch of chicken fillet was purchased from a regular supplier. Additional chicken was bought from a retail store and used in 

the Caesar salad and chicken barbeque. Chicken fillet remained in a dry marinade for two hours prior to cooking in the electric oven. 

Meat and vegetables were prepared in the same area. Cutting utensils were not labeled. Raw chicken was not available for testing. 

Chicken fillet is the most likely cause of the outbreak. There were several hygiene violations in the restaurant and cooks poorly handled 

the food. This allowed growth of salmonella and cross contamination of other food. 

We recommended a proper food handling to cooks. This investigation showed benefits of using the analytical epidemiology for 

identification of infection source. 

 

# 525. Куряче філе – ймовірна причина спалаху сальмонельозу на весіллі, Львівська область, Україна, 2019 

Макєєв С.1,2, Брезецька О.1,3, Веровчук Б.1, Миронюк М.4 
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області; 
3ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 
4ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

В листопаді 2019 року заклади охорони здоров’я повідомили про 25 госпіталізованих осіб з діареєю та блюванням, які 

відвідували весілля на Львівщині. Ми розпочали розслідування з метою пошуку джерела та шляхів передачі. 

Ми провели дослідження випадок-контроль і визначили випадками осіб, які вживали страви з банкету і повідомляли про діарею 

(> 3 разів на день) і принаймні один із симптомів: гарячка, біль у животі, блювання. Контролі вживали страви з банкету, але не 

відзначали жодного з цих симптомів. Ми опитали випадки і контролі про вживання страв і наявність симптомів, використовуючи 

стандартизовану анкету. Опитали кухарів і організаторів банкету про приготування та зберігання їжі. Співвідношення шансів 

(СШ) розраховано для кожної страви й логістичну регресію для страв з р <0,10. 

Ми опитали 92 з 132 осіб, які відвідували весілля, додатково виявлено 37 осіб, в яких були симптоми захворювання. Загалом, 62 

особи відповідали визначенню випадку і 30 контролів. Найвищими СШ були для салату «Цезар» з куркою, шашлику з курятини і 

свинини, рулетиків з цукіні і фетою. СШ для салату «Цезар» (СШ 18; ДІ 1,7-186) і шашлику з курятини (СШ 8; ДІ 1,2-49,1) 

залишилися високим після логістичної регресії. Salmonella enteritidis виділена у 5/25 (20%) госпіталізованих осіб, 0/18 поварів і з 

шашлику з курятини і свинини. Основна партія курячого філе закуплена в постійного постачальника і дозакуплена в 

роздрібному магазині і використана в салаті «Цезар» і шашлику. Куряче філе залишалося в сухому маринаді дві години до 

готування в електричній духовці. Обробка сирих овочів проводилася у м’ясному цеху. Інвентар для приготування не був 

промаркований. Дослідити сировину не вдалося. 

Куряче філе – найімовірніша причина спалаху. В ресторані були порушені гігієнічні вимоги поводження з харчовими продуктами 

і технологія приготування страв. Це сприяло розвитку і накопиченню сальмонел і перехресній контамінації інших продуктів. 

Рекомендовано належне поводження з продуктами для кухарів. 

Це дослідження показало переваги використання аналітичної епідеміології для ідентифікації джерела інфікування. 
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# 527. Low Detection of Hepatitis C among Risk Groups, Volyn Oblast, Ukraine, 2018 

Polukhtovych O.1, 3, Ivanchuk I.2, Yanko N.3 
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
3SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine  

 

In 2018, the Volyn Oblast ranked first in the prevalence of hepatitis C (HC) among the Oblasts bordering EU member states with an 

indicator of 214 per 100 000 population with an average rate of 196 per 100 000 in Ukraine. A screening for risk groups (RG) has not 

implemented in Ukraine. The absence of this screening raises the issue of insufficient detection of hepatitis C. We analyzed the antibody 

for HC (anti-HCV) detection rates among different RG in the Volyn Oblast. 

Surveillance data was obtained from statistical reporting form #40 in the Volyn Oblast for 2018, that summarizes data provided from 

the blood donation centers, medical facilities and Oblast Laboratory Center. Detection rates of anti-HCs in blood donors, pregnant, 

medical workers, patients with prolonged hospital stay, patients with chronic liver illnesses and gastro-intestinal (GI) tract diseases and 

injecting drug users (IDU) were calculated.  

Testing of blood donors for anti-HCs antibodies is mandatory in Ukraine. In Volyn Oblast, from 22,640 tested persons 76% were blood 

donors and 128 (0.7%) detected anti-HCs compared to overall 0.7% in Ukraine. Out of 3500 estimated number IDU 3% were tested, 

anti-HC was detected in 26 (25%) persons compared to 9% in Ukraine. Out of 11,316 registered pregnant women 5% were tested and 

in 5 (1%) of cases anti-HCs was detected. 

The detection rate in medical workers is 1/96 (1.04%), in patients with prolonged hospital stay – 338/1622 (21%) compared to overall 

8% in Ukraine, in patients with chronic liver illnesses – 84/492 (17%) compared to 7% in Ukraine and GI tract diseases – 53/261 (20%) 

compared to 4% in Ukraine. Detection of anti-HCs among pregnant and medical workers in Volyn Oblast less than in Ukraine (1% vs 

2% and 1% vs 3%, accordingly). 

Identified low anti-HCs detection rate among medical workers and pregnant compared to Ukraine might be due to low number of 

tested. We recommended a mandatory selective screening of medical workers and pregnant to allow more complete and early detection 

of hepatitis C.  

 

# 527. Низьке виявлення гепатиту С серед груп ризику, Волинська область, Україна, 2018 р. 

Полухтович О.1,3, Іванчук І.2, Янко Н.3 
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»; 
3ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

У 2018 році Волинська область знаходилась на першому місці по поширеності гепатиту С (ГС) серед областей, які межують з 

країнами-членами ЄС з показником 214 на 100 000 населення при середньому по Україні 196. В Україні не запроваджувався 

скринінг груп ризику (ГР). Відсутність скринінгу піднімає питання недостатності виявлення ГС. Ми проаналізували показник 

виявлення антитіл до вірусу ГС (анти-НСV) при тестуванні ГР у Волинській області. 

Дані епіднагляду отримані з статистичної форми №40 по зазначеній області за 2018 рік, яка підсумовує дані, які надають 

установи служби крові, заклади охорони здоров’я та обласний лабораторний центр. Показники виявлення анти-НСV у донорів 

крові, вагітних, медичних працівників, хворих тривало перебуваючих на стаціонарному лікуванні, споживачів ін’єкційних 

наркотиків (СІН), хворих з хронічними захворюваннями печінки, хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ШКТ) 

розраховані. 

Тестування донорів крові на анти-HCV є обов'язковим в Україні. У Волинській області із 22 640 протестованих осіб 76% – донори 

крові та 128 (0,7%) з них позитивні на анти-HCV, що на рівні  загального показника по Україні. З 3500 оціночної чисельності СІН 

обстежено 3%, у 26 (25%) виявлені анти-HCV в порівнянні із 9% по Україні. Із 11 316 вагітних тестовано 5%, у 5 (1%) виявлені 

анти-НСV. 

Показник детекції анти-НСV у медпрацівників – 1 (1,04%), хворих, тривало перебуваючих на стаціонарному лікуванні – 338 

(21%) в порівнянні із загальними 8% по Україні, хворих з хронічними захворюваннями печінки – 84 (17%) в порівнянні із 7% по 

Україні, хворих з захворюваннями ШКТ – 53 (20%) в порівнянні із загальними 4% по Україні. Виявлення позитивних серед 

вагітних і медичних працівників нижче, ніж по Україні (1% проти 2% та 1% проти 3% відповідно). 

Ідентифікований низький показник виявлення анти-HCV серед медичних працівників та  вагітних у Волинській області в 

порівнянні з Україною може пояснюватись малою кількістю протестованих. Ми рекомендували обов'язковий селективний 

скринінг медичних працівників і вагітних, щоб зробити можливим більш повне та раннє виявлення ГС. 
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# 569. Some Aspects of Sever Tuberculosis Pathomorphology among Children of Kharkiv Oblast 

Bocharova T.1, Porosha N.2, Ippolitov D.1, Yurchenko I.2 
1Kharkiv National Medical University 
2Kharkiv Regional Children’s Infection Clinical Hospital 

 

Over the past five years in Ukraine, the proportion of childhood tuberculosis (TB) cases among all new cases has varied from 1.7 to 

2.8%. In Kharkiv Oblast, а death of a child under the age of 17 from newly detected TB is recorded almost every year. The purpose of 

the study is to reveal risk factors that contribute to a generalization of primary TB in children and determine pathomorphological 

features of tuberculous process. 

Case histories and autopsy protocols of children with TB, who were treated at an intensive care unit of Kharkiv Regional Children's 

Infectious Clinical Hospital (RChICH) in 2015-2019 were analyzed. 

The average age of ill children who underwent treatment in the intensive care unit during the study period was 14.4±2.9 months, 

62.5% of them were boys. It should be noted that all children had a negative Mantoux test. No data regarding tuberculosis vaccination 

was available in 37.5% of children, while other children (62.5%) were not vaccinated. Analyzing lethality (4 cases), signs of miliary TB 

were dominant in 3 of 4 autopsy cases with the presence of specific tuberculosis granulomas of different maturity in multiple organs 

(lungs, spleen, kidneys, and liver). In 1 case, active destructive TB of lungs was accompanied by basilar tuberculous 

meningoencephalitis. The infectious process was characterized by an enlargement of different groups of lymph nodes with the 

development of tuberculous lymphadenitis in all cases. The severity of tuberculosis infection was additionally exacerbated by nonspecific 

complications and concomitant pathology. 

Generalized forms with the development of miliary TB predominantly caused by hematogenous dissemination prevailed among pediatric 

TB patients who underwent treatment in the intensive care unit of the RChICH in Kharkiv. The absence of vaccination combined with 

the presence of concomitant pathology contributed to a more severe course of the disease.  

Further study of the problem of tuberculous infection in children will facilitate early diagnosis and prevention of fatal TB complications. 

 

# 569. Окремі аспекти патоморфозу тяжких форм туберкульозу серед дітей Харківської області 

Бочарова Т.1, Пороша Н.2, Іпполітов Д.1, Юрченко І.2 
1Харківський національний медичний університет 
2Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня  

 

За останні п’ять років в Україні частка випадків дитячого туберкульозу (ТБ) серед усіх нових випадків варіювала від 1,7 до 2,8%. 

В Харківській області практично кожного року фіксується смерть дитини до 17 років від вперше виявленого ТБ. Метою 

дослідження є вивчення факторів ризику, що сприяють генералізації первинного ТБ у дітей та визначення патоморфологічних 

особливостей туберкульозного процесу.  

Проаналізовані історії хвороби та протоколи розтину дітей, хворих на ТБ, що знаходилися на лікуванні у реанімаційному 

відділенні Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні (ОДІКЛ) м. Харкова у 2015-2019 рр.  

Середній вік хворих дітей, що перебували на лікуванні в реанімаційному відділенні лікарні за вивчений період склав 14,4±2,9 

місяці, серед яких 62,5% склали хлопчики. Слід відзначити, що всі діти мали негативну реакцію Манту, дані за вакцинацію проти 

туберкульозу були відсутні у 37,5% дітей, решті дітей (62,5%) вакцинація не була проведена. Аналізуючи летальність (4 

випадки), ознаки міліарного ТБ були домінуючими у 3 з 4 померлих з наявністю специфічних туберкульозних гранульом різної 

ступені зрілості у багатьох органах (легенях, селезінці, нирках та печінці). В одному випадку діагностовано базилярний 

туберкульозний менінгоенцефаліт на тлі активного деструктивного ТБ у легенях. Слід зазначити, що у всіх померлих хвороба 

супроводжувалася збільшенням різних груп лімфовузлів з розвитком туберкульозного лімфаденіту. Тяжкість перебігу 

туберкульозної інфекції посилювалася неспецифічними ускладненнями й супутньою патологією. 

Серед хворих на ТБ дітей, що знаходились на лікуванні у реанімаційному відділенні ОДІКЛ м. Харкова, переважали 

генералізовані форми з розвитком міліарного ТБ, обумовлені в першу чергу гематогенною дисемінацією. Відсутність вакцинації, 

наявність супутньої патології сприяли більш тяжкому перебігу захворювання. Подальше вивчення проблеми туберкульозної 

інфекції у дітей буде сприяти своєчасній діагностиці та профілактиці смертельних ускладнень ТБ. 
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# 602. Clinical and Epidemiological Profiles of Persons with Chemoresistant Tuberculosis in Dnipropetrovsk Oblast 

Hrankina N.1, Marchenko N.1, Butkovska N.1, Yalenko V.1, Lytvynenko N.2 

1Dniropetrovsk Oblast Clinical Treatment and Prophylactic Association “Phthisiology” of the Dnipropetrovsk Oblast Council 
2SI F.H. Yanovskyi National Institute of Phthisiology and Pulmonology of the NAMS of Ukraine 

 

Introduction. Efforts in fighting tuberculosis (TB) have made significant progress in Ukraine under the leadership of the STOP-TB 

Partnership and the World Health Organization. However, the emergence of mutated Mycobacterium tuberculosis strains resistant to 

major TB drugs (TBD) is a threat to TB control efforts. Knowledge of the clinical and epidemiological characteristics of patients with 

chemoresistant tuberculosis (CRTB) is necessary for the development of therapeutic policies to fight this disease. 

Methods. A retrospective analysis of the data of statistical forms on the CRTB incidence in Dnipropetrovsk Oblast in 2009-2020 and the 

electronic registry of TB patients (e-TB Manager) was performed. Determination of the resistance profile was carried out by the method 

of molecular diagnostics using GeneXpert automatic modular analyzer. Statistical data processing was performed using StatSoft's 

Statistica 6.0 software. 

Results. Among 9560 evaluated cases, patients aged 20-49 years (75.1%), men (73.6%) prevailed. Most patients (97.8%) had 

pulmonary TB. Positive results of serological testing for HIV were detected in 34.8% of cases. Primary resistance was registered in 

35.7% of assessed cases, and a secondary one – in 64.3%. Resistance to rifampicin (R) and isoniazid (H) was found in 34.8% of 

“naive” patients and in 65.2% of previously treated patients. Enhanced resistance was diagnosed in 26.7% and 73.5% of cases, 

respectively. Contact with a patient with CRTB was reliably established in 23.5% of cases, stay in places of imprisonment in 13.1% of 

cases. The average number of contacts with the index case of CRTB - 2.3. 

Conclusions. Secondary drug resistance was observed 2 times more often than the primary one showing that previous treatment was 

prerequisites for resistance. The above actualizes the use of controlled treatment strategy with short-term TBD regimens, as well as the 

need for culture and sensitivity tests for early diagnosis of drug resistance. 

 

# 602. Клініко-епідеміологічні профілі осіб з хіміорезистентним туберкульозом у Дніпропетровській області 

Гранкіна Н.1, Марченко Н.1, Бутковська Н.1, Яленко В.1, Литвиненко Н.2 

1КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради»; 
2ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» 

 

Вступ. Під керівництвом Партнерства «STOP-TB» і Всесвітньої організації охорони здоров’я зусилля по боротьбі з туберкульозом 

(ТБ) дозволили досягти значного прогресу в Україні. Однак поява мутованих штамів Mycobacterium tuberculosis, стійких до 

основних протитуберкульозних препаратів (ПТП), є загрозою зусиллям з контролю ТБ. Знання клініко-епідеміологічних 

характеристик пацієнтів з хіміорезистентним туберкульозом (ХРТБ) необхідно для розробки терапевтичних політик по боротьбі з 

цим захворюванням. 

Методи. В роботі проведено ретроспективний аналіз даних щодо захворюваності на ХРТБ статистичних форм по 

Дніпропетровській області за 2009 – 2020 рр. та електронного реєстру хворих з ТБ (е-ТВ manager). Визначення профілю 

резистентності здійснювалось методом молекулярної діагностики за допомогою автоматичного модульного аналізатору 

GeneXpert. Статистичну обробку даних проводили з програмним продуктом Statistica 6.0 компанії StatSoft. 

Результати. Серед 9560 оцінених випадків переважали пацієнти у віці 20 - 49 років (75,1%), чоловіки (73,6%), а також. 

Більшість захворілих (97,8%) мали ТБ легень. Позитивна серологія до ВІЛ встановлена у 34,8% випадків. Первинна 

резистентність зареєстрована у 35,7% осіб, вторинна – 64,3%. Резистентність до Рифампіцину (R) та Ізоніазіду (H) – виявлена у 

34,8% наївних пацієнтів та у 65,2% пацієнтів, які раніше лікувались. Розширену резистентність діагностовано у 26,7% та 73,3% 

випадків. Достовірно встановлено контакт з хворим на ХРТБ у 23,5% випадків, перебування у місцях позбавлення волі у 13,1% 

випадків. Середнє число контактних осіб з індексним випадком ХРТБ – 2,3. 

Висновки. Вторинна лікарська стійкість спостерігалась у 2 рази частіше, ніж первинна, демонструючи, що попереднє лікування 

є передумовами резистентності. Зазначене актуалізує застосування стратегії контрольованого лікування короткотривалими 

схемами ПТП, а також необхідність проведення посівів та тестів чутливості для ранньої діагностики лікарської стійкості. 
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# 700. Analysis of Kaposi's Sarcoma Cases in Lviv Oblast for 2013-2020 

Ben I., Vasylyev M. 

Lviv Oblast Public Health Center 

 

According to the level of HIV/AIDS, Ukraine has one of the first places in Europe. One of the main risk groups for HIV infection are men 

who have sex with men, among which a dangerous opportunistic disease is Kaposi's sarcoma (KS). The prevalence of morbidity in the 

KS in Europe is 0.3-0.8 per 100 thousand population.  

The purpose of our work was to determine the proportion and severity of KS cases among HIV-infected patients of the Lviv Public 

Health Center for 2013-2020.  

By the method of retrospective epidemiological analysis, 16 cases of KS, which were on ambulatory treatment in the Lviv Public Health 

Center in 2013-2020 were analyzed. The HIV Registry software was used for statistical processing of the results. 

The proportion of patients with IC was 0.47% among ambulatory patients in the Lviv Public Health Center. All patients were male. The 

average age was 41,9±2,9 and ranged from 21 to 58 years. When applying to treatment in 68.7% of patients CD4 levels exceeded 200 

cells/ml and showed skin manifestations of KS. All were assigned an ART with the following positive dynamics in 75.0% of patients. 

In 3 (18.8%) patients, there was a severe damage to the internal organs and a CD4 level below 100 cells/ml. These cases ended 

lethally. 

In Lviv Oblast, the proportion of KS among ambulatory patients in the Lviv Public Health Cente is 0.47%. Early treatment and 

administration of ART increases the life expectancy of patients. Only patients with KS who were on an outpatient treatment in the Lviv 

Public Health Center were analyzed. 

 

# 700. Аналіз випадків саркоми Капоші у Львівській області за 2013-2020 рр. 

Бень І., Васильєв М. 

КНП Львівської обласної ради «Львівський обласний центр громадського здоров’я»  

 

За рівнем захворюваності на ВІЛ/СНІД Україна посідає одне з перших місць у Європі. Однією з основних груп ризику інфікуванні 

ВІЛ є чоловіки, які мають секс з чоловіками, серед яких небезпечною опортуністичною хворобою є саркома Капоші (СК). 

Поширеність захворюваності на саркому Капоші у Європі 0,3-0,8 на 100 тис. населення. 

Метою нашої роботи було визначити частку та важкість перебігу саркоми Капоші серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів КНП ЛОР 

«Львівський обласний центр громадського здоров’я» (КНП ЛОР ЛОЦ ГЗ) за 2013-2020 роки. 

Методом ретроспективного епідеміологічного аналізу 16 хворих з саркомою Капоші, які перебували на амбулаторному лікуванні 

у КНП ЛОР ЛОЦ ГЗ у 2013-2020 роках були проаналізовані. Для статистичної обробки результатів використано програмне 

забезпечення HIV Registry. 

Частка хворих з СК становить 0,47% серед амбулаторних пацієнтів КНП ЛОР ЛОЦ ГЗ у 2013-2020 роках. Усі пацієнти були 

чоловічої статті. Середній вік становив 41,9±2,9 та коливався від 21 до 58 роки. При зверненні за медичною допомогою у 68,7% 

пацієнтів рівень СД4 перевищував 200 кл/мл і у них спостерігались прояви саркоми Капоші на шкірі. Усім було призначено АРТ з 

наступною позитивною динамікою у 75,0% пацієнтів. 

У 3 (18,8%) пацієнтів були важкі ураження внутрішніх органів та рівень СД4 нижче 100 кл/мл. Ці випадки закінчились летально. 

У Львівській області частка саркоми Капоші становить 0,47% серед амбулаторних пацієнтів КНП ЛОР ЛОЦ ГЗ. Раннє звертання 

та призначення АРТ підвищує тривалість життя пацієнтів. Проаналізовано лише пацієнти з саркомою Капоші, які перебували на 

амбулаторному лікуванні в КНП ЛОР ЛОЦ ГЗ. 
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# 703. Vaccination Status Peculiarities of Measles Patients in Chernivtsi Oblast 

Paduraru Yu.1, Myroniuk M.1, Hopko N.1, Kolesnikova I.2 
1SI Chernivtsi Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 
2Bogomolets National Medical University 

 

An increase in the intensity of the measles epidemic process occurred in Chernivtsi Oblast in 2006, 2012, and 2017-2019. 

The objective of the research was to study the peculiarities of the vaccination status of measles patients during periods of epidemic 

incidence increase. 

A descriptive and evaluative technique of the epidemiological method, statistics on infectious diseases, data on measles surveillance, 

and the results of epidemiological investigations were used in the study. 

The intensity of the measles epidemic process in the oblast increased to the epidemic level in 2006, 2012, 2017-2019. The incidence 

rate per 100 thousand population made up in 2006 – 71, 2012 – 46, 2017 – 32, 2018 – 366, 2019 – 310. The incidence rate was 2 per 

100 thousand population between the epidemic rises. The increase of the measles incidence was due to the significant involvement of 

children and adults in the epidemic process against the background of a decrease in collective immunity to measles due to low 

vaccination coverage because of vaccine shortage and parental refusals. The major load of diseases occurs in children under the age of 

5. 47% of patients in 2006 and 46% in 2012 were previously vaccinated twice, 16% and 22% respectively had one vaccination, 12% 

and 13% were not vaccinated. The proportion of patients who had no history of any vaccination among the sick in 2017 was 49%, one 

vaccination – 23%, two vaccinations – 28%. There was a tendency in 2019 towards a decrease in the number of patients who had 

never been vaccinated (up to 29%), those who had a history with two vaccinations (32%) started to get sick more often. 

The measles epidemic situation in Chernivtsi Oblast remains unfavorable. Up to 71% of patients were not vaccinated against measles or 

received only one dose of the vaccine. The approval of the National Immunization Program is still relevant. The prospect of further 

research is to determine the factors affecting the incidence rate among vaccinated. 

 

# 703. Особливості щеплювального статусу хворих на кір в Чернівецькій області 

Падурару Ю.1, Миронюк М.1, Гопко Н.1, Колеснікова І.2 
1ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» 
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

В Чернівецькій області зростання інтенсивності епідемічного процесу з кору відбувалося у 2006, 2012, 2017-2019 рр. 

Метою дослідження є вивчення особливостей щеплювального статусу хворих на кір у періоди епідемічного зростання 

захворюваності. 

У дослідженні використано описово-оціночний прийом епідеміологічного методу, статистичні дані про інфекційну 

захворюваність, дані епіднагляду за кором, результати епідеміологічних  обстежень осередків (облікова форма 357/о).  

Інтенсивність епідемічного процесу з кору в області зростала до рівня епідемічного у 2006, 2012, 2017-2019 рр. Показники 

захворюваності на 100 тис. нас. становили у 2006 – 71; 2012 – 46; 2017 – 32; 2018 – 366; 2019 – 310. Між епідемічними 

підйомами рівень захворюваності був до 2 на 100 тис. нас. Зростання захворюваності на кір зумовлено значним залученням у 

епідпроцес дітей та дорослого населення на фоні зниження колективного імунітету до кору за рахунок низьких обсягів 

охоплення щепленнями внаслідок браку вакцинних препаратів, через відмови батьків. Основний тягар захворювань припадає на 

дітей у віці до 5 років. 47% захворілих у 2006 р. та 46% у 2012 р. були раніше щепленими дворазово, 16% та 22% відповідно 

мали одне щеплення, 12% та 13% – не були щеплені. Серед тих, що хворіли у 2017 році, частка хворих, які в анамнезі не мали 

жодного щеплення становила 49%, мали одне щеплення – 23%, два щеплення – 28%. У 2019 році простежується тенденція до 

зменшення кількості хворих, які жодного разу не щеплені (до 29%), частіше стали хворіти ті, які мають в анамнезі два щеплення 

(32%). 

Епідемічна ситуація з кору в Чернівецькій області залишається неблагополучною. Серед захворілих до 71% були не щеплені від 

кору або отримали  одну дозу вакцини. Причиною збільшення кількості хворих у періоди епідемічного зростання захворюваності 

було зниження колективного імунітету до кору. Нагальним є затвердження Національної програми імунопрофілактики. 

Перспективою подальших досліджень є визначення факторів, що впливають на рівень захворюваності серед щеплених. 
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# 735. Chlamydial Infection in Women of Kyiv Oblast 

Horban N.1, Vorobiova O.2, Pokanievych T.2, Lynchak O.3 
1SI Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine; 
2Kyiv Oblast Center for Mother and Child Health of the Kyiv Oblast Council; 
3SI O.M. Marzieiev Institute for Public Health of NAMS of Ukraine 

 

TORCH infections were identified as priority risk factors for the occurrence of reproductive losses of genetic etiology according to the 

results of genetic monitoring (1999-2003) in the Kyiv oblast. Since then, women of reproductive age have been examined at the Kyiv 

Oblast Center for Mother and Child Healthof Kyiv Oblast Council to identify these infections and their further treatment. One of the most 

widespread is chlamydial infection (CI), which complicates the onset and course of pregnancy, can lead to disruption of its 

development, premature birth and affect the health of the child. Therefore, the objective of this paper was to estimate the CI 

prevalence among women in the Kyiv oblast.  

The CI incidence in women was calculated for 1000 women of 18 years and older according to the Ministry of Health of Ukraine data in 

2010-2017. The CI frequency was also analyzed in pregnant women with a burdened gynecological history who applied for help to the 

Kyiv Oblast Center for Mother and Child Health during the same period. Laboratory studies on CI were carried out using enzyme-linked 

immunosorbent assay with the sequential determination of IgA and IgG class serum antibody levels using the test system DIA-

Chlamidia (PJSC NPK DIAPROF-MED). 

In 2010-2017, the CI incidence of women in the Kyiv oblast was higher than the all-Ukrainian indicator (1.92±0.02 versus 

0.79±0.01‰). In addition, if the incidence of CI in the oblast in 2014-2017 compared with 2010-2013 increased from 1.83±0.02 to 

2.01±0.03 ‰ (p<0.001), then in Ukraine, it decreased from 0.91±0.01 to 0.65±0.01 ‰ (p<0.001). 

Positive levels of IgG class antibodies were found in 29.82±1.01% of pregnant women with a burdened gynecological history and in 

21.31±1.04% – IgA. Moreover, there was an increase in the proportion of pregnant women with positive IgG values (from 28.72±1.11 

to 34.54±2.41%, p=0.03) during 2014-2017 compared with 2010-2013 period, whereas the frequency did not change significantly 

(20.72±1.17 versus 23.22±2.21%, respectively, p=0.34) for IgA.  

The CI incidence increase among women in the Kyiv oblast requires a deeper study of this pathology incidence among other categories 

of women, as well as the analysis of other TORCH infections. 

 

# 735. Хламідійна інфекція у жінок Київської області 

Горбань Н.1, Воробйова О.2, Поканєвич Т.2, Линчак О.3 
1ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; 
2КЗ Київської обласної ради «Київський обласний центр охорони здоров’я матері та і дитини»; 
3ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» 

 

TORCH-інфекції, за результатами генетичного моніторингу (1999-2003 рр.) у Київській області, були визначені пріоритетними 

чинниками ризику виникнення репродуктивних втрат генетичної етіології. Відтоді на базі КЗ КОР «КОЦОЗМіД» проводиться 

обстеження жінок репродуктивного віку з метою виявлення цих інфекцій та їх подальшого лікування. Однією з найпоширеніших 

є хламідійна інфекція (ХІ), яка ускладнює настання та перебіг вагітності, може призвести до порушення її розвитку, передчасних 

пологів та мати вплив на здоров’я дитини. Тому метою даної роботи було оцінити поширеність ХІ в Київській області серед 

жінок.  

Захворюваність жінок на ХІ розраховувалась на 1000 жінок 18 і старше років за даними МОЗ України за 2010-2017 рр. Також 

аналізувалась частота ХІ серед вагітних з обтяженим гінекологічним анамнезом, які звернулися за допомогою до КЗ КОР 

«КОЦОЗМіД» за цей же період. Лабораторні дослідження на ХІ проводилось із застосуванням імуноферментного аналізу з 

послідовним визначенням рівнів концентрацій сироваткових антитіл класу IgA та IgG за допомогою тест системи DIA-Chlamidia 

(ЧАО «НПК» ДИАПРОФ-МЕД). 

У 2010-2017 рр. захворюваність жінок на ХІ в Київській області була вищою ніж загальноукраїнський показник (1,92±0,02 проти 

0,79±0,01‰). Окрім того, якщо в області у 2014-2017 порівняно з 2010-2013 рр. захворюваність на ХІ зросла з 1,83±0,02 до 

2,01±0,03‰ (р<0,001), то в Україні зменшилась з 0,91±0,01 до 0,65±0,01‰ (р<0,001). 

У 29,82±1,01% вагітних жінок з обтяженим гінекологічним анамнезом були виявлені позитивні значення рівнів концентрації 

антитіл класу IgG, а у 21,31±1,04% – IgA. При цьому у 2014-2017 порівняно з 2010-2013 рр. відмічалося зростання частки 

вагітних з позитивними значеннями IgG (з 28,72±1,11 до 34,54±2,41%, р=0,03), тоді як для результатів щодо IgA частота 

суттєво не змінилася (20,72±1,17 проти 23,22±2,21% відповідно, р=0,34).  

Зафіксоване в Київській області зростання захворюваності на ХІ серед жінок потребує більш глибокого вивчення частоти такої 

патології серед інших категорій жінок та аналізу інших TORCH-інфекцій.  

 

  



Public Health – Громадське здоров’я 
Without Presentation – Без доповіді 

206 
 

# 746. Study of the Impact of HIV/Hepatitis Co-Infection on the Survival and Quality of Life of Patients 

Shevchenko-Makarenko O., Shevelova O., Yakunina O., Chykarenko Z., Chukanov V., Shostakovych-Koretska L. 

Dnipro State Medical University 

 

Chronic viral hepatitis is more likely to cause death in patients with HIV. Many factors affect the health and quality of life of patients 

(QOL). The aim of the work was to study the impact of HIV/hepatitis (HBV/HCV) on survival and QOL in patients with HIV infection 

receiving antiretroviral therapy (ART). 

A retrospective analysis was conducted in a cohort of 501 HIV patients in Dnipro (307 males). By clinical stages of HIV: I – 9 (1.8%) 

patients, II – 49 (9.8%), III – 164 (32.7%), IV – 279 (55.7%). Liver involvements were found in 167 people (33.3%), HCV in 53 

(31.7%), HBV – 15 (9%), hepatitis B+C – 48 (28.7%), other hepatitis – 44 (26.3%), liver cirrhosis (F4) – 7 (4.2%). Then, 2 groups 

were observed: 1st – patients on ART (n=27), 2nd – without ART (n=41). Correlation of Spearman (rs), COX regression analysis were 

conducted. QOL was evaluated by the SF-36 and CLDQ questionnaires. QOL analysis was performed in 3 groups: 3rd – 57 patients with 

HCV, 4th – 39 people with HIV/HCV, group 5 – 30 healthy persons. Data were processed with Excel and Statistica v.6.1 statistical 

packages. 

The prevalence of HBV in patients of group 1 was less than 2, p<0.05 (2.9%, 19.1%). The prevalence of HCV significantly exceeds 

HBV, p<0.05 (36.8% and 41.2%). A significant relationship was found between HBV and risk of unfavorable HIV course, rs=0.11 

(p<0.022). The 5-year cumulative mortality risk in patients with HIV/hepatitis with ART was 15% (p<0.545). HBV increases the risk of 

adverse effects by 4 times, HCV by 2 times. Low levels of QOL was in patients with more severe cases in patients with F4 regardless of 

HIV status (p<0.05). QOL scales in all lower in patients with HIV/HCV, namely, the mental health component (p<0.05). Use CLDQ was 

more sensitive tool than the questionnaire SF-36 to patients with HCV and HIV/HCV. 

The prevalence of HCV is 9 times higher than HBV among patients receiving ART (p<0.05). HIV/hepatitis increases mortality risk by 5% 

by 5 years (p<0.545). The progressive liver fibrosis worsens level of QOL of patients, especially in patients with HIV/HCV, and worse 

mental health component (p<0.05). 

 

# 746. Вивчення впливу ко-інфекції ВІЛ/гепатит на виживання та якість життя хворих 

Шевченко-Макаренко О., Шевельова О., Якуніна О., Чикаренко З., Чуканов В., Шостакович-Корецька Л. 

Дніпровський державний медичний університет 

 

Хронічні вірусні гепатити все частіше стають причиною смерті хворих з ВІЛ. Різні фактори діють на стан здоров’я та якість життя 

у хворих (ЯЖ). Метою роботи було вивчити вплив ко-інфекції ВІЛ/гепатит (HВV/HСV) на рівень виживання та якість життя у 

хворих на ВІЛ-інфекцію на тлі антиретровірусної терапії (АРТ). 

Проведено ретроспективний аналіз в когорті 501 хворих на ВІЛ у м. Дніпро (чоловіків – 307). За клінічними стадіями ВІЛ: І – 9 

(1,8%) хворих, ІІ – 49 (9,8%), ІІІ – 164 (32,7%), ІV – 279 (55,7%). Ураження печінки виявили у 167 осіб (33,3%), з них: HCV – у 

53 (31,7%), HВV – 15 (9%), гепатит В+С – 48 (28,7%), інші гепатити – 44 (26,3%), цироз печінки (F4) – 7 (4,2%). 

Далі спостерігали 2 групи: 1-а – хворі, що отримують АРТ (n=27), 2-а – без АРТ 

(n=41). Проведені кореляції Спірмена (rs), регресійний аналіз СОХ. ЯЖ оцінювали 

опитувальниками SF-36 та CLDQ. Аналіз ЯЖ проведено в 3-х групах: 3-я – 57 

хворих з HCV, 4-а – 39 осіб з ВІЛ/HCV, 5-а група – 30 здорових осіб. Дані 

обробляли статистичними пакетами Excel і Statistica v.6.1.  

Поширеність HBV у хворих 1-ї групи менше ніж 2 групи, p<0,05 (2,9%, 19,1%). Поширеність HCV вірогідно перевищує HBV, 

p<0,05 (36,8% та 41,2%). Виявлено вірогідний взаємозв'язок між HBV та ризиком несприятливого перебігу ВІЛ, rs=0,11 

(р<0,022). Кумулятивний ризик летальності за 5 років у хворих залежно від ко-інфекції ВІЛ/гепатит на тлі прийому АРТ склав 

15% (р<0,545). HВV збільшує ризик негативного наслідку в 4 

рази, HCV – у 2 рази. Низький рівень ЯЖ був у пацієнтів з більш тяжким перебігом і у хворих з F4 незалежно від ВІЛ-статусу 

(p<0,05). ЯЖ у всіх шкалах нижчий у осіб з ВІЛ/HCV, саме, психологічний компонент (p<0,05). 

Використання CLDQ виявилося більш чутливим інструментом, ніж опитувальник SF-36 

до стану здоров'я пацієнтів з HCV і ВІЛ/HCV. 

Поширеність HCV у 9 разів вище ніж HВV серед хворих, що отримують АРТ (p<0,05). ВІЛ/гепатит збільшує ризик летальності за 

5 років на 15% (р<0,545). Прогресуючий фіброз печінки значно погіршує рівень ЯЖ пацієнтів, особливо у пацієнтів з ВІЛ/HCV, 

та найгірше психологічний компонент здоров'я (p <0,05). 
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# 752. Clinical Case of Atypical Epstein-Barr (EBV) Infection 

Mostyuk O. 

Lviv Oblast Clinical Hospital  for Infectious Diseases 

 

EBV infection in European countries most often proceeds in the form of infectious mononucleosis and may be accompanied by various 

clinical manifestations. Infection rate of children is about 65%. 

The stages of diagnosis, the features of the clinical course and treatment of mixed infection: infectious mononucleosis and paratonsillar 

abscess in a child who was treated in the Lviv Oblast Infectious Diseases Clinical Hospital (LOICL) were analyzed. 

