
1988 році Асамблея ВООЗ
прийняла рішення щодо гло�
бальної ліквідації поліомієліту
до 2000 року. Термін "ліквіда�
ція" поліомієліту, згідно з виз�
наченням ВООЗ, передбачає
припинення циркуляції "дико�
го" поліовірусу та пов'язаних з
ним паралітичних форм поліо�
мієліту. Однак оптимістичні
прогнози було спростовано
реєстрацією у світі у 2000 році
близько 2000 випадків паралі�
тичного поліомієліту. Строки
ліквідації було перенесено
спочатку на 2005 рік, потім —
на 2008 р.

Нині три регіони ВООЗ сер�
тифіковано як території, на
яких припинено циркуляцію
"дикого" поліовірусу. Це Аме�
риканський, Західно�Тихооке�
анський та Європейський регі�
они. Останній отримав статус
території, вільної від поліоміє�
літу, 21 червня 2002 року.

До територій, де продовжу�
ється циркуляція "диких" полі�
овірусів, належить Африкан�
ський, Східно�Середземно�
морський регіони та Південно�
Східна Азія [6, 8].

Останніми роками на фоні
різкого зниження циркуляції
"диких" поліовірусів реєстру�
ються спалахи поліомієліту,
спричинені поліовірусами вак�
цинного походження зі зміне�
ними властивостями [3, 7, 8].

Це свідчить про можливість
продовження циркуляції вак�
цинних поліовірусів та їхніх де�
риватів (поліовірусів вакцинно�
го походження, що мають 1% і
більше відмінностей у нуклео�
тидних послідовностях геному
VP1) після припинення цирку�
ляції "диких" поліовірусів [7].
Навіть у країнах з високим рів�
нем охоплення щепленнями
проти поліомієліту можливе ут�
ворення дериватів вакцинних
поліовірусів [3]. Вакцинні полі�
овіруси зі зміненими власти�
востями можуть циркулювати в
об'єктах довкілля декілька ро�
ків до моменту їх визначення
[5]. Раннє виявлення поліовіру�
сів вакцинного походження,
що циркулюють серед насе�
лення та у довкіллі, є запору�
кою своєчасності заходів щодо
припинення їх подальшого
поширення.

Вірусологічному моніторингу
об'єктів довкілля належить
провідна роль у визначенні де�
риватів вакцинних поліовірусів,
що, у свою чергу, є передумо�
вою належного функціонуван�
ня організаційно�виконавчої
підсистеми епідеміологічного
нагляду за поліомієлітом.

Метою роботи було визна�
чення екологічних особливос�
тей вакцинних поліовірусів в
умовах припинення циркуляції
"диких" поліовірусів.
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Рік

Об'єкти дослідження

Змиви з
предметів

вжитку
Ґрунт Питна

вода
Стічна
вода

Вода
відкритих

водоймищ

Продукти
харчування

1998 883 286 5 325 2 538 3 036 2 059

1999 20 94 2 788 1 230 2 127 2 274

2000 122 150 5 430 2 765 2 845 1 047

2001 100 131 4 961 3 011 2 435 0

2002 320 144 4 033 3 398 2 470 588

2003 133 86 3 019 2 298 1 602 365

2004 20 96 3 780 2 693 1 581 319

Разом 1 598 987 29 336 17 933 16 096 6 652

Таблиця 1
Обсяг санітарновірусологічних досліджень (кількість проб)
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Матеріали та методи. Про�
ведено аналітичну обробку ре�
зультатів вірусологічного до�
слідження на поліовіруси проб
з об'єктів довкілля за період
1998�2004 рр. (табл. 1). Дослід�
ження з виявлення ізолятів ві�
русів провадили у вірусологіч�
них лабораторіях Центральної
СЕС АР Крим, обласних СЕС та
СЕС міст Києва і Севастополя.

Підтверджуючу ідентифіка�
цію отриманих штамів вірусів
здійснювали у Центральній ре�
ференс�лабораторії з діагнос�
тики поліомієліту.

При виконанні роботи засто�
совували епідеміологічний, ві�
русологічний, молекулярно�
генетичний (ПЛР), імунофер�
ментний (ІФА) та статистичний
методи.

