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0PигlHAЛЬHl Д0сЛlDкEHHя

cyчAcHI ТЕHдЕHЦlT EtIIДЕMIчH0г0 ]tP0ЦЕcy BIл.lHФЕкЦlT
HA сyMЩиHI
CумськпЙ rcpхaвнпЙ унiвepcитет, мeдttнннЙ iнстttтут

У cтaттi впклaдeнi Дaнi ЩoДo ltqЦlнpeння BlЛ-iнфeкцii
cеpeд piзнпх rpуп нaceлeння Cумcькoi oблacтi.HaЙбiльшу
кiлькiсть ociб з вnepшe в жпттi вcтaнoвленttм дiaгнoзoм
BlЛ-iнфeкцii у perioнi склaлп чoлoвiкll вiкoм 1 8-2 9 poкiв'
Bcтaнoвленo, Щo Cумщl,ttta c тepптopirю 3 нt|lьKl,IмIl
тeмIIaмп IIolIII4peflня erlircмii. 3aфiкcoвaнa тeнteнЦiя
BTягнrння в eпiДeмiчннЙ пpoцeс жiнoк, щo cвiдннть
пpo збiльшeння знaчпмoстi cтaтeBoгo Iaляху пepеДaчi
iнфeкцii. Bttзн aчeнi вttco кi II oKal IIt| K'I iнфi кув aн н я BlЛ
cepeД ociб, якi пepeбувaють у ltticцяx пoзбaвлrння вoлi.
II p 0т е сп oжtlв a ч i i н, е кЦi Й н ttх н a pкoт tt кiв 3 a л 14 Щ a I{'тЬ c я
rpуnлI{, нaЙвпщoro pltlllKу iнфiкувaння BIЛ,
Kлючoвi слoв a: BlЛ-iнфeкцiя, eпi дeмiuнttЙ пpoцeс, Cумcь-
кa oблaсть.

f !  lЛ- iнфeкцiя о oднiсю з нaЙбiльшиx сoцiaльниx
lJ тa мeдинних пpoблeм y BciХ кpaТHaх свiтy, y т0My
числi i в УкpaTнi [5, 6]' дe мaсштaби eпiдeмii пpo.
ДoBжyюTЬ 3p0сTaТи з KoжHИM p0K0M [7]' Poзpoбкa
тa BпpoвадЖeHHя зaxoдiв пpoтидiT B|Л-iнфeкцiТ
стaЛo oДHИM з нaйвaжливiшиx зaвдaHЬ 0Хop0HИ
3ДopoB,я в кpаТнi [1, 4].  B oстaннi poки eпiдемiннa
ситyaцiя з B|Л/CHlfl y CyмськiЙ oбластi нaбyвae всe
зaгpoзливiшиx масштaбiв. Cтaнoм нa 0] .0.] .2010 p.
y prгi0Hi пiд дисnaнсepHиM HaгляДoM зНaxoДИл0сЬ
8] 3 BlЛ- iнфiKoвaниx, з ниx ] 34 oсoби - xвopi на
CH|f l .  ПoкaзHиK п0шИprнoстi  B|Л-iнфeкцiТ склaв
69,4 нa 100 тис'  HaсeЛeHня, пoшИprнoстi  CH|Дy -
11,4.У пopiвняннi з 2005 p. к iлькiсть oфiцiЙнo зa-
percTpoBаt|Иx oсiб з Bпepшe в життi BсТaHoвЛeниM
Дiагнoзoм B|Л.iнфeкцiя y 2009 p. збiльшилaсяу 2,З
paзи i  склaлa214oсi6 (18,2 нa ]00тис. нaсeлeння),
Пoкaзник зaХBopЮBaHoстi нa CHlf l тaкoж зpiс вiД
4,3 нa ] 00 тис. нaсeлrHHя y 2008 p. дo 5,5 y 2009 p.
(тeмп пpиpocту +27,7oЬ). У 2009 p. 22 мeшкaнця
oблаотi пoМepлИ вiд зaxвopювaнь, oбyмoвЛeHИX
CHl,[,  пoкaзHИк скЛaB 1,9 нa ]00 тио. HaCeЛeHHя
(тeмп пpиpoстy +87,3%) [2'  3].

HeзвaжaючИ Ha тe, щo y 2008 p. пiдсyм-
кoвиЙ paнг CyмськoТ oблaстi зa тepитopiaлЬнoю
pеЙтингoвoю 0цiнкoю пoKpaщИвся (2006 p. -  9-Й
paнг, 2a07 p. - 1 ] -Й, 2008 p. - 4-Й), y 2009 p.
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eпiдeмiннa ситyaцiя Змiнилaся, i  oблaсть пoоiлa
8-е paнгoве мiсцe.