Patient S., 9 years old, was admitted to the LOICL in 2017 with complaints of fever, sore throat, and very difficult nasal breathing. He 

fell sick 7 days before admission when he had a stuffy nose and general weakness. A sore throat intensified sharply on the third day of 

the disease. Upon admission, the child’s state was severe (manifestations of intoxication syndrome, general lymphadenopathy, 

splenomegaly, difficult swallowing). Hyperemia of the mucous membrane of the oropharynx, hypertrophy of the 2nd-degree tonsils, 

purulent contents in the lacunae, severe edema of the paratonsillar space were observed. A paratonsillar abscess was formed on the 

right side in two days after admission to the hospital. There were 3.0 ml of thick yellowish purulence obtained upon lancing of the 

abscess. The state of the patient improved after the abscess sanitation. Laboratory confirmation of infectious mononucleosis was 

carried out by ELISA – positive IgM antibodies to EBV were detected in the titer of 2.7 AI (normal>1.1), and IgM antibodies to 

cytomegalovirus were negative. Ultrasound examination of the internal organs showed splenomegaly, other organs were unchanged. 

Streptococcus viridans was isolated during bacteriological examination of purulence obtained by the lancing of the abscess. The general 

blood test showed leukocytosis – 13.8×109/l, neutrocytosis, ESR 30 mm/h, in rheumatic tests – CRP (+24), ASLO – 420 IU/ml. 

Ceftazidime was used to treat the abscess. The treatment of mononucleosis was pathogenetic, symptomatic. The patient recovered 

after 10-day treatment and was discharged from the hospital. 

EBV infection causes a decrease in the body responsiveness, which in this case led to the occurrence of mixed infection with significant 

activation of the bacterial flora in the form of a paratonsillar abscess. 

 

# 752. Клінічний випадок нетипового перебігу Епштейна-Барр (ВЕБ) інфекції 

Мостюк О. 

КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна лікарня» 

 

Епштейна–Барр вірусна інфекція  (ВЕБ інфекція), що найчастіше перебігає у вигляді інфекційного мононуклеозу, може 

супроводжуватись різними клінічними проявами. Інфікованість дітей становить близько 65%. 

Проаналізовано етапи діагностики, особливості клінічного перебігу та лікування мікст- інфекції: інфекційного мононуклеозу та 

паратонзилярного абсцесу у дитини, яка знаходилась на лікуванні в Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні” (ЛОІКЛ). 

Хворий С., 9 років , звернувся в ЛОІКЛ у 2017 році зі скаргами на гарячку, біль у горлі, різко утруднене носове дихання. 

Захворів за 7 днів до поступлення - з’явилась закладеність носа, слабкість. На третю добу хвороби різко посилився біль у горлі. 

При поступленні стан дитини тяжкий (прояви інтоксикаційного синдрому, генералізована лімфаденопатія, спленомегалія, 

утруднене ковтання). Спостерігалась гіперемія слизової ротоглотки, гіпертрофія мигдаликів ІІ ступеню, в лакунах гнійний вміст, 

виражений набряк паратонзилярного простору. Через дві доби сформувався паратонзилярний абсцес справа. При його 

розкритті отримано 3,0 мл густого жовтуватого гною. Після санації абсцесу стан покращився. Лабораторне підтвердження 

діагнозу інфекційного мононуклеозу здійснено методом імуноферментного аналізу – виявлено позитивні антитіла IgM до ВЕБ у 

титрі 2,7 АІ (норма >1,1), антитіла IgM до цитомегаловірусу – негативні. На УЗД внутрішніх органів – спленомегалія, інші органи 

без змін. При бактеріологічному дослідженні гною, отриманого при розкритті абсцесу виділено Streptococcus viridans. В 

загальному аналіз крові: лейкоцитоз 13,8х109/л, нейтрофільоз, швидкість осідання еритроцитів 30 мм/год, в ревмопробах С-

реактивний протеїн (+24), антистрептолізин О – 420 МО/мл. Для лікування абсцесу використали цефтазидим. Лікування 

мононуклеозу – патогенетичне, симптоматичне. Через 10 днів хворий виписаний з одужанням. 

ВЕБ інфекція спричиняє зниження реактивності організму, що в даному випадку призвело до виникнення мікст-інфекції зі 

значною активацією бактерійної флори у вигляді паратонзилярного абсцесу. 
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# 755. A New Method for Correcting the Level of Tumor Necrosis Factor Alpha in Patients with Chronic Hepatitis B 

Herasun O., Gerasun B. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

 

Excessive synthesis of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) in chronic viral hepatitis enhances the inflammatory process with impaired 

hepatic metabolism and plays an important role in the liver fibrosis pathogenesis. In turn, long-term use of TNF-α inhibitors has side 

effects, in particular, increases susceptibility to infectious diseases (or to exacerbation of existing ones). Taking into consideration these 

side effects, it becomes apparent that such methods of exposure on TNF-a are undesirable in infectious diseases. 

Thus, the objective of the research was to study the efficiency of a new method of influencing the level of TNF-α activity in patients 

with chronic hepatitis B – intracutaneous immunization with native auto-leucocytes.  

The basis for this study was obtaining positive results in a previous study, where immunization with auto leukocytes in patients with 

psoriasis was carried out. 

The goal was to study the efficiency of such therapy to reduce the synthesis of pro-inflammatory TNF-α cytokines in patients with 

chronic hepatitis B. 

Patients with chronic hepatitis B with high levels of TNF-α (≥30 pg/ml) were immunized with native auto leukocytes (23) – first group; 

while the same procedure was carried out for patients (11) with a low level of this cytokine (5 pg/ml). Leucocytes were isolated from 

heparinized peripheral venous blood of a patient with hepatitis B by centrifuging the plasma obtained after blood was sedimented for 

140-160 minutes at a temperature of 37 °C. The obtained leukocytes were resuspended in 1-1.5 ml of the patient's blood serum and 

injected into the skin of the back at a dose of 0.1 ml in 10-15 points.  

In 30 days after immunization, a decrease in TNF-α was observed in all patients with its high level (100%), where in 65.25% of patients 

it dropped down to 5 pg/ml, in some patients with an initial low or medium level of anti-inflammatory cytokine, level individually 

increased (41.67%).  

The developed method for influencing the activity of TNF-α in patients with chronic hepatitis B is efficient and worth of widespread 

introduction in clinical practice. 

 

# 755. Новий метод корекції рівня фактору некрозу пухлин альфа у хворих на хронічний гепатит В 

Герасун О., Герасун Б. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

При хронічних вірусних гепатитах надмірний синтез фактору некрозу пухлин альфа (ФНП-α) сприяє посиленню запального 

процесу з порушенням печінкового метаболізму, що відіграє важливу роль у патогенезі фіброзу печінки. У свою чергу, тривале 

застосування інгібіторів ФНП-α має побічні ефекти, зокрема підвищує сприйнятливість до інфекційних захворювань (або до 

загострення існуючих). Беручи до уваги ці побічні прояви стає очевидним, що такі методи впливу на ФНП-α є небажаними при 

інфекційних хворобах. 

Отже, наше дослідження присвячено вивченню ефективності нового методу впливу на рівень активності ФНП-α у хворих на 

хронічний гепатит В – внутрішньошкірної імунізації нативними автолейкоцитами.  

Підґрунтям для цієї роботи стало отримання позитивних результатів у попередньому дослідженні, де проводилась імунізація 

автолейкоцитами у хворих на псоріаз. 

Метою було вивчення ефективності такої терапії для зменшення синтезу прозапального цитокіна ФНП-α у хворих на хронічний 

гепатит В. 

Хворі на хронічний гепатит В з високим рівнем ФНП-α (≥30 пг/мл) були імунізовані нативними автолейкоцитами (23) – перша 

група; одночасно таку саму процедуру проводили пацієнтам (11) із низьким рівнем цього цитокіна (5 пг/мл) – друга група 

хворих. Лейкоцити виділяли з гепаринізованої периферичної венозної крові хворого на гепатит В центрифугуванням плазми, 

отриманої після відстоювання крові протягом 140-160 хвилин при температурі 37°С. Отримані лейкоцити ресуспендували в 1-1,5 

мл сироватки крові пацієнта та вводили у шкіру спини в дозі 0,1 мл у 10-15 точок.  

Через 30 днів після імунізації зниження фактора некрозу пухлини альфа спостерігалось у всіх пацієнтів першої групи (100%), з 

них у 65,25% осіб - до 5 пг/мл (p<0,05); у другій групі у 5 з 12 пацієнтів з вихідним низьким або середнім рівнем 

протизапального цитокіна, його рівень індивідуально підвищився (41,67%; p<0,05).  

Розроблений метод впливу на активність фактора некрозу пухлини альфа у пацієнтів з хронічним гепатитом В є ефективним та 

гідним широкого впровадження у клінічну практику. 
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# 406. Prevalence of Causative Agents of Tick-borne Human Infections among Ixodid Ticks in Southern Ukraine 

Dubyna D., Humeniuk K., Akhramenko D., Dashevska O., Levchenko V., Nachvinov S., Yurchenko O. 

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

 

Defining the role of different species of ticks in maintaining circulation of tick-borne infections agents – tick-borne encephalitis (TBE), 

Lyme disease (LD), human granulocytic anaplasmosis (HGA), and human monocytotropic ehrlichiosis (HME), is a necessary component 

for infection risk assessment.  

The aim of this research was to study the prevalence of tick-borne infections agents among different species of ixodid ticks in forest, 

steppe and mountain biotopes of southern Ukraine. 

Ixodid ticks collected in Odessa, Mykolaiv, Kherson oblasts and Crimea in 2008-2019 have been identified by morphological features and 

tested with polymerase chain reaction (PCR) kit “AmpliSens TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophillum, E. chaffeensis /E. muris-FL”. 

A total of 5862 ixodid ticks of six species (736 samples) were tested. The tick-borne infections agents were detected in 466 (63.32%) 

samples: Borrelia burgdorferi sl – in 62.09%, Anaplasma phagocytophillum – in 10.05%, and Ehrlichia chaffeensis /E. muris – in 4.62% 

of samples. TBE virus was not detected in the tested ticks. Ticks infected with borrelia were found in the majority of studied areas and 

belonged to all tested species except Dermacentor pictus. Borrelia infection rate in Ixodes ricinus, Rhipicephalus rossicus, D. 

marginatus, Hyalomma marginatum, and Haemaphysalis punctata was within 8.55-10.22%, 1.80-14.89%, 0.89-3.76%, 0.64-19.96% 

and 0.52-2.20%, respectively. A. phagocytophillum and/or E. chaffeensis / E. muris were detected in some territories of Odesa oblast 

and Crimea together with B. burgdorferi sl. Infection with anaplasma and ehrlichia was observed exclusively in I. ricinus and its level 

was within 1.26-1.97% and 0.52-1.01%, respectively. 

Long-term studies have shown that LD agents found in various biotopes of Crimea, Odessa and Kherson oblasts are the most common 

among the ixodid ticks of southern Ukraine. The highest risk of human infection with LD, HGA, and HME agents in southern Ukraine is 

associated with I. ricinus. 

 

# 406. Поширеність збудників «кліщових» інфекцій людини серед іксодових кліщів півдня України 

Дубина Д., Гуменюк К., Ахраменко Д., Дашевська О., Левченко В., Начвінов С., Юрченко О. 

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

 

Визначення ролі різних видів кліщів в підтриманні циркуляції збудників «кліщових» інфекцій – кліщового енцефаліту (КЕ), 

хвороби Лайма (ХЛ), гранулоцитарного анаплазмозу людини (ГАЛ) та моноцитарного ерліхіозу людини (МЕЛ), є необхідною 

складовою при оцінюванні ризику інфікування. 

Метою даного дослідження стало вивчення поширеності збудників «кліщових» інфекцій серед іксодових кліщів різних видів в 

лісових, степових та гірських біотопах півдня України. 

Іксодові кліщі, зібрані на території Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та АР Крим в 2008-2019 роках, були 

ідентифіковані за морфологічними ознаками та досліджені з використанням набору для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 

«АмпліСенс TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E. chaffeensis /E. muris-FL». 

Всього було досліджено 5862 екземпляра (736 проб) іксодових кліщів шести видів. Збудники «кліщових» інфекцій були виявлені 

в 466 (63,32%) пробах: Borrelia burgdorferi sl – в 62,09%, Anaplasma phagocytophilum – в 10,05%, а Ehrlichia chaffeensis /E. muris 

– в 4,62% проб. Вірус КЕ в досліджених кліщах не детектовано. Інфіковані бореліями кліщі знайдені на більшості обстежених 

територій та у всіх обстежених видів, за винятком Dermacentor pictus. Інфікованість бореліями кліщів Ixodes ricinus, 

Rhipicephalus rossicus, D. marginatus, Hyalomma marginatum та Haemaphysalis punctata знаходилась в межах 8,55-10,22%; 1,80-

14,89%; 0,89-3,76%; 0,64-19,96% та 0,52-2,20%, відповідно. На окремих територіях Одеської області та АР Крим разом з 

B. burgdorferi sl були виявлені А. phagocytophillum та/або E. chaffeensis /E. muris. Інфікованість анаплазмами та ерліхіями 

спостерігалась виключно у кліщів I. ricinus, її рівень становив 1,26-1,97% та 0,52-1,01%, відповідно. 

Багаторічні дослідження показали, що найбільш поширеними серед іксодових кліщів півдня України є збудники ХЛ, які були 

виявлені в різноманітних біотопах АР Крим, Одеської та Херсонської областей. Найбільший ризик інфікування людини 

збудниками ХЛ, ГАЛ і МЕЛ на півдні України пов'язаний з кліщами I. ricinus. 
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# 445. Borrelia Infection Rate in Ticks in the Foci of Lyme Disease in Ternopil Oblast 

Karpinska O.1, Chaichuk O.1, Panichev V.1, Dautov A.1, Hodovana N.1, Nebogatkin I.2 
1SI Ternopil Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

 

The Lyme disease (LD) epidemic is becoming more complex each year as the number of cases increases. The objective of this study is 

to determine the infection rate in tick in the LD foci in Ternopil Oblast. 

The data of forms 1 and 2, as well as archival materials, were used. Data on ticks that were taken from humans (except Ternopil) were 

analyzed. Ixodid ticks were examined using dark-field microscopy. MS Excel and PAST 3.22 package were used for database 

maintenance and statistical analysis; mapping was done using QGIS 3.8. 

The total of 1949 people with ticks from all 17 rayons applied for medical aid (only 1 person from Pidhaitsi; and 3 from Monastyrysk 

rayons) from 2014 to 2019 (10 months of 2019). In 98.0%, these were different stages of Ixodes ricinus (of which 4 larvae and 170 

nymphs), and 2.0% were Dermacentor reticulatus. Borrelia sp. were found in 273 ticks (14.01%) from all areas, and average for all 

years was 17.88±3.31%. Contaminated nymphs I. ricinus by oblast amounted to 20.11%, and sexually mature stages – 13.25%. The 

correlation coefficient of positive findings in ticks with the number of human cases by oblast was 0.94 (p=0.018).  

Attacks by ticks have been recorded in urban areas, namely in the following cities: Terebovlya (127 cases and 10.24% of tick 

contamination), Kremenets (66 and 19.97%), Berezhany (55 and 18.18%), Chertkov (51 and 15.69%); and in urban-type settlements: 

V. Berezovytsia (133 and 12.78%), Gusatin (92 and 11.96%), Kozova (47 and 19.15%).Tick attacks were recorded in 83.33% in towns, 

and 41.18% – in urban-type settlements (small towns) of the oblast, reaching 73.77% in all rayons (except Ternopil).  

Tick attacks on humans were recorded for 8 months (on average, from April to November), and their number was 82.75% in May-June. 

A tick-borne hazard map (by the number of attacks) in the oblast was drawn up. 

Contaminated I. ricinus nymphs were 1.52% larger than adults, and with their small size and painless bite, they play a crucial role in 

the epidemiology of LD. The percentage of Borrelia-contaminated ticks correlates with the number of sick individuals. Ixodic ticks attack 

people in most urban areas. 

 

# 445. Зараженість кліщів бореліями в осередках хвороби Лайма у Тернопільській області 

Карпінська О.1, Чайчук О.1,Панічев В.1, Даутов А.1, Годована Н.1, Небогаткін І.2 
1ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» 

 

Епідемічна ситуація з хвороби Лайма (ХЛ) щороку ускладнюється, оскільки збільшується кількість випадків. Метою даної роботи 

є визначення частоти інфікованості кліщів в осередках ХЛ Тернопільської області. 

Використовувались форми 1 і 2 «Звіт про окремі інфекції», архівні матеріали. Аналізувались дані щодо кліщів, які були зняті з 

людей (крім м. Тернопіль). Іксодові кліщі досліджувались з використанням мікроскопії в темному полі. Для ведення баз і 

статистичного аналізу використовували MS Excel і пакет PAST 3.22, складання карт – QGIS 3.8. 

За період з 2014 по 2019рр. (10 місяців 2019р) звернулось 1949 людей із кліщами з усіх 17 районів (найменше з Підгаєцького – 

1, і Монастириського – 3). У 98,0% це були різні стадії Ixodes ricinus (з яких 4 личинки і 170 німфи), і 2,0% – Dermacentor 

reticulatus. Borrelia sp. виявлені у 273 кліщів (14,01%) з усіх районів в середньому по роках 17,88±3,31%. Заражені німфи I. 

ricinus по області склали 20,11%, а статевозрілі стадії – 13,25%. Коефіцієнт кореляції позитивних знахідок у кліщів з кількістю 

хворих людей по області склав 0,94 (р=0,018).  

На урбаністичних територіях зафіксовані напади кліщів, а саме в містах: Теребовля (127 випадків і 10,24% зараження кліщів), 

Кременець (66 і 19,97%), Бережани (55 і 18,18%), Чортків (51 і 15,69%); і селищах міського типу (смт): В. Березовиця (133 і 

12,78%), Гусятин (92 і 11,96%), Козова (47 і 19,15%). Напади кліщів зафіксовано у 83,33% містах і 41,18% смт, що складає 

73,77% від усіх по області (крім Тернополя). 

Кліщі нападають впродовж 8 місяців (в середньому з квітня по листопад), причому кількість їх в травні-червні склала 82,75%. 

Складено карту кліщової небезпеки (по кількості нападів) в області. 

Заражені німфи I. ricinus виявилися у 1,52% більше, ніж статевозрілі особи, а  маючи маленький розмір і безболісний укус, 

грають визначну роль в епідеміології ХЛ. Відсоток заражених бореліями кліщів корелює з кількістю хворих людей. Іксодові  кліщі 

нападають на людей на більшості урбаністичних територій. 
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# 542. Tick-Borne Encephalitis in Ukraine. Acarology Aspect. Review 

Nebogatkin I. 

SI Public Health Center of the MoH of Ukraine 

 

Tick-borne encephalitis (TBE) is a disease that can lead to severe nervous consequences or even death, has been registered in 24 

countries of the European Union, and the number of patients is constantly growing. The objective of the research was to study the role 

of ixodic ticks in the TBE natural foci in Ukraine. 

We studied available sources of literature using Mendeley version 18, Google Scholar, PubMed, and personal library databases. A total 

of 501 sources were analyzed with the mentioning of ixodic ticks and the causative agents of transmitted diseases. Statistical analysis 

was performed in MS Excel and PAST 3.22, QGIS 3.8 was used for mapping. 

47 sources were identified with data on the study of ticks on the presence of the TBE causative agent. Spontaneous infection was 

detected in 10 species: Ixodes ricinus (47 references), Dermacentor reticulatus (7), Rhipicephalus sanguineus (7), Hyalomma 

marginatum (7), D. marginatus (4), I. trianguliceps (2), I. apronophorus, Hy. scupense, R. bursa, R. rossicus  (one reference for each). 

TBE in ticks from Polissia was mentioned in 35.19% of sources, from forest-steppe region – 27.78%, from Crimea – 20.37%, and from 

the steppe region – 16.67% sources. The share of TBE infection in I. ricinus pools of ticks captured in Polissia was 1.92±0.64% (max. 

5.01%), in Crimea – 16.35±2.89% (max. 34.01%).  

It was found that the number of sick people with TBE given in official statistical forms, did not correspond to the revealed data on the 

degree of tension of natural foci and indicated a low level of alertness of infectious disease doctors to this infection. I. ricinus plays the 

main role in the circulation of TBE in natural foci, D. reticulatus plays a secondary role and H. marginatum – additionally in the south. 

TBE was found in ixodic ticks in the territory of all landscape and geographical zones of Ukraine. The lowest infection rate was found in 

Polissia, the highest – in the Crimea. A sharp increase in the number of goats can lead to an increase in the viral content of ticks and 

family outbreaks when drinking the milk of sick animals. PCR methods should be used for obtaining reliable data on tick infection. 

 

# 542. Кліщовий енцефаліт в Україні. Акарологічний аспект. Огляд 

Небогаткін І. 

ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» 

 

Вступ. Вірусний кліщовий енцефаліт (ВКЕ) захворювання, що може призвести до важких нервових наслідків або навіть смерті, 

зареєстровано в 24 країнах Європейського союзу, причому кількість хворих постійно зростає. Задача роботи: вивчити значення 

іксодових кліщів у природних осередках ВКЕ в Україні. 

Методи. Вивчалися доступні джерела літератури з використанням Mendeley 18 версії, з баз даних Google Scholar, PubMed, 

особистої бібліотеки. Всього проаналізовано 501 джерело, в яких згадуються іксодові кліщі і збудники захворювань, які вони 

переносять. Статистичний аналіз проводився в MS Excel та PAST 3.22, для складання карти — QGIS 3.8. 

Результати. Виявлено 47 джерел, в яких наведено дані про дослідження кліщів на наявність збудника ВКЕ. Спонтанне 

зараження виявлено у 10 видів: Ixodes ricinus (кількість згадок — 47), Dermacentor reticulatus (7), Rhipicephalus sanguineus (7), 

Hyalomma marginatum (7), D. marginatus (4), I. trianguliceps (2), I. apronophorus, Hy. scupense, R. bursa, R. rossicus по 1 разу. ВКЕ 

у кліщах із Полісся згадується у 35,19% джерел, із Лісостепу — у 27,78%, із Криму — 20,37%, із степової частини — 16,67%. 

Відсоток зараження пулів кліщів I. ricinus ВКЕ виловлених у Поліссі становить 1,92±0,64% (max=5,01%), в Криму — 

16,35±2,89% (max=34,01%).  

Виявлено, що кількість хворих людей на ВКЕ наведені у офіційних статистичних формах не відповідають виявленим даним про 

ступінь напруженості природних осередків і говорить про низький рівень настороженості лікарів–інфекціоністів до цієї інфекції. 

Висновки. Основне значення в циркуляції ВКЕ у природних осередках відіграє I. ricinus, другорядне — D. reticulatus, а на півдні 

додатково — Hy. marginatum. ВКЕ виявлений у іксодових кліщах на території всіх ландшафтно–географічних зонах України. 

Найнижчий відсоток зараження виявлений в Поліссі, найвищий — в Криму. Різке збільшення кількості кіз може призвести до 

підвищення вірусофорності кліщів і сімейно–гуртових спалахів при вживанні молока хворих тварин. Для достовірних даних про 

зараження кліщів необхідно залучати методи ПЛР. 
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# 006. Distribution Areas of Non-Malaria Mosquito Dominant Species and Their Population Indicators in Dnipropetrovsk 

Oblast During Last Ten Years 

Dekha L.1, Sagach O.2, Lashyna A.1, Kolesnik L.1, Serikova T.1, Lavrova O.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Valchuk S. 1, Stepanskyi D.3, 

Darahan G.3, Kolesnikova I.4 

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;  
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
3Dnipro State Medical University;  
4Bogomolets National Medical University 

 

Introduction. Their entomological monitoring for the non-malaria mosquito has been carried out for decades. They have been shown 

to be carriers of infectious, viral and parasitic diseases. 

The purpose of the work was determination of distribution areas of non-malarial mosquito dominant species, their population, ecological 

and faunal characteristics.  

Methods. The records of the number of adults, larvae, species composition, mosquito dissection, calculations of the main phenodate, 

prognosis, extensive indicators and statistical errors were used during the research.  

Results. During the epidemiological season, adult non-malaria mosquitoes are caught, their species composition and population density 

of larvae are determined. Annually, 23 species of non-malaria mosquitoes are identified in Oblast, (42.59%) among the 54 species 

registered in Ukraine. In the Zaporizhzhia Oblast - 29, Mykolaiv - 34, Kharkiv - 28, Poltava - 19, Kherson -20, Kirovograd - 33. Their 

proportion in the structure of all types of arthropods is 49.15%, and among those of medical importance – 35-37%. 

The spread of non-malaria mosquitoes is not the same in Dnipropetrovsk Oblast. One-third of them are mosquitoes of Culex genera 

that are recorded in almost all administrative territories of the oblast. The dominant species of mosquitoes of the Aedes genus are: A. 

caspius caspius (12-16%), A. dorsalis (11-13%), and A. vexans (9.3%) – cities Kryvyi Rih, Nikopol, Dnipro, Pavlohrad and 

Novomoskovsk, Tsarychanka, Pavlohrad, Tomakivka, Synelnykove rayons; A. geniculatus (8.8%) – cities Dnipro, Pavlohrad, Nikopol, 

Pershotravnevsk, Zhovti Vody and Dnipro, Novomoskovsk, Solone, Synelnykove, Piatykhatky, Vasylkivka rayons; A. cantans 7.3% – 

cities Dnipro, Pavlohrad, and Apostolove, Kryvyi Rih, Tomakivka rayons. The proportion of other types of non-malaria mosquitoes is in 

the range of 1.4-5.5% (Culizeta and Mansonia genera). The density of the population of larvae of non-malarial mosquitoes in water 

bodies is 10.6-12.3 spec./m2 and has a tendency to increase. Autopsy revealed that genus Aedes mosquitoes were affected with 

microfilariae, which indicated local cells of dirofilariasis. 

Conclusions. The study of non-malaria mosquito distribution areas allows identifying the main priority directions for reducing their 

numbers and requires constant study of their species and age composition. 

 

# 006. Ареали розповсюдження домінуючих видів немалярійних комарів та показники їх чисельності за останні 

10 років у Дніпропетровській області 

Деха Л.1, Сагач О.2, Лашина А.1, Колеснік Л.1, Серікова Т.1, Лаврова О.1, Резвих В.1, Штепа О.1, Вальчук С.1, Степанський Д.3, 

Дараган Г.3, Колеснікова І.4 

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

 

Вступ. Ентомологічний моніторинг за немалярійними комарами здійснюється на протязі  десятків років. Доведено, що вони є 

переносниками інфекційних, вірусних і паразитарних хвороб. Метою роботи було визначення ареалів розповсюдження 

домінуючих видів, чисельності,  еколого- фауністичних характеристик.  

Методи. В роботі використовувалися: обліки чисельності імаго, личинок,  видовий склад, розтин комарів, розрахунки основних 

фенодат, прогнозу, екстенсивні показники та статистичні похибки.  

Результати. В період епідсезону проводиться відлов імаго немалярійних комарів, визначення видового складу та щільність 

заселення водойм їх личинками.  

Щорічно в області визначається  23 види немалярійних комарів, (42,59 %)  серед зареєстрованих 54 видів в Україні. У 

Запорізькій області 29, Миколаївській -34 , Харківській – 28, Полтавській  - 19 , Херсонській -20 , Кіровоградській – 33. Питома 

вага складає 35-37 відсотків від всіх членистоногих , маючих медичне значення і  49,15 % від кількості видів. 

На Дніпропетровщині розповсюдженість немалярійних комарів неоднакова. Комарі родів Culex складають – 33,0% , 

реєструються майже на всіх територіях області. Домінуючими видами комарів роду Aedes є: A. caspius caspius (12-16%), 

A. dorsalis (11-13%), A. vexans (9,3%) – міста Кривий Ріг, Нікополь, Дніпро, Павлоград; Новомосковський, Царичанський, 

Павлоградський, Томаківський, Синельниківський райони; A. geniculatus  (8,8%) – міста Дніпро, Павлоград, Нікополь, 

Першотравенськ, Жовті Води; Дніпропетровський, Новомосковський, Солонянський, Синельниківський, П’ятихатський, 

Васильківський райони; A. cantans (7,3%) – міста Дніпро, Павлоград; Апостолівський, Криворізький, Томаківський райони. 

Питома вага інших видів немалярійних комарів – в межах 1,4-5,5% (роди Culizeta, Mansonia). Щільність заселення водойм 

личинками немалярійних комарів складає 10,6-12,3 екз/м2 і має тенденцію до зростання. При розтині встановлено ураженість 

комарів роду Aedes мікрофіляріями, що свідчить про місцеві осередки дирофіляріозу. 

Висновки. Вивчення  ареалів розповсюдження немалярійних комарів  дозволяє виділити основні пріоритетні напрямки щодо 

скорочення їх чисельності та  потребує постійного вивчення їх видового, вікового складу.  
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# 121. Clinical and Epidemiological Features of Lyme Disease in Kovelskyi Rayon for 2016-2019 

Maliar L., Yanko N. 

SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Lyme disease (LD) is the most common natural focal infectious disease from the group of blood-borne transmissible infections. The 

work objective was to study the clinical and epidemiological characteristics of LD in KovelskyiRayon for 2016-2019 to improve 

preventive and epidemic prevention measures. 

To achieve the aim, we used statistical, analytical, cartographic techniques of a comprehensive epidemiological study method and data 

from the records and reports of Volyn OLC of the MoH of Ukraine. 

There is an unfavorable epidemiological situation of LD within the territory of KovelskyiRayon. The average incidence rate during the 

study period was 2.7 cases per 100,000 population and exceeded the oblast average rate by 1.5 times in 2018. The risk groups 

included adults aged 30-39 years and 50 years and older (1.8 and 3.6 per 100,000 population, respectively). There was a case among 

children reported with the highest rate in 2017 (2.3 per 100,000 population). The highest average incidence rate was reported among 

the unemployed – 4.6 per 100,000 population, it was high in the group of workers – 2.7 per 100,000 population. When analyzing the 

sex distribution, it was found that the incidence rate among women was two times higher. The introduction of infection occurred in 

forestlands (44%), recreation areas (12%), and household plots (44%). Of all LD cases, 33% were hospitalized. The proportion of 

hospitalized patients was the highest among those who applied on day 1-7 day of the disease (66.6%) and 2 times less among those 

who applied after the 28th day of the disease (33.3%). The diagnosis was laboratory-confirmed in 55.5% of cases. 

Thus, LD is a complicated medical problem for the studied region. The established unfavorable epidemical situation requires an 

implementation of the additional targeted prevention programs. 

 

# 121. Клініко-епідеміологічні особливості хвороби Лайма у Ковельському районі у 2016-2019рр. 

Маляр Л., Янко Н. 

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Хвороба Лайма (ХЛ) - найпоширеніше природно-осередкове інфекційне захворювання з групи кров’яних інфекцій з 

трансмісивним механізмом передачі. Метою дослідження є вивчення клініко-епідеміологічних особливостей ХЛ у Ковельському 

районі за 2016-2019 рр. з метою вдосконалення профілактичних і протиепідемічних заходів. 

Для досягнення мети використано статистичний, аналітичний, картографічний прийоми комплексного епідеміологічного методу 

дослідження та дані обліково-звітної документації ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України». 

На території Ковельського району спостерігається неблагополучна епідемічна ситуація щодо ХЛ. Середній показник 

захворюваності у роки дослідження становив 2.7 випадків на 100 тис. населення і перевищував середній обласний показник у 

2018 р. в 1,5 рази. Групами ризику були дорослі 30-39 років та 50 років і старші (1,8 та 3,6 на 100 тис. населення, відповідно). 

Реєструвалися випадки і серед дітей із найвищим показником у 2017 р. (2,3 на 100 тис. населення). Найвищий середній 

показник захворюваності реєструвався серед непрацюючих – 4,6 на 100 тис. населення, високим він був в групі робітників – 2,7 

на 100 тис. населення. У розподілі за статтю встановлено в 2 рази вищу захворюваність серед жінок. Зараження відбувалось у 

лісових масивах (44%), рекреаційних зонах (12%) та на присадибних ділянках (44%). З усіх захворілих на ХЛ  госпіталізовано 

33%. Частка госпіталізованих була найвища серед осіб, які звернулись в 1-7 день захворювання (66,6%) та в 2 рази менша 

серед тих, які звертались пізніше 28 дня захворювання (33,3%). Діагноз був лабораторно підтверджений у 55,5% випадків. 

Таким чином, ХЛ є складною медичною проблемою для територій дослідження. Встановлена неблагополучна епідемічна 

ситуація вимагає реалізації додаткових цільових профілактичних програм. 
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Kolesnikova I.3 
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Introduction. Ticks are the vector of many vector-borne diseases, including Lyme disease (LD) and tick-borne viral encephalitis 

(TBVE). Since 2013, the Laboratory of Especially Dangerous Infections (EDI) of the SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the 

MoH of Ukraine has been examining ticks for borrelia by the dark-field microscopy. Since 2019, an enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) is used to study ticks for the tick-borne encephalitis antigen. 

The work objective was to study the degree of the infection rate in ticks with various vector-borne pathogens.  

Methods. Epidemiological, dark-field microscopy method, ELISA, statistical. The infection rate of various species of ticks taken from 

people in 2019 in Dnipropetrovsk Oblast was analyzed. 

Results. In 2019, 6 species of ticks were registered on the territory of Dnipropetrovsk Oblast: Ixodes ricinus (82.6%), Dermacentor 

marginatus (5.1%), Dermacentor reticulatus (1.7%), Rhipicephalus sanguineus (4.3%), Rhipicephalus rossicus (6.2%), Hyallomma 

marginatum (0.1%).  

Over 10 months of 2019, the infection rate in ticks from 1397 examined reached 34.2±1.02%, which is slightly higher than in previous 

years (the proportion of ticks infected with Borrelia in 2017 was 30.1±0.8%, in 2018 - 31.8±2.1%). Of these, I. ricinus species 

amounted to 75.9±1.45%. The proportion of other species infected ticks by borrelia was: R. rossicus – 8.8±7.8%, D. marginatus – 

7.5±6.9%, R. sanguineus – 5.7±9.4%, D. reticulatus – 1.9±18.5%, H. marginatum – 0.2±27.4%. 

Since 2019, the EDI laboratory has been testing ticks for the presence of TBVE antigen by ELISA. Sixty-five ticks were studied. The 

proportion of the infected ticks was 3.8±2.1% (2 ticks – I. ricinus). In addition to the causative agent of TBVE, these ticks were infected 

with borrelia. 

Conclusions. All species of ticks registered in Dnipropetrovsk Oblast, infected with borrelia, with a predominance of species I. ricinus, 

which is the main LD vector. The results also show that there is the TBVE pathogen in ticks infected with borrelia, which demands from 

health care providers to conduct a detailed diagnostic of TBVE in the oblast. 

 

# 224. Ураженість кліщів Дніпропетровської області збудниками кліщового бореліозу та кліщового енцефаліту  

Литовченко І.1, Краус О.1, Сіньговська С.1, Скубенко Н.1, Шамичкова Г.1, Штепа О.1, Резвих В.1, Степанський Д.2, Дараган Г.2, 

Колеснікова І.3 

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»;  
2Дніпровський державний медичний університет;  
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Вступ. Кліщі є вектором багатьох трансмісивних захворювань, у т. ч. іксодового кліщового бореліозу (ІКБ) та вірусного 

кліщового енцефаліту (ВКЕ). З 2013 р. лабораторія особливо небезпечних інфекцій (ОНІ) ДУ «Дніпропетровський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» методом темнопольної мікроскопії досліджує кліщів на наявність борелій. З 2019 р. 

застосовується імуноферментний аналіз (ІФА) для дослідження кліщів на наявність антигену вірусного кліщового енцефаліту. 

Метою роботи було вивчення ступеню ураженості кліщів різними збудниками трансмісивних інфекцій.  

Методи. Епідеміологічний, метод темнопольної мікроскопії, ІФА, статистичний. Проаналізовано ураженість різних видів кліщів, 

знятих з людей, у 2019 р. у Дніпропетровській області. 

Результати. У 2019 р. на території Дніпропетровської області зареєстровано 6 видів кліщів: Ixodes ricinus (82,6%), Dermacentor 

marginatus (5,1%), Dermacentor reticulatus (1,7%), Rhipicephalus sanguineus (4,3%), Rhipicephalus rossicus (6,2%), Hyallomma 

marginatum (0,1%).  

За 10 міс. 2019 р. частка інфікованих кліщів з 1397 досліджених досягла 34,2±1,02%, що дещо перевищило показники 

попередніх років (питома вага інфікованих бореліями кліщів у 2017 р. становила 30,1±0,8%, у 2018 р. - 31,8±2,1%.). З них вид 

I. ricinus склав 75,9±1,45%. Питома вага інших видів уражених бореліями кліщів становила: R. rossicus – 8,8±7,8%, D. 

marginatus – 7,5±6,9%, R. sanguineus – 5,7±9,4%, D. reticulatus – 1,9±18,5%, H. marginatum – 0,2±27,4%. 

З 2019 р. лабораторія ОНІ досліджує кліщів на наявність антигену ВКЕ методом ІФА. Було досліджено 65 кліщів. Питома вага 

уражених кліщів склала 3,8±2,1% (2 кліщі – I. ricinus). Крім збудника ВКЕ, дані кліщі були інфіковані також бореліями.  