Визначення поліовірусів здій�
снювали у перещеплювальній
культурі клітин HЕp�2 (Epider�
moid carcinoma, larynx, human)
за загальновживаною методи�
кою [1]. Частку досліджень
провадили з паралельним ви�
користанням 2�х ліній пере�
щеплювальних клітинних куль�
тур НЕр�2 та RD (Rabdomiosar�
coma, embrional, human) [2].

Після відповідної обробки
дослідженого матеріалу зара�
жали 24�годинний моношар
клітинної культури у пробірках.
За необхідності провадили два
додаткових пасажі матеріалу.
Облік здійснювали за цитопа�
тогенною дією вірусного агента
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при відповідності контролів очі�
куваним результатам (контроль
культури клітин, поживного се�
редовища, стерильність щодо
мікробної контамінації дослід�
женої проби). Підтверджуючу
ідентифікацію здійснювали з
використанням діагностичних
поліовірусних кролячих імунних
сироваток з гомологічними тит�
рами 1:40960 до поліовірусу ти�
пу 1, 1:1163840 — до поліовіру�
су типу 2, 1:40960 — до поліові�
русу типу 3 виробництва RIVM
(Нідерланди), рекомендованих
ВООЗ.

238 штамів поліовірусів, що
виділені на території України
протягом періоду спостере�
ження, пройшли внутрішньоти�
пову диференціацію у рефе�
ренс�лабораторії ВООЗ на базі
Інституту поліомієліту та вірус�
них енцефалітів ім. М.П. Чума�
кова РАМН із застосуванням
методу ІФА та ПЛР. 

Результати та їх обговорен
ня. У рамках санітарно�вірусо�
логічного моніторингу циркуля�
ції ентеровірусів за період спос�
тереження досліджено 72602
проби, відібрані з об'єктів дов�
кілля. Ізольовано 238 штамів по�
ліовірусів, що становило 0,3%
від кількості досліджених проб.
Не було виділено жодного шта�
му поліовірусу з питної води,
ґрунту, продуктів харчування та
змивів з різних об'єктів вжитку,
хоча на них припадало 53% до�
сліджених проб (38573 проби).

При дослідженні 16096 проб
води відкритих водоймищ ізо�
льовано 13 штамів поліовірусів
(0,08% від кількості дослідже�
них проб). 

Не було ізольовано поліовіру�
сів у 2000 та 2002 роках. Най�
більша кількість позитивних
знахідок припадає на 1999 рік.
Серед виділених поліовірусів
переважали віруси типу 2 (6
штамів — 46%). Питома вага
поліовірусу типу 1 і 3 відповідно
становила 23% та 31% (рис. 1).

Протягом 1998�2004 рр. бу�
ло досліджено 17933 проби
стічної води. Їх щорічна кіль�
кість коливалася від 3398 до
1230. Поліовіруси виділено на
території 12 областей України.
Визначається чітка сезонність
виділення поліовірусів з проб
стічної води — весняно�осіння,
з характерним підвищенням
частоти виділення у березні
(0,16%) та серпні (0,17%). По�
чинаючи з серпня показник ви�
ділення знижується з 0,17% до
0,07% у листопаді з подаль�
шим його підвищенням майже
вдвічі у грудні (0,12%) (рис. 2).

Загальна кількість ізольова�
них поліовірусів склала 225
штамів, тобто 3% від кількості
досліджених проб. Максималь�
на частота виділення спостері�
галася у 1999 р. (2,4%), міні�
мальна — у 2000 р. (0,87%).
Найбільшу кількість штамів по�
ліовірусів (50) ізольовано у
2002 р., найменшу (20) — у
1998 р. Територіями, на яких
виділено найбільшу кількість
штамів поліовірусів, були Хар�
ківська, Херсонська та Донець�
ка області. Питома вага виділе�
них поліовірусів була близькою
до тієї, що визначена при ана�
лізі результатів дослідження
води відкритих водойм (рис.
3). 27% серед виділених шта�
мів становили поліовіруси типу
1, 41% — типу 2, 32% — типу 3.