3a тeмпaми г lpИpoстy П0KaзнИKa зaХB0pюBa.
нoотi на BIЛ.iнфeкцiю сepeд iншиx peгioнiв Укpaiни
y 2009 p. cyмЩИHa зaЙнялa 21-е paнгoве мiоцe,
25-е мicцe - 3a тeMпaMИ пpИp0сТy зaxвopювaнoстi
нa CH|ff ,  20-e мiсце - 3a тeMпaMи пpИpocTy пo.
KaзHиKa iнфiкoвaнoстi B|Л BaгiтHиХ, щo свiдчить
пp0 aкTивHe зaЛyчeнHЯ Haceлrння в eпiдемiнниЙ
пpoцeс [3].

lV|ета poбoти - вивчИти пoшиpeнiсть BlЛ
сepeд piзниХ Гpyп HaсeЛeHHя Cyмщини, BИявиTи
тeндeнцii p03BИTкy eпiдeмiТ Ha cyчaснCI[лy eтaпi.

Maтepiaли i мeтoди
Poбoтa вИKoHaHa 3 BИКopисТaнням eпiдeмi.

oлoгiчниx, сepoлoгiнниХ Тa сТaтИстИчHИx метoДiв
дoолiдження нa бaзi Cyмськoгo oблaонoгo цeHТpy з
пpoфiлaктики i  бopoтьбi з B|Л-iнфeкцiою/CH|Дoм.
П poвeдeниЙ peтp0спrKтИвниЙ aнaлiз сТaТИстИчH иX
матеpiaлiв щoДO п0шИpення BlЛ- iнфeкцiТ сepeД
спoживaчiв iн 'скцiЙних нapкотикiв (CIH); oсiб, y
яKИХ BияBЛeнi хвopoби, щ0 пepeДaЮтЬCя сТaтeвИM
шЛяXoМ (ЗПCш); oсiб, щo Maли чИсЛeHнi нeзaxищeнi
сексyaльнi K0нтaKтИ (ЧHCK); дoнopiв кpoвi; вaгiтних
жiнoк; oсiб, якi пеpeбyвaють y мiсцях пoзбaвлeння
вoлi; хвopих, якi  0бствжeнi зa клiнiчHиMИ П0KaзaH-
нями (03KП). Для oцiнки епiдемiчнoT ситyaцiT вив-
чeLi0 П0KaзнИK Bпepшe BИяBлeHИХ B|Л. iнфiкoвaних
y дocлiджeнИХ гpyПaХ y poзpaxyHKy нa . l00 тис,
наceлeнHя peгioнy, кopeляцiЙниЙ зв'язoк мiж пo-
KaзHИKoM Bпrpшe BИЯBлeHИХ B|Л-iнфiк0вaнИХ тa
кiлькiстю пp0BeДeHИX скpинiнгoвиx ДoслiДжeнь,
дoстoвipнiсть piзницi мiж pегioнaлЬHиMИ п0KaзHИ-
KaMИ Тa сepeДHЬoнaцioнaльними Да|. lИMИ.

Peзyльтaти д0cлiд)кeнЬ
тa ii oбгoвopeння
3а пepioд спoсТepeжeння 200.1_2009 pp. пo-

кa3HИK п0шИpeнHя B|Л-iнфeкцiТ сepeд CIH y Cyмсь-
кiЙ oблaстi  бyв нижним 3a сepeДHЬoнaцioнaльниЙ
(тaбл. 1), щo мoжe BKaзyBaти нa бiльш спpиятЛИBy
епiдeмiннy ситyaцiю щoдo BIЛ-iнфeкцiI сеpо.ц цiсi
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гpyгIИ pИ3ИKy. У 2009 p. KiлЬKiCTЬ Bпepшe вИявЛe-
HИХ BlЛ- iHфiкoвaниx CIH нa 100 тис. HaсeЛeHHя
Ha TepеHaХ облaстi бyлa y 4,4 paзу мeншa, нiж
aнaлoгiчниЙ п0Ka3HИK в Укpaiнi '

3aфiксoвaнa тeнденцiя Д0 3HИжeнHя кiльк0стl
ClH з впepшe в життi  BсТaHoBЛrHИм дiaгнoзoм BlЛ-
iнфекцiя, Щo свiДчить Пp0 3Meншeння eпiДeмiчнoгo
зHaЧeн Hя пapeHтepaЛ Ь H oГo шляХy пepeдaн i збyдникa
внaслiДoк iн 'окЦiЙногo BжИBaHHя HapKoТичHИХ pe-
ЧoвИH. Як бaчимo з тaблиЦi 2, пicля 2001 p' ' K0ЛИ y
CyмськиЙ oбластi бyлo заpeсстp0вaH0 MaKсИMaЛЬHy
кiлькiсть CIH з антитiлaMИ Д0 B|л112,спoстepiгaсться
3HИ)кеHHя питoмoj BaГИ ДaH0ГO шЛяХy перeДaчi B|Л-
iнфeкцiТ - з 62'6"Ь y 2001 p. д0 1 9,34Yo y 2009 p.
l-]е мoжe бyти oбyмoвЛеHo 3MrHшeнHяM 3aгаЛЬH0г0
oб'смy ТесТyBaHЬ y pегioнi  -  в iД 83,71 на 100 тис.
f iaсeлeння y 2001 р. до 70,46 y 2009 p.' 0скiльки
кiлькiсть Пp0BеДrHИХ ДoслiДжень зHaчH0ю мipoю
BИзHaЧaс i  к iлькiсть BИяBЛeHИX iнфiкoвaних oсiб.