Висновки. Усі види кліщів, що зареєстровані на території Дніпропетровській обл., уражені бореліями, з перевагою виду I. 

ricinus, який є основним вектором ІКБ. Отримані результати також свідчать про наявність збудника ВКЕ в кліщах, уражених 

бореліями, що потребує від медичних працівників проведення ретельної діагностики ВКЕ на території області. 
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# 235. Entomological Monitoring of Malaria Vectors as a Key Component of the Malaria Return Prevention Strategy 

Yashchuk N.1, Chehodaikina N.1, Makhota L.1, Chumachenko T.2 

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

 

Introduction. In Kharkiv Oblast, the imported cases of malaria are reported annually, including during the season of active infection 

transmission by mosquitoes of the genus Anopheles. During the 2013-2020, there were 48 reported cases of malaria in the oblast. The 

work objective was to assess a potential of the local vector transmission of malaria. 

Methods. The outcome analysis of entomological monitoring conducted in Kharkiv Oblast during the period of 2013-2020 was carried 

out. 

Results. In Kharkiv Oblast, there are 2723 water bodies with a total area of 60521.9 hectares. The anophelogenous area of water bodies 

is estimated at 10% of the total area of the water table and ranks the first place in Ukraine. 

In the oblast, according to the study outcomes, there are 6 species of malaria mosquitoes of the genus Anopheles identified: A. 

maculipennis, A. messeae, A. claviger, A. atroparvus, A. plumbeus, A. hyrcanus. The dominant species are A. maculipennis, A. messeae. 

The natural conditions of the oblast contribute to the spread and massive breeding of malaria vectors that affects their population. To 

control the malaria mosquito population in the oblast, only environment related (hydrotechnical) measures are used. The average seasonal 

indicator of the number of malaria mosquito larvae is growing and amounts to 8.7 specimens per m2 (2013) and 19.4 specimens per m2 

(2020). 

The malaria season duration, which depends upon the average daily temperatures, significantly affects the situation with malaria. The 

malaria season begins in May (05.05; 25.05) and lasts 149 days (2014) or 169 days (2019). 

Conclusions. The situation with malaria in Kharkiv Oblast remains unstable, which is confirmed by the presence of malaria sources (the 

imported cases) and carriers – mosquitoes of the genus Anopheles. There are favorable conditions for the massive breeding of malaria 

mosquitoes, which require entomological monitoring of vectors to plan efficient measures for the malaria prevention in the oblast, to 

provide timely epidemic prevention measures in foci, and thereby prevent the return of local cases of malaria. 

 

# 235. Ентомологічний моніторинг за переносниками малярії як ключовий компонент стратегії попередження 

повернення малярії 

Ящук Г.1, Чегодайкіна Н.1, Махота Л.1, Чумаченко Т.2 

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

 

Вступ. У Харківській області щорічно реєструються завізні випадки малярії, у тому числі в сезон активної передачі інфекції 

комарами роду Anopheles. За 2013-2020 рр. в області зареєстровано 48 випадків малярії. Метою роботи була оцінка потенціалу 

місцевої векторної передачі малярії. 

Методи. Здійснено аналіз результатів ентомологічного моніторингу, проведеного у Харківській області в 2013-2020 рр. 

Результати. У Харківській області налічується 2723 водоймища загальною площею 60521,9 га. Анофелогенна площа водоймищ 

складає 10% від загальної площі водного дзеркала та посідає перше місце в Україні. 

За результатами досліджень в області визначається 6 видів малярійних комарів роду Anopheles: A. maculipennis, A. messeae, A. 

claviger, A. atroparvus, A. plumbeus, A. hyrcanus. Домінуючими видами є A. maculipennis, A. messeae. 

Природні умови регіону сприяють поширенню та масовому виплоду переносників малярії, що позначається на їх чисельності. 

Для регулювання чисельності малярійних комарів в області використовуються лише екологічні (гідротехнічні) заходи. 

Середньосезонний показник чисельності личинок малярійних комарів зростає і становить 8,7 екз. на м2 (2013 р.), 19,4 екз. на м2 

(2020 р.). 

На маляріогенну ситуацію значно впливає тривалість малярійного сезону, який залежить від середньодобових температур. 

Малярійний сезон розпочинається у травні місяці (05.05; 25.05) та триває 149 діб (2014 р.), 169 діб (2019 р.). 

Висновки. Ситуація з малярії у Харківській області залишається нестійкою, що підтверджується наявністю джерел малярії 

(завізні випадки) та переносників – комарів роду Anopheles. Існують сприятливі умови для масового виплоду малярійних 

комарів, що вимагає здійснення ентомологічного спостереження за переносниками для планування ефективних заходів 

профілактики малярії в регіоні, своєчасного проведення протиепідемічних заходів в осередках і, тим самим, попередження 

повернення місцевих випадків малярії. 
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# 400. Monitoring of Blood-sucking Mosquitoes by Means of Homemade Electromechanical Light-emitting Diode Traps 

in Southern Ukraine 

Rudik V., Levchenko V. 

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

 

Since the beginning of the 21st century, the problem of outbreaks of already known and new epidemics of vector-borne diseases 

transmitted by blood-sucking mosquitoes has emerged globally. Climate change in the context of globalization creates new 

opportunities for invasive vectors and pathogens. Therefore, monitoring of blood-sucking mosquito populations and finding effective 

methods for trapping vectors is of paramount importance in responding to these threats at a regional level in a timely manner. 

Experimental use of homemade electromechanical light-emitting diode (LED) traps aimed at imago trapping. Species were identified by 

morphological determinants. The confidence interval limits for the general proportion of the species were determined (probability 

P=0,95). 

As a result of 5 test studies in Odessa Oblast in July and August 2019, 1223 imago mosquitoes were caught and identified. We found 9 

species from 5 genera: Odesa suburbs – 172 mosquitoes (Culex pipiens complex – 85,2% (80,0-90,4%), Aedes caspius – 7,9% (4,0-

11,8%), Culiseta annulata – 5,1% (2,0-8,2%), Uranotaenia unguiculata – 3,9% (1,2-6,6%)); Ovidiopol rayon, Sukhyi Lyman – 83 

(Anopheles maculipennis complex – 26,4% (17,1-35,7%), Culex modestus – 73,6% (64,3-82,9%)); Tatarbunary rayon, the Alibei and 

Karachaus estuaries – 243 (Ae. caspius – 84,2% (79,7-88,7%), Aedes flavescens – 15,7% (11,2-20,2%)); Tatarbunary rayon, the Sasik 

estuary – 74 (Aedes vexans – 20,5% (11,6-29,4%), Ae. caspius – 70,5% (60,3-80,7%), C. modestus 11,5% (4,6-18,4%)); Kobleve 

area – 651 (Ae. caspius – 97,7% (96,6-98,8%), Anopheles hyrcanus – 2,3% (1,2-3,4%)). 

The proposed use of such traps allows the capture of blood-sucking mosquitoes, which allows identifying common species in the study 

area, calculating the relative number of mosquito populations for a particular area, helping to locate breeding sites, and catching 

vectors in large quantities for laboratory testing. Implementation of traps use to monitor mosquitoes is a great tool for responding 

promptly to potential threats of infectious disease in the region. 

 

# 400. Спостереження за кровосисними комарами за допомогою саморобних електромеханічних світлодіодних 

пасток на півдні України 

Рудік В., Левченко В. 

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

 

З початку XXI сторіччя у світі гостро назріла проблема виникнення спалахів вже відомих і нових епідемій трансмісивних хвороб, 

векторами збудників яких є кровосисні комарі. Кліматичні зміни в умовах глобалізації створюють нові можливості для інвазивних 

переносників і патогенів. Загальноприйняті методи моніторингу кровосисних комарів Україні не відповідають сучасним потребам 

в умовах, що змінилися. Тому моніторинг стану популяцій кровосисних комарів і пошук ефективних методів відлову векторів має 

першорядне значення для своєчасного реагування на загрози трансмісивних хвороб. 

Експериментальне застосування саморобних електромеханічних світлодіодних пасток націлених на відлов імаго. Види були 

визначені за морфологічними детермінантами. Статистично визначали межі довірчого інтервалу для генеральної частки виду 

(ймовірність P=0,95). 

В результаті проведення 5 випробувань на території Одеської області у липні та серпні 2019 року виловлено та ідентифіковано 

1223 імаго кровосисних комарів. Виявлено 9 видів з 5 родів, зокрема: околиці м. Одеси – 172 екз. (Culex pipiens complex – 85,2% 

(80,0-90,4%), Aedes caspius – 7,9% (4,0-11,8%), Culiseta annulata – 5,1% (2,0-8,2%), Uranotaenia unguiculata – 3,9% (1,2-6,6%)); 

Овідіопольський р-н., с. Сухий Лиман – 83 екз. (Anopheles maculipennis complex – 26,4% (17,1-35,7%), Culex modestus – 73,6% 

(64,3-82,9%)); Татарбунарський р-н., міжлимання Алібей і Карачаус – 243 екз. (Ae. caspius – 84,2% (79,7-88,7%), Aedes 

flavescens – 15,7% (11,2-20,2%)); Татарбунарський р-н., лиман Сасик – 74 екз. (Aedes vexans – 20,5% (11,6-29,4%), Ae. caspius 

– 70,5% (60,3-80,7%), C. modestus 11,5% (4,6-18,4%)); околиці м. Коблеве – 651 екз. (Ae. caspius – 97,7% (96,6-98,8%), 

Anopheles hyrcanus – 2,3% (1,2-3,4%)). 

Запропоноване застосування таких пасток дозволяє відловлювати кровосисних комарів, що дає можливість визначити види, 

поширені в досліджуваній зоні, допомогти в пошуку локальних осередків розмноження, відловлювати переносників у великих 

кількостях для лабораторних досліджень. Впровадження пасток для відлову комарів є тим інструментом, який здатний 

поліпшити систему моніторингу за кровосисними комарами і трансмісивних інфекцій що вони переносять. 
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# 500. Results of Laboratory Detection of Borrelia, Anaplasma, and Ehrlichia in Environment Samples in Zakarpattia 

Oblast in 2017-2018 

Bertash S., Markovych O., Sitnyk H. 

SI Zakarpattia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

A common vector-borne disease in humans is Lyme disease caused by spirochetes Borrelia burgdorferi s.l. Tick bites can transmit 

Anaplasma phagocytophillum and Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis, which cause granulocytic anaplasmosis and human monocytic 

ehrlichiosis. 

The objective of the study was to assess the results of laboratory studies to detect tick-borne pathogens (borrelia, anaplasma, ehrlichia) 

in tick and rodent samples in Zakarpattia Oblast in 2017-2018. 

During 2017-2018, we studied Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus tick, as well as rodents to determine the presence of 

B. burgdorferi s.l., A. phagocytophillum, E. muris, E. chaffeensis. Real-time polymerase chain reaction was used to determine DNA of 

B. burgdorferi s.l., A. phagocytophillum, E. muris, and E. chaffeensis in biological samples. The results were processed using statistical 

methods. 

In total, we tested 383 tick samples from environment, livestock, collected in forests and fields, and 80 samples of rodents captured in 

nature and households. Positive results were obtained in 32 samples from 282 ticks that contained B. burgdorferi s.l. DNA, which was 

11.35±1.87%. I. ricinus were found in 68.4% of positive samples; D. reticulatus were found in 31.6%. Samples or rodent internal 

organs were positive for borrelia in 2.38±2.35% (in 1 of 42 samples). A. phagocytophillum DNA was found in 2.97±1.68% of I. ricinus, 

and in 5.55±3.82% of rodent samples. DNA of E. muris and E. chaffeensis was not found in tick and rodent samples. 

The study results indicate wide circulation of borrelia and anaplasma. Tick bites are potential factors for infection with these pathogens, 

and possibly co-infection, in the oblast. It is necessary to study environmental objects for more careful determination of pathogen 

prevalence, and to examine people for identification of the activity of natural foci of anaplasmosis. 

 

# 500. Результати лабораторної діагностики виявлення борелій, анаплазм, ерліхій в біопробах зовнішнього 

середовища на території Закарпатської області впродовж 2017-2018 років 

Берташ С., Маркович О., Сітник Г. 

ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Поширеним трансмісивним захворюванням людей є хвороба Лайма, що спричиняється спірохетами комплексу Borrelia burgdorferi 

s.l. Кліщі при укусі можуть передавати такі збудники як Anaplasma phagocytophillum та Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis, які 

викликають гранулоцитарний анаплазмоз та моноцитарний ерліхіоз людини.  

Метою роботи було вивчення результатів лабораторних досліджень виявлення кліщових патогенів (борелій, анаплазм, ерліхій) в 

пробах кліщів, гризунів на території Закарпатської області. 

Впродовж 2017-2018 років проводились дослідження кліщів виду Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, гризунів для визначення 

в них B. burgdorferi s.l., A. phagocytophillum, E. muris, E. chaffeensis. Для визначення ДНК B. burgdorferi s.l., A. phagocytophillum, 

E. muris, Е. chaffeensis в біопробах застосовувався метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в реальному часі. Результати 

опрацьовувались статистичними методами: проводилось обчислення середньої похибки відносних величин. 

Всього проаналізовано: 383 проби кліщів, знятих з об’єктів довкілля, худоби, зібраних у лісах, полях; 80 проб гризунів, 

відловлених в природних станціях, на територіях домогосподарств. Отримано позитивні результати: 32 проби з 282 проб кліщів 

містили ДНК B. burgdorferi s.l., що складає 11,35%±1,87.Зразки з внутрішніх органів гризунів були позитивними на наявність 

збудників бореліозу в 2,38%±2,35 (в 1 з 42 проб гризунів). ДНК A. phagocytophillum виявлено в 2,97%±1,68 з досліджуваних 

кліщів I. ricinus, і в 5,55%±3,82 з досліджуваних проб гризунів. ДНК E. muris, E. chaffeensis в пробах кліщів та гризунів не 

виявлялась. 

Отримані результати свідчать про достатньо широку циркуляцію збудників бореліозу та анаплазмозу. У регіоні присмоктування 

кліщів є потенційним фактором інфікування цими збудниками, можливо їх мікстами. Для більш детального з’ясування 

поширеності патогенів необхідно і надалі проводити дослідження об’єктів довкілля, а для виявлення активності природних 

вогнищ анаплазмозу проводити обстеження людей. 
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# 536. One Tick -Two Diseases: Tick-Borne Encephalitis and Lyme Disease, Volynska Oblast. 

Onishchuk O., Yanko N. 

SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MOH of Ukraine 

 

Ixodes ricinus is tick that can transmit bacterial and viral diseases such as tick-borne encephalitis (TBE) and Lyme disease (LD). Since 

the same tick transmits TBE and LD, the geographic distribution of these diseases might be similar. We compared the epidemiology of 

TBE and LD in the Volynska Oblast, since the Oblast is one of the seven that registered both TBE and LD.  

Surveillance data on TBE and LD cases ware obtained from regional and national reporting forms for 2014-2018. The trends and 

characteristics of both diseases are compared. Laboratory confirmed cases of TBE includes identification of IgM and IgG by ELISA. LD is 

diagnosed clinically and by detection of IgM and/or IgG by ELISA. No case classification for LD in the current regulations. 

During 2014-2018, in Ukraine were registered, 24 cases of TBE, 75% (18) of them in Volynska Oblast and 17,261 cases of LD, 0.8% 

(143) of them in Volynska Oblast. From 2014 to 2018 in the Volynska Oblast there is a 5-fold increase in LD. All registered 18 cases TBE 

and 83% (119) of all cases LD were laboratory-tested. Of those, 4 cases of TBE were positive for IgM and IgG and 114 LD positive for 

IgM and/or IgG. TBE cases were reported in 4 of 16 districts with most (72%) occurring in Ratnivskyi rayon. LD cases were registered 

in 14 rayons, 30% were from Lutsk. Proportion of children was 17% among TBE cases, 20% – among LD. TBE cases were reported in 

July and August, LD – from May to December. Peak for both diseases was in August. One case of TBE and LD co-infection was 

registered in the Kivertsi district. In 28% of cases of TBE and in 6% LD, the diagnosis was made 6 days after seeking medical help. 

Epidemiology of TBE and LD in the Volynska Oblast differ distinctly. Different areas of distribution of TBE and LD and 8 times higher 

number of LD cases may indicate low detection of TBE or overdiagnosis of LD. We recommend introducing a case definition to improve 

LD surveillance and increasing physicians' clinical alertness for early diagnosis of TBE, and additional research to identify reasons for 

differences in epidemiology of TBE and LD.  

 

# 536. Один кліщ – два захворювання: кліщовий вірусний енцефаліт і хвороба Лайма у Волинській області. 

Оніщук О., Янко Н. 

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Ixodes ricinus  – кліщ, який є переносником бактеріальних та вірусних захворювань, таких як кліщовий енцефаліт (КЕ) та 

хвороба Лайма (ХЛ). Оскільки один кліщ передає і КЕ, і ХЛ, то географічне поширення цих захворювань має бути подібним. Ми 

порівняли епідеміологію КЕ та ХЛ у Волинській області, оскільки даний регіон є одним із семи, де реєструються КЕ та ХЛ.  

Дані спостереження за випадками КЕ та ХЛ отримані з регіональних та національних форми звітності за 2014-2018 роки. 

Проведено порівняння тенденції обох захворювань та їх характеристики. Лабораторно підтверджений випадок КЕ включає 

виявлення ІgM та ІgG до вірусу КЕ методом імуноферментного аналізу (ІФА). ХЛ діагностувалась клінічно та виявленням ІgM 

та/або ІgG методом ІФА. Класифікація випадку по ХЛ в нормативній базі відсутня. 

В Україні протягом 2014-2018 зареєстровано 24 випадки КЕ, з них 75% (18) у Волинській області та ХЛ - 17 261 випадок, з них 

0,8% (143) у Волинській області. З 2014 по 2018 у Волинській області спостерігається зростання ХЛ в 5 разів. Усі зареєстровані 

18 випадків КЕ та 83% (119) ХЛ були лабораторно обстежені. У 4 випадках КЕ були позитивні IgM та IgG, у 114 випадках ХЛ 

позитивні IgM та/або IgG. Випадки КЕ реєструвались у 4 з 16 районів області, більшість (72%) у Ратнівському районі; ХЛ у 14 

районах, найбільше випадків – у м. Луцьк -30%. Частка дітей серед захворілих КЕ -17% та ХЛ – 20%. КЕ реєструвався в липні та 

серпні, ХЛ – з травня по грудень. Пік для двох захворювань в серпні. Один випадок ко-інфекції КЕ та ХЛ зареєстровано в 

Ківерцівському районі. У 28% випадків КЕ, а при ХЛ у 6%, діагноз встановлено пізніше 6 дня після звернення за медичною 

допомогою.  

Епідеміологія КЕ та ХЛ у Волинській області різко відрізняються. Різний територіальний розподіл КЕ та ХЛ та в 8 разів більша 

кількість випадків ХЛ може свідчити про низьке виявлення КЕ або гіпердіагностику ХЛ. Ми рекомендуємо ввести визначення 

випадку для покращення спостереження за ХЛ, підвищити настороженість лікарів по клініці для ранньої діагностики КЕ, а також 

провести додаткове дослідження для визначення причин розбіжностей епідеміології КЕ та ХЛ. 
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# 068. Species warehouse and number of species as a carrier of Lyme twigs in metro station Mariupol for period 2004-

2018 

Dotsenko L., Tereshchenko V.  

Mariupol Branch of SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Introduction.  Ixodic tick of family Ixodidae play a basic role the transmission of causative agents of natural focal transmissible 

infections. At a blood suction tick pass the causative agents of many infectious diseases in the blood river-bed of man. For the Donetsk 

area most mass is a disease on ixodic tick borreliosis (ІTB).  

Methods. In the task of research determination of specific composition, account of quantity, was included on animals, flag/kilometre of 

claws, account of persons that called to curative establishments concerning присмоктування of claws and account of patients on ІTB, 

beginning from 2004 For the account of claws collected in an environment (parkas, public gardens, pastures), from animals, and also 

from people that were bitten by claws.  

In city Mariupol 4 types of claws are widespread: Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus rossicus, Haemaphysalis 

plumbeum.  

Results. A main vection ІTB is I. ricinus, specific gravity of that folds 15,1%.  Dominant kind - Rh. rossicus - 55,6%, subdominant - D. 

marginatus - 28,1%. On the stake of H. plumbeum is 1,2%. The average the index of quantity of claws on animals in 2018р 

comparatively with 2004р increased on 83,3%. 

For 15 suffered from the bites of claws of 1554 persons, among what local is a 941 case, delivery  - 613. Became ill on illness of Lyme 

 - 77 persons. An infection on ІTB in 70 cases (91%) took place within the limits of Ukraine, including 35 cases in the Donetsk area 

(45,5%) and from them local are 3 cases - 3,9% ( in 2009, 2016, 2018рр) . An intensive index on a 100 thousand population grew 

from 0,6 to 2,1 (71,4%). 

Conclusions. In modern terms actuality of ІTB grows with every year. An increase of natural habitat of claws is in urbanism 

landscapes, infected them pathogenic borrels, the presence of warm-blooded animals and maloperations at the exposure of claws on a 

body assist distribution of this disease. Main success with the prophylaxis of disease is the timely handling of persons bites to curative 

establishments, reliable laboratory diagnostics, sanitary educational work among a population. 

 

# 068. Видовий склад та чисельність кліщів як переносників хвороби Лайма в м. Маріуполі за період з 2004-

2018рр.  

Доценко Л., Терещенко В. 

Маріупольська міська філія ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Іксодові кліщі родини Ixodidae відіграють основну роль у передачі збудників трансмісивних природно-вогнищевих інфекцій. При 

кровосмоктанні кліщі передають у кров’яне русло людини збудників багатьох інфекційних захворювань. Для Донецької області 

найбільш масовим є захворювання на іксодові кліщові бореліози (ІКБ).  

В завдання досліджень входило визначення видового складу, облік чисельності на тваринах, прапор/кілометр кліщів, облік осіб, 

які зверталися до лікувальних закладів з приводу присмоктування кліщів та облік хворих на ІКБ, починаючи з 2004 р. Для обліку 

кліщів збирали у довкіллі (парки, сквери, пасовища), з тварин, а також від людей, які були покусані кліщами.  

В місті Маріуполі розповсюджено 4 види кліщів: Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus rossicus, Haemaphysalis 

plumbeum.  

Головним переносником ІКБ є I. ricinus, питома вага якого складає 15,1%.  Домінуючий вид – R. rossicus- 55,6%, субдомінант – 

D. marginatus – 28,1%. На долю H. plumbeum приходиться 1,2%. Cередній показник чисельності кліщів на тваринах у 2018р 

порівняно з 2004р збільшився на 83,3%. 

За 15 років постраждало від укусів кліщів 1554 осіб, серед яких місцевих – 941 випадок, завізних  – 613. Захворіли на хворобу 

Лайма – 77 осіб. Зараження на ІКБ у 70 випадках (91%) відбулося в межах України, у тому числі 35 випадків у Донецькій області 

(45,5%) і з них місцевих – 3 випадки – 3,9% ( у 2009, 2016, 2018рр.). Інтенсивний показник на 100 тис. населення виріс з 0,6 до 

2,1 (71,4%). 

В сучасних умовах актуальність ІКБ зростає з кожним роком. Збільшення ареалу кліщів в урбаністичних ландшафтах, 

інфікованість їх патогенними бореліями, наявність теплокровних тварин та неправильні дії при виявленні кліщів на тілі сприяють 

розповсюдженню цього захворювання. Головним успіхом у профілактиці захворювання є своєчасне звернення осіб з укусами до 

лікувальних закладів, достовірна лабораторна діагностика, санітарно-освітня робота серед населення. 
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# 082. Ixodes Ticks of Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve 

Boiko O.¹, Galat M.¹, Nebogatkin I.², Vishnevsky D.³ 

¹National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; 

²I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of the NAS of Ukraine; 

³Chornobyl radiation and ecological biosphere reserve 

 

Introduction. Chernobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve is a unique territory. As a result of recovery after disaster at a 

nuclear power plant, there were created rare conditions with minimal anthropogenic influence. It was very useful for the development 

of different species of flora and fauna. The presence of vegetation and animals created perfect environment for the rising number of 

parasites, including ixodes ticks, the main risk associated with ticks is in transmission of pathogens. The purpose of our research was 

collection and analysis of ixodes ticks of the reserve. 

Methods. The ticks were collected at the Reserve territory near Gorodysche, Krasne and Masheve villages in the September - 

November of 2019, using standard “white flag” method. Ticks were conserved with 70% ethyl alcohol and kept in freezer. Ticks species 

identification was conducted at I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine using the Axio 

Imager М1 microscope. 

Results. Have been collected 57 ticks of family Ixodidae. The largest number of ticks was caught near the village of Mashevo, where 

mixed forests and high humidity prevail. Almost all ticks belonged to species Dermacentor reticulatus. Males prevailed over females and 

accounted for 52.6% of the collection. Another species, which was represented only by female, was Ixodes ricinus. 

Conclusions. Our results mean that the most common in Chernobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve is tick Dermacentor 

reticulatus. Therefore, attention should be focused on the prevention of the spread and infection of pathogens that are transmitted by 

this species. Further studies of ticks using PCR will help to identify the pathogens whose distribution is possible in this territory. 

 

# 082. Іксодові кліщі Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника 

Бойко О.¹, Галат М.¹, Небогаткін І.², Вишневський Д.³ 

¹Національний університет біоресурсів і природокористування України; 

²Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України; 

³Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник 

 

Вступ. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник – унікальна територія. В результаті відновлення після 

аварії на ЧАЕС тут склались рідкісні умови з мінімальним антропогенним впливом, що виявилось сприятливими для розвитку 

флори та фауни. Наявність рослинності та тварин зробила його ідеальним середовищем для розвитку паразитів, у тому числі й 

іксодових кліщів, небезпека яких полягає у перенесенні збудників багатьох захворювань. Отже, метою нашого дослідження були 

збір і дослідження іксодофауни заповідника. 

Методи. Збір кліщів здійснювали на території заповідника поблизу населених пунктів Городище, Красне і Машеве у вересні-

листопаді 2019 року з допомогою загальноприйнятої методики «білого прапора». Останніх консервували 70° етиловим спиртом і 

зберігали у морозильній камері за температури -20°С. Встановлення видової приналежності проводили на базі Інституту зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена НАН України за допомогою мікроскопа Axio Imager М1. 

Результати. Було зібрано 57 кліщів родини Ixodidae, 32 з яких – поблизу села Машеве, де переважають змішані ліси й висока 

вологість. 8 біля села Красно і 17 поблизу Городища. 56 кліщів належали до виду Dermacentor reticulatus. Самці переважали над 

самками і складали 52,6% колекції. Видом зібраним в одиничному екземплярі була самка Ixodes ricinus.  

Висновки. Отримані результати свідчать, що найпоширенішим у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному 

заповіднику є вид D. reticulatus. Отже, увагу потрібно зосереджувати на профілактиці поширення і зараження тими збудниками, 

яких переносить цей вид. Подальші дослідження отриманих кліщів включають молекулярно-генетичні методи (ПЛР), що 

допоможе детально встановити збудників, поширення яких можливе на цій території. 
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# 078. Study of the Immunosuppressive Effect of Spumavirus at the Molecular Genetic, Hematological and Biochemical 

Levels 

Rudova N.1, Kuznetsova O.1, Kovalenko L.1, Gorbatenko V.2, Solodiankin O.1, Limanska O.1, Gorbatenko S.1 
1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 
2Kharkiv State Zooveterinary Academy 

 

Minor cattle infections are widespread in animal husbandry in developed countries. For the first time in Ukraine, the persistence of 

Bovine foamy virus (BFV) has been established among the cattle of farms, staffed mainly by imports of high-yielding livestock. The 

study of the biological properties of the pathogen is due to the need to develop a domestic tool for retrospective diagnosis of the 

disease. Rabbits were selected as a laboratory model to study the immunosuppressive effects of spumavir. 

Rabbits with a live weight of 2.5-3 kg were inoculated with citrated blood from a spumavirus-infected cow. The dynamics of 

hematological and biochemical changes in comparison with the initial indicators and the period of persistence of the pathogen in the 

body of experimental animals were determined with an interval of 15 days. 

Fifteen days after inoculation, BFV DNA was detected in blood samples from four of the five experimental rabbits. It has been 

established that the causative agent of spumavirus infection in cattle (BFV) circulates in the body of rabbits for a short time, up to 60 

days. Inoculation of BFV genetic material affects basic hematological parameters. The blood leukogram of experimental rabbits is 

replaced by an increase in the number of lymphocytes not prone to further differentiation. The redistribution of the leukocyte fraction in 

the direction of significant (80-88%) lymphocytosis is evidence of immunosuppression. We observed a similar situation in animals 

infected with another pathogen of minor infection - bovine leukemia virus. The results of biochemical studies indicate a gradual 

decrease in the concentration of circulating immune complexes by 22.2%, an increase in seromucoids by 21.5 %%, a decrease in 

globulin by 15.5% and total protein by 9.4%, which is evidence of suppression of functional immunity of rabbits, manifestation 

immunosuppressive state. 

Experimental infection of rabbits with spumavirus causes short-term, up to 60 days, persistence of the latter in the body, a slight 

activation of the immune system 30 days after infection, which is replaced by severe suppression of the functional state of non-specific 

immunity. 

 

# 078. Вивчення імуносупресивного впливу спумавірусу на молекулярно-генетичному, гематологічному та 

біохімічному рівні  

Рудова Н.1, Кузнецова О.1, Коваленко Л.1, Горбатенко В.2, Солодянкін О.1, Лиманська О.1, Горбатенко С.1 

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

 

Мінорні інфекції ВРХ мають значне поширення у тваринництві розвинених країн світу. Вперше в Україні встановлена 

персистентність спумавірусу (BFV, Bovine foamy virus) серед поголів’я ВРХ господарств, комплектованих, головним чином, за 

рахунок імпорту високопродуктивної худоби. Вивчення біологічних властивостей збудника обумовлюється необхідністю 

розробки вітчизняного засобу ретроспективної діагностики захворювання. В якості лабораторної моделі для вивчення 

імуносупресивного впливу спумавірісу  вибрані кролі.  

Кролям живою масою 2,5-3 кг інокульовано цитровану кров від інфікованої спумавірусом корови. Динаміку гематологічних і 

біохімічних  змін у порівнянні із стартовими показниками та термін персистенції збудника  в організмі дослідних тварин  

визначали з інтервалом 15 днів.  

Через 15 днів після інокуляції ДНК BFV виявлено у пробах крові чотирьох із п’яти дослідних кролів. Встановлено, що збудник 

спумавірусної інфекції ВРХ (BFV) короткочасно, до 60 днів, циркулює в організмі кролів. Інокуляція генетичного матеріалу BFV 

впливає на основні гематологічні показники. Лейкограма крові дослідних кролів змінюється підвищенням чисельності не 

схильних до подальшої диференціації лімфоцитів. Перерозподіл лейкоцитарної фракції у бік значного (80-88%) лімфоцитозу є 

свідченням прояву імуносупресії. Аналогічну ситуацію ми спостерігали у тварин, інфікованих іншим збудником мінорної інфекції -  

вірусом лейкозу ВРХ. Результати біохімічних досліджень свідчать про поступове зниження концентрації циркулюючих імунних 

комплексів  на 22,2%,   підвищення рівня серомукоїдів на 21.5%%,  зниження рівня глобулінів на 15,5% та загального білку на 

9,4%  що є  свідченням   пригнічення функціонального імунітету кролів, прояв імуносупресивного стану. 

Експериментальне зараження кролів  спумавірусом викликає короткочасну, до 60 днів, персистенцію останнього в організмі,  

незначну активізацію імунної системи через 30 діб після інфікування, яке змінюється вираженим  пригніченням функціонального 

стану  ланок неспецифічного імунітету. 
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# 101. Circulation of Vaccine-Like and Field Isolates of Infectious Laryngotracheitis Virus in Chickens in Ukraine 

Veretsun A., Rula O., Usova L., Muzyka D. 

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

 

Introduction. Respiratory viral diseases of poultry can lead to significant economic problems and therefore pose a serious challenge 

for the development of poultry farming. Infectious laryngotracheitis (ILT) is a respiratory viral disease of poultry, which is not classified 

as especially dangerous diseases, does not cause diseases in humans, but causes diseases and death of numerous poultry. It also 

needs to be differentiated from influenza and Newcastle disease.  

Methods. The study was conducted in 2018-2020 in the Department of Poultry Diseases Research, NSC IECVM. ILT virus isolates 

isolated from chickens from commercial and backyard poultry farms in Ukraine in 2010-2019 were used. Virological, and molecular 

genetic tests were performed according to the standard methods recommended by the OIE.   

Results. In 2010-2020, the results of serological monitoring in Ukraine revealed the circulation of infectious laryngotracheitis virus in 

chickens from commercial and backyard poultry farms. Seven isolates of ILT virus were isolated from diseased and dead poultry from 

Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Sumy Oblasts, and the Autonomous Republic of Crimea with characteristic clinical and pathoanatomical 

signs of ILT. After the inoculation of chicken embryos (CEs), all isolates caused characteristic pathoanatomical signs in them, yet their 

intensity varied. In addition, some isolates caused the death of CEs during the cultivation. Thorough PCR tests showed that three 

isolates (Summy 6-11/19, A 04-12, Б 2-10) were vaccine-like ILT isolates and only one isolate B 59-11 belonged to field ILT viruses.        

Conclusions. It has been established that the infectious laryngotracheitis virus circulates in commercial and backyard poultry farms in 

Ukraine. Seven ILT viruses have been isolated from diseased and dead chickens, including vaccine-like and field isolates. The next step 

is to conduct sequencing and phylogenetic analysis, with special attention to field isolates. 

 

# 101. Циркуляція вакциноподібних та польових ізолятів вірусу інфекційного ларинготрахеїту у курей в Україні 

Верецун А., Рула О., Усова Л., Музика Д. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України  

 

Вступ. Респіраторні вірусні хвороби птиці можуть призводити до значних економічних проблем і тому представляють серйозну 

проблему для розвитку птахівництва. Інфекційний ларинготрахеїт (ІЛТ) – це респіраторне вірусне захворювання птиці, не 

належить до особливо небезпечних хвороб, не викликає захворювань у людей, але спричиняє захворювання та загибель 

великої кількості птиці. Також його необхідно диференціювати від грипу та ньюкаслської хвороби.  

Методи. Дослідження проведені у 2018-2020 рр. у відділі вивчення хвороб птиці ННЦ «ІЕКВМ». Використано ізоляти вірусу ІЛТ, 

ізольовані від курей з промислових та присадибних птахівничих господарств України в 2010-2019 рр. Вірусологічні, 

молекулярно-генетичні  дослідження виконані за стандартними методиками рекомендованими МЕБ.   

Результати. У 2010 - 2020 рр. за результатами серологічного моніторингу в Україні встановлена циркуляція вірусу 

інфекційного ларинготрахеїту у курей з промислових та присадибних птахівничих господарствах. Від хворої та загиблої птиці з 

Харківської, Донецької, Луганської, Сумської областей, АР Крим з характерними клінічними та патологоанатомічними ознаками 

ІЛТ виділено 7 ізолятів вірусу ІЛТ. За інфікування курячих ембріонів (КЕ) усі ізоляти викликали характерні патологоанатомічні 

ознаки у них, але їх інтенсивність була різною. Крім того деякі ізоляти викликали загибель КЕ за культивування. Поглибленими 

дослідженнями в ПЛР встановлено, що три ізоляти (Summy 6-11/19, A 04-12, Б 2-10) належать до вакциноподібних ізолятів ІЛТ 

та тільки один ізоляті B 59-11 - належить до польових вірусів ІЛТ.        

Висновки. У промислових та присадибних птахогосподарствах України встановлено циркуляцію вірусу інфекційного 

ларинготрахеїту. Від хворих та загиблих курей ізольовано 7 вірусів ІЛТ, серед яких є вакциноподібні та польові ізоляти. 

Наступним етапом є проведення секвенування та філогенетичного аналізу, особливої уваги при цьому заслуговують польові 

ізоляти. 
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# 103. Epizootic Situation of Hemophilosis among Chickens in Ukraine, Isolation of the Pathogen and Study of Its 

Biological Properties 

Kolesnykov A., Holovko A., Pinchuk N., Deriabin O., Stegniy B., Rula O., Muzyka D. 

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

State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms  

 

Introduction. Hemophilosis (infectious rhinitis) is a bacterial infection of poultry caused by Avibacteruim paragallinarum. The disease 

occurs as a respiratory infection and affects the upper respiratory tract. It can occur in connection with the low resistance of poultry 

exposed to stress factors, during vaccination, and complicate the course of other infections. The disease causes significant economic 

losses to farms.  

Methods. The study was conducted in 2018-2020 in the Department of Poultry Diseases Research in NSC IECVM, and SSCIBSM. 

Samples from poultry of different ages and production areas were collected in 29 commercial farms in Ukraine. Bacteriological, 

molecular, and genetic tests were performed according to the standard methods recommended by the OIE.  

