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ПiОdубнa Анна
Aн"qlтlз Егi!ДA|v!lЧl{0Гo г.lР0tlЕсy 3 вlЛlсl-IlД y сyll,tсЬKЙ oБJlAсТl

Кaф0дра iнфeкцiйниx Хвoроtj з кypсorur eпiдeь{iологi'i
|-lаyкoвий кepiвник: д-p пllед.нayк, прoф. Чeмиv М..fl.

ПЛeдинниЙ it.!сTl4Тyг' Cумоькийt дeржавниЙ унiвepситeт
м. Оyми, УкрaТнa

BlJ1-!нфекцiя с oднis}о з нaЙбiльшиx соцiaльниХ та Mе.qиЧниx пpoблe[4 y BОЬotdy Cвiтi, в томy нислi i в
Унрaiнi, мaсштаби епiдeмii в якiй продоB}кyютЬ aрoстaTИ 3 кo}t(HИllл pокOh/i'

Мeтoю poбoТи було вотaноE}иТИ тeнденцiT роsгloвЕЮд}|{eння BlЛ-iнфекцii сёрrЁq piзниx гpyп HaсrЛeHi{я
Cyмськoго periонy. вИвЧИТ|l вiковy та стaт"rвy сТрylсгypy осiб з aнтитiлaми до B|I1112,

flослiджeння т0l,!вал0 проТягolvl 200,!*2008 poкiв' Були oбстeжeнi 7296 спoживaчiв iн'скцiЙних
НapкoтИl{iв (сll}' 12262 особи з BeНepИЧt,|иlvlИ вф(вoр}овa!.i|-lяMиl, 1т764 Oсiб, 3 чl4сЛеl{иfl]'lи
HeзaХиЩeнl,lt\llуl сeкcyaЛЬliИ[Ь,!и кo}JrактaМи' 1518 в'я3нiв, 118862 доноpiв кpовi' тa 17а72в вaгiтниx жiнoк.
Biдсотoк iФA-позитивl.l]4Х рeзyЛЬтатiв склaв вiдповiдгlо: 5,69 %, 0,29 %, 0,37 %, 12,32 %, a,o2 ala,0,07 %.
Haйбiльшy кiлькiсгь lФА-позитивнt,tx осi6 вияB'lеHo в peгioнax З 3aгaлЬНиrи вИоolffful piвнeм iнфiкyвaння.
a сafv!е в м. Cyми, 0yмському, Шосткiнcькoгtлy тa oxтиpськомy рaЙонax. Cepeд BlЛ-iнфiковaних вiковa
гpyпа.18-29 p" скЛаЛa 62,2Ф/o,30-39 p. * 30,4 %,4a р'  iб iльшe _6,1 %, до 18 р.- 1,3 %. Cеpeд lФA-
г,loзl4тивF{иx доь,tiнували чоловiки -,71 alo, жiнок бyло 29 o/o. Пpи визнaueннi частки Oсiб кCI}кноТ Грyпи
сrpeд 3araлЬi,tФi кiлькосгi B!Л-iнфiкованих осiб оТpИMaнo нaстyпнi prзyлЬтати: ClН склaли 48,5 c/o
,iнфiкованиx сyгvlcЬкoТ облaстi, засyдженi _ 21,g %, вaгiтнi _ 15,2 Уо, особи з числrHип/!и Hr3aХиЩeНИil4и
сeксyaлЬНиlv}и l{о!iтактaми _ 7,6 Уo, осо6и з вeHrpИЧljИlли зaxB0pЮBaHняtvlи .- 4,a a/a, дOi.loри кpовi - 2,8
%.

Таким Чиl-l*tvl y CумськiЙ о6ласт.i чоловiки 1B-29 pокiв, якi спoживaютЬ I{apКoтики iн,окцiйнo'
посiдaють Пeршr рahiГOвe мiсЦе за пot.IJ[4рeННяги B|Л тa B!{знaЧаЮтЬ ХaрaКтeр eпiдeмiТ в рeгiонi.