2041
2002
2003
2004
2005
2006
2047
2008
2009

A 2я*

4,58.
3,78"
,  7q*

5,51"
46-

3,82.
2 Б2*
2,28*

0,15*
a,47"
a'т1*
0,4 *

О,24"
0,25*
0,33.
0,34"
0,33"

0,23
1,01.
0,95*
0,56
a,24
1,З2
0,42
n Бo*

0,33*

Hезвaжaючи Ha тe, щo сеpeд oсiб з 3ПCШ
y peгioнi пpoTяГ0M 2003_2008 pp. к iлькiотЬ пp0-
BeДeHиХ ДoслiДжeнь дoстoвipнo пеpeBиЩyBaЛа
сepr.цHЮ в Укpaiнiу 1,1_1 ,6 paзy (t  >3, CBБП >99%)'
пoкaзHикИ oсiб з впepшe в життi  встaнoвлeним дi-
aГHo30М BlЛ- iнфeкцiT зa всi  poки бyли Hи)кчИми 3a
сepeДHЬ0HaЦioнaльнi (табл. 1 ), що мoжe BкaзyBaТи
нa низькиЙ piвeнь п0шИpeнHя B|Л-iнфeкцi i  сepед
ДaHOг0 K0нтИHгeнТy нa тepитopiT oбластi.

y 2009 o. к iлькiсть BГie0шe виявлениx B|Л-
iнфiкoвaниx з 3ПCШ нa ]00 тиC' HaсeлeHня Ha
Cyмщинi бyлa y 5,4 paзy MeHшa, нiж сepeдня в
УкpаTнi. B oстaннi poKи сиТyaЦiю щoДo п0шиpeння
iнфeкцiТ сepeд цiоj гpyПИ M0жl-la 0ХapaKтepИзyBaТи
як вiднoснo отабiльнy. Tак зa пepioд з 2005 пo 2008
pp. ПИтoNIa вaгa oсiб з антитiлaми дo B|Л 112 у
гpyпi з ЗПCш сrpr.ц 3агаЛьнoj кiлькoстi виявлeниx
B|Л-пoзитивниx oсiб 3НaХolцИЛася нa oднoмy piвнi
i кoливaлaся B Me)каХ 2,04_2,7Yo (тaбл' 2).

1,38
1,З2*
't ,66*

2 в4*

1,78"
1,97.
2,5"
2,78*
2,46*

0,31.
023.
0,08"
0,08"
0,41*
0,25*
4,42*
0,34*
0,5*

0,46*
0,86.
1,42*
1,2*
1,22*
1,32*
2,25"
2,27.
2,11"

1,23*
| 
'б l

0,39*
0,64*
I,46*
2,38*
3,58*
3,62.
3,38.

Taблиця 1'  Пoкaзники B|Л. iнфiкoвaHИX сepед piзних Гpyn нaсeЛeннЯ CyмськoТ oблaотi  y рoзpaХyHKy
нa ]00 ТИс. нaceЛeHHЯ

Пpимiткa.--достoвipн0 l . lИ)кчиЙП0ка3HИкнaCyмщинi yпоpiвняннi 3дaHИМИвУкpаIнi;  t>2,сBБП>95%'

Taблиця 2. Питома вaга oсiб з aнтитiлaми дo B|Л1/2 дoслiджyвaНиХ Гpyп y зaгальнiЙ отpyктypi BИявЛeHиХ
B|Л.позитивниx oсiб

Гpyпa
Piк

200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CIH
3ПCш
чHGK
B'язнi
floнopи
Baгiтнi
03KП

62,6
1,53
2,29
1З'74
3,05
4,58
12,21

46,83.
4,76

10,32.
13,49
2,38
8,73
I3,49

42,11
7,89
10,53
18,42
0,88

15,79.
4,38.

33,65 50,75*
4,81 2,24
6,7З 2,24*

31,73. 16,42"
0,96 З,73
14,43 11,19
7,69 13,43.

38,'t* 28,75-
2,04 2,5

10,88. 3,12"
16,33 '18,75

2,a4 З,12
"10,88 16,88.
. l9,73. 26,88-

20,27* 19,34
2,7 2,5
4,73 4,82
22'З 20'8
2,7 2,6

18,24 18,5
29,06 31,44.