Results. In 2015-2018, the causative agent of hemophilosis was detected by PCR in 8 out of 18 farms studied in Vinnytsia, 

Zaporizhzhia, Poltava, Kherson, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Volyn, and Dnipropetrovsk Oblasts in poultry of different ages. The average 

infection rate of poultry ranged from 28.28% to 64.51% over the years. In 2019, the pathogen was detected in 4 out of 7 farms 

studied in Zaporizhzhia, Mykolaiv, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, and Poltava Oblasts. The infection rate reached 100%. In 2020, it was 

found in 2 out of 4 farms studied in Dnipropetrovsk, Kyiv, and Zaporizhzhia Oblasts. The infection rate was up to 40 %. Bacteriological 

tests of pathological material resulted in the isolation of the following Avibacterium paragallinarum SS field isolates from sick poultry of 

42-180 days of age: isolate 6/20 (serotype A), isolate 7/20 (serotype B), isolate 8/20 (serotype C). Based on their culture properties 

and enzymatic activity, field isolates represent a homogeneous group.  

Conclusions. It has been established that the Avibacteruim paragallinarum that causes hemophilosis in poultry is circulating in 

commercial poultry farms in Ukraine. Pathogens of different serotypes A, B, and C have been isolated from sick poultry, yet in terms of 

their culture and enzymatic properties, they belong to the same group.  

 

# 103. Епізоотична ситуація щодо гемофільозу серед курей в Україні, виділення збудника та вивчення його 

біологічних властивостей  

Колесников А., Головко А., Пінчук Н., Дерябін О. Стегній Б., Рула О., Музика Д. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України ; 

Державний науково-дослідний інститут біотехнології  та штамів мікроорганізмів  

 

Вступ. Гемофільоз (інфекційний риніт) бактеріальна інфекція птиці, яка викликається бактерією Avibacteruim paragallinarum. 

Захворювання протікає у вигляді респіраторної інфекції та вражає верхні дихальні шляхи. Може виникати на фоні зниження 

резистентності птиці під впливом стрес-факторів, під час вакцинації, ускладнювати протікання інших інфекцій. Спричиняє 

значні економічні збитки господарствам.  

Методи. Дослідження проведені у 2018-2020 рр. у відділі вивчення хвороб птиці ННЦ «ІЕКВМ» та ДНКІБШМ. Матеріал від птиці 

різного віку, напряму продуктивності відбирали у 29 промислових господарствах України. Бактеріологічні, молекулярно-

генетичні  дослідження виконані за стандартними методиками рекомендованими МЕБ.  

Результати. У 2015-2018 рр. в ПЛР збудник гемофільозу виявлено у 8 з 18 досліджених господарств Вінницької, Запорізької, 

Полтавської, Херсонської, Хмельницької, Житомирської, Волинської, Дніпропетровської областей у птиці різного віку. Середня 

інфікованість птиці коливалась в різні роки від 28,28% до 64,51%. У 2019 р. збудник виявлено у 4  із 7 досліджених господарств 

Запорізької, Миколаївської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей. Інфікованість досягала 100%. У 2020 р. - 

виявлено у 2 з 4 досліджених господарств Дніпропетровської, Київської та Запорізької областей. Інфікованість становила до 40 

%. За результатами бактеріологічних досліджень патологічного матеріалу від хворої птиці 42 - 180 добового віку виділено 

польові ізоляти Avibacterium paragallinarum SS: ізолят 6/20 (серотип A), ізолят 7/20 (серотип B), ізолят 8/20 (серотип C). За 

культуральними властивостям, ферментативною активністю польові ізоляти представляють однорідну групу.  

Висновки. У промислових птахогосподарствах України встановлено циркуляцію Avibacteruim paragallinarum, який викликає 

гемофільоз у свійської птиці. Від хворої птиці ізольовано збудники, які належать до різних серотипів А, В та С, але в той же час 

за культуральними та ферментативними властивостями відносяться до однієї групи.  
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# 112. Virucidal Effects of New Disinfecting Agent “Eco-Tera Vet” 

Kuzmich G., Vatlitsova O., Tashuta S. 

State Scientific Control Institute of biotechnology and Strains of Microorganisms 

 

Introduction. The new disinfecting agent (DA) "Eco-Terra Vet", a domestic product developed on the basis of polyhexamethylene 

guanide and alkyldimethylbenzylammonium chloride, is intended for use in the food industry, animal husbandry and in enterprises 

subject to veterinary supervision. DA is available in the form of a homogeneous clear solution with a faint yellowish tinge and has a 

faint specific odor. The aim of the work was to determine the virucidal activity of the disinfectant "Eco-Terra Vet". 

Methods. To determine the virucidal properties of this drug, as laboratory models, three representatives of virus families were 

selected: Herpesviridae - Aujeszky's disease virus, strain "Arsky", Coronaviridae – bovine coronavirus  that can cause newborn calves 

enteritis, strain "BC-1" and coronavirus which cause infectious bronchitis of chickens, strain "QX", that stored in the depository of 

SSCIBSM. The first two coronaviruses were cultured in following cell culture lines (CCL): SPEV - pig kidney cells and PO-2 (sheep 

kidneys), respectively. Infectious bronchitis virus,  strain "QX" was cultured in chicken embryos (CE) of 8 days of age. Test objects were 

artificially contaminated with solutions containing the above viruses. The test objects were cotton cloth and work surfaces in virology 

laboratory. DA in working concentrations: 2.0%; 1.0%; 0.5%; 0.25%; 0.125%; 0.06% and 0.03% were applied by irrigation or wiping. 

After the exposition of test objects to DA, the swabs from the test objects were prepared. CCL and CE were exposed to the material 

obtained from the swabs by conventional methods. 

Results. It was found that the disinfectant has a high virucidal activity in a concentration of not less than 0.125% and the exposure of 

not less than 30 minutes. The results also showed that among CEs and CCls, which were injected with disinfectant-treated material at a 

concentration of 0.06%, the cases of embryo deaths and cytopathogenic effect (CPE) in CCL were recorded, indicating insufficient 

virucidal effect of DA in a given concentratiion . 

Conclusion. DA "Eco-Terra Vet" shows high virucidal activity against the studied viruses. 

 

# 112. Віруліцидна активність нового дезінфікуючого засобу «Еко-Тера Вет» 

Кузьмич Г., Ватліцова О., Ташута С.   

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів  

 

Вступ. Новий дезінфікуючий засіб (ДЗ) «Еко-Тера Вет», препарат вітчизняного виробництва, який розроблено на основі 

полігексаметиленгуаніду та алкілдиметилбензиламонію хлориду, призначений для застосування у харчовій промисловості, 

тваринництві і на підприємствах, що підлягають ветеринарному нагляду.  ДЗ випускається у формі однорідного прозорого 

розчину зі слабким жовтуватим відтінком та має слабкий специфічний запах. Метою роботи було визначення віруліцидної 

активності дезінфікуючого засобу «Еко-Тера Вет».  

Методи. Для визначення віруліцидних властивостей цього ДЗ, як лабораторні моделі були вибрані  представники двох родин 

вірусів: Herpesviridae - вірус хвороби Ауєскі штам «Арський» та Coronaviridae - коронавірус ентериту новонароджених телят 

штам «ВС-1» і  коронавірус інфекційного бронхіту курей штам «QX», які зберігаються в депозитарії Державного науково-

контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів. Перші два коронавіруси культивувались в перещеплювальних 

культурах клітин (КК): SPEV - клітини нирки свині та ПО-2 (нирки вівці), відповідно.   Коронавірус інфекційного бронхіту курей 

штам «QX» культивувався в курячих ембріонах (КЕ) 8-денного віку. Тест-об’єкти штучно контамінували розчинами, що містили 

вказані вище віруси. Тест-об’єктами були бавовняна тканина та робочі поверхні вірусологічної лабораторії. ДЗ у робочих 

концентраціях: 2,0%; 1,0%; 0,5%; 0,25%; 0,125%; 0,06% та 0,03%  наносили методами зрошення або протирання. Після 

експозиції тест-об’єктів із ДЗ готували змиви з тест-об’єктів. Отриманим зі змивів матеріалом інфікували КК чи КЕ  

загальноприйнятними методами.  

Результати. У результаті досліджень встановлено, що дезінфектант має високу віруліцидну активність у концентрації не нижче 

за 0,125 % та експозиції не менш ніж 30 хвилин. Результати досліджень засвідчили також, що серед курячих ембріонів та 

культур клітин, яким вводили матеріал оброблений дезінфектантом у концентрації 0,06 %, реєстрували випадки загибелі 

ембріонів та цитопатогенну дію (ЦПД) в КК, що вказує на недостатню віроцидну дію дезінфектанту за даної концентрації.   

Висновок.  ДЗ «Еко-Тера Вет» проявляє високу віруліцидну активність по відношенню до досліджених вірусів. 
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# 150. The use of environmentally friendly means for disinfection of hatching eggs of chickens 

Shomina N. 

State Poultry Research Station of the NAAS of Ukraine 

 

Means used for disinfection of hatching eggs must meet special requirements: be safe for humans, reliably destroy the microflora that 

contaminates the egg shell, have a prolonged effect, stimulate the viability of young poultry. These requirements are met by products 

containing biologically active substances of natural origin with a wide range of biostimulating and biocidal properties. Due to the urgent 

tendency to reduce the use of antimicrobials in poultry, as well as environmental safety and high biological activity of natural remedies, 

it was chosen to evaluate the effectiveness of propolis and echinacea solutions for disinfection of hatching eggs. 

Eggs (n = 6000 pieces) obtained from hens of domestic selection were used for research. Incubation of eggs was performed in 

laboratory incubators according to standard modes. Based on two years of previous studies, a disinfection scheme of two experimental 

groups of eggs was constructed, which consisted of the following: Group 1 - pre-incubation disinfection with a solution of propolis 

infusion 1: 5 in combination with egg treatment on 11.5 and 18 incubation days with a solution of propolis infusion 1:10; Group 2 - pre-

incubation disinfection with a solution of echinacea infusion 1: 5 in combination with treatment of eggs on the 18th day of incubation 

with a solution of echinacea infusion 1:10. Control - pre-incubation disinfection with 5.0% solution of "Lasept-forte". 

Bacterial contamination of the shell on the 1st, 12th and 19th days of incubation of eggs of all groups was assessed and the absence of 

pathogenic, opportunistic flora and fungi was established. The results of incubation were better in the experimental groups: the output 

of chickens - 79.2% (1 group), 76.7% (2 group) against 75.4% in control, egg hatchability - 83.4%, 80.8% against 79,4% respectively. 

High efficiency of propolis and echinacea infusion for disinfection of hatching eggs of chickens has been established. Therefore, further 

studies should be expanded to include an assessment of the immune status and disease resistance of poultry obtained from 

experimental groups of eggs. 

 

# 150. Використання екологічно чистих засобів для дезінфекції інкубаційних яєць курей  

Шоміна Н. 

Державна дослідна станція птахівництва НААН України 

 

Засоби, що застосовуються для дезінфекції інкубаційних яєць повинні відповідати особливим вимогам: бути безпечними для 

людини, надійно знищувати мікрофлору, яка забруднює шкаралупу яйця, мати пролонговану дію, стимулювати життєздатність 

молодняка. Таким вимогам відповідають засоби, що містять біологічно активні речовини природного походження з широким 

спектром біостимулюючих та біоцидних властивостей. Зважаючи на нагальну тенденцію до зниження використання в 

птахівництві протимікробних препаратів, а також на екологічну безпеку та високу біологічну активність природних засобів було 

обрано за мету оцінити ефективність використання розчинів настою прополісу та ехінацеї для дезінфекції інкубаційних яєць 

курей. 

Для досліджень використовували яйця (n=6000 шт.), отримані від курей вітчизняної селекції. Інкубацію яєць проводили в 

лабораторних інкубаторах за стандартними режимами. На основі дворічних попередніх досліджень було побудовано схему 

дезінфекції двох дослідних груп яєць, яка полягала у наступному: 1 група - передінкубаційна дезінфекція розчином настою 

прополісу 1:5 у поєднанні з обробкою яєць на 11,5 та 18 добу інкубації розчином настою прополісу 1:10; 2 група - 

передінкубаційна дезінфекція розчином настою ехінацеї 1:5 у поєднанні з обробкою яєць на 18 добу інкубації розчином настою 

ехінацеї 1:10. Контроль – передінкубаційна дезінфекція 5,0% розчином «Ласепт-форте».  

Оцінено бактеріальну забрудненість шкаралупи на 1, 12 та 19 добу інкубації яєць усіх груп та встановлено відсутність 

патогенної, умовно-патогенної флори та грибів. Результати інкубації отримано кращі у дослідних групах: вивід молодняка - 79,2 

% (1 група), 76,7 % (2 група) проти 75,4%  у контролі, виводимість яєць – 83,4%, 80,8% проти 79,4% відповідно. 

Встановлено високу ефективність розчинів настою прополісу та ехінацеї для дезінфекції інкубаційних яєць курей. У зв’язку з 

цим, подальші дослідження повинні бути розширені та включати оцінку імунного стану та стійкості до захворювань молодняка 

отриманого з яєць дослідних груп. 
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# 182. Prevalence of bacterial diseases of wild pigeons in Poltava (Poltava Oblast)   

Kolomak I., Nedosiekov V.  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

Introduction. Wild pigeons are the most numerous representatives of the wild avifauna in cities.  To date, the issue of the frequency 

of isolation of bacterial cultures in pigeons, the mechanism of treatment, and the prevention of outbreaks among susceptible livestock 

remains unexplored in Ukraine.    

Methods. The method of calculating the relative number of birds in squares and bacteriological research methods were applied 

(isolation of pure culture, their species identification, disco-diffusion method) was used to determine antibiotic sensitivity. 

Results. In the city of Poltava, a monitoring study of the relative number of wild pigeons (Columba livia) found an increase in the 

number of wild pigeon populations by 1.3 times. The bacteriological profile of infectious pathology is represented by cultures of 

Escherichia coli in 52.00% (26/50), and Salmonella spp. in 26.00% (13/50). 

Among the causative agents of Salmonella spp., S. typhimurium culture was isolated more often, 46.15% (6/50); S. infantis culture was 

isolated less frequently by 23.08% (3/50). The study of antibiotic sensitivity of E. сoli and Salmonella spp. cultures isolated from wild 

pigeons was carried out. It was found that the culture of E. coli is sensitive to streptomycin (14.20±0.13 mm.); S. gallinarum-pullorum 

culture is sensitive to ciprofloxacin (30.40±0.15 mm.), streptomycin (29.36±0.15 mm.) and cefaclor (20.52±0.17 mm); S. typhimurium 

culture is sensitive to ampicillin (20.60±0.15 mm.), streptomycin (14.60±0.14 mm.), and cefaclor (19.58±0.12 mm.).  

Conclusions. The increase in the number of wild pigeons in the city ensures the rapid spread of causative agents of infectious 

diseases.  Most often, there are two nosological units of diseases – salmonellosis and Escherichia coli in the wild. The list of sensitive 

antibiotics to isolated cultures was identified: E. coli is culture sensitive to streptomycin; S. gallinarum-pullorum culture – to 

ciprofloxacin, streptomycin and cefaclor; S. typhimurium culture – to ampicillin, streptomycin and cefaclor.    

 

# 182. Превалентність бактеріальних захворювань диких голубів у м. Полтава (Полтавська область) 

Коломак І., Недосєков В. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Вступ. Дикі голуби є найбільш численним представником дикої орнітофауни в містах. На сьогодні в Україні залишається не 

вивченим питання щодо частоти виділення культур бактерій у голубів, механізму лікування та попередження спалахів серед 

сприйнятливого поголів’я.  

Методи. Застосовано методику підрахунку відносної кількості птахів в квадратах та бактеріологічні методи дослідження 

(виділення чистої культури їх видова ідентифікація, диско-дифузійний метод застосовано для визначення антибіотикочутливості. 

Результати. У місті Полтава, моніторинговим дослідженням відносної кількості диких голубів (Columba livia), встановлено 

збільшення кількості популяції диких голубів в 1,3 рази.  

Бактеріологічний профіль інфекційної патології представлений культурами Escherichia сoli у 52,00% (26/50), та Salmonella spp. у 

26,00% (13/50). Серед збудників Salmonella spp. частіше виділяли культуру S. typhimurium 46,15% (6/50), культуру S. infantis 

виділяли рідше 23,08% (3/50).  

Проведеним дослідження антибіотикочутливості виділених культур E. сoli та Salmonella spp. від диких голубів встановлено, шо 

культура E. сoli чутлива до стрептоміцину (14.20±0.13 мм.); культура S. gallinarum-pullorum чутлива до ципрофлоксацину 

(30.40±0.15 мм.), стрептоміцину (29.36±0.15 мм.) та цефаклору (20.52±0.17 мм); культура S. typhimurium чутлива до ампіциліну 

(20.60±0.15 мм.), стрептоміцину (14.60±0.14 мм.)  та цефаклору (19.58±0.12 мм.).  

Висновки. Збільшення кількості диких голубів в місті забезпечує швидке поширення збудників інфекційних захворювань. 

Частіше всього, в дикому ареалі, зустрічаються дві нозологічні одиниці захворювань – сальмонельоз та ешерихіоз. Встановлений 

перелік чутливих антибіотиків до виділених культур: E. сoli чутлива до стрептоміцину; культура S. gallinarum-pullorum -  

ципрофлоксацину, стрептоміцину та цефаклору; культура S. typhimurium – ампіциліну, стрептоміцину та цефаклору. 
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# 185. Mycobacteriosis of cattle. Some features of infectious and epizootic processes. 

Boiko P.1, Shevchuk V.2, Boiko O.3 

1Lesya Ukrainka Volyn National University; 
2National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; 
3 Research Station of Epizootology of the Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 

 

Circulation of Nontuberculosis Mycobacteria (NTMB) or atypical acid-resistant mycobacteria (AARM) in the environment and in cattle 

herds leads to paraallergic (false positive) reactions. There were 104 positive tuberculin skin test cows out of 408 tested in cattle farm 

with “tuberculosis free”-status of Volyn oblast. 

The goal was to establish the probable source of pathogens as well as some features of the pathogenesis of mycobacteriosis in infected 

animals. 

The epizootological analysis, allergic, clinical, pathological histological, microbiological, biological methods were used. 

Previous studies (2017-2019) have established the existence of acid-resistant atypical mycobacteria infection of cows in this particular 

farm.  

During 2020 the NTMB were detected bacteriologically in every out of 5 samples of the raw milk from cows. NTMB were also isolated 

from the lymph nodes (knee, subscapular and mesenteric) of a 1,5-month aged calve, which was fed with raw milk. Six (6) positive for 

tuberculin and tuberculin purified protein derivative (PPD) skin test cows were slaughtered diagnostically. There were no tuberculosis-

like lesions detected during pathoanatomical observation. Histomorphological studies revealed changes in the lymph nodes: 

hemorrhage, hyperplasia, atrophy of lymphoid tissue, proliferation and replacement of latter by epithelioid cells and histiocytes. 

Microbiologically, two species of AARM were isolated from biomaterials (lymph nodes, colon): M. scrofulaceum, M. fortuitum. The 

bioassay on the guinea pigs was negative. 

The results of research have shown that the epizootic process of mycobacteriosis is persistent in this farm. The source of pathogens is 

adult animals, with the milk of which calves become infected. In adult animals, the pathogenesis was manifested by an active reaction 

of the immune system in response to the alternative effects of AARM, which is confirmed both live (tuberculin and PPD skin test) and 

postmortem (histological, bacteriological) studies. 

Further study of the dynamics of NTMB persistence in different age groups of the herd is on time. 

 

# 185. Мікобактеріоз великої рогатої худоби.  Деякі особливості інфекційного та епізоотичного процесів. 

Бойко П.1, Шевчук В.2, Бойко О.3 

1Волинський національний університет імені Лесі Українки; 
2Національний університет біоресурсів і природокористування України;  
3Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини НААН України; 

 

Циркуляція нетуберкульозних мікобактерій НТМБ або атипових кислотостійких мікобактерій (АКМ),  у довкіллі і у стадах великої 

рогатої худоби (ВРХ) призводить появи параалергічних реакцій. В одному благополучному щодо туберкульозу ВРХ господарстві 

Волинської області під час планової туберкулінізації було виявлено 104 позитивно реагуючих корів із 408 досліджених.  

Метою було встановити ймовірне джерело збудника та особливості патогенезу мікобактеріозу в інфікованих тварин. 

Застосовано методи: епізоотологічного аналізу; алергічний; клінічний; патологоанатомічний; гістологічний; мікробіологічний; 

біологічний.  

Попередніми дослідженнями (2017-2019)  було встановлено факт існування інфікованості корів стада АКМ. 

У 2020 бактеріологічним дослідженням 5-ти зразків збірного свіжовидоєного молока  було виділено НТМБ в кожному зразку. З 

лімфатичних вузлів (колінної складки, передлопаткових та мезентеріальних) теляти віком 1,5 місяця, якому випоювали  

цільне, непастеризоване молоко, також виділено НТМБ. У 6 корів, які дали позитивні реакції на туберкулін і антиген атипових 

мікобактерій (ААМ) і були забиті з діагностичною метою,  патанатомічно змін, характерних для туберкульозу не виявлено. 

Гістоморфологічними дослідженнями виявлено  зміни у лімфатичних вузлах: крововиливи, гіперплазія, атрофія лімфоїдної 

тканини, розростання і заміщення останньої епітеліоїдними клітинами та гістіоцитами. Мікробіологічно  з біоматеріалів 

(лімфатичні вузли, товстий кишечник) від корів виділено два види кислотостійких мікобактерій: M. scrofulaceum, M. fortuitum. 

Біопроба на мурчаках була від’ємною.   

Результати досліджень показали, що в даному господарстві епізоотичний процес мікобактеріозу триває. Джерелом збудника є 

дорослі тварини, з молоком яких інфікуються телята.  У дорослих тварин патогенез проявляється активною  реакцією імунної 

системи у відповідь на альтеративний вплив кислотостійких мікобактерій, що підтверджено як прижиттєво (реакції на туберкулін 

та ААМ) так і посмертно (гістологічними, бактеріологічними).   

Перпективним є вивчення динаміки персистенції НТМБ у різних вікових груп стада. 
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# 197. Study of epidemiologic features and biological properties of the causative agent of swine streptococcosis in 

Ukraine 

Tarasov O., Tereshenko S., Savcheniuk M., Gudz N. 

Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine 

 

Introduction. Streptococcus suis type 2 is an important pathogen for pig industry. The streptococcosis issue has a social impact as the 

persistence of the pathogen under constant antibiotics applying leads to the resistant strains formation. 

The goal of the study was to investigate the epizootic situation on swine streptococcosis in Ukraine and the pathogen peculiarities to 

improve infection control approaches. 

Methods. Samples test results and veterinary reporting were used to study the epizootic situation. Streptococcus suis strains of the 

IVM NAAS museum were used for the study. The strains were cultured in nutrient broth (MPB and BHI), as well as on solid nutrient 

media. Enzymatic studies were performed on range of test media containing sugars. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) as an 

indirect variant was used to study the antigenic properties. 

Results. Samples of pathological material of brains of dead pigs indicated the involvement of the causative agent of streptococcosis in 

the development of encephalomyelitis. Most pathogenic isolates of S. suis were isolated from the brain (40%), joints with signs of 

arthritis (27%) and from animals with signs of generalized septic infection (12%). 

A characteristic feature of S. suis isolates selected from pigs was the absence of mannitol fermentation. Differences were observed in 

the fermentation of β-galactosidase, hyaluronidase and raffinose. 

As a result of our research, we found a direct correlation between biological and antigenic properties by ELISA test. Antigens of highly 

pathogenic isolates had high antigenic activity against 17 test isolates homologous and heterologous sera  different in terms of 

virulence. 

Conclusions. It was found that 30% of S.suis cases caused the acute monoinfection form of the disease. 

A direct correlation was found between the biological and antigenic properties of S. suis with ELISA test. 

 

# 197. Вивчення епізоотичних особливостей та біологічних властивостей збудника стрептококозу свиней в 

Україні 

Тарасов О., Терещенко С., Савченюк М., Гудзь Н. 

Інститут ветеринарної медицини НААН України 

 

Вступ. Streptococcus suis типу 2 є важливим патогеном для  свинарства. Проблема стрептококозів  має  соціальне значення, а   

персистенція збудника на фоні широкого застосування антибіотиків веде до формування  резистентних штамів збудника. 

Мета дослідження вивчення епізоотичного стану щодо стрептококозів свиней в Україні, вивчення збудника для 

удосконалення заходів боротьби з інфекцією. 

Методи. Для вивчення епізоотичного стану використовували власні дані та ветеринарну звітність. Використано штами 

Streptococcus suis, що зберігаються в ІВМ НААН. Штами культивували на поживному бульйоні (МПБ та BHI), а також на твердих 

поживних середовищах. Ферментативні дослідження проводили на середовищах з вмістом різних цукрів «строкатий ряд». Для 

вивчення антигенних властивостей використовували імуноферментний аналіз (ІФА) у вигляді непрямого варіанту. 

Результати. Зразки патологічного матеріалу з мозку загиблих свиней свідчать про участь збудника стрептококозу в розвитку 

енцефаломієліту. Більшість патогенних ізолятів S. suis виділено із головного мозку (40%) та із суглобів з ознаками артриту 

(27%), а також легенів (18%) та від тварин із ознаками генералізованої септичної інфекції (12%). 

Характерною особливістю ізолятів S. suis, виділених від свиней, була відсутність ферментування маніту. Відмінності спостерігали 

при ферментуванні β-галактозидази, гіалуронідази та рафінози. 

В результаті проведених досліджень нами було встановлено пряму кореляцію між біологічними та антигенними властивостями у 

реакції ІФА. Антигени високопатогенних ізолятів мали високу антигенну активністю до гомологічних та гетерологічних сироваток 

отриманих  на антигени 17 тестових ізолятів, різних за ознаками вірулентності. 

Висновки. Встановлено, що у 30% випадків S.suis викликав захворювання у вигляді гострої моноінфекції. 

Виявлено пряму кореляцію між біологічними та антигенними властивостями S. suis у реакції ІФА. 

  



Veterinary Medicine and Disease – Ветеринарна медицина і хвороби тварин 
Poster Presentations – Постерні доповіді 

231 
 

# 340. Associated Course of Salmonellosis Caused by Salmonella enteritidis and S. typhimurium in Domestic Chickens 

Rula O., Stegniy B., Mayboroda O., Muzyka D., Tkachenko S., Muzyka N., Echkenko R. 

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

 

Introduction.The toxic infections (salmonellosis) in human occur as a result of the consumption of contaminated food products of 

animal origin, including poultry products. The rapid spread of the salmonellosis among the bird is facilitated by birdsaccumulation, 

contaminated feed, water, uncontrolled movement of equipment and staff. 

Methods. Bacteriological study on salmonellosis was conducted in 2016. The biological material of laying hens (organs, blood serum), 

eggs and swabs from equipment were used. Salmonella identification and antibody detection were performed in a serum-drop 

agglutination reaction (SDAR) using polyvalent blood serum, group D antigens – Salmonellaenteritidis,and group B antigens – 

Salmonellatyphimurium. All studies were performed in accordance with OIE requirements. 

Results. During the study of bird gut from the poultry house (PH) No. 1 of poultry farm inKharkivOblastS. typhimuriumwas isolated. 

The SDAR method revealed 100% seropositivity of the bird to S. typhimurium; the antibodies toS.enteritidiswere absent. A week later, 

the material (serum, eggs, swabs from equipment) from PH No.1 and No. 11 was re-examined. S. typhimuriumwas isolated from the 

surface of eggs at the PH No. 11, and S.enteritidis was isolated from the swabs. The percentage of positive toS. typhimuriumserum 

from PH No. 1 was 100%, to S. enteritidis – 40%, and seropositive samples from the birds from PH No. 11 made up 26.6% and 100%, 

respectively. 

Conclusions. The simultaneous circulation of salmonellosis, caused by two serotypes (S.enteritidisand S. typhimurium), was 

established. The obtained information has great epidemiological importance for both veterinary and human medicine. More careful and 

in-depth monitoring of poultry, feed and poultry products should be implemented, for minimizing cases of human infection. 

 

# 340. Асоційований перебіг сальмонельозу, викликаний Salmonella enteritidis та S. typhimurium у свійських 

курей 

Рула О., Стегній Б., Майборода О., Музика Д., Ткаченко С., Музика Н., Ечкенко Р. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України; 

 

Вступ. Токсикоінфекції (сальмонельози) у людей виникають в результаті вживання контамінованих харчових продуктів 

тваринного походження, в тому числі продукції птахівництва. Швидкому розповсюдженню сальмонельозів серед птиці сприяє її 

скупчення, контаміновані корми, вода, безконтрольне переміщення обладнання та персоналу. 

Методи. Бактеріологічні дослідження щодо сальмонельозу були проведені у 2016 р. Використано біологічний матеріал курей-

несучок (органи, сироватки крові), яйця та змиви з обладнання. Ідентифікацію сальмонел та виявлення антитіл проводили в 

сироватко-краплинній реакції аглютинації(СКРА) із використанням полівалентних сироваток крові та антигенів групи Д – 

Salmonellaenteritidis, та В – Salmonellatyphimurium. Усі дослідження проводили відповідно до вимог МЕБ. 

Результати. При проведені досліджень із кишечника птиці пташника №1 господарства Харківської обл. ізольована S. 

typhimurium. У СКРА встановлено 100% серопозитивність птиці до S. typhimurium, до S.enteritidisантитіла були відсутні. Через 

тиждень повторно досліджено матеріал (сироватка крові, яйця, змиви з обладнання) з пташників №1 та №11. З поверхні яєць 

пташника №11 виділено S. typhimurium, а зі змивів – S.enteritidis. Відсоток позитивних щодо S. typhimuriumсироваток з 

пташника №1 становив 100%, щодо S. enteritidis– 40%, а птиця з пташника №11 була серопозитивною на 26,6% та 100%, 

відповідно.  

Висновки. Встановлено одночасну циркуляцію сальмонельозу, який викликаний двома серотипами (S.enteritidis, 

S.typhimurium). Отримана інформація має велике епідеміологічне значення для ветеринарії та охорони здоров’я. Необхідно 

впровадити більш ретельний та глибокий моніторинг птиці, кормів та продукції птахівництва, що дозволить мінімізувати випадки 

інфікування людей. 
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# 572. Associated Course of Bacterial Infections in Poultry 

Muzyka N., Nikolaienko Yu., Biletska H. 

State Poultry Research Station of the NAAS of Ukraine 

 

Infectious diseases mainly manifest themselves as associated infections in present-day poultry farming, and these associations can 

significantly affect the course and consequences of the disease. Salmonellosis belongs to dangerous bacterial diseases. Therefore, the 

objective of the work was the monitoring of the associated bacterial diseases of poultry, isolation of pathogens and studying 

pathological changes. 

Investigation of poultry (chickens, ducks, geese, turkeys) was carried out in 2016-2018. 86 farms of Kharkiv, Poltava, Zaporizhzhia, 

Kherson, Donetsk, Cherkasy, Sumy, Vinnytsia and Kyiv oblasts were surveyed. An autopsy were carried out according to the General 

Ethical Principles of Animal Experimentation (Kyiv, 2001) and bacteriological studies (cultivation on MPA, MPB, Endo, Czapek-Dox 

nutrient media, sabouraud and bismuth-sulfite agar) were conducted. 

Vitelline peritonitis, catarrhal-hemorrhagic enteritis, sometimes with desquamation of the epithelium, hemorrhagic ovaritis, ascites, liver 

necrosis, curdled contents of the blind intestines, hemorrhages on the heart, spleen, cecal glands, pulmonary edema, etc. were noted at 

poultry autopsy. It should be noted that in day-age poultry (chickens, turkeys) in 90% of cases, necrosis of the muscle stomach cuticle 

was found. The following associations were found in bacteriological studies: staphylococcosis + colibacteriosis – 27.9% of cases; 

colibacteriosis + pseudomonosis – 15.1%; colibacteriosis + streptococcosis – 11.6%; salmonellosis + colibacteriosis – 10.4%. 

Aspergillus  were isolated in 7 (8.1%) cases. 

It was found that most often in poultry of different species the bacterial associated infection of staphylococcosis + colibacteriosis was 

recorded. A high share of associations with the participation of dangerous Salmonella spp. pathogens is worth noting and it can lead to 

errors in the diagnosis and uncontrolled spread of pathogen. Thus, further research should be focused on the study of associations of 

infectious disease pathogens, features of the course and the relationship of pathogens during infection of one organism. 

 

# 572. Асоційований перебіг бактеріальних інфекцій у свійської птиці 

Музика Н., Ніколаєнко Ю., Білецька Г. 

Державна дослідна станція птахівництва НААН України 

 

У сучасних умовах птахівництва інфекційні хвороби здебільшого проявляються як асоційовані інфекції, причому ці асоціації 

можуть суттєво впливати на перебіг та наслідки хвороби. До небезпечних бактеріальних хвороб належить сальмонельоз. Тому 

метою роботи було проведення моніторингу асоційованих бактеріальних захворювань птиці, ізоляція збудників та вивчення 

патологічних змін. 

Дослідження свійської птиці (кури, качки, гуси, індики) проводили у 2016-2018 рр. Обстежено 86 господарств Харківської, 

Полтавської, Запорізької, Херсонської, Донецької, Черкаської, Сумської, Вінницької, Київської областей. Здійснювали розтин 

(згідно «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Київ, 2001) та бактеріологічні дослідження (культивування 

на живильних середовищах МПА, МПБ, Ендо, Чапека, Сабуро, вісмут-сульфітному агарі).  

Під час розтину птиці відзначали жовточні перитоніти, катарально-геморагічні ентерити, інколи з десквамацією епітелія, 

геморагічні оваріїти, асцити, некрози печінки, «сирнистий» вміст сліпих кишок, крововиливи на серці, селезінці, цекальних 

залозах, набряки легень та ін. Слід відмітити, що у птиці добового віку (кури, індики) у 90% випадків відзначали некрози 

кутикули мʼязового шлунку. За бактеріологічних досліджень виявляли наступні асоціації: стафілококоз+колібактеріоз – 27,9% 

випадків; колібактеріоз+псевдомоноз – 15,1%; колібактеріоз+стрептококоз – 11,6%; сальмонельоз+колібактеріоз – 10,4%. 

Також у 7 (8,1%) випадках виділяли гриби роду Aspergillus. 

Установлено, що найчастіше у птиці різних видів реєстрували бактеріальну асоційовану інфекцію стафілококоз+колібактеріоз. 

Звертає на себе увагу високий відсоток асоціацій з участю небезпечних патогенів Salmonella spp., що може призвести до 

помилок під час діагностики та безконтрольному поширенню збудника. У зв’язку з цим подальші дослідження повинні бути 

сконцентровані на вивченні асоціацій збудників інфекційних хвороб, особливостей їх перебігу та взаємовідносин патогенів за 

інфікування одного організму. 
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# 125. Features of the Clinical Manifestation of Infectious Bovine Rhinotracheitis in Ukraine 

Kornieikov O., Prokhoriatova O. 

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

 

The wide circulation of the infectious bovine rhinotracheitis (IBR) virus among cattle leads to the periodic disease recurrences. The 

introduction of specific prophylaxis of the disease in livestock farming led to a significant improvement in the epizootic situation 

concerning IBR, as well as to the pathogen persistence in the body of infected animals and a mild clinical manifestation of the disease. 

Depending upon the pathological process localization, there are respiratory, conjunctival, nervous, and genital forms recorded in 

animals. The very definition of the clinical manifestation features of the disease will improve the initial diagnosis of the disease and 

change approaches to the specific prophylaxis of IBR in modern conditions. 

The studies were conducted using clinical, epizootological and serological methods. The IBR virus antigens determination and 

differential diagnosis of animal diseases were carried out using the immunofluorescence assay (IFA). 

Upon the cattle stock examination results in Kharkiv, Poltava, Kirovohrad, Mykolaiv, Kherson, Sumy, Odesa, Chernihiv and Cherkasy 

Oblasts, the bovine herpesvirus type 1 (BHV-1) circulation among animals, which is the causative agent of IBR, was detected in 34% of 

households. The respiratory form of the disease was recorded in 41.7% of households, the genital form and the form of 

keratoconjunctivitis – in 8.3%, and the asymptomatic and polysymptomatic course – in 25.0% and 16.7%, respectively. The presence 

of a substantial proportion of farms with the diagnosed asymptomatic course is due to the almost mass adoption of preventive 

vaccination of IBR (83.4% of farms). Of concern is the introduction of vaccines on farms containing live, attenuated virus strains (80% 

of vaccines), which further complicates the epizootic situation. 

The most common forms of IBR manifestation in Ukraine are respiratory and asymptomatic, and, moreover, the uncontrolled 

introduction of specific prophylactic agents, which include live attenuated virus strains, is of paramount importance in the manifestation 

of these forms. 

 

# 125. Особливості клінічного прояву інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби в Україні 

Корнєйков О., Прохорятова О. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Широка циркуляція вірусу інфекційного ринотрахеїту (ІРТ) серед великої рогатої худоби зумовлює періодичні рецидиви 

захворювання. Впровадження в скотарстві засобів специфічної профілактики захворювання призвело як до значного 

покращення епізоотичної ситуації щодо ІРТ, так і до персистенції збудника в організмі інфікованих тварин та слабо вираженого 

клінічного прояву захворювання. Залежно від локалізації патологічного процесу у тварин реєструють респіраторну, 

кон’юнктивальну, нервову та генітальну форми. Саме визначення особливостей клінічного прояву захворювання дозволить 

удосконалити первинну діагностику захворювання та змінити підходи до специфічної профілактики ІРТ в сучасних умовах. 