Спостерігається циклічність в
інтенсивності циркуляції полі�
овірусів кожного серотипу

ECOLOGICAL ASPECTS OF THE VACCINE POLIOVIRUSES 
AT MODERN PERIOD
Bondarenko V.I., Demchishina I.V., Zadorozhna V.I.,
Zubkova N.L., Vedmedenko V.V.
The results of studding of polioviruses isolation from environment
(sewages, superficial water reservoirs, drinking water, soil, 
foodstuffs, subjects of the everyday life) for 1998+2004 in Ukraine
are presented. Practicability of the exception from object of the 
virological monitoring the study on polioviruses tests of drinking
water, ground, foodstuffs, subject of the everyday life 
in connection with low effectiveness is Shown.

Рисунок 2
Сезонність виділення 

поліовірусів із стічної води 
в Україні у 19982004 рр.

Рисунок 1
Питома вага поліовірусів різних типів, виділених 

з проб води відкритих водоймищ в Україні 
у 19982004 рр.
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(рис. 4). У 1998 р. переважна
більшість визначених у стічній
воді штамів поліовірусів нале�
жала до типу 1, у 1999 р. — до
типу 3, у 2000 р. кількість шта�
мів поліовірусів типів 2 та 3 бу�
ла однаковою. Протягом 2001�
2003 років серед інших типів
переважав поліовірус типу 2. У
2004 році знов зростає інтен�
сивність циркуляції поліовірусу
типу 3 (рис. 4).

Поліовіруси типу 2 мали
більш широке географічне по�
ширення у стічній воді на тери�
торії України, ніж поліовіруси
типів 1 та 3. Спостерігалося
збільшення частоти виділення
поліовірусів у постсертифіка�
ційний період (після 2002 р.)
майже вдвічі, порівняно з 1998�
2001 роками. Це пов'язано з
покращанням роботи вірусоло�
гічних лабораторій у зв'язку з
впровадженням більш чутливих
культур клітин (RD та L20b),
застосуванням мікрометоду
при ідентифікації виділених ві�
русних агентів з використан�
ням для типування діагностич�
них сироваток RIVM (Нідерлан�
ди), рекомендованих ВООЗ.

За результатами аналізу нук�
леотидної послідовності ділян�
ки геному VP1 усі штами поліо�
вірусів, ізольованих в Україні з
об'єктів довкілля, віднесено до
вакцинних.

Висновки
В Україні протягом 1998�2004

років з об'єктів довкілля ізольо�
вано 238 штамів поліовірусів,
серед яких переважали поліові�
руси типу 2. Усі штами поліові�
русів за результатами внутріш�
ньотипової диференціації нале�
жали до вакцинних. Дериватів
вакцинних поліовірусів не вияв�
лено. З проб питної води, про�
дуктів харчування, змивів з
предметів вжитку 38573 проб
(53% від загальної кількості
проб) поліовіруси ізольовані не
були.

Питна вода, ґрунт, продукти
харчування, змиви з предметів
вжитку доцільно виключити з
об'єктів вірусологічного моні�
торингу у зв'язку з низькою ре�
зультативністю, що робить ці
дослідження економічно не
обґрунтованими. 

Проби води відкритих во�
дойм повинні підлягати дослід�
женню за умов погіршення епі�
демічної ситуації з поліомієлі�
ту/ентеровірусних інфекцій.

Серед об'єктів довкілля, що
підлягають вірусологічному
моніторингу у системі епідемі�
ологічного нагляду за ентерові�
русними інфекціями, у тому
числі поліомієлітом, провідна
роль повинна належати стіч�

ним водам, оскільки результа�
ти їх дослідження є найбільш
інформативними. 94,5% шта�
мів поліовірусів, виділених з
об'єктів довкілля протягом
1998�2004 рр., ізольовано з
проб стічної води. Враховуючи
той факт, що в Україні продов�
жується застосування живої
поліомієлітної вакцини, такі
дослідження продовжують за�
лишатися перспективними.
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БІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ДОВКІЛЛЯ

Рисунок 3
Питома вага поліовірусів

різних типів, виділених
із проб стічної води 

в Україні у 19982004 рр.

Рисунок 4
Кількість поліовірусів, виділених із стічної води в Україні
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