Piк сlH 3Псш ч HcK Ув.язнeнi !oнopи Bагiтн i 03кп

Пpимiткa.*-досroвipнаpiзницяпокaзникiвyпopiвняннiзпoпepeднiмp0K0М;t>2,сBБП>95%
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B oбластi зaфiксoвaнo висoкиЙ oбсяг пpoвe-
ДеHHя скpинiнгoвиx дослiджeнЬ cepeД ociб з ЧНCK
тa за poкИ спосТepежeння кiлькiсть oбстежeнь
сepeд 0сiб гpyПИ Д0cт0Bipнo пepeвищИлa сrpeДнЮ B
УкpaТнi у 2'2_7 '2 paзy. HeзвaжaючИ нa цe, п0Kа3HИK
BПеpшe BИяBЛеHИX B|Л. iнфiкованиx oсiб з ЧНCK
у 2001 ' 2004-2007 pp' бyB нa piвнi зaГaЛЬHoнa-
Цioнaльних, i тiльки у 2002_2003 pp' пepeвищив
оepeднiЙ y кpaТнi у 2,4_З,1 paзy (тaбл' 1).  У 2009 p.
к iлькiсть вПepш.]r BИяBЛeнИх B|Л-iнфiкoвaHИХ з
ЧHCK нa ]00 тис. HaceЛeHHя y CyмськiЙ oблaстi
булa у 5 paзiв MeHшa, нiж сepeдньoнaцioнaльнa.
Питoма вaга oсiб 3 Bпepшe в життi  BстaHoBЛeHиM
дiaгнoзoм B|Л-iнфeкцiT y дaнiЙ гpyпi pизикy сepeд
зaгaльнoi к iлькoстi  BИяBЛeHИХ B|Л-пoзитивних
oсiб зa poки дoслiд>кeнHя змiнювалaся B MeжaХ
2'24_10,53% (тaбл.2).

Kiлькiсть пpoвeдeнИХ y peгioнi  скpинiнгo-
вих д0слiджeHЬ Ha нaявнiсть aнтитiл дo B|Л 112
сepeд oоiб пoзбaвлениx вoлi 3p0стa0 вiд 10,62 нa
100 тис'  HaсeлeHHя у 2005 p. дo 23'73 y 2008 p.,
Тa нe3Ba)кaюЧИ Нa цe'  3aЛИшaсTЬся HИжч0ю 3a
заГaЛ ЬН0ДeржaBHy Зa BeсЬ пe p|0Д сп0сТepe)KeHHЯ.
Пoкaзник BПrpшe BИяBЛeHИХ B|Л-iнфiкoвaниx oсiб,
щ0 пepeбyвaЮТЬ y мiсцяx пoзбaвлeння вoлi збiль-
шyвaBся з 1,32 нa ]00 ТИс. HaсrЛeння y 2002 p.
дo 2,78 y 2008 p.,  ПpoTe BИяBИBсЯ y 2_3,3 paзy
HИжчИtvt, нiж в УкpaТнi (табл' 1) Це MoЖHa п0яс-
HИТИ MeHш0юу 1'3_4'4 paзy кiлькiстю oбстeжeних
сepeД B'язHiв нa 100 тис'  нaсeЛенHя зa вiдпoвiднi
сepeдHЬoнацioнaльнi 3HaчeHHя' Miж пoкaзникoм
Bпepшe BИяBЛeНИХ BlЛ- iнфiкoвaниx oсiб з мiсць
пoзбaвлeння вoлi y CyмоькiЙ oблaстi тa кiлькiстю
oбстrжениx всTaн0BЛrнo п pя м и Й сил ьн иЙ K0peЛя-
цiЙниЙ 3B,я30K (r = 0,74, p < 0,05).

Як виДнo з таблиЦi 2, питoмa вaга oсiб з мiсць
пoзбaвлeння вoлi сepед зaгальнoI кiлькoстi BИяBЛeHИX
BlЛ-позитивниx oсiб 3р0cЛа y 2,3 paзy y 2004 p. в
пopiвняннi з мiнiмaльнoю, зaфiксoвaнoЮ y 200,| p.,
пpoтe в нaстyпнi рOKИ спocТepiгaлoся iT знижeння.

Пoказник Bпepшe BИяBЛeHИХ B|Л-iнфiкoваних
сepeд д0н0piв кpoвi BИяBИBсЯ y 5_32 paзи дoстoвipнo
MeHшИM нiж зaгaльнoнaцioнaльниЙ, щo Bкaзyо Ha
HИ3ЬKr пoшиpeннЯ BlЛ сеpeд дaH0Г0 KoнTИнгeнTy
(тaбл, 1).  У 2009 p. к iлькiсть Bпepше BИяBЛеHиХ
B|Л-iнфiкoвaниx дoнopiв нa ] 00 тИс. HaсeЛeHHя Hа
TepeHaХ oблaстi бyлa в 5,8 paзy MeHшa, нiж сepeдня
в УкpaТнi' Пpoтe нa фoнi змeншeHHя зaГaЛЬнoT кiль-
кoстi кpoвoдaЧ ПOKaзH и K BlЛ-i нфi кoвaн иx Дo н opi в
Maв тeнДrHЦ|Ю Д0 3p0сТаHHЯ.