Дослідження проводили з використанням клініко-епізоотологічного та серологічного методів. Визначення наявності антигенів 

вірусу ІРТ та диференційну діагностику захворювання тварин проводили за допомогою реакції імунофлуоресценції (РІФ). 

За результатами обстеження поголівʼя ВРХ Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Сумської, 

Одеської, Чернігівської та Черкаської областей у 34% господарств виявлено циркуляцію серед тварин герпесвірусу 1-го типу 

(BHV-1), який є збудником ІРТ. Захворювання тварин у респіраторній формі зареєстровано у 41,7% господарств, у генітальній 

формі та у вигляді кератоконʼюнктивітів – у 8,3%, а з безсимптомним та полісимптомним перебігом – у 25,0% та 16,7% 

відповідно. Наявність значного відсотку господарств, де встановлено безсимптомний перебіг, обумовлено майже повсюдним 

використанням вакцинопрофілактики ІРТ (83,4% господарств). Особливе занепокоєння викликає впровадження в господарствах 

вакцин, що містять живі атенуйовані штами вірусу (80% вакцин), що додатково ускладнює епізоотичну ситуацію. 

Найбільш поширеною формою прояву ІРТ в Україні є респіраторна та безсимптомна, причому, не останню роль в прояві 

останньої відіграє безконтрольне впровадження засобів специфічної профілактики, до складу яких входять живі атенуйовані 

штами вірусу. 
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# 198. Study of the effect of antibacterial cream on the microflora of the udder surface of cows  

Lytovchenko I., Stravskyi Ya. 

Ternopil Experimental Station of the Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine  

 

Introduction. From 2019 to 2020, when studying washings from the udder surface of cows with mastitis in small-scale farms of 

Buchach, Kozova and Zbarazh raions, bacteria of the Staphylococcus, Streptococcus and Enterobacteriaceae groups were detected. To 

prevent the development of mastitis and improve the sanitary quality of milk, there was a need to develop a special antibacterial agent 

for external use in small private farms. 

Goal. To investigate the effectiveness of the antibacterial udder cream developed by us in terms of its effect on opportunistic 

microflora.   

Methods and materials. The work was performed in the laboratory of the Ternopil Experimental Station of the Institute of Veterinary 

Medicine of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. The study of the effect of an antimicrobial drug on microorganisms 

was carried out by studying the microbiocenoses of the skin of the udder surface of cows. To do this, two groups of animals were 

formed: an experimental group (n=83), which was given an antibacterial drug after milking and a control group (n=83), which was not 

given an antibacterial drug. The drug was applied to the udder and teats twice a day after milking, by massaging and infriction. 

Washings were taken 7 days after the start of using the drug from the surface of the udder and teats before milking. Washings were 

also taken from the animals of the control group, in parallel with the experimental group and the results were compared. The studies 

consisted of counting the number of microbial colonies on beef-extract agar after cultivation in an incubator at 35°C after 72 hours.    

Results. Microbiological examination of washings from cows of the control group revealed bacteria of the genus of Proteus, Clostridium 

spp., Staphylococcus, Streptococcus, and coliforms.  Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, and Escherichia coli were most 

often registered.  In the washings of cows of the experimental group, the microflora was mainly represented by Staphylococcus and 

Streptococcus.  

The use of the antibacterial drug developed by us for 7 days reduced the number of microorganisms in cows of the experimental group 

by almost 2 times (p≤0.01) compared to samples from cows of the control group. 

Conclusions. The use of an antibacterial drug for the udder has a pronounced inhibitory effect on the microbiocenosis of the udder 

skin of cows. The number of opportunistic microorganisms isolated from washings decreased by almost 2 times compared to the control 

group of animals, which increases the sanitary quality and safety of milk. 

 

# 198. Дослідження впливу антибактеріального крему на мікрофлору поверхні вимені корів 

Литовченко І., Стравський Я. 

Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН України 

 

Вступ. З 2019 по 2020 роки при дослідженні змивів з поверхні вимені корів хворих на мастит в дрібноселянських господарствах 

Бучачського, Козівського та Збаражського районів виявляли бактерії груп Staphylococcus, Streptococcus та Enterobacteriaceae. 

Для попередження розвитку маститів та покращення санітарної якості молока, виникла потреба розробити спеціальний 

антибактеріальний засіб для зовнішнього застосування в умовах дрібних приватних господарств. 

Мета роботи. Дослідити ефективність розробленого нами антибактеріального крему для вимені у відношенні до умовно-

патогенної мікрофлори. 

Матеріали і методи. Робота виконана в умовах лабораторії Тернопільської дослідної станції ІВМ НААН. Вивчення впливу 

антимікробного препарату на мікроорганізми проводили шляхом дослідження мікробіоценозів шкіри поверхні вимені корів. Для 

цього сформували дві групи тварин: дослідну (n=83), яким наносили антибактеріальний препарат після доїння, та контрольну 

(n=83), препарат яким не застосовували. Препарат наносили на вим’я і дійки двічі на день після доїння, масажуючими та 

втираючими рухами. Змиви відбирали через 7 діб від початку використання препарату з поверхні вимені та сосків перед 

доїнням. У тварин контрольної групи теж брали змиви паралельно з дослідною групою і порівнювали результати. Дослідження 

полягали у підраховуванні кількості колоній мікроорганізмів на МПА після культивування в термостаті при 35°С через 72 год.  

Результати досліджень. При мікробіологічному дослідженні змивів від корів контрольної групи виявляли бактерії родів 

Proteus, Clostridium spp., Staphylococcus, Streptococcus та БГКП. Найчастіше рестрували Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, Escherichia coli. У змивах корів дослідної групи мікрофлора була представлена переважно Staphylococcus та 

Streptococcus.  

Застосування розробленого нами антибактеріального препарату протягом 7 діб зменшувало кількість мікроорганізмів у корів 

дослідної групи у майже 2 рази (р≤0,01) в порівнянні зі зразками  від корів контрольної групи. 

Висновки. Застосування антибактеріального препарату для вимені має виражену інгібуючу дію на мікробіоценоз шкіри вимені 

корів. Кількість умовно-патогенних мікроорганізмів, виділених зі змивів, зменшилась майже у 2 рази в порівнянні з контрольною 

групою тварин, що підвищує санітарну якість і безпечність молока. 
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# 603. Quail Productivity at Eimeriosis Invasion 

Rudik O., Dovhii Yu. 

Zhytomyr National Agroecological University 

 

Quail breeding is a developed poultry industry in the world, its products have high nutritional quality. Some scientists described the 

following parasites had been found in quail: Eimeria tsunodai, E. uzura, E. bateri, E. tenella, E. necatrix, E. colurnicis, E. acervulina, E. 

maxima. 

The quails die of emeriosis, the feed consumption per unit increases, which makes up the bulk of the economic damage. 

Quails of 1 to 180 days of age that was kept in a private farm Mykolai (Zhytomyr rayon, Ukraine) became material for the scientific and 

economic experiment, and two groups (an experimental group including infested quails (n=360) and control group with healthy quails 

(n=360)) were formed. Laboratory analysis of the droppings was carried out according to the Fülleborn's method. Calculation of live 

weight gain was carried out by the method of daily weighing of quails, and egg productivity was assessed by the egg production rate 

during the period of the experiment with subsequent data biometric processing using the Microsoft Excel computer program. The study 

was conducted in accordance with General Principles of Experiments on Animals. 

The following Eimeria species were identified in quails: E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. maxima. Based on the findings of the 

scientific and economic experiment, the preservation of the poultry in the experimental group was 61.1%, and in the control one – 

95.8%; the first egg in the experimental and control groups was laid with the 11-day difference, on the 36th and the 47th day, 

respectively. Gross egg collection during the research period in the control group was 41,400 eggs, of which: standard –39,186, large – 

389, beaten – 587, non-standard – 1238; accordingly, 20,482 eggs were obtained from the infested quails during the experiment 

period, of which 135 eggs were large, beaten – 1511, and 1394 – non-standard eggs. The average weight of a quail carcass was 175 g 

in the control group on the 180th day, and in the experimental group – 124 g. 

A 49.47% decrease in egg production and 70.9% of average carcass weight was observed in infested quails compared with the control 

group. 

 

# 603. Продуктивність перепелів за еймеріозної інвазії 

Рудік О., Довгій Ю. 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Перепелівництво – розвинута галузь птахівництва у світі, продукція якої володіє високими харчовими якостями. Вченими 

описано, що у перепелів паразитують такі види еймерій: Eimeria tsunodai, E. uzura, E. bateri, E. tenella, E. necatrix, E. colurnicis, E. 

acervulina, E. maxima. За еймеріозу перепели гинуть, збільшується витрата кормів на одиницю продукції, що і становить основну 

частину економічних збитків. 

Матеріалом для науково-господарського досліду була жива птиця віком від 1 до 180 діб, яка утримувалась в умовах 

фермерського господарства «Миколай» (Житомирський район, Україна), де було сформовано дослідну (інвазована птиця, 

n=360) та контрольну (здорова птиця, n=360) групи. Лабораторне дослідження посліду проводили методом Фюллеборна. 

Обрахунки приростів живої маси здійснювали методом щоденного зважування птиці, а яєчну продуктивність оцінювали за 

показником несучості за період досліду з подальшою їх біометричною обробкою з використанням комп’ютерної програми 

Microsoft Excel. У ході виконання роботи дотримувалися «Загальних принципів експериментів на тваринах». 

У перепелів виявлені такі види еймерій: E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. maxima. Виходячи з отриманих за період науково-

господарського досліду даних, збереження поголів’я у дослідній групі становило 61,1%, в контрольній – 95,8%; перше яйце 

перепілки дослідної і контрольної груп знесли з різницею 11 діб, а саме на 36-ту та 47-му добу відповідно. Валовий збір яйця за 

період досліджень у групі контролю складав 41 400 шт., з них: стандартних – 39 186 шт., великих – 389 шт., битих – 587 шт., 

нестандартних – 1238 шт.; від інвазованих перепелів за період досліду отримали 20 482 яйця, з них: 135 – великих, 1511 – 

битих, і 1394 – нестандартних. Середня маса тушки перепела на 180 добу в контрольній групі становила 175 г, в дослідній групі 

– 124 г. 

У порівнянні з контрольною групою, у інвазованої птиці відмічається зниження несучості на 49,47% та середня маса тушки 

70,9%. 
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# 738. A Clinical Case of Leptospirosis in a Dog Complicated with Babesiosis, Ovary Polycystosis and Endometritis 

Turchenko O. 

Sumy National Agrarian University 

 

Leptospirosis is a bacterial infection that is common to humans, pets and wild animals. Leptospirosis is especially severe in conjunction 

with other diseases, and this issue has not been studied well. 

A female, not vaccinated, 7-year-old German shepherd was admitted to the “Vetservice” Clinic of Veterinary Medicine in Sumy on 14 

November 2019. The dog had clinical signs of acute babesiosis: pyrexia, mucosal anemia, and anorexia. Biochemical and clinical blood 

tests and microscopy of blood smears revealed babesia. The dog recovered after treatment. However, the owner brought the dog to 

clinic again on 27 November 27 2019 and complained about the gradual deterioration of the animal’s state from the time when 

babesiosis treatment had finished, namely, weight loss, loss of appetite until the complete rejection of food, lethargy, pyrexia, vaginal 

discharge. Ultrasound revealed hepatosplenomegaly, ovarian cysts and endometrial hyperplasia. Repeated biochemical and clinical 

blood tests of the animal and microscopy of blood smears detected leukocytosis. Microagglutination test revealed antibodies to 

Leptospira canicola and Leptospira icterohaemorrhagiae in the titers of 1:50, which indicates a chronic course of leptospirosis in the 

dog. After a two-week course of treatment, the dog's state gradually improved, and ovariohysterectomy was planned for the future. 

The owners were advised to consult doctors to exclude leptospirosis since they had close contact with the dog. Unfortunately, the 

owner of the dog informed later they were also diagnosed with leptospirosis. 

Animals with chronic leptospirosis release leptospira into the environment, which contributes to the spread of the pathogen and poses a 

threat of leptospirosis infection to other animals and humans. The subclinical course of leptospirosis often has no specific signs, the 

disease can proceed unnoticed, manifesting itself only with complications of some other diseases, in this case, - babesiosis and 

impairments pathology of ovaries and uterus. The above issue needs further study and is the goal of future research. 

 

# 738. Клінічний випадок лептоспірозу у собаки, ускладнений бабезіозом, полікістозом яєчників та 

ендометритом 

Турченко О. 

Сумський національний аграрний університет 

 

Лесптоспіроз – бактеріальна інфекція, що є спільною для людини, свійських та диких тварин. Особливо тяжко лептоспіроз 

перебігає в асоціації з іншими хворобами. 

14 листопада 2019 року до клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми надійшла на лікування самка німецької вівчарки, 

вік 7 років, не вакцинована. Тварина мала клінічні ознаки гострого бабезіозу – пірексію, анемію слизових, анорексію. Було 

проведено біохімічний і клінічний аналізи крові тварини та мікроскопію мазків крові, в яких виявлено бабезії. Після лікування 

клінічний стан собаки відновився до норми. Але за 2-ому тижні, 27 листопада, власники знову привели її до клініки. Вони 

скаржилися на поступове погіршення стану тварини з моменту її перехворювання на бабезіоз – схуднення, втрату апетиту аж до 

повної відмови від їжі, в’ялість, пірексію, виділення з піхви. УЗД виявило гепатоспленомегалію, кісти яєчників та гіперплазію 

ендометрію. Було повторно проведено біохімічний і клінічний аналізи крові тварини та мікроскопію мазків крові, де виявлено 

лейкоцитоз. Кров дослідили в реакції мікроаглютинації, де виявили антитіла до Leptospira canicola та Leptospira 

icterohaemorrhagiae у титрах 1:50, що свідчить про хронічний перебіг лептоспірозу в тварини. Після двотижневого курсу 

лікування стан собаки поступово покращився, тож на майбутнє було заплановано оваріогістеректомію. Її власникам 

рекомендували звернутися до лікарів для виключення у них лептоспірозу, оскільки вони тісно контактували з собакою. На жаль, 

згодом власниця собаки повідомила, що лептоспіроз підтвердився також і у них. 

Хронічно хворі на лептоспіроз тварини виділяють лептоспір у навколишнє середовище, що поширює збудника і створює загрозу 

інфікування лептоспірозом інших тварин та людини. Субклінічний перебіг лептоспірозу часто не має специфічних ознак – 

захворювання може перебігати непомітно, виявляючись за ускладнення іншими хворобами, у даному випадку – патологією 

яєчників та матки. Дане питання потребує додаткового вивчення і є метою майбутніх досліджень. 
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# 051. An outbreak of canine brucellosis in a breeding kennel in Ukraine 

Bolotin V., Marchenko N., Pikun O., Solodiankin O., Rudova N., Stegniy B., Gerilovych A. 

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

 

Introduction. Canine brucellosis is a contagious bacterial disease mainly caused by zoonotic pathogen Brucella canis and associated 

with the reproductive disorders in dogs. To date B. canis infection has never been registered in Ukraine. 

Methods. Blood samples, urine and vaginal swab were obtained from two infertile Pomeranians (male dog 2.6 years old and bitch 4 

years old). Serological tests included Rose Bengal Test (RBT), the cold modification of complement fixation test (cCFT), agar gel 

immunodiffusion (AGID) with B. ovis-antigen. Additionally, samples were studied by commercial lateral flow immunoassay (LFIA) 

Antigen Rapid C. Brucella Ab Test Kit (Bionote, Korea). B. canis isolation was provided from whole blood sample using tryptic soy agar 

and broth with adding sterile horse serum. Obtained isolate was tested due to the biochemical properties and confirmed by BruceLadder 

PCR. All manipulations were provided according to the biosafety requirements.     

Results. Suspected dogs were tested serologically. RBT was negative whereas AGID with R-antigen was clearly positive. cCFT results 

demonstrated positive reaction at the serum dilution of 1:40 in a male dog and 1:80 in a female. LFIA was also positive for both 

animals. Bacterial culture from the vagina and urine showed no bacterial growth. B. canis was successfully isolated from male dog’s 

blood sample after 10 days of incubation. Obtained culture was phenotypically characterized as B. canis by the following tests: oxidase 

and urease positive, no H2S producing, resistant to thionin and basic fuchsin. Auto agglutination with acriflavine was positive whereas 

crystal violet staining was negative. No agglutination with monospecific sera against A and M antigens was observed whereas reaction 

with anti-R serum was positive. Additionally obtained isolate was confirmed by BruceLadder PCR. 

Conclusion. The B. canis circulation among breeding dogs was shown. It is important to control canine brucellosis in Ukraine by 

testing serologically of dogs before mating and to provide quarantine requirements for all animals entering from abroad.  

 

# 051. Спалах собачого бруцельозу в племінному розпліднику в Україні 

Болотін В., Марченко Н., Пікун О., Солодянкін О., Рудова Н., Стегній В., Герілович А. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Вступ. Собачий бруцельоз – інфекційне бактеріальне захворювання, що переважно викликається зоонозним збудником Brucella 

canis і пов'язане з репродуктивними порушеннями у собак. На сьогоднішній день інфекція Brucella canis в Україні ніколи не 

реєструвалася.  

Методи. Зразки крові, сечі і вагінального мазка були взяті у двох безплідних померанських шпіців (кобель 2,6 років і сука 4 

років).  Серологічні тести включали Роз-Бенгал пробу (РБП), холодову модифікацію реакції фіксації (зв’язування) комплементу 

(cCFT), та  імунодифузію в агаровому гелі (AGID) з B. ovis-антигеном. Крім того, зразки були досліджені за допомогою серійної 

тест-системи для імунохроматографічного аналізу (ІХА) Antigen Rapid C. Brucella Ab Test Kit (Bionote, Корея).  Виділення B. canis 

проводили з зразка цільної крові з використанням триптичного соєвого агару та бульйону з додаванням стерильної кінської 

сироватки. Отриманий ізолят був досліджений за біохімічними властивостями і підтверджений ПЛР-системою Bruce-Ladder. Усі 

маніпуляції виконувалися відповідно до вимог біобезпеки.     

Результати. До собак з підозрою на захворювання застосували серологічні методи дослідження. Результати РБП були 

негативними, тоді як результати AGID з R-антигеном були явно позитивними. Результати cCFT продемонстрували позитивну 

реакцію при розведенні сироватки 1:40 у кобеля та 1:80 у суки. Результати імунохроматографічного аналізу (ІХА) також були 

позитивними для обох тварин. Бактеріальна культура з піхви і сечі не показала зростання бактерій. B. canis  був успішно 

виділений із зразка крові собаки - самця через 10 днів інкубації. Отримана культура фенотипово характеризувалася як B. canis 

за наступними тестами: оксидаза і уреаза позитивні, що не продукують H2S, стійкі до тіоніну і основного фуксину. 

Автоаглютинація акрифлавіном була позитивною, тоді як фарбування кришталево - фіолетовим було негативним. Аглютинації з 

моноспецифічними сироватками проти антигенів А і М не спостерігалося, тоді як реакція з анти-R сироваткою була позитивною. 

Додатково отриманий ізолят був підтверджений за допомогою методу ПЛР з системою Bruce-Ladder. 

Висновки. Показана циркуляція B. canis серед племінних собак. Важливо контролювати собачий бруцельоз в Україні шляхом 

серологічного тестування собак перед спаровуванням та забезпечити карантинні вимоги до всіх тварин, які ввозяться з-за 

кордону.  

 

  



Zoonosis/Zoonotic Diseases – Зоонози/зоонозні захворювання 
Oral Presentations – Усні доповіді 

239 
 

# 179. Transformation of Tularemia Natural Foci in Lviv Oblast 

Hatsii L., Pidkovych Yu., Velychko O., Vasyunets L., Semenyshyn O. 

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

A variety of landscape and geographical conditions and biocenoses of the Lviv Oblast contributes to the long-term existence, stability 

and expansion of the boundaries of the tularemia natural foci. In 2016, the list of enzootic territories totaled 74 settlements in 13 

districts based on data from many years of research, the result of which was the isolation of 223 strains of Francisella tularensis from 

rodents (54), ticks (134), humans (1), water (24), straw (10). The objective of the research was to study the current potential of the 

known foci of tularemia and identify new ones in the Lviv Oblast. 

Field and zoological methods were used to systematize and analyze the structure of rodents and ticks. The serological method – indirect 

hemagglutination test (IHAT) and polymerase chain reaction (PCR) – to detect F. tularensis, statistical – to process the results. 

In 2017-2019, epizootological monitoring was carried out in 37 settlements of 18 districts (13 enzootic and 5 free of tularemia areas). 

According to the results of IHAT, 1854 samples of rodents 10.4% had antibodies to F. tularensis, among 3417 samples of ticks (40 

specimens) F. tularensis antigen was found in 20.0% of samples; the antigen was found in 4.5% of samples out of 113 bird pellets. 

1214 samples of rodents were studied using PCR (133 specimens), F. tularensis DNA was found in 4.6% of samples, among 10,845 

samples (113 specimens) of ixodic ticks – in 10.6% of samples. The circulation of F. tularensis was confirmed in all 13 enzootic districts. 

The formation of a stable natural foci of tularemia in 4 nearby districts (Drohobych, Sambir, Horodok and Mykolaiv) with an epicenter in 

the floodplain of the Bystrytsia River was found. The spread of the pathogen was discovered in 30 new territories in 3 districts that 

were considered free from tularemia. 

The monitoring results revealed two aspects of the transformation of the tularemia natural foci in the Lviv Oblast: the territorial 

“merging” of known stable zones with an epicenter in the floodplain of the Bystrytsia river and the spread of F. tularensis to new “clean” 

territories, manifested at this stage by single serological and PCR findings, however, they may stabilize and pose a threat to human 

health. 

 

# 179. Трансформація природних осередків туляремії у Львівській області 

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

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Різноманітність ландшафтно-географічних умов та біоценозів Львівської області сприяє тривалому існуванню, стійкості та 

розширенню меж природних осередків туляремії. У 2016 р. перелік ензоотичних територій налічував 74 населені пункти у 13 

районах, що базується на даних багаторічних досліджень, результатом яких є ізолювання 223 штамів  

Francisella tularensis від гризунів (54), кліщів (134), людини (1), з води (24), соломи (10). Метою роботи було вивчення сучасного 

потенціалу відомих осередків туляремії та виявлення нових осередків на території Львівської області. 

Польовий, зоологічний методи використано для систематизації та аналізу структури гризунів та кліщів. Серологічний метод – 

реакція непрямої гемаглютинації (РНГА) та полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) – для виявлення F. tularensis, статистичний – 

для обробки результатів. 

У 2017-2019 рр. епізоотологічний моніторинг проведено у 37 населених пунктах 18 районів (13 ензоотичних та 5 вільних від 

туляремійних осередків). За результатами РНГА, 1854 гризунів 10,4% мали антитіла до F. tularensis, серед 3417 кліщів (40 проб) 

антиген F. tularensis виявлено у 20,0% проб, зі 113 пелеток птахів антиген виявлено у 4,5% проб. Методом ПЛР досліджено 

1214 (133 проби) гризунів, ДНК F. tularensis виявлено у 4,6 % пробах, серед 10845 (113 проб) іксодових кліщів у 10,6% пробах. 

У всіх 13 ензоотичних районах підтверджено циркуляцію F. tularensis. Встановлено утворення стійкого природного осередку 

туляремії у 4-х прилеглих районах (Дрогобицький, Самбірський, Городоцький та Миколаївський) з епіцентром у поймі річки 

Бистриця. Виявлено поширення збудника на 30 нових територіях у 3-х районах, які вважалися вільними від туляремії. 

Результати моніторингу виявили два аспекти трансформації природних осередків туляремії у Львівській області: територіальне 

«злиття» відомих стійких осередків з епіцентром у поймі річки Бистриця та поширення F. tularensis на нові «чисті» території, що 

проявились на даному етапі поодинокими серологічними та ПЛР знахідками, однак можуть стабілізуватись і створити загрозу 

здоров’ю людей. 
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# 196. Resurgence of tularemia after six decades without the disease, Kherson Oblast, Ukraine, October 2020 

Ivanyshyn L.1,2, Tarusina A.1,3, Bondarenko T.1,4, Lipchanchuk V.1,5, Brezetska O.1,6, Verovchuk B.1,4 
1Interventional Epidemiological Service of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
2Volyn Regional Public Health Center; 
3SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
4SI Public Health Center of the MoH of Ukraine; 
5SI Kyiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine; 
6SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Introduction. From 2008 to 2019, there were 27 people with tularemia in Ukraine. In August 2020, two cases of tularemia were 

registered since the 1960s in Kherson oblast. We investigated the outbreak to identify the sources of infection and the mode of 

transmission. 

Methods. A probable case was a person with symptoms of tularemia and contact with animals or history of tick bites. A confirmed case 

was a probable case with a positive PCR test result for tularemia. 

We interviewed case-patients and persons at highest risk for getting tularemia with a standardized questionnaire on symptoms, risk 

factors and access to medical care. 

We interviewed local and regional hospital staff on their awareness of reported cases and availability testing. 

We obtained laboratory test results of case-patients and four hares caught in the affected area from official reports. 

We mapped a location of the case-patients, of the tested positive and fallen dead hares.  

Results. There were two confirmed and one probable case. Fracisella tularensis was detected from two case-patients and four hares. 

The meat from suspected hare was not tested for tularemia. Mapping of animal cases showed temporal and spatial clustering around 

the reported human cases. 

Of the potential sources of infection, hare, rodents, water, and ticks, hare was the leading source because of the temporal association 

between onset of symptoms and contact with the same hare carcass and lesions at the site of skin damage, and pathogen was detected 

from human cases and hares. 

Although veterinarian suspected tularemia, the physicians did not suspect in four health care facilities. Not all physicians were aware of 

confirmed tularemia cases and they did know about the availability of tularemia testing at the regional laboratory.  

Conclusions. Hares were the most likely source of tularemia in this outbreak. Detection of tularemia in hares indicates a possibility of 

tularemia in humans. 

Poor vigilance of physicians might be a lead to under-diagnosis and under-reporting of human cases.  

We recommend training physicians to increase their vigilance of tularemia and improve the surveillance. 

 

# 196. Відновлення туляремії після шістдесятилітньої перерви, Херсонська область, Жовтень 2020 

Іванишин Л.1,2,   Тарусіна А.1,3, Бондаренко Т.1,4, Ліпчанчук В.1,5, Брезецька О.1,6, Веровчук Б.1,4 
1Інтервенційна епідеміологічна служба ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
2КП «Волинський обласний центр громадського здоров’я»; 
3ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
4ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»; 
5ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
6ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

Вступ. В Україні з 2008 по 2019 роки зареєстровано 21 випадок туляремії серед людей. У серпні 2020 року в Херсонській області 

вперше з 60-х років зареєстровано 2 випадки туляремії. Ми розслідували спалах, щоб виявити джерело та механізм передачі 

інфекції. 

Методи. Ймовірним був випадок з симптомами туляремії, який мав контакт із дикими тваринами або факт укусу кліща. 

Підтвердженим був ймовірний випадок із позитивним ПЛР до туляремії. 

Ми провели інтерв’ю випадків та осіб з високим ризиком інфікування, використовуючи стандартизований опитувальник, щодо 

симптомів, медичної допомоги та факторів ризику інфікування.  

Ми опитали працівників районних та обласних медичних закладів про доступність лабораторної діагностики та поінформованість 

про зареєстровані випадки. 

Результати лабораторних обстежень випадків-пацієнтів та чотирьох зайців, відстріляних поблизу місця спалаху, отримали з 

офіційних звітів. 

Ми нанесли на карту місця відстрілу, падежу зайців та проживання підтверджених випадків. 

Результати. Ми виявили 2 підтверджені та 1 ймовірний випадок. Francisella tularensis виявлено у двох випадків-пацієнтів та 

чотирьох зайців. Лабораторне обстеження на туляремію рештків зайця, з яким контактували випадки, не проводилось. 

На карті виявили просторово-часовий кластер серед тварин довкола зареєстрованих випадків. 

Серед потенційних джерел інфікування – заєць, гризуни, вода, кліщі – заєць був провідним джерелом з огляду на зв’язок у часі 

між появою симптомів та контактом з однією тушкою зайця, виникнення ураження у місці пошкодження шкіри і виявлення 

збудника у людей та зайців. 

Діагноз запідозрили не лікарі чотирьох медичних закладів, а ветеринар. Не всі опитані лікарі знали про підтверджені випадки та 

можливість діагностики туляремії в обласному лабораторному центрі. 

Висновки. Найбільш ймовірним джерелом спалаху був заєць. Виявлення збудника у зайців свідчить про можливі випадки серед 

людей. Низька настороженість лікарів може призвести до гіподіагностики та неповної реєстрації випадків серед людей. 

Ми рекомендуємо провести навчання лікарів, щоб збільшити обізнаність та покращити епіднагляд.  
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# 250. Monitoring and Control of Dog Dirofilariasis in Ukraine 

Levytska V.1, Alsarraf M.2, Mushynskyi A.1, Poliukhovych V.1, Bayer A.2 

1State Agrarian and Engineering University in Podillia; 
2University of Warsaw, Poland 

 

Dirofilariasis is zoonotic helminthiasis caused by the filamentous nematode. The most widespread in the world are Dirofilaria 

repens and Dirofilaria immitis, parasitizing on dogs, cats, and other predatory animals. Recently, this parasite has spread to Central 

Europe, including Ukraine. The objective of the study is to evaluate the prevalence of D. repens in dogs in different regions of the 

country and to investigate the occurrence and effects of co-infection with another widespread Babesia canis transmissible parasite. 

During 2018-2019, 155 blood samples of dogs were taken from the Khmelnytskyi, Chernivtsi, and Vinnytsia oblasts of Ukraine. The 

prevalence of D. repens was determined by amplification and sequencing of a 12S rDNA gene fragment at the University of Warsaw. 

114 samples were taken from clinically healthy dogs and 41 samples from dogs that were infected with B. canis. The prevalence of 

dirofilariasis in these two groups of dogs was determined. 

D. repens was found in dogs in Khmelnytskyi (6.3%) and Vinnytsia oblasts (3.0%). No parasite was found in the studied blood samples 

from the Chernivtsi oblast. As a result of monitoring, it was found that the prevalence of D. repens was significantly higher in dogs with 

Babesiosis (66.7%) than in healthy ones (33.3%). Co-invasion of D. repens and B. canis was confirmed by sequencing in 4 dogs. Our 

data indicate that there is a risk of infecting people with dirofilariasis in the western regions of Ukraine. 

The obtained data are important, considering the recent trends in the dirofilariasis spread in Europe. Dogs with dirofilariasis were found 

to be more susceptible to babesiosis. It is planned to conduct further studies of mosquitoes, as well as blood from dogs and cats, to 

determine the epizootic situation and transboundary risks for identifying the areas of pathogens of these diseases throughout Ukraine 

and the neighboring countries. System monitoring of carriers and effective control of animal dirofilariasis are the basis for improving the 

epidemiological situation among the population. 

 

# 250. Моніторинг і контроль дирофіляріозу собак в Україні 

Левицька В.1, Альсараф М.2, Мушинський А.1, Полюхович В.1, Баєр А.2 

1Подільський державний аграрно-технічний університет; 
2Варшавський університет, Польща 

 

Дирофіляріоз – зоонозний гельмінтоз, який спричиняється ниткоподібною нематодою. Найбільше поширення в світі мають 

Dirofilaria repens та Dirofilaria immitis, що паразитують на собаках, котах та інших хижих тваринах. Останнім часом цей паразит 

поширився на центральну Європу, включаючи Україну. Мета дослідження – оцінити поширеність D. repens у собак у різних 

регіонах країни та дослідити виникнення та наслідки спільного зараження іншим широкорозповсюдженим трансмісивним 

паразитом Babesia canis. 

У період з 2018-2019 рр. було відібрано 155 проб крові собак із Хмельницької, Чернівецької, Вінницької областей України. 

Поширеність D. repens визначали шляхом ампліфікації та секвенування фрагмента гена 12S рДНК у Варшавському університеті. 

114 проб відібрано від клінічно здорових собак та 41 проба від собак, які були заражені B. canis. Визначали поширеність 

дирофіляріозу у цих двох групах собак. 

У собак D. repens виявлено у Хмельницькій (6,3%) та Вінницькій областях (3,0%). У досліджених зразках крові з Чернівецькій 

області паразита не виявлено. В результаті проведеного моніторингу встановлено, що поширеність D. repens була значно 

вищою у собак з бабезіозом (66,7%), ніж у здорових (33,3%). Коінвазування D. repens та B. canis було підтверджено 

секвенуванням у 4 собак. Наші дані вказують, що ризик зараження дирофіляріозом людей у західних областях України існує. 

Отримані дані є важливими з огляду на останні тенденції поширення дирофіляріозу в Європі. Виявлено, що собаки з 

дирофіляріозом більш схильні до бабезіозу. Планується проведення подальших досліджень комарів, а також крові собак і котів 

для з’ясування епізоотичної ситуації та транскордонних ризиків щодо виявлення ареалів збудників даних захворювань по всій 

території України та прилеглих до них країнах. Системний моніторинг переносників та ефективний контроль дирофіляріозу 

тварин є основою покращення епідеміологічної ситуації серед населення. 
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# 285. Genetic Diversity and Phylogenetic Relationships of Genes of Internal Proteins of H5N2 Influenza Viruses in 

Wild Birds in Ukraine 

Muzyka D.1, Stegniy B.1, Pantin-Jackwood M.2, Beer M.3 

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 
2Southeast Poultry Research Laboratory, Athens, USA; 
3Friedrich Loeffler Institute, Germany 

 

Influenza virus remains a dangerous pathogen for humans, animals, birds, and therefore controlling its circulation in the natural 

environment is a key element in the early warning and forecasting system. Information about the origin of the influenza virus genesis of 

exceptional importance.  

Sequencing of 3 low pathogenic influenza viruses (LPIV) of the H5N2 subtype isolated from wild birds in Ukraine in 2010-2016 was 

conducted in the Southeast Poultry Research Laboratory and the Friedrich Loeffler Institute. All studies were carried out in accordance 

with OIE requirements and recommendations.  

The virus nucleoprotein (NP) gene homology is 93.1%. They have various origins and phylogenetic relationships with viruses from 

Georgia, China, and Korea. In H5N2 LPIV isolated in different years, differences were established for the membrane protein (M) gene 

and the homology between them was 95.9%. Genes M have European origin. The nonstructural protein gene NS of LPIV H5N2 isolated 

in 2010 has 94.7-95.0% homology with the NS genes of the highly pathogenic H5N8 subtype influenza virus isolated in 2016-2017. The 

NS gene of this virus is closely related to the gene of other Ukrainian viruses of various subtypes (H7N7, H1N1, H15N7) that circulated 

in the Azov-Black Sea region of Ukraine in 2010-2011. The homology of the РA gene (polymerase acidic protein) of Ukrainian H5N2 

LPIV is 95.2%. Viruses originated from different regions of Europe and related to viruses of various H13N6, H7N7, H1N1 subtypes, 

including those of Ukrainian origin. The homology of the PB1 and PB2 genes (polymerase acidic protein) of H5N2 LPIV is 96.4%-96.8%. 

Viruses isolated in different years are located in different clusters and have European and Asian origin.  

Great genetic diversity and broad phylogenetic relationships of the internal protein genes of Ukrainian H5N2 LPIV with the European 

and Asian regions was found. The formation of a local pool of LPIV genes of various subtypes that circulate in natural environment in 

Ukraine was found and these results can be of great epizootic importance when new viruses arise and confirm the need for further 

research to study the possibility of these viruses to be a source and donor of genes for other influenza subtypes. 

 

# 285. Генетичне різноманіття та філогенетичні звʼязки генів внутрішніх білків вірусів грипу H5N2, які 

циркулюють серед диких птахів в Україні 

Музика Д.1, Стегній Б.1, Пантін-Джеквуд M.2, Бір M.3 

1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України; 
2Південно-Східна дослідницька лабораторія з вивчення хвороб птиці, Атенс, США; 
3Інститут Фрідріха Леффлера, Німеччина 

 

Вірус грипу залишається небезпечним патогеном для людини, тварин, птиці, і тому контроль його циркуляції в природному 

резервуарі є ключовою ланкою в системі раннього попередження та прогнозування. Виключне значення має інформація щодо 

походження генів вірусу грипу.  

Секвенування 3 низькопатогенних вірусів грипу (НПВГ) підтипу H5N2, ізольованих від диких птахів в Україні в 2010-2016 рр., 

проведено в Південно-Східній дослідницькій лабораторії з вивчення хвороб птиці та Інституті Фрідріха Леффлера. Усі 

дослідження проводили згідно вимог та рекомендацій МЕБ.  