Пpoхapeнко Ольеа
зHAЧЕl.ltlЯ Pl3l.{иx IvIЕТ0ДlB Д0сf!lдЖЕ!-|l-t,I B дlAгHoЁтt4Ц|лAгЕHЕBИx ДИсЕМlF|д.ЦlЙ

кaфeдрa гiрoпедrвтикL4 внyтрiшньoТ гi,!eдиЦ|d}lи тa фтиаiатрii
l-lаук0вь!й керiвник: д.p i'eд.нayк, пpoф. Cавyла ttl.М'

ТеpнoпiльськиЙ дeржaвниЙ мrдиr+ниЙ унiвepситст iм.|.Я.ГорбauевcЬкoг0
м, 

,Tсpнопiль' 
Укрaiнa

Cepед 64 xвоpиx 3 сt4l- lДро}лOl!t лeГeнёBoТ дисемrнацiT, y як[4Х niсля BИконaНFiя oбoв,язковoгo
дiaгн<rстинного мiнiltлyмy, нr оТpulliданo бaктepioлогiчнoгo aбо цитoлогiчнoгo пiдтвeрдження, eтio.гlогiТ
г!рoЦeоy, B l.!одafтЬtllоMу BcТaНoвлeНо дiaгнoз фiбpозyюнoгo aльвеолiтy (18), сaркоТдоз (14)'
.дисeMiноBaHoГо тyбeркyЛЬo3у (13}, пдёТaсТaтиЧttoго кapЦиHомaтoзy (7 ), Xo3f l  (5), iпо 1-
недиференцiЙованомy сисТee,lFlolvly зaХвopЮвai{ю , зaЛ}ltul{OвИtlJt4 яBищa[4И пневмoнiТ , тромбoeмбoлГi
лeГенeвoТ apтepiТ. Пpи всix зaХBорlовaнняx пацiонтИ Maлo вiдpiзнялtася 3а сТaТr}о i вiкомl' хочa осiб
вiкoм дo 40 pокiв ёi::ьшe бyлo сepeд xвopl.Ix нa тyбeркyлЬoз (38,4 %) i фiбpозyюниЙ aльвeолiт (3?,5 o/o}.
B гeмогрaмi поeднанl*я лeЙкоцитозy э лiмфопёHiсlo нaЙчaотiшe оnoстерiгaлИ пpkt кaрЦинoмaтозi (60.0
%) i тyбeркyлЬоэi (45,4 %), пiдвищeнy l.ll0Ё * тaкoж пpи Ц!.!Х заХвcр}овaНнях. Пробa Maнтy бyлa нe
д0статHЬ0 iнформa.гивl.lою для встaНoвЛeHHя дiaгнoзy. При всix зaxBopюBaнHяХ Пeprвil{ав
p8сТpy}стиBНий тигt диXaЛЬHс)Т HeДосTaТH0стi i Лишje пpи тyбеpкyльoзi змiшаний. Бронxoскопiя , якa бyлa
поовеДена 23 xЕ}0риfi4, у 2 xвоpиx Нa тyбrpкyлЬо3 вияв}{лa спeцифiнниЙ eндoбронхiт.' При iнt.t.lиx
заХвopювa!{FlяХ г.lrрeважa':И 3aПiiльнi змiни спlqзовоT оболoнки бpонxiв.

Найбiльш iнфоpмaтивним бyлo prнтгeHo.flo;-iннe дослiркeнНя , якe BияBtлло oсoбливoстi pозirлiBiв ,
i локaлiзaцii вoгнищ Тa сI\,]yгaстиx тiнвЙ Пpи oкрrfiлиХ зaХвOpюBaнHяlХ ( пepевaжнo y вepХFtЬo -
сrprднix вiддiлaх при тyбeркyльозi- 69'2 %; ниltнiх - пpи кaрЦИнoмaтoзi --7tr,4 %; тотaльне yрaжеFiНя
пpи Хo3Л * B0,0 % ), 3нaннy дог'toмoгy дaлo кofi'lf1,lsт'epНo - томогpaфiчне обстeжeLiltя . якe Bиявилo
бyльознi yтBOpи при фi6рoзy}oЧоt\,iy aльвеолiтi ( 61,1 %) , дpiбнi teстрyкцiТ пpи тyбeркyльозi i 53,8 %)'
збiльшeннi внyтpiшньогpilднi лiмфатинrзi Bу3лИ, недостуnнi трaдицiЙнiй рeнтгeнoГрaфiТ, нeвeликий
випiт y плeвpальнiй порожнинi.

B зaгaльнeмy клiнiнниЙ Дiагнcз за вiдсутностi баrгеpiолoгiчного, цитолoгiннoгo чи гiстGлогiчнoго
,пrдтвepджeF'ня пl'o}кe бyт.и вотaнoвленt,lй лиrле пtсля комn,ютepного обстeжeHня хBopll|х..
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