Cepeд впepшe BИявЛrHИX BIЛ-iнфiкoвaниx
вaгiтниx Гl0Kа3HИK BИяBИBсЯ y 3,5_6 paзiв мeншим,
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нiж сepeднiЙ в УкpaТнi,  Пp0Те з Ko) l{HИM p0K0M
спoстepiгaеться Йoгo riткe зpoстaння y 5 paзiв -
в iд мiнiмaлЬH0Г0 знaчeння y 2001 p. Д0 MaKcИ-
МaЛЬнoгo y 2008 р'  (тaбл. 1).  У 2009 p. к iлькiсть
вПepшe BияBЛrHИХ вaгiтниx з aнтитiлaми дo B|Л 112
нa .100 тИс. HaсeЛeнHя Нa тepeHaХ oблaстi  булaу
3,7 paзy MeHшa, нiж в УкpаTнi.  Miж ПOKaзHИKoM
впepшe BИяBЛeHИx BlЛ- iнфiкoвaниx вaгiтниx тa
кiлькiстю Г|рoBeДeHИX обстежeнь (з poзpaxyнкy на
1 00 тис. нaсeлeння) BсТaHoBлeHo пpямиЙ сильниЙ
кopeляцiЙниЙ зв'язoк (r = 0,81 ,  p <0.05).

Питoмa вaгa B|Л. iнфiкoваниx вaгiтниx жiнoк
сeprД зaГaЛ Ь нoT кiл ькoстi BИЯ BЛe HиХ B|Л-пoз итив ниx
oоiб з 2006 p. 3poсЛa у 1 ,7 paзу (t >2, cBБП >95%)
(тaбл.2) '  !e вказyо нa пoгipшaння ситyaцiT щoдo
П0шИpeHHя BlЛ сepeд сrксyaЛЬHoaктивнoT чaсТИHИ
HасеЛeHHЯ тa aKTИBaЦ|Ю стaтeB0г0 шлЯХy пepeдaнi
iнфeкцi i  y peгioнi .

B oблaстi вiдмiнaeться все бiльшa кiлькicть
B|Л-пoзитивHИХ сepeД пaЦiснтiв, oботежeниx нepез
нaявнiсть клiнiчниx oзнак B|Л. iнфeкцi i  (тaбл. 2),
Питoма вaгa oсiб з aнтитiлaми дo BlЛ 1/2 цiоТ гpyпи
сepeД зaГaЛЬнoТ кiлькoстi BИявЛrHИХ BIЛ-пoзитивних
oсiб зpoстaЛа y ДИHaMiцi тa бyла нaЙбiльшoю зa
Чaс cпoсТepежeHНЯ y 2009 p - З1 ,44o/o. Пoкaзник
Bпepшe BИяBЛeHИX BlЛ- iнфiкoвaHИX сepeД прeД-
стaвникiв гpyпи oбстeжеHИX 3a клiнiчними п0казaH-
HяMИ BИявИBcя МeHшИM, н iж зaгaл ьнoyкpaТнськиЙ
(тaбл. 1 ), пpoтe спoстepiгaсться Йoгo зpocТaння
вiд мiнiмaлЬH0Г0 знaчeння (0,39) y 2003 p'  дo
MaKсИМaЛЬНогo (3,62) - y 2008 р. Miж п0KaзHИKoM
Bг|rpшe вИяBЛeHиХ B|Л. iнфiкoвaнИХ Тa кiлькiстю
п p0BeДe н ИХ oбстежeнь BсТaH0BлeH0 пpям иЙ сил ьн и Й
кopeляцiЙниЙ зв'язoк (r = 0,93, p <0,01).

При вивveннi в iкoвоi сТpyKТypИ BcТaH0вЛe-
H0, Щ0 сrpeД вIIeршe вИяBЛeHИХ B|Л-iнфiкoвaних
дoслiджeниX Гpyгl дoмiнyвaли особи вiкoм ]s-ig
рoкiв, якi сKЛaЛИ 59,12ok (pис. 1). |стoтнy ЧaсTKy B
епiдемiннoмy пpoцесi  зaЙмають осoби 30_39-pjн-
нoгo вiкy (3] '58%), Звepтають нa сeбe yBaгy n0-
KaЗнИKИ 3aЛyчrHHя в епiдeмiнниЙ пpoцeс oсiб дo
18 poкiв сepeд cIH, вагiтниx жiнoк, yB'я3нeнИХ Та
oсiб з ЧHcK. Kiлькiсть oсiб з aнтитiлaми дo B|Л 112
вiкoм вiд 18 дo 40 pокiв склaлa 90,7oЬ, щ0 пe-
peBИщУс сepeднi стaтистичнi зHaчeHHЯ в УкрaТнi
(t  >3' сBБП > 99%).