Гомологія гена нуклеопротеїну вірусу грипу NP становить 93,1%. Вони мають різне походження та філогенетичні звʼязки з 

вірусами з Грузії, Китаю, Кореї. У НПВГ H5N2, ізольованих в різні роки, за геном мембранного протеїну М встановлені 

відмінності, та гомологія між ними становить 95,9%. Гени М мають європейське походження. Ген неструктурного протеїну NS 

НПВГ H5N2, ізольованого в 2010 р., має 94,7-95,0% гомології з генами NS високопатогенних вірусів грипу підтипу H5N8, 

виділених в 2016-2017 рр. Ген NS цього вірусу близькоспоріднений з геном інших українських вірусів різних підтипів (H7N7, 

H1N1, H15N7), які циркулювали в Азово-Чорноморському регіоні України в 2010-2011 рр. Гомологія гену полімеразного 

комплексу РА українських НПВГ H5N2 становить 95,2%. Віруси мають походження з різних регіонів Європи та споріднені з 

вірусами різних підтипів H13N6, H7N7, H1N1, в тому числі і українського походження. Гомологія генів полімеразного комплексу 

РВ1 та РВ2 НПВГ H5N2 становить 96,4%-96,8%. Віруси, ізольовані в різні роки, розташовані в різних кластерах та мають 

європейське та азійське походження.  

Встановлене велике генетичне різноманіття та широкі філогенетичні зв’язки генів внутрішніх білків українських НПВГ H5N2 з 

європейським та азійським регіонами. Встановлено формування локального пулу генів НПВГ різних підтипів, які циркулюють в 

природному резервуарі в Україні, що може мати велике епізоотичне значення при виникненні нових вірусів та підтверджує 

необхідність проведення подальших досліджень з метою вивчення можливості цих вірусів бути джерелом та донорами генів для 

інших підтипів вірусів грипу. 
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# 570. Formation of Biofilms of Isolates Yersinia pseudotuberculosis Isolated from Synanthropic Rodents 

Vygovska L., Ushkalov A., Vishovan Y., Davydovska L., Boyanovsky S., Ushkalov V. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

Yersiniosis is an emergent zoonosis with a food vector of transmission, in Ukraine there are active natural reservoirs of 

Y. pseudotuberculosis. Bacterial disease carrier is recorded among animals - synanthropic and agricultural, which determines the source 

of the pathogen and the factors of its transmission. Contamination of livestock and/or food lead to human diseases. The ability to form 

biofilms is considered as a factor providing the selective advantages of microorganisms in biological niches (according to the CDS, 

nearly 80% of bacterial infections in humans are caused by polymicrobial biofilms). 

Isolation and identification of Y. pseudotuberculosis was carried out in accordance with the instruction "Epidemiological surveillance and 

prevention of pseudotuberculosis and intestinal yersiniosis" No. 3.1.1.2438-09 (Russian Federation). Antibacterial susceptibility was 

determined according to EUCAST (version 8). In isolated Y. pseudotuberculosis the ability to form biofilms was determined and their 

density was determined by the method of C. C. Heilmann e.a., (1996). The state of biofilm was determined spectrophotometrically by 

optical density (Stepanovic, S. et al., 2000, Kukhtyn et al., 2017). 

In bacteriological studies of 25 samples of biological material (gray rats, field mice) selected in the Kiev and Zhytomyr Oblasts, we 

identified three cultures of Y. pseudotuberculosis (No. 19.7, No. 11.14, No. 11.15).  

The studied isolates were capable of biofilm formation, whereby, when cultured at 25 °C, more dense (by λ 570) bacterial associations 

were formed (No. 19.7 – 2.8781, No. 11.14 – 2.9901, No. 11.15 – 3.6737), and when cultured at 37 °C, the optical density of biofilms 

(at λ 570) was significantly lower – (No. 19.7 – 1.6416, No. 11.14 – 1.6734, No. 11.15 – 1.4557, respectively, by 45.2%, 46.2%, 

62.8%). 

According to the results of studies among synanthropic rodents caught in the territory of the Kiev Oblast, circulation among the field 

mice population – Y. pseudotuberculosis serotype O1b was established; Y. pseudotuberculosis isolates formed denser biofilms at 

cultivation temperatures of 25 °C. It is promising to develop a method for express determination of biofilm formation by Yersinia spp. 

 

# 570. Біоплівкоутворення ізолятів Yersinia рseudotuberculosis, виділених від синантропних гризунів 

Виговська Л., Ушкалов А., Вішован Ю., Давидовська Л., Бояновський С., Ушкалов В. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Ієрсиніоз – емерджентний зооноз з харчовим вектором передачі, в Україні в наявності активні природні резервуари 

Y. pseudotuberculosis. Реєструється бактеріоносійство серед тварин – синантропних і сільськогосподарських, що визначає 

джерело збудника і фактори його передачі. Контамінація продукції тваринництва та/або продуктів харчування зумовлює 

випадки захворювання людей. Cпроможність до утворення біоплівок розглядається як фактор, що забезпечує селективні 

переваги мікроорганізмів в біологічних нішах (за даними СDС, близько  80% бактеріальних інфекцій у людини зумовлені  

полімікробними біоплівками). 

Ізоляцію та ідентифікацію Y. pseudotuberculosis здійснювали відповідно до інструкції щодо епідеміологічного нагляду і 

профілактики псевдотуберкульозу та кишкового ієрсиніозу  МВ 3.1.1.2438-09 (Російська Федерація). Визначення чутливості до 

антибактеріальних засобів здійснювали відповідно до принципів EUCAST (версія 8). У виділених Y. pseudotuberculosis визначали 

здатність утворювати біоплівки та їх щільність визначали за методом C. C. Heilmann e.a., (1996). Стан біоплівкоутворення 

визначали спектрофотометрично за показником оптичної щільності (Stepanovic, S. et al., 2000, Kukhtyn et al., 2017). 

При бактеріологічних дослідженнях 25 зразків біологічного матеріалу (сірих щурів, польових мишей), відібраного в Київській та 

Житомирській областях, нами було виділено три культури Y. pseudotuberculosis (№ 19.7, № 11.14, № 11.15).  

Досліджені ізоляти були здатними до утворення біоплівок, при чому, при культивуванні при 25 °C утворювались більш щільні (за 

λ 570) бактеріальні асоціації (№ 19.7 – 2,8781,  № 11.14 – 2,9901, № 11.15 – 3,6737), а при культивуванні при 37 °C – показник 

оптичної щільності біоплівок (за λ 570) був нижчим – (№ 19.7 – 1,6416, № 11.14 – 1,6734, № 11.15 – 1,4557, відповідно на 

45,2%, 46,2%, 62,8%). 

Серед синантропних гризунів, відловлених на території Київської області встановлено циркуляцію серед популяції польових 

мишей – Y. рseudotuberculosis серотип O1b; ізоляти Y. рseudotuberculosis утворювали більш щільні біоплівки за температури 

культивування 25 °C. Перспективним є розробка способу експресного визначення біоплівкоутворення ієрсиніями. 
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# 037. Selection of Animals for Pathological and Bacteriological Studies on Cattle Tuberculosis and Paratuberculosis 

Bilushko V., Pozmohova S., Kalashnyk M., Zavhorodnii A. 

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

 

The intravitam diagnosis of tuberculosis and paratuberculosis in cattle is not final, but it plays an important role in the set of measures 

for controlling the epizootic situation for these anthropozoonoses. In this case, it is necessary to maintain a balance between economic 

feasibility and the danger of keeping the infected animal for further use. The factors determining this situation are the persistence or 

circulation of various types of mycobacteria, corynebacteria, Nocardia, as well as helminthic infection, metabolic disorders, the 

physiological status of animals, etc.  

Epizootological, clinical, allergic, pathological, bacteriological, and statistical methods were used. The main criteria for the selection of 

animals for further pathological and bacteriological studies are set: 1. The prevalence of the allergic reaction intensity to tuberculin for 

mammals compared with reactions to an allergen from atypical mycobacteria (AAM) or tuberculin for the poultry; 2. Repeatability of 

allergic reactions to tuberculin for mammals during 3 consecutive studies; 3. Positive research results using additional methods (PCR, 

complement-fixation test, intravenous tuberculin test, γ-interferon test) 4. The results of an epizootological study (delivery of animals 

from concerned sites, identification of persons with tuberculosis among the farm personnel).  An algorithm for allergic studies was 

developed when choosing animals for pathological and bacteriological diagnosis: 1) an endermic tuberculin test (ETT) → after 30-45 

days → 2) a simultaneous allergic test (tuberculin for mammals with AAM or tuberculin for birds) → 3) double ETT.  

If cattle positively reacting to tuberculin for mammals are found, further intravitam studies are recommended according to the proposed 

scheme and pathological and bacteriological studies after obtaining permission with the purpose of tuberculosis or paratuberculosis final 

diagnosis. The methods are offered for both individual and group studies.  

 

# 037. Відбір тварин для патологоанатомічних і бактеріологічних досліджень на туберкульоз і паратуберкульоз 

великої рогатої худоби 

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

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Прижиттєва діагностика туберкульозу та паратуберкульозу у великої рогатої худоби не є остаточною, проте відіграє важливу 

роль у комплексі заходів контролю епізоотичної ситуації щодо цих антропозоонозів. При цьому необхідно зберігати баланс між 

економічною доцільністю та небезпекою залишити інфіковану тварину для подальшої експлуатації. Факторами, які зумовлюють 

таку ситуацію є персистенція або циркуляція різних видів мікобактерій, коринебактерій, нокардій, а також гельмінтози, 

порушення обміну речовин, фізіологічний стан тварин тощо.  

У роботі використовували епізоотологічний, клінічний, алергічний, патологоанатомічний, бактеріологічний, статистичний 

методи.  

Встановлено головні критерії відбору тварин для подальших патологоанатомічних і бактеріологічних досліджень: 1. 

Переважність інтенсивності алергічних реакцій на туберкулін для ссавців, у порівнянні з реакціями на алерген із атипових 

мікобактерій (ААМ) або туберкулін для птиці; 2. Повторюваність алергічних реакцій на туберкулін для ссавців впродовж 3-х 

послідовних досліджень; 3. Позитивні результати досліджень за допомогою додаткових методів (ПЛР, реакція зв’язування 

комплементу (РЗК), внутрішньовенна туберкулінова проба, γ-інтерфероновий тест); 4. Результати епізоотологічного 

дослідження (завезення тварин із неблагополучних пунктів, виявлення серед персоналу господарства осіб, хворих на 

туберкульоз).  

Розроблено алгоритм алергічних досліджень при виборі тварин для патологоанатомічної та бактеріологічної діагностики: 1. 

Внутрішньошкірна туберкулінова проба (ВТП) → через 30-45 діб → 2. Симультанна алергічна проба (туберкулін для ссавців з 

ААМ або туберкуліном для птиці) → 3. Подвійна ВТП.  

При виявленні серед великої рогатої худоби тварин, що позитивно реагують на туберкулін, рекомендуються подальші 

дослідження за запропонованою схемою та, за отримання підстав, патологоанатомічні та бактеріологічні дослідження з метою 

остаточної діагностики туберкульозу або паратуберкульозу. Методика пропонується, як для індивідуальних, так і для групових 

досліджень.  
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# 064. Epizootological Monitoring of Dermatophytosis Incidence in Domestic 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. Previous studies have found a significant spread of dermatophytosis in stray dogs and cats. Study objective. 

Epizootological monitoring and investigation of the dermatophytosis distribution in domestic dogs and cats kept by city residents, due to 

the significant epidemiological danger of dermatophytosis to humans. 

Methods. The studies were conducted from 2012 to 2019 in three private veterinary clinics in Kharkiv and Kharkiv State Veterinary 

Academy. Diagnostic investigations were carried out comprehensively taking into account the results of clinical, epizootological, 

microscopic and mycological laboratory studies with the obligatory study of the cultural and morphological properties of isolated 

pathogen cultures on nutrient media followed by identification of the isolated cultures of dermatophyte fungi. 

Results. Dermatophytosis was diagnosed in 245 dogs (17.61% of examined ones) and 661 cats (49.25%) in a study of 2733 animals 

with clinical signs of skin and hair lesions of varying degrees of disease intensity. The breed's susceptibility to dermatophytosis is 

characterized by the highest incidence rate among not pedigree animals (37.55%) and German shepherd dogs (23.27%). Mongrel cats 

(79.27%) are most susceptible to dermatophytosis. Dogs (88.98% of the total number) and cats (90.32%) under the age of 4 years are 

more likely to have dermatophytosis than animals of other age groups. The gender susceptibility of dogs and cats to dermatophytosis is 

characterized by a high incidence rate among males, in contrast to females (ratio: 57.14% to 42.86% in dogs and 64.15% to 35.85% in 

cats). Dermatophytosis in male dogs was recorded in 57.55% of cases, and in cats – in 63.99% of cases. 

A significant incidence rate of domestic dogs and cats for dermatophytosis was established, their breed and gender susceptibility, age 

dependence were determined. 

 

# 064. Епізоотологічний моніторинг захворюваності на дерматофітози серед свійських собак і котів у місті 

Харкові 

Пономаренко Г.1, Северин Р.В.1, Коваленко В.2 

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

 

Вступ. Попередніми дослідженнями встановлено значне поширення захворювання на дерматофітози серед безпритульних 

собак і котів. 

Мета роботи – проведення епізоотологічного моніторингу та вивчення особливостей поширення дерматофітозів серед свійських 

собак і котів, яких утримують мешканці мегаполісу, у зв’язку із значною епідеміологічною небезпекою дерматофітозів для 

людини. 

Методи. Дослідження проведені у період з 2012 по 2019 роки в умовах трьох приватних ветеринарних клінік м. Харкова і 

Харківської державної зооветеринарної академії. Діагностичні дослідження проводили комплексно з урахуванням результатів 

клініко-епізоотологічних, мікроскопічних і мікологічних лабораторних досліджень з обов’язковим вивченням культурально-

морфологічних властивостей ізольованих культур збудників на поживних середовищах з подальшою ідентифікацію виділених 

культур грибків-дерматофітів. 

Результати. При дослідженні 2733 тварин з клінічними ознаками ураження шкіри та волосяного покриву різного ступеня 

інтенсивності захворювання на дерматофітози діагностовано у 245 собак (17,61% від кількості досліджених) і 661 кота (49,25%). 

Породна сприйнятливість собак до дерматофітозів характеризується найбільшим рівнем захворюваності серед безпородних 

тварин (37,55%) і німецьких вівчарок (23,27%). До дерматофітозів найбільш сприйнятливі безпородні коти (79,27%). 

Собаки (88,98% від кількості досліджених) та коти (90,32%) у віці до 4 років частіше хворіють на дерматофітози ніж тварини 

інших вікових груп. 

Статева сприйнятливість собак і котів до дерматофітозів характеризується більшим рівнем захворюваності серед самців на 

відміну від самок (співвідношення: 57,14% до 42,86% у собак і 64,15% до 35,85% у котів). Серед собак діагноз на 

дерматофітози у самців реєструють у 57,55% випадків захворювання, а серед котів – у 63,99% випадків. 

Встановлено значний рівень захворюваності свійських собак і котів на дерматофітози, визначено їх породну та статеву 

сприйнятливість, вікову залежність. 
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# 118. Yersiniosis Monitoring in Odesa Oblast on the Period of 2016-2018 

Skoropud O., Honcharov V., Datsuk V. 

SI Odesa Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine 

 

Yersiniosis is among the infectious diseases with a variety of clinical forms, which differ in the course severity and duration. Due to 

considerable difficulties in the clinical diagnosis of yersiniosis (polymorphism of clinical symptoms), the laboratory diagnostics is of 

paramount importance. Wild and synanthropic rodents play a crucial role in the spread and formation of natural and anthropogenic nidi 

of yersiniosis. Favorable conditions for the contamination of environmental objects and scope of human activity by the causative agents 

of yersiniosis is their long-lasting and massive excretion with feces and urine by the infected rodents.  

Retrospective, epidemiological and epizootological analyses, serological, bacterioscopic and molecular genetic methods of yersiniosis 

diagnosis in humans and from environmental objects were conducted: 76 patients and 624 samples of the intestines of rodents and 60 

brown rats were examined.  

Sixteen Yersinia enterocolitica cultures were isolated from mouse-like rodents. A specific immune response was detected in rodents by 

using IHT: the antibodies to the intestinal yersiniosis pathogens serovar O3 were revealed in 12 samples (6.24%), serovar O9 – in 7 

(1.12%), and to pseudotuberculosis pathogen – in 5 (0.8%) cases. In rats, the picture was different: the antibodies to the causative 

agent of pseudotuberculosis were found in 31 samples (51.6%), to intestinal yersiniosis pathogens serovar O3 – in 12 (20.0%), and 

serovar O9 – in 5 (8.33%). In 24 patients (31.5%), there were diagnostic antibody titres detected: to Y. enterocolitica serovar O3 – in 

18 patients (23.6%), and to Y. pseudotuberculosis – in 6 (7.9%). To Y. enterocolitica serovar O9, the antibodies were not detected in 

diagnostic titres. Among the examined 23 children with gastrointestinal pathology, enterocololytic yersiniosis and pseudotuberculosis 

were confirmed in 42.5% of cases.  

Early specific laboratory diagnostics of yersiniosis can reduce the risk of severe forms of infections and complications. The reservoir of 

yersiniosis in the natural and anthropogenic nidi is mouse-like rodents and rats. It is necessary to monitor the pathogen circulation in 

the environment. 

 

# 118. Моніторинг ієрсиніозів в Одеській області за 2016-2018 роки. 

Скоропуд О., Гончаров В., Дацюк В. 

ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України»  

 

Ієрсиніози належать до інфекційних захворювань із різноманітними клінічними формами, що відрізняються тяжкістю та 

тривалістю перебігу.  У зв’язку зі значними труднощами в клінічній діагностиці ієрсініозів (поліморфізм клінічної симптоматики) 

важливу роль відіграє лабораторна діагностика. У розповсюдженні та формуванні природних та антропургічних осередків 

ієрсиніозної інфекції важливу роль відіграють дикі та синантропні гризуни. Сприятливими умовами для контамінації об’єктів 

довкілля та сфери діяльності людини збудниками ієрсиніозу є їх довготривале і масивне виділення з випорожненнями та сечею 

інфікованих гризунів.  

Проводився ретроспективний, епідеміологічний та епізоотологічний аналізи, серологічний, бактеріоскопічний та молекулярно-

генетичні методи діагностики ієрсиніозу у людей та з об’єктів довкілля: обстежено 76 хворих та 624 проби кишківників гризунів і 

60 мандрівних пацюків.   

Було ізольовано 16 культур Yersinia enterocolitica від мишовидних гризунів. Методом РНГА від гризунів виявлена специфічна 

імунна відповідь: антитіла до збудників кишкового ієрсиніозу серовару О3 – у 12 пробах (6,24%), серовару О9 – у 7 (1,12%), 

збудника псевдотуберкульозу – у 5 (0,8%). У пацюків картина була іншою: антитіла до збудника псевдотуберкульозу виявили у 

31 пробі (51,6%), збудників кишкового ієрсиніозу серовару О3 – у 12 (20,0%), серовару О9 – у 5 (8,33%). У хворих 24 осіб 

(31,5%) виявлені діагностичні титри антитіл: до Y. еnterocolitica серовару О3 – у 18 осіб (23,6%), до Y. pseudotuberculosis – у 6 

(7,9%). До Y. еnterocolitica серовару О9 – виявили антитіла не в діагностичних титрах. Серед обстежених 23 дітей з патологією 

ШКТ у 42,5% підтверджений ентероколітичний ієрсиніоз та псевдотуберкульоз.  

Рання специфічна лабораторна діагностика ієрсиніозів дозволяє знизити ризик розвитку важких форм інфекції та ускладнень. 

Резервуаром ієрсиніозів в природі та в антропургічних осередках є мишовидні гризуни та пацюки.  Необхідно проводити 

моніторинг циркуляції збудників в довкіллі.  
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# 206. Monitoring of Yersiniosis Pathogens Circulation in Dnipropetrovsk Oblast in 2016-2018 

Darahan G.2, Valchuk S.1, Shamychkova H.1, Sinhovska S.1, Kraus O.1, Lytovchenko I.1, Skubenko N.1, Shtepa O.1, Rezvykh V.1, 

Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3 

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

 

Introduction. Only single cases of yersiniosis (6 patients) were recorded among the population of Dnipropetrovsk Oblast during 2016-

2020, which indicates the insufficient diagnosis. In total, 432 cases were recorded during this time in Ukraine. 

The aim of the study was to analyze the results of monitoring the circulation of yersiniosis pathogens in environmental objects. 

Methods: serological (indirect hemagglutination test with erythrocyte pseudotuberculosis and gastroyersiniosis O3 and O9 antigenic 

diagnostic agents) and bacteriological methods. 

Results. During 2016-2020, 2030 samples from patients and environmental objects were studied and 62 positives for yersiniosis results 

(3.1±0.4%) were received. 

In total, 204 persons with suspected yersiniosis were examined using the bacteriological method and 5 positive results (2.5% – Y. 

enterocolitica) were received. In the first case, the culture isolated from biological material was confirmed by the Laboratory of 

Especially Dangerous Infections of the SI Public Health Center of the MoH of Ukraine. Fifteen people with suspected yersiniosis were 

examined using the serological method and 2 positive results were obtained (13.3±8.8%). 

134 persons were examined using the bacteriological method for preventive purposes, 278 tests were performed, and the results were 

negative. 

Between 2016 and 2020, the Laboratory of Especially Dangerous Infections, from environmental objects, simultaneously examined 816 

washings from vegetables using the bacteriological method and obtained 18 (2.2±0.5%) positive results (Y. enterocolitica). During the 

study of 820 field samples (mouse-like rodents), 37 positive results (4.5±0.7%) were obtained, including Y. enterocolitica – 19 

(51.3±8.2%) and Y. pseudotuberculosis – 18 (48.7±8.2%). 

Conclusions. Dnipropetrovsk Oblast is an endemic area for yersiniosis, which is confirmed by positive findings obtained from biological 

material from patients, environmental objects (washings from vegetables and vegetable dishes), and mouse-like rodents. In view of the 

above, we should expect a possible further deterioration of the epidemic situation. 

 

# 206. Моніторинг за  циркуляцією збудників ієрсиніозів у Дніпропетровській області в 2016- 2018 р.р. 

Дараган Г.2,Вальчук С.1, Шамичкова Г.1, Сіньговська С.1, Краус О.1, Литовченко І.1, Скубенко Н.1, Штепа О.1, Резвих В.1, 

Степанський Д.2, Колеснікова І. 3 

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
2Дніпровськкий державний медичний університет; 
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

Вступ. За період 2016 - 2020 рр. серед населення Дніпропетровської області реєструвалися лише поодинокі випадки 

захворювань на ієрсиніоз (6 хворих), що свідчить про недостатню діагностику. В Україні за цей час було зареєстровано 432 

випадки. 

Мета: проаналізувати результати моніторингу циркуляції збудників ієрсиніозу в об’єктах довкілля. 

Методи: серологічний (РНГА з еритроцитарним псевдотуберкульозним та кишковоієсиніозними О3 та О9 антигенними 

діагностикумами) та бактеріо-логічний методи. 

Результати. За 2016-2020 роки досліджено 2030 проб та отримано 62 позитивних результатів (3,1±0,4%) досліджень на 

ієрсиніоз зразків біоматеріалу від хворих та з об'єктів довкілля. 

Бактеріологічним методом обстежено 204 особа з підозрою на ієрсиніози та отримано 5 позитивних результатів (2,5% - Y. 

enterocolitica). В 1-му випадку  культура, виділена з біологічного матеріалу, була підтверджена лабораторією особливо 

небезпечних інфекцій ДУ «Центр громадського здоров’я  МОЗ України». Серологічним методом обстежено 15 осіб з підозрою на 

ієрсиніози та отримано 2 позитивних результати (13,3 ± 8.8%). 

З профілактичною метою бактеріологічним методом обстежено 134 особи, виконано 278 досліджень, результати негативні. 

З 2016 по 2020 роки лабораторією особливо небезпечних інфекцій з об’єктів довкілля бактеріологічним методом у паралельному 

режимі досліджено 816 змивів з овочів та отримано 18 (2,2±0,5%) позитивних результатів (Y. enterocolitica). При дослідженні 

820 проб польового матеріалу (мишоподібні гризуни) отримано 37 позитивних результатів (4,5±0,7%), в т. ч. Y. enterocolitica –

19 (51,3±8,2%) та Y. pseudotuberculosis – 18 (48,7±8,2%). 

Висновки. Дніпропетровська область є ендемічною територією щодо ієрсиніозів, що підтверджується позитивними знахідками, 

які було отримано з біологічного матеріалу від хворих, з об’єктів довкілля (змиви з овочів та овочевих страв) і від мишовидних 

гризунів. Враховуючи наведене, слід очікувати можливе подальше погіршення епідемічної ситуації. 
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# 253. Epizootic Situation on Animal Listeriosis in Ukraine 

Moroz O. 

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

  

Listeriosis raises concerns due to its zoonotic nature, financial costs for livestock, in particular for the dairy industry. In humans, this is 

primarily a foodborne disease, which causes about 2500 annual cases in the United States and about 1600 cases in the EU countries, 

therefore the control and prevention of listeriosis in animals are important measures to ensure the health of people and animals. 

The analysis of the epizootic situation of animal listeriosis in Ukraine (2000-2019) was carried out according to the reports of the State 

Committee of Veterinary Medicine and reports on infectious animal diseases. Epizootological and analytical research methods, as well as 

indicators of intensity and extensiveness of the epizootic process, were used during the study. 

Cases of listeriosis in poultry and four species – pigs, small cattle, cattle, and dogs – were confirmed during the analysis period in 

Ukraine. The disease was found in 345 animals and 10 birds. Eight cases of the disease (2003-2017) and 87 sick animals among pigs 

were recorded, small cattle – 10 cases (2001-2016) and 253 sick animals, cattle – 2 outbreaks (2010, 2012) and 3 sick animals, dogs – 

2 outbreaks (2009, 2019) and 2 sick animals. One outbreak detected in poultry in 2011. Focal indices, as one of the indicators of the 

manifestation of the epizootic process intensity, were the following: 9.2 – pigs, 3.9 – small cattle, 66 – cattle, 100 – dogs, 10 – poultry. 

Prevalence, as an indicator of the epizootic process extent, were 0.00026 for pigs, 0.00033 – small cattle, 0.0001 – cattle and dogs, and 

0.00003 – poultry. These indicators show that the pathogen is consistently present in susceptible animal populations and poses a threat 

to consumer health from the agricultural products. 

During the study period, 23 bad sites and 355 sick animals and poultry with listeriosis were registered. Listeriosis of cattle (the risk of 

human infection through dairy products), small cattle (production of cheese from milk of sheep and goats) and poultry (meat and egg) 

requires special control. 

 

# 253. Епізоотична ситуація з лістеріозу тварин в Україні 

Мороз О. 

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

 

Лістеріоз викликає стурбованість через зоонозний характер, фінансові витрати для тваринництва, зокрема для молочної галузі. 

У людини, передусім, це харчове захворювання, яке є причиною біля 2500 щорічних випадків у США і біля 1600 випадків у 

країнах ЄС, тому контроль і профілактика лістеріозу у тварин, є важливими заходами для забезпечення здоров’я людей і тварин. 

Аналіз епізоотичної ситуації щодо лістеріозу тварин в Україні (2000–2019 рр.) проводили за звітами Державного комітету 

ветеринарної медицини, звітів про інфекційні хвороби тварин. Застосувались епізоотологічний та аналітичний методи 

досліджень, розраховувались показники інтенсивності та екстенсивності епізоотичного процесу. 

За аналізований період в Україні підтверджено випадки лістеріозу у птиці й чотирьох видів тварин – свиней, дрібної рогатої 

худоби, великої рогатої худоби, собак. Всього захворювання виявлене у 345 тварин і 10 голів птиці. Серед свиней зареєстровано 

8 випадків захворювання (2003–2017 рр.) і 87 захворілих тварин, серед дрібної рогатої худоби – 10 випадків (2001–2016 рр.) і 

253 хворих тварини, у великої рогатої худоби – 2 спалахи (2010, 2012 рр.) і 3 хворі тварини, у собак – 2 спалахи (2009, 2019 

рр.) і 2 хворі тварини. У птиці виявлено один спалах захворювання у 2011 р. Показники вогнищевості, як одного з показників 

інтенсивності прояву епізоотичного процесу, склали для свиней – 9,2, для дрібної рогатої худоби – 3,9, для великої рогатої 

худоби – 66, для собак – 100, для птиці – 10. Розповсюдженість, як показник екстенсивності епізоотичного процесу, склав для 

свиней – 0,00026, дрібної рогатої худоби – 0,00033, великої рогатої худоби й собак – 0,0001 і птиці – 0,00003. Ці показники 

говорять про те, що збудник захворювання постійно присутній в популяціях сприйнятливих тварин та несе загрозу здоров’ю 

споживачів сільськогосподарської продукції.  

За проаналізований період зареєстровано 23 неблагополучні пункти і 355 голів хворих на лістеріоз тварин і птиці. Особливого 

контролю вимагає лістеріоз великої рогатої худоби (небезпека зараження людини через молочну продукцію), дрібної рогатої 

худоби (виробництво сирів) і птиці (м’ясо та яйця). 
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# 337. The Study of Influenza Virus Subtypes H5 and H7 Biological Activity, Freeze-Dried with Various Protective 

Components  

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

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

  

Freeze-drying is widely used in veterinary practice for long-term storage of bacteria, viruses, fungi, diagnostic or therapeutic 

preparations. Such preparations ensure the preservation of the properties of biological products; have satisfactory solubility, and when 

water or physiological solution is added to them, they are easily restored to the output native state.   

Inactivated epizootic relevant influenza viruses of subtypes H5 and H7, which are stored in the collection of the NSC IECVM (A/Anas 

Сrecca/Dzhankoy/4-17-11/10 and A/chicken/Russia/87), were used in experiments. We performed freeze-drying under standard 

conditions. Peptone, gelatin, sucrose, agar and lactoalbumin hydrolyzate in different ratios were used as protective media. 

Hemagglutination inhibition test (HIT) was used for antigen activity study taking into account the OIE methods.    

We used various combinations of protective media that are used for this purpose: No. 1 (1% peptone and 10% sucrose); No. 2 (1% 

gelatin, 4% peptone and 10% sucrose); No. 3 (5% peptone and 2% gelatin); No. 4 (1.5% gelatin, 10% sucrose and 0.1% agar); No. 5 

(7% agar and 7% sucrose); No. 6 (10% sucrose, 10% lactoalbumin hydrolyzate and 0.5 % gelatin); No. 7 (10% sucrose and 5% 

lactoalbumin); No. 8 (3% sucrose and 2% lactoalbumin).  

All combinations allowed us to maintain virus activity at baseline (7 and 8 log2 for 5 and 7 subtypes of influenza virus, respectively). 

The use of mixtures No. 2 and No. 4 is not suitable due to the fact that the dissolved mixture is viscous, it is not convenient to pipet it 

with a dosing device. Combinations No. 1 and No. 3 after dissolution had a saturated color, which made it difficult to take the reaction 

into account. Therefore, the mixture No. 8 was the best among other combinations in terms of solubility.  

The NSC IECVM specialists managed to select a mixture (3% sucrose and 2% lactoalbumin) for freeze-drying of inactivated antigens of 

influenza virus subtypes H5 and H7 and that allows for maintaining the activity of inactivated viruses at the initial level for at least 2 

years.  

 

# 337. Вивчення біологічної активності вірусів грипу підтипів Н5 та Н7, ліофілізованих з різними захисними 

компонентами 

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

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Ліофілізація широко застосовується у ветеринарній практиці для довготривалого зберігання бактерій, вірусів, грибів, 

діагностичних або лікувальних препаратів. Ліофілізовані препарати забезпечують збереження властивостей біопрепаратів, 

мають задовільну розчинність і, при додаванні до них води або фізіологічного розчину, легко відновлюються до вихідного 

нативного стану.  

У дослідах використані інактивовані епізоотично актуальні віруси грипу підтипів Н5 та Н7, які зберігаються в колекції ННЦ 

«ІЕКВМ» (А/чирянка мала/Джанкой/4-17-11/10 та А/курка/Росія/87). Ліофілізацію проводили за стандартних умов. Як захисні 

середовища використовували пептон, желатин, сахарозу, агар та гідролізат лактоальбуміну у різних співвідношеннях. Активність 

антигенів досліджували в реакції гемаглютинації з урахуванням методик МЕБ.  

У дослідженні використано різні комбінації захисних середовищ, які використовують для цього: №1 (1% пептону та 10% 

сахарози); №2 (1% желатину, 4% пептону та 10% сахарози); №3 (5% пептону та 2% желатину); №4 (1,5% желатину, 10% 

сахарози та 0,1% агару); №5 (7% агару та 7% сахарози); №6 (10% сахарози, 10% гідролізату лактоальбуміну та 0,5% 

желатину); №7 (10% сахарози та 5% лактоальбуміну); №8 (3% сахарози та 2% лактоальбуміну). Усі комбінації дозволяють 

зберегти активність вірусів на вихідному рівні (7 та 8 log2 відповідно для 5 та 7 підтипів вірусу грипу). Використання сумішей 

№2 та 4 не є придатним через те, що розчинена суміш є тягучою, її не зручно піпетувати дозатором. Комбінації №1 та 3 після 

розчинення мають насичений колір, що ускладнює облік реакції. Тож, серед інших комбінацій кращою виявилася суміш №8, яка 

за показником розчинності є найкращою. 

Фахівцями ННЦ «ІЕКВМ» підібрано суміш (3% сахарози та 2% лактоальбуміну) для ліофільного висушування  інактивованих 

антигенів вірусу грипу підтипів Н5 та Н7, що дозволяє зберігати активність інактивованих вірусів на вихідному рівні щонайменше 

2 роки. 
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# 339. Study of Influenza Virus Circulation among Wild Birds in Ukraine in 2017-2019 within the Cooperative Biological 

Research Project UP-4  

Stegniy B.1, Muzyka D.1, Rula O.1, Gerilovych A.1, Kline A.2, Bai X.2, Milton E.2, Sapachova M.3, Sushko M.3, Bezymennyi M.4, Dubyna D.5, 

Rudik V.5, Pishchanskyi O.3, Mezhenskyi A.3, Yurchenko O.5, Bondarenko D.5, Nychyk S.4, Bortz E.2 

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 
2University of Alaska Anchorage, USA; 
3State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise; 
4Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 
5SI I.I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the MoH of Ukraine 

  

Wild birds are the main natural reservoir of the influenza virus, they play an important role in the spread of high and low pathogenic 

strains over long distances. Constant monitoring of the pathogen circulation in a natural reservoir will provide valuable information on 

the occurrence of potentially dangerous viruses.   

The study was carried within the Cooperative Biological Research Project UP-4 “Risk Assessment of Selected Especially Dangerous 

Pathogens Potentially Carried by Migratory Birds over Ukraine” of the Cooperative Biological Engagement Program. Sampling, 

transportation and laboratory studies were carried out following the methods and recommendations of the OIE.   

During the Base Year (2017), Optional Year 1 (2018) and Optional Year 2 (2019), fecal samples from 14,048 wild waterfowl and near-

water birds belonging to 54 species were collected. The studies covered the places of mass accumulation of wild birds during wintering, 

spring migration, nesting, and autumn migration in the south of Ukraine (Kherson, Mykolaiv, Odesa, Zaporizhzhia Oblasts) and the 

north – Chernihiv Oblast. In 2017, 84 PCR-positive for influenza A virus samples were detected (including 12 positives for influenza 

subtype H5). The proportion of the infected wild birds was 1.75%. In 2018, 48 pools of feces positive for influenza A were detected, 

and no H5-positive pools were detected. In 2017-2019, no H7-positive samples were found. studies of biological material collected in 

2018 and 2019 continues. For the first time in Ukraine, whole-genome sequencing of 14 influenza viruses of different subtypes (H3, H4, 

H5, H7, H10, H11, H13), as well as 4 mixes of influenza viruses and Avuloviruses of birds using the MinION device was performed. 

Analysis of the data continues.   

The constant circulation of the influenza virus in wild birds in Ukraine was found. The introduction of next-generation sequencing in 

Ukraine using the MinION device will allow receiving information about the origin of the virus at an early stage and predicting the 

development of an epizootic situation.  

 

# 339. Дослідження циркуляції вірусу грипу серед диких птахів в Україні в 2017-2019 рр. в рамках проекту 

Спільних біологічних досліджень UP-4  

Стегній Б.1, Музика Д.1, Рула О.1, Герілович А.1, Клін А.2, Баї К.2, Мілтон Е.2, Сапачова М.3, Сушко М.3, Безименний М.4, Дубина 

Д.5, Рудік В.5, Піщанський О.3, Меженський А.3, Юрченко О.5, Бондаренко Д.5, Ничик С.4, Бортц Е.2 

1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України; 
2Університет Аляски, Анкоридж, США; 
3Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; 
4Інститут ветеринарної медицини НААН України; 
5ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечникова МОЗ України» 

 

Дикі птиці є головним природним резервуаром вірусу грипу, їм належить важлива роль в розповсюдженні високо- та 

низькопатогенних штамів на великі відстані. Постійне спостереження за циркуляцією збудника в природному резервуарі 

дозволить мати цінну інформацію щодо появи потенційно небезпечних вірусів.  

Дослідження було здійснено в рамках проекту Спільних біологічних досліджень UP-4 «Аналіз ризиків, пов’язаних з окремими 

потенційно небезпечними патогенами, що можуть переноситися перелітними птахами в Україні» Програми залучення до спільної 

біологічної діяльності. Відбір зразків, транспортування та лабораторні дослідження проводили відповідно методів та 

рекомендацій МЕБ.  