Чoлoвiки дoмiнyвaли сеpеД B|Л-iнфiкoвaниx
бiльшoстi дoслiджeниx Гpytl (ClH, в'язнi, oбстeженi
зa клiнiчнимИ пoKaзaнHяMИ, Д0н0pИ кpoвi) '  Cepeд
к0нтингeнтiв з ЙмoвipниM сТaTeBИM tшЛяХoM зaрa.
ЖrHHяM B|Л (oсoби з 3ПCШ тa ЧHcK) опoстеpiгa-
eтЬся HrзHаЧHe npeBaлювaння oсiб жlночoi отaтi ,
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Pиcyнoк.| '  B iковa CТpyKТypa B|Л-iнфiкoвaниx осiб Cyмсь.
кoj oблaстi

У peгioнi Bi .цcoТoK B|Л. iнфiкoвaHИХ oсiб ч0Л0вiч0i
сТaтi  сeprД зaгaЛЬH0i к iлькoстi  BlЛ- iнфiкованиx
с,KлaB 70,49o/o тa був Д0сТ0BipH0 вИщиM, Hi)к сe-
peДHiЙ п0кa3HИK y KpaiHi (t  >3, CBБП >99%), Kiль-
кiсть oсiб жiнoчoj стaтi бyлa у 2,4 paзу I\4eHшe
(рис.2).

Bиснoвки
1. Cepeд peгioнiв Укpaiни Cyмська oблaсть с

тepитopiою вiднoснo блaгoпoлyrн0ю 3a П0кaзHИK0M
вr. lepшe BИявЛrHиX BlЛ- iнфiкoвaниx oсiб, пpoтe
iснyЮТЬ пrpeДyмoвИ ДЛя П0шИpeння B|Л-iнфeкцiТ
сepeД шИp0кИX вepсТB HaCeЛeHHя.

2. HeзвaжaюЧИ Hа Te, Щ0 пИТ0Ma Baгa пapeН-
Тepaл ЬH0Г0 tl lЛяХУ пеpедar i п pИ B)кИ ваH нi i н'скцiЙ-
HИХ нapкoтич l.|ИХ peч0вИ Н 3н ИжyстЬся, нaЙбiльшa
чaстKa BlЛ- iнфiкoвaHИX 3a pOKИ спoстepe)KeнHя
зapeeсTpoBaнa y гpyпi CIH.

3. BiдмiнaстЬся зp0стaHHя п0KaзHИкa BпepШe
BИяBЛeHИx B|Л. iнфiкoвaHИХ сrpeД oсiб з мiсць пo-
3бaвЛвHHЯ вoлi нa тлi нeдoстaтнЬ0г0 0Х0пЛення цiсi
ГpyпИ скрИHlHГ0BИMИ t0сЛiDкенHяMИ Ha нaявнiсть
aнтитiл дo B|Л 112'

О- )Кiнки Ы- ЧoлoвiкЙ

Pиcyнoк 2. Poзпoдiл B|Л.iнфiкoваниx oоiб CvмоькoТ oблaстi
3a CтaTтЮ

4, Пopяд iз збiльшeнняM пpoвеДeнИX сKpИHiH-
Г0BИХ ДoсЛ|ДжeHЬ Ha нaявнiсть aнтитiл Дo B|Л 112
y гpyпi 03KП, 3poстar п0кaзHИк Bпepшe вИЯBЛeHИX
BlЛ.пoзитивниx oсiб.

5, Gпoстepiгa0тЬся тeндeнцiя lц0 зpoстaHHЯ
кiлькoстiжiнoк з aнтитiлaми дo B|Л 112тaaктивнe
зaЛyчeHHя жiнoчoгo HaсeлeннЯ Cvмськoi oблаотi в
eпiДeмiчниЙ пpoЦeс.

6'  Cepeд oсiб з Bпеpшe BИяBЛеHИMИ aHTИ-
тiлами дo BlЛ .]/2 пеpeвaжaютЬ чoЛ0Biки вiкoм. lB-29 poкiв.

7. Bpахoвyюн И 3p0стан Hя кiль кoстi B lЛ-i нфi кo-
вaниx oсiб сepeД HасeЛeння oблaстi, неoбxiднo пpидi-
ляти бiльшe yвaги пpoсвiтницькiЙ poбoтi щoдo фop-
MyBaнHЯ бeзпeчнoТ пoвeдiнки cepet Гpyп pИ3икy -
C|Н; oсiб, щo пepeбyвaЮтЬ B мiсцях пoзбaвлення
Boлi,  3 ЧHCK та 3ПCш.

8. Peзyльтaти дoслiджeння вкaзyЮTЬ на He-
oбхiднiсть poзpoбки пoстiЙнo дiюних пpOГрaM
пpoфiлактики BlЛ-iнфeкцii сepeд мoлoдi.

Пepспвктиви ]l0далЬшиx дoслiджeнь П0ЛяГa-
ЮТЬ y BИзнaчeннi шляxiB ytoскoHаЛrHHя сИсTeMи
еп iдeмioлoгiчнoгo HaгЛяlцy зa B|Л. iнфe кцirю; вияв-
ЛeнH| 0сH0BHиx пoвeдiнкoвих фaктopiв, щ0 спpИяЮТЬ
п0шИpeнню B|Л-iнфeкцiТ; oцiнцi питoмoТ вaги oсiб з
pи3Ик0BaH0ю пoвeд|HK0ю Ta п0дaЛЬш0мy вивнeннi
кл iн iчн иx тa лaбopaтopн их oсoбли вoотeЙ пe peбiгy
B|Л.iнфeкцii, вИзнaчeннi дiaгнoстиннoi знaнyщoстi
0кpeMИХ клiнiкo.лабopaтopHИx симптoмiв.

10

ЛlТЕPAтyPA

l f lядик B.П, Епiдeмiннa ситyaцiя з B|Л-iнфeкцiТ/CHl ly i
зaхoди пpoфiЛaKтИK|ц в УкpаTнi / B'П. !ядик, Л.C. Heк-
pасоBа, B.M' Cвiта l l |нфeкцiЙпиЙ K0HТp0ЛЬ. - 2005. -
Ns 1. -  C. 21.

2. BlЛ- iнфвкцiя в УкpaТнi.  lнфоpмaцiЙниЙ бюлeтeнь Miнi .
сTepcтBа 0Х0p0HИ зД0p0B'Я УкpaТни Ns 3.1'  -  K ' ,  2008, -
31 с.

3' BlЛ-iнфeкцiя в УкpaТнi' |нфopмaцiЙниЙ бюлeтeнь Мiнiстepствa
0x0poнИ 3t0p0B,Я УкpaТни Ns 33. - K', 2009' - 53 с.

?aпopoжaн B'M. B|Л-iнфeкцiя i CH|Д / B.M. 3aпopoжaн,
M'Л. Apяов // K.: 3доpoв'я ,200З' -  624 с.
ПoкpoвскиЙ B,B'BИЧICПLLI: с|4тУaц\4я и Пp0ГH03 / B.B' Пок-
pовскиЙ /l Элидемиoлoгия и инфeкЦиoнньte бoлeзни' -
2008. -  Nq 3. -  C. 4*]0.
Report оf g|оba| AlDS epidemiс // UNAlDs' - Gеneva, 2008. -
P. 14
EurоНIV. H|V/AlDS survei l |аnсe in Euroрe: mid-yeаr rеpоrт
2007, Ns 76. Institut de VeiIle Saпitairе.

7.

Пpoфiлактиннa l leдициtlа Ns 2 (14)/201l



0PигlHAлЬHl д0слlдx(ЕHHя

с0BPЕMEHHЬlЕ ТЕt|дEнции 3пидЕMичЕск0Г0 пP0ЦЕсcA виЧ-иHФEKции HA сyMЩиHЕ
A.И. Пoддyбнaя, H'fl. Чeмин

CyмскoЙ Г0сyдapстBrHньtЙ yнивepсИТeт, N]eДИЦИнскиЙ инститyт
B стaтьe И3л0жrнЬ| ДaHнЬ|e pаcпpостpaHeния BИЧ-инфeкЦИИ сpеДИ paзЛИЧHЬ|Х гpyпп HaceЛgHИя
CyмскoЙ oблаоти' Haибoльшеe K0ЛИчeсТBo ЛиЦ C BПepBЬ|e yсТaH0BЛeHHяM ДiaгH030м BИЧ-инфeкции
peГИ0Ha с0стaBИЛИ MрКчИ|-|Ь| B B03pa0Тe .l 8*29 лeт. Устaнoвлeнo, нтo Cyмщинa яBЛяeТcЯ 0тH0сИТrЛЬH0
стaбильнoЙ П0 рaспpocтpaнeHиЮ эпИДe[4ИИ. 3aфиксиpoвa'а 

'e 'дe'цй, 
B0BЛeчeнИя B эПидrMИчeсKиИ

пpoЦесc )KeHщИн' чт0 свИдeтeЛЬcТByeт oб yвелизениИ 3HачиM0стИ г|0л0вoГo ПyTи ПrpeДaчи инфeк-
цИИ' И BЬ|с0KИe пoKaзaТeли инфициpовaНИя I1|АЦ, HaХo.цящИXcя B MeсТaX ЛИшeHИя свoбoдьl. gднaкo
потpeбитeли ИHъeKЦИ0HHЬ|x HаpK0ТИK0B 0CТaЮТCя гpyппoЙ BЬlC0K0Г0 pИCKa ИHфиЦиpoвaния BИЧ.
Ключевыe слoBa: BИЧ-инфекцИя, эпИДeМИЧeскиЙ пpoцeсс, Cумскaя oблaсть'