Упродовж Базового року (2017 р.), Додаткового року 1 (2018 р.), Додаткового року 2 (2019 р.) виконання проекту UP-4 зібрано 

зразки фекалій від 14048 диких водоплавних та навколоводних птахів, які належать до 54 видів. Дослідження охоплювали місця 

масового скупчення диких птахів під час зимівлі, весняної міграції, гніздування та осінньої міграції на півдні України (Херсонська, 

Миколаївська, Одеська, Запорізька обл.) та півночі – Чернігівській обл. В 2017 р. виявлено 84 ПЛР-позитивні щодо вірусу грипу 

А зразки (у тому числі 12 позитивних на грип підтипу H5). Інфікованість диких птахів становила 1,75%. В 2018 р. виявлено 48 

пулів проб фекалій позитивних на грип А., не виявлено Н5-позитивних пулів. В 2017-2019 рр. не виявлено Н7-позитивних 

зразків. Дослідження біологічного матеріалу, зібраного в 2018 та 2019 рр., тривають. Вперше в Україні проведено повногеномне 

секвенування 14 вірусів грипу різних підтипів (Н3, Н4, Н5, Н7, Н10, Н11, Н13), а також 4 мікст-вірусів грипу з авуловірусами 

птиці за допомогою пристрою MinION. Аналіз отриманих даних триває.  

Встановлена постійна циркуляція вірусу грипу серед диких птахів в Україні. Впровадження в Україні секвенування нового 

покоління за допомогою пристрою MinION дозволить на ранньому етапі отримувати інформацію щодо походження вірусу та 

прогнозувати розвиток епізоотичної ситуації.  
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# 361. Evaluation of F. tularensis Museum Strains Properties Conservation during Long-term Storage, Example of 

Virulence 

Gumeniuk K., Mankovska N., Samoilenko V., Dashevska O. 

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

 

Francisella tularensis is a sustainable in the environment, highly contagious and pathogenic microorganism. It is very important in 

laboratory practice to preserve properties of isolated cultures. Their long-term storage on artificial nutrient media is associated with 

dissociation and attenuation. The chief goal of our work is to check influence of growing conditions on F. tularensis museum strains and 

their properties. 

In 2018-2019, properties of 10 F. tularensis subsp. holarctica museum strains of I. I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research 

Institute of the MoH of Ukraine were studied. Cultures with differed source, location, and year of isolation were subcultures quarterly, 

stored on FT-agar at the temperature (6±2) ºC. The median lethal dose (LD50) was calculated with Kerber method (Ashmarin-

Vorobyov modification). For this purpose, the suspensions were prepared, 0.5 ml administered to mice (5 concentrations and control 

per 6 mice), the correspondence of the obtained concentrations and the number of viable colonies forming units (CFU) was assessed, 

types of colonies were determined. Death of bioassay animals due to the pathogen was confirmed (typical pathological picture; a pure 

culture of the pathogen obtained; positive fluorescent antibody (FA) test). In parallel, the virulence was evaluated in vitro for 

differences in the sensitivity of the strains to the bactericidal action of normal serum. 

Six strains of F. tularensis kept high virulence (LD50 1-10 CFU, S-colonies, dense growth after serum exposure); the virulence of one 

strain decreased in part (LD50 – 4×105 CFU, solitary colonies when cultivated from serum); three strains lost virulence (LD50 – 4×1010 

CFU, R-type, inhibited in serum). 

The virulence for 6 strains of F. tularensis isolated from 1998 to 2016 remained stable; four strains (1967 and 1998) completely or 

partially lost this property due to long-term storage. The conditions for cultures preservation are satisfactory. It is planned to further 

study the properties of the museum strains and to determine the change in virulence at the molecular-genetic level. 

 

# 361. Оцінка збереження властивостей музейних штамів F. tularensis при довготривалому зберіганні на 

прикладі вірулентності 

Гуменюк К., Маньковська Н., Самойленко В., Дашевська О. 

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

 

Francisella tularensis – стійкий у природному середовищі, високо контагіозний та патогенний мікроорганізм. У лабораторній 

практиці важливо зберегти властивості культур, що виділяються. Тривала їх підтримка на штучних живильних середовищах 

супроводжується дисоціацією та атенуацією. Головна мета нашої роботи – перевірка впливу умов збереження життєдіяльності 

музейних штамів F. tularensis на їх властивості. 

У 2018-2019 рр. вивчено властивості 10 музейних штамів F. tularensis subsp. holarctica «Українського науково-дослідного 

протичумного інституту імені І. І. Мечнікова» МОЗ України. Культури, що відрізнялися джерелом, місцем і роком виділення, 

пересівали раз на квартал, зберігали на FT-агарі при температурі (6±2) ºC. Розраховували напівлетальну дозу (ЛД50) за 

методом Кербера (модифікація Ашмаріна-Воробйова). Для цього готували зависі, вводили мишам по 0,5 мл (5 концентрацій і 

контроль по 6 мишей), перевіряли відповідність отриманих концентрацій кількості життєздатних колонієутворюючих одиниць 

(КУО), визначали тип колоній. Причину загибелі біопроб від збудника підтверджено (характерна патологоанатомічна картина, 

отримання чистої культури збудника, позитивна реакція імунної флюоресценції (РІФ)). Паралельно оцінювали вірулентність in 

vitro за відмінністю в чутливості штамів до бактерицидної дії нормальної сироватки. 

Шість штамів F. tularensis зберегли високу вірулентність (ЛД50 1-10 КУО, S-колонії, густий ріст після витримки у сироватці); 

вірулентність одного штаму частково знизилась (ЛД50 – 4×105 КУО, поодинокі колонії при посіві з сироватки); три штами 

втратили вірулентність (ЛД50 – 4×1010 КУО, R-тип, гинули у сироватці).  

Вірулентність для 6 штамів F. tularensis, виділених з 1998 по 2016 рр. залишилася стабільною; чотири штами 1967 та 1998 років 

виділення повністю або частково втратили цю властивість внаслідок довготривалого зберігання. Умови для збереження культур 

задовільні. Планується подальше вивчення властивостей підтримуваних штамів музею та визначення зміни вірулентності на 

молекулярно-генетичному рівні. 
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# 439. The Spread of Intestinal Zooanthroponosis Helminthiasis among Stray Dogs 

Mazannyi O.1,2, Prykhodko Yu.1,2, Nikiforova O.1, Mazanna M.1, Horielko M.3 

1Kharkiv State Zooveterinary Academy; 
2Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine; 
3PO “ZooControl” 

 

A group of zooanthroponosis stands apart among the intestinal helminthiases of dogs. The spread of this group of diseases is facilitated 

by the uncontrolled breeding of animals and the absence of antiparasitic treatments. 

The objective of the research was to study the distribution of zooanthroponosis helminthiasis among stray dogs in the eastern part of 

Ukraine. 

During the second half of 2019, helminth fauna was monitored in 184 stray dogs in 4 cities in the east of Ukraine. Helminth scatoscopy 

studies were carried out in the research laboratory of the Department of Parasitology of the Kharkiv State Zooveterinary Academy using 

the standardized flotation method and the “Method for the quantitative determination of helminth eggs”. 

Intestinal helminth eggs were found in 70% of 40 samples of feces from dogs in Balakliya (Kharkiv oblast). Toxocariasis was recorded 

in 20%, toxascariasis – in 10%, uncinariosis – in 10%, trichurosis – 60% of animals. Several infestation pathogens were found in 20% 

of the samples. The 36 fecal samples from dogs in Kramatorsk (Donetsk oblast) were studied, and 77.8% of them were positive. Eggs 

of toxocara, uncinaria and trichiura were recorded in 33.3%, and segments of dipylidia were found in 11.1% of the samples. Mixed 

infestations were found in 11.1% of animals. The 36 fecal samples from dogs in Severodonetsk (Luhansk oblast) in 77.8% of samples 

detected ovoscopic elements of intestinal parasites. Toxocariasis was recorded in 11.1% of animals, uncinariosis and trichurosis – 

22.2% each, cystoisosporiasis – in 22.2% of dogs. The 36 fecal samples from dogs in Popasna (Luhansk oblast) intestinal helminthiasis 

was found in 77.8%. Toxocariasis was found – in 33.3%, toxascariasis – in 11.1%, uncinariasis – in 55.5%, trichurosis – in 11.1% of 

animals. The proportion of animals with a mixed course of infestations was 22.2%. 

In three cities of Donetsk and Luhansk oblasts in the JFO zone, a high (77.8%) level of invasion of stray dogs with intestinal helminths 

was found. In Kramatorsk and Popasna, the rates of dogs infested with zooanthroponosis helminths Tohosara canis were high (33.3% 

each), and 11.1% of Dipylidium caninum were also found in animals in Kramatorsk. The obtained research outcomes will form the basis 

for the organization of preventive antiparasitic measures in stray and wild animals in the disadvantaged region. 

 

# 439. Поширення кишкових зооантропогельмінтозів серед безпритульних собак 

Мазанний О.1,2, Приходько Ю.1,2, Нікіфорова О.1, Мазанна М.1, Горєлько М.3 

1Харківська державна зооветеринарна академія; 
2Інститут ветеринарної медицини НААН України; 
3ГО «ЗооКонтроль» 

 

Серед кишкових гельмінтозів собак виділяється й група зооантропогельмінтозів. Поширенню даної групи захворювань сприяють 

безконтрольне розмноження тварин і відсутність протипаразитарних обробок. 

Мета: вивчити поширення зооантропогельмінтозів серед безпритульних собак в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) 

на сході України. 

Протягом ІІ півріччя 2019 р. проведено моніторинг гельмінтофауни у 184 безпритульних собак 4 міст сходу України. 

Гельмінтокопроскопічні дослідження здійснювали в умовах наукової лабораторії кафедри паразитології Харківської державної 

зооветеринарної академії за стандартизованим флотаційним методом та «Способом кількісного визначення яєць гельмінтів». 

Із 40 проб фекалій від собак м. Балаклія (Харківська обл.) яйця кишкових гельмінтів виявлено у 70%. Трихуроз реєстрували у 24 

(60%) тварин, токсокароз – у 8 (20%), по 4 (10%) собаки інвазовані токсаскарисами і унцинаріями. 

Із 36 проб фекалій від собак м. Краматорськ (Донецька обл.) по 12 тварин (33,3%) інвазовані токсокарами, унцинаріями і 

трихурисами, а у 11,1% виявлено членики дипілідій. 

Із 36 проб фекалій від собак м. Сєвєродонецьк (Луганська обл.) токсокароз зареєстровано у 4 (11,1%) тварин, а унцинаріоз, 

трихуроз і цистоізоспороз – по 8 (22,2%) собак. 

Із 36 проб фекалій від собак м. Попасна (Луганська обл.) унцинаріоз виявлено у 20 (55,5%) тварин, токсокароз – у 12 (33,3%), 

а токсаскароз і трихуроз – по 4 (11,1%) тварини. 

Таким чином екстенсивність інвазування тварин склала 60,9%, а частка тварин із змішаним перебігом інвазій склала 10,9% (від 

0 до 8 тварин). 

Загалом, у трьох містах Донецької і Луганської областей, в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС), встановлено високий 

(77,8%) рівень інвазованості безпритульних собак кишковими гельмінтами. У Краматорську і Попасній найвищими були 

показники інвазованості собак зооантропогельмінтами – Тoхосаra canis (по 33,3%), а у 4 тварин Краматорська виявлено ще й 

Dipylidium caninum. Отримані результати досліджень спонукають людей до необхідності проведення протипаразитарних обробок 

серед безпритульних тварин. 
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# 730. Human Case of Cowpox 

Sydorchuk A. 

Bukovynian State Medical University 

 

Doctor M., 25, a resident of the Romanian-speaking village in Bukovyna, appealed for medical help complaining about the emergence of 

some nodular elements localized on the skin of the phalanges of the fingers about 2 weeks ago. The patient noted that she first paid 

attention to bright red spots with a diameter of up to 10 mm on the skin of the index fingers. The spots turned into papules after 4-5 

days, and after about a week – dark red nodules, and with a period of time, the center of these nodules sunk. The general state of the 

patient was almost not disturbed: her body temperature was normal, her performance capability was preserved, and only at the 

beginning of the second week after the appearance of spots on her hands, she felt a slight pain in the inguinal area. However, the 

duration of formations on the skin caused alarm, thoughts of a dermatological or oncological disease arose that made the patient 

request dermatologists and then infectious disease specialists for help. A physical examination revealed lymphadenopathy: inguinal 

lymph nodes up to 8.0-10.0 mm were palpated bilaterally, they were dense and slightly sensitive. One formation in the form of nodules 

with a diameter of up to 8 mm, dark red, dense to the touch, motionless, located on a solid base, almost painless was revealed on the 

back surface of the index fingers of both hands. 

An epidemiological history revealed that the patient often visited her father who also lived in the village and helped him with the 

housework including milking a cow. She noticed the cracks in the cow's nipples two weeks before the appearance of spots on her 

hands. Based on the objective data (the presence of individual typical nodules on the skin of the fingers without signs of suppuration 

and intoxication, a protracted course of the disease) and taking into account the epidemiological history, the cowpox was determined. 

The prophylaxis of complications of the secondary bacterial co-infection disease was recommended to be carried out by the topical 

application of antiseptics. 

 

# 730. Випадок коров'ячої віспи в людини 

Сидорчук А. 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

 

За медичною допомогою звернулася лікарка М, 25 років, жителька румуномовного буковинського села, зі скаргами на появу біля 

2 тижнів тому поодиноких вузликових елементів локалізованих на шкірі фаланг пальців рук. Хвора зазначала, що спочатку 

звернула увагу на яскраво-червоні плями на шкірі вказівних пальців діаметром до 10 мм. Через 4-5 днів плями перетворилися 

на папули, а приблизно через тиждень – на темно-червоні вузлики, а ще з часом центр цих вузликів запав. Загальний стан 

пацієнтки майже не порушувався: температура тіла була нормальною, працездатність збережена, лише на початку другого 

тижня з моменту появи плям на кистях відчувала легкий біль у пахвинних ділянках. Однак тривогу викликала тривалість 

утворень на шкірі, виникали думки про дерматологічне або онкологічне захворювання, що й змусило пацієнтку звернутися до 

дерматологів, а потім і до інфекціоністів. При фізикальному обстеженні виявлено лімфаденопатію: двобічно пальпувалися 

пахвинні лімфовузли до 8,0-10,0 мм, щільнуваті, незначно чутливі. На шкірі тильної поверхні вказівних пальців обох рук 

виявлено по одному утворенню у вигляді вузликів діаметром до 8 мм, темно-червоного кольору, щільних на дотик, нерухомих, 

розташованих на твердій основі, практично неболючих. 

З епідеміологічного анамнезу встановлено, що пацієнтка часто навідувала батька, який теж мешкає в селі, і допомагала йому по 

господарству, в тому числі доїла корову. За два тижні до появи плям на руках помітила тріщини сосків у корови. На основі 

об’єктивних даних (наявність поодиноких типових вузликів на шкірі пальців рук без ознак нагноєння й проявів інтоксикації, 

затяжний перебіг хвороби) та враховуючи епідеміологічний анамнез, встановлений діагноз «коров’яча віспа». Рекомендовано 

проведення профілактики ускладнень хвороби вторинної бактерійної ко-інфекції шляхом місцевого застосування антисептиків. 
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# 766. Epidemic Potential of Southern Ukraine: is there a Risk of Plague Foci Forming in the Oleshkivsky Sands? 

Roman E. 

Oleshkivsky Sands National Park 

 

The Oleshkivsky Sands (also Oleshshya) are located in the south of Ukraine and consist of 7 arenas on an area of 160 thousand 

hectares. Among other species, these territories are inhabited with rodents, which may be a reservoir of plague. 

Since 1987, mammalian populations have been studied; and in 1990s, biological materials have been collected from them; literature 

data were analyzed. 

Information on the existence of endemic plague in the Lower Dnipro area in the 17-20 centuries was not found. In earlier times (during 

the periods of aridization when arid territories combined with semi-arid territories in Eurasia), foci were likely to form in the region. The 

common species was the little ground squirrel Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778), which inhabited the inter-arena areas and the 

peripheral parts of the arenas. From about the mid-1850s to the mid-1950s, the population of this species was characterized by 

increasing numbers and biological aggressiveness, but from the 1960s, its numbers began to decline, and in the mid-1990s, this species 

did not inhabit Oleshshya. Individual animals have been observed in the last decade. Potential secondary reservoirs include the thick-

tailed three-toed jerboa Stylodipus telum (Lichtenstein, 1823), with an estimated population of 6000-8000 individuals with a possibility 

to grow; the largest population (2000-3000 individuals) inhabits the Kozacholagerska arena. Current trends include aridization of the 

climate, reduction of artificial fores 

 

t areas, and restoration of steppe and quasi-semidesert areas; as a result, conditions for rodents improve. 

Taking into account the current factors (climatic change, trends in the recovery of the main reservoir populations and increasing the 

number of the secondary reservoir species), in the next 30-50 years, the probability of occurrence of natural foci of plague in Oleshshya 

can be estimated at the level of 10-15%. In the situation of the emergence and rapid spread of new and intensification of already 

known infectious diseases  monitoring of both existing and potential foci of especially dangerous infectious diseases is necessary. 

 

# 766. Щодо епідемічного потенціалу півдня України: чи існує вірогідність появи осередків чуми у Олешківських 

пісках? 

Роман Є. 

Національний природний парк «Олешківські піски»  

 

Олешківські піски (також – Олешшя) знаходяться на півдні України, складаються з 7 арен та мають площу 160 тис. га. Серед 

інших видів ці території населені гризунами, які можуть бути носіями чуми. 

Починаючи з 1987 р. виконувалися дослідження популяцій ссавців, у 1990-х рр. – біологічних матеріалів, з них отриманих; 

аналізувалися літературні дані. 

Відомості щодо існування ендемічної чуми у Нижньому Придніпров’ї у 17-20 ст. не виявлені. У більш ранні часи (у періоди 

арідизації клімату, коли ставалося об’єднання арідних і семіарідних територій Євразії) існувала ймовірність формування вогнищ у 

даному регіоні. Масовим видом був ховрах малий Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778), який населяв міжаренні території та 

периферійні частини арен. Приблизно з середини 1850-х до середини 1950-х рр. стан популяцій даного виду характеризувався 

збільшенням чисельності та біологічною агресивністю, але з 1960-х рр. його чисельність почала знижуватися  і у середині 1990-

х рр. цей вид у Олешші не мешкав. У останнє десятиріччя спостерігаються окремі особини. До потенційних вторинних носіїв 

належить ємуранчик звичайний Stylodipus telum (Lichtenstein, 1823), чисельність оцінюється у 6000-8000 особин, є ймовірність 

зростання; найбільша популяція (2000-3000 особин) населяє Козачолагерську арену. Сучасні тенденції включають: арiдизацію 

клімату, зменшення площ штучних лісових масивів та відновлення степових і квазинапівпустельних територій; як наслідок – 

поліпшення умов існування гризунів.  

З урахуванням існуючого комплексу чинників (кліматичних змін, тенденцій відновлення популяцій основного носія та збільшення 

чисельності вторинного) у період наступних 30-50 років ймовірність виникнення природних вогнищ чуми на території Олешшя 

можна оцінити у 10-15%. В умовах появи і швидкого розповсюдження нових і активізації вже  відомих інфекційних захворювань 

необхідний, у т.ч.,  моніторинг як  існуючих так і потенційних вогнищ особливо небезпечних інфекційних захворювань.  
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# 209. Problem of Theileriasis in Armenia, 2018-2020 

Tunyan A.1, Vanyan A.1, Paronyan L.1, Tumanyan P.2, Manukyan S.2 

1National Center of Disease Control and Prevention of the MoH of the Republic of Armenia;  
2Republican Veterinary-Sanitary and Phytosanitary Laboratory Services Center SNCO of the Republic of Armenia 

 

Introduction.  Theileriasis is a tickborne parasitic blood disease caused by Theileria spp. A large number of Theileria spp. are found in 

domestic and wild animals in tick-infested areas worldwide.  Human theileriasis is characterized by high fever, swelling of the lymph 

nodes, dyspnea, and a high rate of mortality. Shepherds, agricultural workers, tourists during the spring and autumn period get sick. 

Theileriasis is complicated by acute multiorgan failure, frequently renal. There are no data about human Theileriasis in Armenia, but 

diagnosis such as "Fever of unknown origin (FUO)" prevalence in many regions is high. Due to the non-specific clinical symptoms of the 

disease, people are rarely examined for Theileriasis. 

Materials/Methods.  Data sources for this study comprised annual human/animal disease reports, urgent notification forms and 

laboratory investigation results. Microscopy of blood and lymph nodes’ puncture were conducted for animal samples.  

Results.  In 2018-2020, of 106 cattle examined, 80 (75.5%) were positive for Theileriasis, of which about 16% in Gegharqunik, 12% in 

Aragatsotn and 10% in Armavir regions, respectively. In the same period, 72 cases of FUO were reported; with the highest rate 47% in 

Yerevan, 15 % in Syunik and 8% in Lori regions, respectively. Annually, most cases [41% - 52%] occur among women, due to higher 

admission to health care facilities. No cases of fever of unknown origin were reported from medical organizations during 2020, due to 

the fact that all of these cases were considered suspicious cases of Covid-19. 

Conclusions.  To avoid misdiagnosing and/or underdiagnosing there is an urgent need to establish active and integrated surveillance 

for Theileriasis in Armenia. In parallel, public awareness should be improved, especially in areas where the incidence of Theileriasis is 

high.  

 

# 209. Проблема тейлеріозу у Вірменії (2018-2020) 

Тунян А.1, Ванян А.1, Паронян Л.1, Туманян П.2, Макунян С.2 

1Національний центр з контролю і профілактики захворювань МОЗ Республіки Вірменія; 
2ДНКО Республіканський центр ветеринарно-санітарних та фітосанітарних лабораторних послуг, Республіка Вірменія  

 

Вступ. Тейлеріоз-це кліщове паразитарне захворювання крові, що викликається Theileria spp. Велика кількість Theileria spp. 

зустрічається у домашніх і диких тварин в заражених кліщами районах по всьому світу. Тейлеріоз людини характеризується 

високою температурою, набряком лімфатичних вузлів, задишкою і високою смертністю. У весняно-осінній період на цю хворобу 

можуть захворіти пастухи, сільськогосподарські робітники та туристи. Тейлеріоз ускладнюється гострою поліорганною 

недостатністю, у багатьох випадках нирковою. Дані про тейлеріоз людини у Вірменії відсутні, але поширеність такого діагнозу, 

як «лихоманка невідомого походження (FUO)» у багатьох регіонах висока. Людей рідко обстежують на наявність тейлеріозу 

через наявність неспецифічних клінічних симптомів захворювання. 

Методи та матеріали. Джерела даних для даного дослідження включали щорічні звіти про хвороби людини / тварин, форми 

термінових повідомлень та результати лабораторних досліджень. Для зразків тварин проводили мікроскопію мазка крові та 

пункції лімфатичних вузлів.  

Результати. У 2018-2020 роках, з 106 голів обстеженої великої рогатої худоби 80 (75,5%) були позитивними на тейлеріоз, з 

них близько 16% - в Гегаркунікській, 12% - в Арагацотнській і 10% - в Армавірській областях відповідно. За той же період було 

зареєстровано 72 випадки лихоманки невідомого походження, причому найвищий показник - 47% - був зафіксований в Єревані, 

15% в Сюніке і 8% в Лорійської області відповідно. Щорічно більшість випадків захворювання [41-52%] відбувається серед 

жінок, що пов'язано з більш високим рівнем звертання  до медичних установ. Протягом 2020 року від медичних організацій не 

надходило повідомлень про випадки лихоманки невідомого походження у зв'язку з тим, що всі ці випадки вважалися 

підозрілими на захворювання Covid-19. 

Висновки. Щоб уникнути помилкового та/або недостатнього діагнозу, необхідно терміново запровадити активний і 

комплексний нагляд за тейлеріозом у Вірменії. 

Одночасно слід підвищувати обізнаність громадськості, особливо в тих районах, де захворюваність на тейлеріоз є високою.  
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# 323. Influence of essential oil of cinnamonon development of Eimeria spp. 

Boyko O., Shendryk L., Shaban O., Brygadyrenko V. 

DniproА State University of Agriculture and Economics 

 

Currently, parasitic diseases frequently lead to considerable economic losses. Eimeriosis is one of the most common parasitic diseases in 

rabbits, resulting in lower yields and its lower quality. Rabbit rearers suffer the most. This disease is characterized by diarrhea, retard in 

growth and development. There are several pathogens of eimeriosis, one of them localizes in bile ducts of liver, other localize in 

intestines. Oocyst of eіmeria well survive in the environment (up to 2 years) that promotes constant re-infection of rabbits. Farms use a 

number of veterinary medicines with antiprotozoal properties of synthetic origin. However, such products can have a negative impact on 

product quality. That is why, in recent years, data on the use of preparations on vegetable basis could be found in literature. 

The aim of this research was to estimate the influence of cinnamon essential oils on the development of oocyst of Eimeria spp. in vitro. 

For this study, fecal samples were collected from rabbits with clinical signs of eimeriosis in clinical and diagnostics center of DSAEU. The 

feces were investigated by the McMaster method. Invasion rate was about 1000 oocysts/g of feces. Then oocysts were washed with 

water and centrifuged for 2 min (1500 turns). The mixture of unsporulated oocysts (19-25 oocysts/sample) was poured five times with 

solution of essential oil of cinnamon (1 drop on 10 ml of physiological solution) and control was performed without adding the oil at 28 

ºС during 3 days in laboratory conditions. According to the study results, in samples with cinnamon essential oil solution, in contrast to 

the control, no sporulation of oocysts were observed (in average 20.6 unsporulated oocyst/sample). 

Therefore, in order to obtain environmentally friendly animal products, as well as reduce the toxic burden on the environment, results 

of studies determining the effects of cinnamon essential oil could be useful in the development of disinvasion agent and veterinary 

drugs to combat eimeriosis. 

 

# 323. Вплив ефірної олії кориці на розвиток ооцист Eimeria spp. 

Бойко О., Шендрик Л., Шабан О., Бригадиренко В. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет 

 

Нині паразитарні захворювання не рідко призводять до значних економічних збитків. Еймеріоз одне з найпоширеніших 

паразитарних хвороб кролів, що спричиняє зниження виходу і якості продукції. Найбільше страждає молодняк кролів. Еймеріоз 

характеризується проносами, відставанням у рості і розвитку. Збудником еймеріозу кролів є декілька видів еймерій, один з яких 

локалізується в жовчних ходах печінки, а інші – в кишечнику. Ооцисти еймерій стійкі у зовнішньому середовищі (зберігають 

життєздатність до 2 років), що сприяє постійному перезараженню поголів'я. У господарствах використовують ряд ветеринарних 

препаратів з антипротозойними властивостями синтетичного походження. Проте, такі засоби можуть негативно впливати на 

якість продукції. Саме тому, в останні роки у джерелах наукової літератури зустрічаються дані щодо застосовування препаратів 

на рослинній основі. 

Мета досліджень – оцінити вплив ефірної олії кориці на розвиток ооцист Eimeria spp. кролів in vitro. Для дослідження відібрано 

проби фекалій від кролів з клінічними ознаками еймеріозу в умовах клініко-діагностичного центру (Дніпровський державний 

аграрно-економічний університет). Фекалії досліджували методом Мак-Мастера. Інтенсивність інвазії становила близько 1000 

ооцист/г фекалій. Ооцисти із фекалій відмивали водою та центрифугували за експозиції 2 хв (1500 обертів). В лабораторних 

умовах суміш неспорульованих ооцист (19-25 ооцист/пробу) заливали у п'ятикратній повторності розчином ефірної олії кориці (1 

крапля/10 мл фізіологічного розчину), а також робили контроль без додавання олії з експозицією 3 доби за температурних умов 

28 ºС. За результатами досліджень у пробах з розчином олії кориці, на відміну від контролю, споруляції ооцист не відмічено (в 

середньому 20,6 неспорульованих ооцист/пробу). 

Отже, з метою отримання екологічно чистої продукції тваринництва, а також зниження токсичного навантаження на об'єкти 

навколишнього середовища результати досліджень щодо визначення впливу ефірної олії кориці можуть бути корисними під час 

розробок дезінвазійних засобів та ветеринарних препаратів для боротьби з еймеріозом. 
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# 653. African Swine Fever Serology as an Instrument for Outbreak Prediction in Pig Farms 

Buzun A., Stegniy B., Kuzmynov A. 

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

 

Concurrent microflora can play a role of inhibitors of the African swine fever (ASF) pathogen reproductive activity. This became clear 

after our study of appropriate field and experimental biomaterials, in particular, by serological and bacteriological methods, which is 

rarely used in Ukraine when ASF is suspected. 

ASF serological study was conducted using cytoplasmic soluble ASF-antigen (Spanish antigen, M. Aries etc., 1990), which are 

commercially available from CISA-INIA (Spain). The serum and meat juice samples were collected by staff of a monitoring study in 

2017-2019 on the territories that were officially ASF-free. Spanish antigen proved to be suitable not only for the sensitization of 

polystyrene plats according to the manufacturer's instruction, but also for the manufacture of erythrocyte diagnostics for 

haemagglutination indirect test (HIT) and Manchini radial immunodiffusion test (RIT). The last two methods were used for detection of 

ASFV-antibodies of all Ig-classes. Mentioned HIT was conducted in our modification in two parts: 1) acceleration of the reaction to 1 

hour using glutaraldehyde-fixed chicken erythrocytes, and 2) using Tween 20 and Cristal-violet in stock solution to omit the unspecific 

reactions (especially for meat juice investigations).  

Combined application of the Spanish antigen in HIT or RIT with ELISA as a confirmatory test allowed to reveal 2 positive samples out of 

9 samples tested (2/9) from a farm in Poltava Oblast in 29 days before the great outbreak; 12/85 sera in a farm in Kherson in 14 days 

before the real outbreak, and 3/45 sera of sentineled pigs from a farm in Sumy farm in sentinels in 4.5 month after the real outbreak. 

On the example of 139 stabilized porcine blood samples from 3 holdings, it was demonstrated that ASFV-specific antibodies in swine 

populations infected by concurrent pasteurellosis infections can be revealed several weeks before typical manifestation of ASF outbreak 

on pig farms, as well as in sentineled pigs. We look for possibilities of validation of the Spanish antigen for use as a budget-saving 

modification in Ukraine. 

 

# 653. Серологія африканської чуми свиней як інструмент прогнозування спалахів на свинофермах 

Бузун А., Стегній Б., Кузьмінов А. 

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 

 

Супутня мікрофлора може грати роль інгібіторів репродуктивної активності збудника африканської чуми свиней (АЧС). Це стало 

зрозумілим після нашого дослідження відповідних польових та експериментальних біоматеріалів, зокрема серологічними і 

бактеріологічними методами, які рідко використовуються в Україні при підозрі на АЧС.  

Серологічне дослідження АЧС проводилося з використанням «розчинного цитоплазматичного» антигену АЧС («Іспанський 

антиген», M. Aries та ін., 1990), які можна придбати в CISA-INIA (Іспанія). Зразки сироватки та мясного соку збирались 

працівниками моніторингового дослідження протягом 2017-2019 рр. на територіях, що офіційно є вільними від АЧС. «Іспанський 

антиген» виявився придатним не лише для сенсибілізації полістирольних пластинок, але й для виробництва еритроцитарного 

діагностикуму для реакції пасивної гемаглютинації (РПГА) та використання у реакції радіальної імунодифузії за Манчині (РІД). 

Останні два методи використовувалися для виявлення противірусних імуноглобулінів всіх класів. Згаданий РПГА проводився в 

нашій модифікації щодо: 1) прискорення реакції до 1 години з використанням глютаральдегід-фіксованих курячих еритроцитів, і 

2) з використанням Tween 20 і Cristal-violet у вихідному розчині, щоб виключити неспецифічні реакції (особливо для досліджень 

«м'ясного соку»).  

Комбіноване використання «іспанського антигену» в РПГА або РІД з ІФА як підтверджувального тесту дозволило виявити 2 

позитивних зразки з 9 протестованих зразків (2/9) з ферми в Полтаві за 29 днів до «великого» спалаху; 12/85 сироваток на 

фермі в Херсоні за 14 днів до справжнього спалаху і 3/45 сироваток індикаторних свиней з ферми на Сумщині через 4,5 місяці 

після справжнього спалаху. 

На прикладі 139 зразків стабілізованої крові свиней з 3 господарств було продемонстровано, що специфічні антитіла вірусу АЧС 

у популяціях свиней, заражених «паралельними інфекціями пастерельозу», можуть бути виявлені за кілька тижнів до типового 

прояву спалаху АЧС на свинофермах, а також в індикаторних свинях. Ми шукаємо можливості валідації «Іспанського антигену» 

для його використання як бюджетної модифікації в Україні. 