MoDERN ТRЕNDS 0F тHЕ ЕP|DЕtvl|с Pп0сEss 0t Hlv lNtEcтloN IN sulvlY RЕG!0N
А.|.  P iddubnа, M-D. Chemyсh

Sumy state university, mediса| institute
ln this artiсle thе data of the distribution of HIV infeсtion among differеnt groUps of Sumy regionpOpulаt ion is exрounded. Тhe most of HlV- infeсted persons in tйе regrоn Wrre men by the age 0t18-29 years. |t is set that Sumy region is re|ativе|y stable in relation to distr ibution of tйe еpidemiс.Therе was а trend of invo|ving W0mrn in the epidemiс рroсess, demonstrating the inсreasing impoпanсe
of seхua| trаnsmission, and high rates of infeсttоn оf рersons whо are in prisons. However' thе intrаvвпous
dтug usеrs remain the grouр of thе grеatest r isk оf infесting.
Keу words: НlV infeсtion' epidemiс prlсess, Sumу region'

Peцeнзeнт: IL fuIeД. н BА. Mapц'|HlBсЬKa

УДK 576'61 6'B58-921.75.095'5:57B'0B5

HА, ГIoпoвa, B.M' 3aкуcплo, C.B.Iloзtнякoв

0G0БлиB0стl MlкPoп0пyляЦlЙниx пP0ЦEcIB
пPИ сyMlcH0My пЕPcиcTyBAHHl дEKIЛЬKox
1IIтAMIB BlPycy гPипy A B кyлЬTyPl KлlтиH
flУ ''YкpaiнcькнЙ llaукoвo-toслiДнttЙ пpoтпuумнtlЙ iнстt,tтут iм' t't. Meчнiкoвa'',hteca

IIperyтaвленi pнультaт'I Bl4Bчeння пpoцeciв фapму-
Baння 11 cтavqBлeння бaгaтoкoмпoнентнoi. сIцстeILqt,| 3
ПepсИстуBaHHяlil вipусiв гpItIIу тpь0х cepoлiдтtlпiв HINI ,
H2N2 тa Il3N2, ocoблltвoстi змiн aнтпгeнHoгт cклatу
IIp0тяr0м 1048 дiб BпBчeння сI|стeм||.
Клю ч o в i сл o вa: м iкpoeв oлюцiя, п o пул яцi я вi pуeу гpt,t пу,
aнтн ге н н lt Й c Kлa Д, пe pc п cтeнцiя.

fl oсить дaвнo внeнi, щo зaЙмaються пpoблeмaми
ЁtГpИПy HaмaГaюТЬся сфopмyлюBaтИ гoлoвнi
п0Л0)KeНHя пр0 BИНИKнeння вipyсy ГpИпy з пaнДe-
MiЧHИM п0тенцiaлoм, щoб внaонo 3aпpoп0нyBаТИ
ДoДaткoвi зaxoДИ вiдпoвiднoT пpoфiлактиK|л Для
Bc|Х BepсТB HaсeЛeHня. PeтpocпeктиBHo BДaЛoся

O H.A. Пoлoвa, B.М. 3акyсилo, C.B. Пoзднякoв

Прoфiлактиrна мeд],|цинa Ns 2 (14)l2011

ДoвeсТИ, щ0 пaндeмiннi в ipyси, якi  з 'являлися y
XX стopiннi '  Ma}0ТЬ . .птaшИHe' '  пoxoджeння [6].
Kpiм того, пepебiльшeHe 3HачrHHЯ г|OЯBИ H0в0гo
реacopтaнтHoгo вipyсy тa можливiсть Йoго пepe.
ТBopeHHя д0 збyдникa пандемiТ. Taк, pвaсopтaцiя
вipyсy гpИпy ЛюДИни (BГЛ), в ipyсy гpипy птaxiв
(BГП), ни вiрyсy ГpИпy сBИHeЙ (BГc) 0 orцHИM 3
Bа)KЛИBИX етапiв BсЬoГ0 к0MпЛeKсy нeoбxiДних
змiн влaстивoстeЙ BГП, щo пoвиннi в iдбyтися пpи
фopмyвaннi пaндемiннoгo вipyсy, aлe цiЙ eТaп нe
r oбoв'язкoвим [6]. Oбгрyнтyвaнням бaзoвиx пo-
Лo)KeHЬ вipогiднoгo сцeнаpiю poзBиТKy пaндемiT
зaЙмaлися Д0cИТЬ ДaBHo. Бaзoвi пoлoжeння бyли
ДeTaЛ ЬH0 р03p0бЛ rн i BЧeH ИM И-гpи г|0Л0гaM 3a yчa.
стю 0'K. Kyзнецoвa, 0.|. Kисeлeвa, Д.Б' Гoлyбовa,