Abbreviations – Скорочення 
 

 

258 
 

ABBREVIATIONS – СКОРОЧЕННЯ 

ME – Municipal Enterprise  

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 

 

ГО – Громадська організація  

ГУ – Головне управління  

Держпродспоживслужба – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  

ДУ – Державна установа  

КЗ – Комунальний заклад  

КЗВО – Комунальний заклад вищої освіти  

КНП – Комунальне неприбуткове підприємство  

КП – Комунальне підприємство 

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 – Національний науковий центр  

ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

259 
 

 

AUTHOR INDEX – ПОКАЖЧИК АВТОРІВ 

A 

Abramov A. · 36 

Adzhavenko O. · 158 

Ahivets I. · 23 

Ahmad Z. · 89 

Akhramenko D. · 210 

Aleem M. · 89 

Alsarraf M. · 241 

Andreeva M. · 8 

Andrieiev M. · 194 

Andrieieva I. · 194 

Andriiashchuk V. · 16, 110 

Andriichuk O. · 41 

Arefiev V. · 71 

Avdeeva L. · 13 

B 

Babii S. · 162 

Bai X. · 250 

Baibarza I. · 37 

Balko O. · 13 

Basa N. · 137 

Bayer A. · 241 

Bazilevych K. · 47 

Beer M. · 242 

Ben I. · 203 

Berehova O. · 30 

Bereketa Y. · 133 

Berezhna A. · 180 

Berezovskyi A. · 129 

Bertash S. · 90, 218 

Bezruchenko O. · 187 

Bezymennyi M. · 250 

Biletska H. · 232 

Biloivan O. · 71 

Bilomeria T. · 30, 130, 146 

Bilonyk O. · 94 

Bilushko V. · 244 

Bobrovitskaia I. · 82 

Bocharova T. · 201 

Bochko V. · 30, 146 

Boiko I. · 18 

Boiko L. · 150 

Boiko O. · 74, 221, 229 

Boiko P. · 229 

Bolotin V. · 28, 68, 76, 80, 238 

Bolshakova G. · 102 

Bondar T. · 114 

Bondarenko D. · 86, 250 

Bondarenko G. · 187 

Bondarenko T. · 46, 240 

Bortz E. · 250 

Boruta N. · 186 

Bosatska Y. · 149 

Boyanovsky S. · 243 

Boyko O. · 256 

Brezetska O. · 46, 49, 52, 124, 161, 199, 240 

Broda D. · 22 

Brygadyrenko V. · 256 

Budzanivska I. · 41, 42 

Bugaienko N. · 51 

Butkovska N. · 54, 127, 172, 179, 202 

Buttlar H. · 65 

Buzun A. · 82, 257 

C 

Chaichuk O. · 211 

Chaplyhina A. · 117, 118 

Chehodaikina N. · 216 

Cherepanov V. · 60 

Cherkasova V. · 169 

Chernenko L. · 94, 183 

Cherniaieva T. · 125, 158 

Chshanovski G. · 22 

Chukanov V. · 206 

Chumachenko D. · 47 

Chumachenko T. · 38, 47, 105, 120, 143, 177, 180, 216 

Chumak Y. · 164 

Chykarenko Z. · 206 

D 

Danelyan H. · 34 

Darahan G. · 48, 66, 67, 69, 84, 99, 119, 121, 125, 

130, 135, 144, 145, 147, 151, 155, 156, 157, 158, 

165, 213, 215, 247 

Dashevska O. · 91, 210, 251 

Datsuk V. · 87, 139, 140, 246 

Dautov A. · 211 

Davydenko I. · 35 

Davydenko T. · 124 

Davydovska L. · 243 

Dedok L. · 39 

Dekha L. · 213 

Demchenko V. · 162 

Demchyshyna I. · 31, 183 

Dementieieva Ya. · 117 

Dementiev S. · 87, 139, 140 

Deriabin O. · 225 

Dmytruk K. · 22 

Donets I. · 186 

Dotsenko L. · 220 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

260 
 

Dovhii Yu. · 235 

Drozhzhe Zh. · 100 

Dubyna D. · 210, 250 

Dudkovska L. · 132 

Dunaev Yu. · 68 

Dybkova S. · 15, 110 

Dzhurtubaieva G. · 86 

Dzhus T. · 182 

Dziuba Ya. · 78 

E 

Echkenko R. · 116, 117, 231 

Eroshenko G. · 186 

F 

Fayura L. · 22 

Fedoriachenko O. · 36 

Fedoriachenko U. · 104, 138, 148 

Fedorovych D. · 22 

Finkova O. · 151 

Fotina H. · 129 

Fotina T. · 14, 109, 129 

G 

Galat M. · 98, 221 

Garkavenko T. · 15, 16, 24, 26, 110 

Gerasun B. · 208 

Gergalova G. · 29 

Gerilovych A. · 19, 28, 64, 65, 71, 238, 250 

Gerilovych I. · 28, 96 

Girko T. · 186 

Gliebova K. · 10 

Golubka O. · 162 

Gonzalez J. · 89 

Gorbatenko S. · 223 

Gorbatenko V. · 223 

Gudz N. · 230 

Gumeniuk K. · 251 

H 

Hadzevych O. · 19, 21, 134 

Haidei O. · 131 

Hatsii L. · 93, 166, 170, 239 

Havalko I. · 61 

Havryliuk O. · 187 

Heraimovych V. · 189 

Herasun O. · 208 

Hernets I. · 157 

Hizhnaya Y. · 126 

Hladka L. · 135 

Hlukhaniuk O. · 182 

Hlushko-Makivska A. · 55 

Hluzd O. · 183 

Hnatiuk V. · 191 

Hodovana N. · 33, 211 

Holovan A. · 196 

Holovko A. · 225 

Honcharenko V. · 146 

Honcharov V. · 87, 139, 140, 246 

Honcharova M. · 113 

Hopko N. · 40, 178, 204 

Horban N. · 205 

Horbatiuk O. · 15, 16, 24, 26, 110 

Horielko M. · 252 

Hovhannisyan V. · 34 

Hrankina N. · 54, 127, 172, 179, 202 

Hropot O. · 25 

Hrun T. · 99 

Hrynchuk N. · 18 

Humeniuk K. · 91, 210 

Hurmach V. · 60 

Huzhva O. · 168, 173 

I 

Iniakina N. · 151, 193 

Ippolitov D. · 201 

Ishchenko L. · 18, 98 

Ishchenko O. · 6 

Ishchenko V. · 98 

Ivanchenko N. · 49, 101, 153 

Ivanchuk I. · 200 

Ivanyk R. · 52, 149 

Ivanyshyn L. · 240 

Ivashchenko O. · 190 

K 

Kalashnyk M. · 244 

Kalinichenko T. · 80 

Karlova T. · 38, 177 

Karpinska O. · 211 

Karpulenko M. · 100 

Karvatko T. · 26 

Kepple O. · 74 

Khan N. · 89 

Khomutinkina V. · 198 

Khoronzhevska I. · 50, 175, 181 

Kiianytsia V. · 32 

Kinash O. · 186 

Kiselev D. · 144, 145, 147, 155, 157, 165 

Kisilova O. · 186 

Kit M. · 64 

Kleshova J. · 14 

Klestova Z. · 60 

Klimenko Y. · 66 

Kline A. · 250 

Kliuchnyk I. · 143 

Kocherha N. · 35 

Kogut O. · 153 

Kolchyk O. · 82 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

261 
 

Kolesnik L. · 213 

Kolesnikova I. · 31, 66, 67, 69, 84, 99, 111, 121, 125, 

135, 144, 145, 147, 151, 155, 156, 157, 158, 165, 

178, 204, 213, 215, 247 

Kolesnyk O. · 72, 118 

Kolesnykov A. · 225 

Kolisnichenko L. · 151 

Kolomak I. · 228 

Kondratenko O. · 120 

Konechna R. · 25 

Konechnyi Yu. · 171 

Korinchuk L. · 160, 163, 169 

Kornieikov O. · 28, 233 

Korniienko L. · 100 

Korniychuk O. · 171 

Korotieieva H. · 41 

Kosenko Y. · 12 

Koshalko O. · 51, 126, 161 

Kotok L. · 158 

Kovalchuk A. · 59 

Kovalenko H. · 98 

Kovalenko I. · 128, 192 

Kovalenko L. · 223 

Kovalenko V. · 245 

Kozak M. · 103 

Kozak N. · 7 

Kozaretska Z. · 39 

Kozlovskyi M. · 75 

Kozytska T. · 15, 16, 24, 26, 110 

Kramarov S. · 188 

Krasovskyi O. · 10 

Kraus O. · 67, 84, 121, 135, 215, 247 

Kraus V. · 69 

Kravtsova O. · 26, 189 

Krupinina T. · 37, 124 

Krushynska T. · 119 

Kryvoruchenko D. · 79 

Kryzhanovska V. · 151 

Kulachkovska I. · 97 

Kulish I. · 93 

Kutova V. · 187 

Kutsenko V. · 68 

Kutseva V. · 183 

Kuzin I. · 94, 169, 183 

Kuzmenko O. · 144, 145, 147, 155, 156, 157 

Kuzmich G. · 226 

Kuzmina N. · 125 

Kuzmynov A. · 82, 257 

Kuznetsova O. · 223 

Kysliak I. · 111 

L 

Lashyna A. · 213 

Lavrova O. · 213 

Lebedynska N. · 151, 193 

Leibenko L. · 162 

Leshko O. · 177 

Levchenko V. · 91, 210, 217 

Levchenko Yu. · 67, 69, 84, 135, 165 

Levytska O. · 161, 164 

Levytska V. · 241 

Liashevska V. · 193 

Limanska O. · 223 

Lipchanchuk V. · 167, 240 

Lozynska N. · 150, 171 

Lozynskyi I. · 75 

Lyashko M. · 160 

Lynchak O. · 205 

Lysachenko O. · 186 

Lysheniuk S. · 195 

Lytovchenko I. · 67, 84, 121, 215, 234, 247 

Lytvyn H. · 45, 137, 154, 184 

Lytvynenko N. · 54, 127, 172, 179, 202 

M 

Machuskyy O. · 20 

Mahal T. · 106, 141 

Maiboroda O. · 116, 117 

Makarenko O. · 206 

Makarova V. · 180 

Makeieva M. · 50 

Makhota L. · 38, 105, 120, 177, 216 

Makovska I. · 37 

Makyeyev S. · 199 

Maliar L. · 214 

Mankovska N. · 86, 251 

Manukyan S. · 255 

Marchenko N. · 54, 68, 76, 127, 172, 179, 202, 238 

Marchuk O. · 189 

Marhitich I. · 172 

Markina N. · 38 

Markovych O. · 58, 90, 218 

Markovych V. · 58, 90 

Martsynovska V. · 161 

Martynyuk L. · 197 

Marushchak L. · 98 

Mashchak O. · 106, 141 

Matiushina V. · 30 

Matskov О. · 51 

Matusiak L. · 91 

Mayboroda O. · 231 

Mazanna M. · 252 

Mazannyi O. · 79, 252 

Mazepa M. · 61 

Mekh N. · 110 

Meniailov I. · 47 

Mezhenska N. · 100 

Mezhenskyi A. · 100, 131, 250 

Milton E. · 250 

Mironenko A. · 162 

Mitina N. · 103 

Mokhort H. · 44, 53, 55, 57 

Moroz O. · 248 

Morozenko D. · 10 

Moskalenko L. · 151 

Mostyuk O. · 56, 207 

Motyka O. · 22 

Murga Soma · 112 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

262 
 

Mushynskyi A. · 241 

Musiyets I. · 26 

Muzyka D. · 28, 70, 72, 108, 116, 117, 118, 134, 224, 

225, 231, 242, 249, 250 

Muzyka N. · 231, 232 

Myroniuk M. · 40, 178, 199, 204 

Myronova N. · 125 

Myskiv I. · 133 

N 

Nachvinov S. · 91, 210 

Nebogatkin I. · 87, 92, 94, 211, 212, 221 

Nedosiekov V. · 73, 74, 228 

Nekhoroshykh Z. · 86 

Nesterova O. · 114 

Nesterovska T. · 40 

Nikiforova O. · 252 

Nikitenko I. · 187 

Nikolaienko S. · 99, 163 

Nikolaienko Yu. · 232 

Novachevska V. · 123 

Novak T. · 46, 167 

Novak V. · 133 

Novikov V. · 25 

Novokhatnii Yu. · 94 

Nychyk S. · 250 

Nykonov S. · 98 

O 

Ogorodnik S. · 114 

Oleksiienko I. · 131 

Onishchuk O. · 161, 219 

Operchuk N. · 196 

Ordynska D. · 26 

Orfin A. · 61 

Orobchenko O. · 96 

Osh I. · 48 

Ostapiv D. · 103 

Ostapiv N. · 12 

Ozaruk T. · 182 

P 

Paduraru Yu. · 178, 204 

Paliichuk O. · 145, 157 

Panichev V. · 211 

Pantin-Jackwood M. · 242 

Parchenko V. · 7 

Paronyan L. · 255 

Pass S. · 19 

Pavliv R. · 104, 138, 148 

Peltek N. · 176 

Pepoyan A. · 62 

Peretyatko O. · 102 

Petrashyna E. · 174 

Petrov R. · 14 

Petruh I. · 103 

Petrusevych T. · 53, 57 

Pidkovych Yu. · 93, 166, 170, 239 

Pidopryhora R. · 92 

Pikun O. · 238 

Pilipenko N. · 86 

Pinchuk N. · 225 

Pishchanskyi O. · 250 

Platonov M. · 60 

Plishchenko V. · 158 

Podavalenko A. · 136, 159 

Pokanievych T. · 205 

Pokrovska T. · 191 

Pokryshko A. · 174 

Pokryshko O. · 11 

Poliukhovych V. · 241 

Poltoratska H. · 76 

Polukhtovych O. · 161, 200 

Polupan I. · 39, 78, 100 

Polyvianna Yu. · 180 

Ponomarenko H. · 245 

Ponomarenko V. · 134 

Popp C. · 65, 71 

Porosha N. · 201 

Pozharova I. · 66 

Pozhylov I. · 42 

Pozmohova S. · 244 

Prokhoriatova O. · 233 

Prokopiv O. · 195 

Protsyshyna N. · 86 

Prykhodko O. · 88 

Prykhodko Yu. · 79 

Prykuda N. · 195 

Prylutska S. · 60 

Prylutskyi M. · 73 

Pundyak T. · 74 

R 

Radchenko L. · 162 

Railian M. · 180 

Reznikov A. · 8 

Rezvykh V. · 67, 69, 84, 121, 135, 144, 145, 147, 155, 

156, 157, 165, 213, 215, 247 

Ritter U. · 60 

Rizwan M. · 89 

Rodyna R. · 163 

Rodynskyi S. · 23 

Roman E. · 254 

Romanik I. · 84 

Romaniuk U. · 52 

Romanov O. · 100 

Romanyk U. · 153 

Rublevska N. · 193 

Ruchala J. · 22 

Rudenok L. · 165 

Rudik O. · 235 

Rudik V. · 91, 217, 250 

Rudoi O. · 78 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

263 
 

Rudova N. · 223, 238 

Rula O. · 70, 72, 108, 116, 224, 225, 231, 249, 250 

Rumynska T. · 128, 192 

Ruzhytska O. · 197 

Rybchych I. · 61 

S 

Sadkova O. · 176 

Sagach O. · 163, 213 

Salnikov S. · 114 

Samofalova D. · 98 

Samoilenko M. · 73 

Samoilenko V. · 86, 91, 251 

Samoilova M. · 117 

Sanko M. · 82 

Sapachova M. · 250 

Sargsyants N. · 17, 107 

Savcheniuk M. · 230 

Savchuk D. · 113 

Schwarz J. · 65, 71 

Sękowska A. · 9 

Semenyshyn O. · 52, 83, 93, 166, 170, 239 

Semishev V. · 180 

Serikova T. · 213 

Servatovych B. · 132 

Severyn R. · 245 

Shaban O. · 256 

Shamychkova H. · 67, 69, 84, 121, 135, 147, 165, 215, 

247 

Sharun A. · 6 

Shavanova K. · 98 

Shcherbakova Y. · 187 

Sheiko O. · 114 

Shendryk L. · 256 

Shevchenko O. · 42 

Shevchenko T. · 185 

Shevchuk V. · 229 

Shevelova O. · 206 

Shomina N. · 227 

Shostakovych-Koretska L. · 206 

Shtepa L. · 99 

Shtepa O. · 31, 67, 69, 84, 135, 144, 145, 147, 151, 

155, 156, 157, 165, 213, 215, 247 

Shyshova H. · 48, 130 

Sibirny A. · 22 

Sinhovska S. · 67, 69, 84, 121, 135, 215, 247 

Sitnyk H. · 90, 218 

Sklyar N. · 102 

Skoropud O. · 246 

Skoruk L. · 152 

Skubenko N. · 67, 84, 121, 215, 247 

Sliusar L. · 146 

Smachenko V. · 146 

Snihur H. · 42 

Sobol T. · 55 

Sokolovska O. · 59 

Solodiankin O. · 28, 223, 238 

Sorokolit A. · 161 

Spyrydonov V. · 98 

Starodub M. · 73 

Staroselska A. · 129 

Starynchuk L. · 153 

Stasiv M. · 45, 154, 184 

Stegniy A. · 249 

Stegniy B. · 28, 70, 71, 72, 80, 82, 116, 134, 225, 231, 

238, 242, 249, 250, 257 

Stegniy M. · 82 

Stepanova K. · 23 

Stepanskyi D. · 6, 31, 66, 67, 69, 84, 99, 119, 121, 

125, 135, 144, 145, 147, 151, 155, 156, 157, 158, 

165, 213, 215, 247 

Stravskyi Ya. · 234 

Sukhorukova H. · 105, 120 

Sus M. · 128, 192 

Sushko K. · 173 

Sushko M. · 250 

Sydorchuk A. · 253 

T 

Tarasov O. · 230 

Tarasyuk O. · 133 

Tarusina A. · 240 

Tashuta S. · 226 

Terekhov R. · 106, 141 

Tereshchenko V. · 35, 220 

Tereshenko S. · 230 

Tesliuk O. · 52 

Teteriuk N. · 162 

Tiebierdieiev O. · 194 

Titar I. · 114 

Tkachenko S. · 70, 72, 231, 249 

Tokar T. · 125 

Tomyn S. · 152 

Trofymenko V. · 159 

Truba O. · 85 

Tsaturyan V. · 62 

Tsyhankova A. · 141 

Tsyrulnyk A. · 22 

Tumanyan P. · 34, 255 

Tunyan A. · 255 

Turchenko O. · 236 

Tykhonenko T. · 29 

Tymchuk I. · 171 

Tymchyk V. · 90 

U 

Uhodina L. · 99 

Ukhovskyi V. · 100 

Ushkalov A. · 243 

Ushkalov V. · 243 

Usova L. · 108, 224 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

264 
 

V 

Valchuk S. · 84, 99, 135, 144, 147, 151, 155, 157, 165, 

185, 193, 213, 247 

Vanyan A. · 255 

Vashchyk Ye. · 109 

Vasiunets L. · 93, 166, 170 

Vasylieva O. · 35 

Vasylyev M. · 203 

Vasyunets L. · 239 

Vatlitsova O. · 226 

Velychko O. · 93, 166, 170, 239 

Velyka O. · 113 

Veretsun A. · 224 

Verovchuk B. · 32, 46, 88, 124, 126, 160, 199, 240 

Vinogradov O. · 168, 173 

Vishnevsky D. · 221 

Vishovan Y. · 243 

Vlasov A. · 194 

Vlizlo V. · 103 

Volodina V. · 168 

Volosevych I. · 113 

Vorobiova O. · 205 

Voronkova O. · 185 

Voronovska V. · 54 

Vovchyk O. · 77 

Vrynchanu N. · 18 

Vydaiko N. · 87, 94, 139, 140 

Vygovska L. · 98, 243 

W 

Waheed U. · 89 

Y 

Yagnuk I. · 102 

Yakunina O. · 206 

Yalenko V. · 54, 127, 172, 179, 202 

Yanko N. · 123, 132, 198, 200, 214, 219 

Yaroshenko M. · 96 

Yarys O. · 118 

Yashchuk N. · 216 

Yemelianova Yu. · 157 

Yenzhyievska I. · 123, 198 

Yesypenko S. · 176 

Yevtushenko A. · 21 

Yevtushenko V. · 188 

Yukova H. · 35 

Yurchenko I. · 201 

Yurchenko O. · 157, 210, 250 

Z 

Zadorozhna V. · 196 

Zaichenko A. · 103 

Zakharchuk I. · 162 

Zaruma L. · 12 

Zastavna T. · 142 

Zavhorodnii A. · 28, 76, 244 

Zazharskyi V. · 7 

Zbarazhskyi V. · 159 

Zelena L. · 13, 18 

Zelenukhina O. · 106, 141 

Zemlyanskyi A. · 10 

Zherevchuk O. · 182 

Zhike L. · 14 

Zhumabekova A. · 126 

Zhuravel Ya. · 143 

Zhyhan V. · 90 

Zhylenko T. · 26 

Zinchuk O. · 77 

Zlenko O. · 65 

Zlobina N. · 155 

Zon H. · 85 

Zubach O. · 83 

Zubko M. · 126 

Zublenko O. · 53, 57, 176 

Zvol V. · 53 

Zyma I. · 8 

А 

Абрамов А. · 36 

Авдєєва Л. · 13 

Агівець І. · 23 

Аджавенко О. · 158 

Алім М. · 89 

Альсараф М. · 241 

Андреєва М. · 8 

Андрєєв М. · 194 

Андрєєва І. · 194 

Андрійчук О. · 41 

Андріящук В. · 16, 110 

Ареф'єв В. · 71 

Ахмад З. · 89 

Ахраменко Д. · 210 

Б 

Бабій С. · 162 

Баєр А. · 241 

Базілевич К. · 47 

Баї К. · 250 

Байбарза І. · 37 

Балко О. · 13 

Баса Н. · 137 

Безименний М. · 250 

Безрученко О. · 187 

Бень І. · 203 

Берегова О. · 30 

Бережна А. · 180 

Березовський А. · 129 

Берекета Я. · 133 

Берташ С. · 90, 218 

Білецька Г. · 232 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

265 
 

Білойван О. · 71 

Біломеря Т. · 30, 130, 146 

Білоник О. · 94 

Білушко В. · 244 

Бір M. · 242 

Бобровицька І. · 82 

Бойко І. · 18 

Бойко Л. · 150 

Бойко О. · 74, 221, 229, 256 

Бойко П. · 229 

Болотін В. · 28, 68, 76, 80, 238 

Большакова Г. · 102 

Бондар Т. · 114 

Бондаренко Г. · 187 

Бондаренко Д. · 86, 250 

Бондаренко Т. · 46, 240 

Бортц Е. · 250 

Борута Н. · 186 

Босацька Ю. · 149 

Бочарова Т. · 201 

Бочко В. · 30, 146 

Бояновський С. · 243 

Брезецька О. · 46, 49, 52, 124, 161, 199, 240 

Бригадиренко В. · 256 

Брода Д. · 22 

Бугаєнко Н. · 51 

Будзанівська І. · 41, 42 

Бузун А. · 82, 257 

Бутковська Н. · 54, 127, 172, 179, 202 

Буттлар Х. · 65 

В 

Вальчук С. · 84, 99, 135, 144, 147, 151, 155, 157, 

165, 185, 193, 213, 247 

Ванян А. · 255 

Васильєв М. · 203 

Васильєва О. · 35 

Васюнець Л. · 93, 166, 170, 239 

Ватліцова О. · 226 

Вахід У. · 89 

Ващик Є. · 109 

Велика О. · 113 

Величко О. · 93, 166, 170, 239 

Верецун А. · 224 

Веровчук Б. · 32, 46, 88, 124, 126, 160, 199, 240 

Виговська Л. · 98, 243 

Видайко Н. · 87, 94, 139, 140 

Виноградов О. · 168, 173 

Вишневський Д. · 221 

Вішован Ю. · 243 

Власов О. · 194 

Влізло В. · 103 

Вовчик О. · 77 

Володіна В. · 168 

Волосевич І. · 113 

Воробйова О. · 205 

Воронкова О. · 185 

Вороновська В. · 54 

Вринчану Н. · 18 

Г 

Гавалко І. · 61 

Гаврилюк О. · 187 

Гадзевич О. · 19, 21, 134 

Гайдей О. · 131 

Галат М. · 98, 221 

Гаркавенко Т. · 15, 16, 24, 26, 110 

Гацій Л. · 93, 166, 170, 239 

Гераймович В. · 189 

Герасун Б. · 208 

Герасун О. · 208 

Гергалова Г. · 29 

Герілович А. · 19, 28, 64, 65, 71, 238, 250 

Герілович І. · 28, 96 

Гернець І. · 157 

Гірко Т. · 186 

Гладка Л. · 135 

Глєбова К. · 10 

Глузд О. · 183 

Глуханюк О. · 182 

Глушко-Маківська А. · 55 

Гнатюк В. · 191 

Годована Н. · 33, 211 

Головань А. · 196 

Головко А. · 225 

Голубка О. · 162 

Гонсалес Дж. П. · 89 

Гончаренко В. · 146 

Гончаров В. · 87, 139, 140, 246 

Гончарова М. · 113 

Гопко Н. · 40, 178, 204 

Горбань Н. · 205 

Горбатенко В. · 223 

Горбатенко С. · 223 

Горбатюк О. · 15, 16, 24, 26, 110 

Горєлько М. · 252 

Гранкіна Н. · 54, 127, 172, 179, 202 

Гринчук Н. · 18 

Грунь Т. · 99 

Гудзь Н. · 230 

Гужва О. · 168, 173 

Гуменюк К. · 91, 210, 251 

Гурмач В. · 60 

Д 

Давиденко І. · 35 

Давиденко Т. · 124 

Давидовська Л. · 243 

Данелян Г. · 34 

Дараган Г. · 48, 66, 69, 84, 99, 119, 125, 130, 135, 

144, 145, 147, 151, 155, 156, 157, 158, 165, 213, 

215, 247 

Дараган Д. · 67, 121 

Даутов А. · 211 

Дацюк В. · 87, 139, 140, 246 

Дашевська О. · 91, 210, 251 

Дедок Л. · 39 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

266 
 

Дементєв С. · 87, 139, 140 

Дементєєва Я. · 117 

Демченко В. · 162 

Демчишина І. · 31, 183 

Дерябін О. · 225 

Деха Л. · 213 

Джуртубаєва Г. · 86 

Джус Т. · 182 

Дзюба Я. · 78 

Дибкова С. · 15, 110 

Дмитрук К. · 22 

Довгій Ю. · 235 

Донець І. · 186 

Доценко Л. · 220 

Дрожже Ж. · 100 

Дубина Д. · 210, 250 

Дудковська Л. · 132 

Дунаев Ю. · 68 

Е 

Ечкенко Р. · 116, 117, 231 

Є 

Євтушенко А. · 21 

Євтушенко В. · 188 

Ємельянова Ю. · 157 

Єнжиєвська І. · 123, 198 

Єрошенко Г. · 186 

Єсипенко С. · 176 

Ж 

Жеревчук О. · 182 

Жиган В. · 90 

Жиленко Т. · 26 

Жіке Л. · 14 

Жумабекова А. · 126 

Журавель Я. · 143 

З 

Завгородній А. · 28, 76, 244 

Задорожна В. · 196 

Зажарський В. · 7 

Заіченко О. · 103 

Зарума Л. · 12 

Заставна Т. · 142 

Захарчук І. · 162 

Збаражський В. · 159 

Зволь В. · 53 

Зелена Л. · 13, 18 

Зеленухіна О. · 106, 141 

Землянський А. · 10 

Зима І. · 8 

Зінчук О. · 77 

Зленко О. · 65 

Злобіна Н. · 155 

Зон Г. · 85 

Зубач О. · 83 

Зубко М. · 126 

Зубленко О. · 53, 57, 176 

І 

Іваник Р. · 52, 149 

Іванишин Л. · 240 

Іванченко Н. · 49, 101, 153 

Іванчук І. · 200 

Іващенко О. · 190 

Інякіна Н. · 151, 193 

Іпполітов Д. · 201 

Іщенко В. · 98 

Іщенко Л. · 18, 98 

Іщенко О. · 6 

К 

Калашник М. · 244 

Калініченко Т. · 80 

Карватко Т. · 26 

Карлова Т. · 38, 177 

Карпінська О. · 211 

Карпуленко М. · 100 

Кеппл О. · 74 

Кисляк І. · 111 

Кінаш О. · 186 

Кісельов Д. · 144, 145, 147, 155, 157, 165 

Кісільова О. · 186 

Кіт М. · 64 

Кіяниця В. · 32 

Клестова З. · 60 

Клешова Ж. · 14 

Клименко Ю. · 66 

Клін А. · 250 

Ключник І. · 143 

Коваленко В. · 245 

Коваленко Г. · 98 

Коваленко І. · 128, 192 

Коваленко Л. · 223 

Ковальчук А. · 59 

Когут О. · 153 

Козак М. · 103 

Козак Н. · 7 

Козарецька З. · 39 

Козицька Т. · 15, 16, 24, 26, 110 

Козловський М. · 75 

Колесник О. · 72, 118 

Колесников А. · 225 

Колеснік Л. · 213 

Колеснікова І. · 31, 66, 67, 69, 84, 99, 111, 121, 125, 

135, 144, 145, 147, 151, 155, 156, 157, 158, 165, 

178, 204, 213, 215, 247 

Колісніченко Л. · 151 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

267 
 

Коломак І. · 228 

Кольчик О. · 82 

Кондратенко О. · 120 

Конечна Р. · 25 

Конечний Ю. · 171 

Корінчук Л. · 160, 163, 169 

Корнєйков О. · 28, 233 

Корнієнко Л. · 100 

Корнійчук О. · 171 

Коротєєва Г. · 41 

Косенко Ю. · 12 

Коток Л. · 158 

Кочерга Н. · 35 

Кошалко О. · 51, 126, 161 

Кравцова О. · 26, 189 

Крамарьов С. · 188 

Красовський О. · 10 

Краус В. · 69 

Краус О. · 67, 84, 121, 135, 215, 247 

Криворученко Д. · 79 

Крижановська В. · 151 

Крупініна Т. · 37, 124 

Крушинська Т. · 119 

Кузін І. · 94, 169, 183 

Кузнецова О. · 223 

Кузьменко О. · 144, 145, 147, 155, 156, 157 

Кузьмич Г. · 226 

Кузьміна Н. · 125 

Кузьмінов А. · 82, 257 

Кулачковська І. · 97 

Куліш І. · 93 

Кутова В. · 187 

Куцева В. · 183 

Куценко В. · 68 

Л 

Лаврова О. · 213 

Лашина А. · 213 

Лебединська Н. · 151, 193 

Левицька В. · 241 

Левицька О. · 161, 164 

Левченко В. · 91, 210, 217 

Левченко Ю. · 67, 69, 84, 135, 165 

Лейбенко Л. · 162 

Лешко О. · 177 

Лиманська О. · 223 

Линчак О. · 205 

Лисаченко О. · 186 

Литвин Г. · 45, 137, 154, 184 

Литвиненко Н. · 54, 127, 172, 179, 202 

Литовченко І. · 67, 84, 121, 215, 234, 247 

Лишенюк С. · 195 

Ліпчанчук В. · 167, 240 

Лозинська Н. · 150, 171 

Лозинський І. · 75 

Ляшевська В. · 193 

Ляшко М. · 160 

М 

Магаль Т. · 106, 141 

Мазанна М. · 252 

Мазанний О. · 79, 252 

Мазепа М. · 61 

Майборода О. · 116, 117, 231 

Макарова В. · 180 

Макеєва М. · 50 

Макєєв С. · 199 

Маковська І. · 37 

Макунян С. · 255 

Маляр Л. · 214 

Маньковська Н. · 86, 251 

Маргітіч І. · 172 

Маркіна Н. · 38 

Маркович В. · 58, 90 

Маркович О. · 58, 90, 218 

Мартинюк Л. · 197 

Марущак Л. · 98 

Марциновська В. · 161 

Марченко Н. · 54, 68, 76, 127, 172, 179, 202, 238 

Марчук О. · 189 

Матусяк Л. · 91 

Матюшина В. · 30 

Махота Л. · 38, 105, 120, 177, 216 

Мацьков О. · 51 

Мачуський О. · 20 

Мащак О. · 106, 141 

Меженська Н. · 100 

Меженський А. · 100, 131, 250 

Меняйлов Є. · 47 

Мех Н. · 110 

Миронова Н. · 125 

Миронюк М. · 40, 178, 199, 204 

Миськів І. · 133 

Мілтон Е. · 250 

Міроненко А. · 162 

Мітіна Н. · 103 

Мороз О. · 248 

Морозенко Д. · 10 

Москаленко Л. · 151 

Мостюк О. · 56, 207 

Мотика О. · 22 

Мохорт Г. · 44, 53, 55, 57 

Музика Д. · 28, 70, 72, 108, 116, 117, 118, 134, 224, 

225, 231, 242, 249, 250 

Музика Н. · 231, 232 

Мурга Сома · 112 

Мусієць І. · 26 

Мушинський А. · 241 

Н 

Начвінов С. · 91, 210 

Небогаткін І. · 87, 92, 94, 211, 212, 221 

Недосєков В. · 73, 74, 228 

Нестерова О. · 114 

Нестеровська Т. · 40 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

268 
 

Нехороших З. · 86 

Никонов С. · 98 

Ничик С. · 250 

Нікітенко І. · 187 

Нікіфорова О. · 252 

Ніколаєнко С. · 99, 163 

Ніколаєнко Ю. · 232 

Новак В. · 133 

Новак Т. · 46, 167 

Новачевська В. · 123 

Новіков В. · 25 

Новохатній Ю. · 94 

О 

Ованісян В. · 34 

Огороднік С. · 114 

Озарук Т. · 182 

Олексієнко І. · 131 

Оніщук О. · 161, 219 

Оперчук Н. · 196 

Ординська Д. · 26 

Оробченко О. · 96 

Орфін А. · 61 

Остапів Д. · 103 

Остапів Н. · 12 

Ош I. · 48 

П 

Пoкришко А. · 174 

Павлів Р. · 104, 138, 148 

Падурару Ю. · 178, 204 

Палійчук О. · 145, 157 

Панічев В. · 211 

Пантін-Джеквуд M. · 242 

Паронян Л. · 255 

Парченко В. · 7 

Пасс С. · 19 

Пельтек Н. · 176 

Пепоян А. · 62 

Перетятко О. · 102 

Петрашина О. · 174 

Петров Р. · 14 

Петрусевич Т. · 53, 57 

Петрух І. · 103 

Пилипенко Н. · 86 

Підкович Ю. · 93, 166, 170, 239 

Підопригора Р. · 92 

Пікун О. · 238 

Пінчук Н. · 225 

Піщанський О. · 250 

Платонов М. · 60 

Пліщенко В. · 158 

Подаваленко А. · 136, 159 

Пожарова І. · 66 

Пожилов І. · 42 

Позмогова С. · 244 

Поканєвич Т. · 205 

Покришко О. · 11 

Покровська Т. · 191 

Поливянна Ю. · 180 

Полторацька А. · 76 

Полупан І. · 39, 78, 100 

Полухтович О. · 161, 200 

Полюхович В. · 241 

Пономаренко В. · 134 

Пономаренко Г. · 245 

Попп К. · 65, 71 

Пороша Н. · 201 

Прикуда Н. · 195 

Прилуцька С. · 60 

Прилуцький М. · 73 

Прилуцький Ю. · 60 

Приходько О. · 88 

Приходько Ю. · 79, 252 

Прокопів О. · 195 

Прохорятова О. · 233 

Процишина Н. · 86 

Пундяк Т. · 74 

Р 

Радченко Л. · 162 

Райлян М. · 180 

Резвих В. · 67, 69, 84, 121, 135, 144, 145, 147, 155, 

156, 157, 165, 213, 215, 247 

Рєзніков А. · 8 

Рибчич І. · 61 

Різван М. · 89 

Ріттер У. · 60 

Родина Р. · 163 

Родинський О. · 23 

Роман Є. · 254 

Романік І. · 84 

Романов О. · 100 

Романюк У. · 52, 153 

Рублевська Н. · 193 

Руденок Л. · 165 

Рудік В. · 91, 217, 250 

Рудік О. · 235 

Рудова Н. · 223, 238 

Рудой О. · 78 

Ружицька О. · 197 

Рула О. · 70, 72, 108, 116, 224, 225, 231, 249, 250 

Руминська Т. · 128, 192 

Рухалa Ю. · 22 

С 

Савченюк М. · 230 

Савчук Д. · 113 

Сагач О. · 163, 213 

Садкова О. · 176 

Сальніков С. · 114 

Самойленко В. · 86, 91, 251 

Самойленко М. · 73 

Самойлова М. · 117 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

269 
 

Самофалова Д. · 98 

Санько М. · 82 

Сапачова М. · 250 

Саргсянц Н. · 17, 107 

Северин Р. · 245 

Семенишин О. · 52, 83, 93, 166, 170, 239 

Сенковска А. · 9 

Серватович Б. · 132 

Серікова Т. · 213 

Сємішев В. · 180 

Сибірний А. · 22 

Сидорчук А. · 253 

Сіньговська С. · 67, 69, 84, 121, 135, 215, 247 

Сітник Г. · 90, 218 

Скляр Н. · 102 

Скоропуд О. · 246 

Скорук Л. · 152 

Скубенко Н. · 67, 84, 121, 215, 247 

Слюсар Л. · 146 

Смаченко В. · 146 

Снігур Г. · 42 

Соболь Т. · 55 

Соколовська О. · 59 

Солодянкін О. · 28, 223, 238 

Сороколіт А. · 161 

Спиридонов В. · 98 

Старинчук Л. · 153 

Стародуб М. · 73 

Старосельська А. · 129 

Стасів М. · 45, 154, 184 

Стегній А. · 249 

Стегній Б. · 28, 70, 71, 72, 80, 82, 116, 134, 225, 231, 

242, 249, 250, 257 

Стегній В. · 238 

Стегній М. · 82 

Степанова К. · 23 

Степанський Д. · 6, 31, 66, 67, 69, 84, 99, 119, 121, 

125, 135, 144, 145, 147, 151, 155, 156, 157, 158, 

165, 213, 215, 247 

Стравський Я. · 234 

Сус М. · 128, 192 

Сухорукова Г. · 105, 120 

Сушко К. · 173 

Сушко М. · 250 

Т 

Тарасов О. · 230 

Тарасюк О. · 133 

Тарусіна А. · 240 

Ташута С. · 226 

Терехов Р. · 106, 141 

Терещенко В. · 35, 220 

Терещенко С. · 230 

Теслюк О. · 52 

Тетерюк Н. · 162 

Тєбєрдєєв О. · 194 

Тимчик В. · 90 

Тимчук І. · 171 

Тихоненко Т. · 29 

Тітар І. · 114 

Ткаченко С. · 70, 72, 231, 249 

Токар Т. · 125 

Томин С. · 152 

Трофименко В. · 159 

Труба О. · 85 

Туманян П. · 34, 255 

Тунян А. · 255 

Турченко О. · 236 

У 

Угодіна Л. · 99 

Усова Л. · 108, 224 

Уховський В. · 100 

Ушкалов А. · 243 

Ушкалов В. · 243 

Ф 

Фаюра Л. · 22 

Федорович Д. · 22 

Федоряченко О. · 36 

Федоряченко У. · 104, 138, 148 

Фінкова О. · 151 

Фотіна Г. · 129 

Фотіна Т. · 14, 109, 129 

Х 

Хан Н. · 89 

Хижная Ю. · 126 

Хомутінкіна В. · 198 

Хоронжевська І. · 50, 175, 181 

Хропот О. · 25 

Хшановскі Г. · 22 

Ц 

Цатурян В. · 62 

Циганкова А. · 141 

Цирульник А. · 22 

Ч 

Чайчук О. · 211 

Чаплигіна А. · 117, 118 

Чегодайкіна Н. · 216 

Черепанов В. · 60 

Черкасова В. · 169 

Черненко Л. · 94, 183 

Черняєва Т. · 125, 158 

Чикаренко З. · 206 

Чуканов В. · 206 

Чумак Ю. · 164 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

270 
 

Чумаченко Д. · 47 

Чумаченко Т. · 38, 47, 105, 120, 143, 177, 180, 216 

Ш 

Шабан О. · 256 

Шаванова К. · 98 

Шамичкова Г. · 67, 69, 84, 121, 135, 147, 165, 215, 

247 

Шарун А. · 6 

Шварц Ю. · 65, 71 

Шевельова О. · 206 

Шевченко О. · 42 

Шевченко Т. · 185 

Шевченко-Макаренко О. · 206 

Шевчук В. · 229 

Шейко О. · 114 

Шендрик Л. · 256 

Шишова Г. · 48, 130 

Шоміна Н. · 227 

Шостакович-Корецька Л. · 206 

Штепа Л. · 99 

Штепа О. · 31, 67, 69, 84, 121, 135, 144, 145, 147, 

151, 155, 156, 157, 165, 213, 215, 247 

Щ 

Щербакова Ю. · 187 

Ю 

Юкова Г. · 35 

Юрченко І. · 201 

Юрченко О. · 157, 210, 250 

Я 

Ягнюк Ю. · 102 

Якуніна О. · 206 

Яленко В. · 54, 127, 172, 179, 202 

Янко Н. · 123, 132, 198, 200, 214, 219 

Ярис О. · 118 

Ярошенко М. · 96 

Ящук Г. · 216 



Author Index – Покажчик Авторів 
 

 

271 
 

 


