
системі епідеміологічного на�
гляду (ЕН) за ентеровірусними
інфекціями вірусологічний мо�
ніторинг відіграє провідну
роль, адже саме від його ре�
зультатів залежить належне
функціонування інших підси�
стем ЕН. Це значною мірою
зумовлене поліморфізмом клі�
нічних проявів ентеровірусних
інфекцій [6, 12, 15, 17], вели�
кою кількістю серотипів енте�
ровірусів (ЕВ) (близько 100 ти�
пів [11, 16]), їх здатністю до
персистенції та тривалого збе�
реження життєздатності в
об'єктах довкілля. Останні за
умови їх контамінації та активі�
зації механізму передачі збуд�
ників відіграють роль факторів
передачі. Серед об'єктів дов�
кілля вірусологічного моніто�
рингу потребують насамперед
стічні води, дослідження яких є
найбільш інформативним [1].
Це пояснюється більшою ймо�
вірністю виділення ЕВ саме з
цих об'єктів за допомогою ру�
тинних методів, можливістю
опосередковано оцінювати се�
ропейзаж ЕВ, що циркулюють
серед населення, та активні�
стю епідемічного процесу, а
також прогнозувати його по�
дальший розвиток на основі
визначення епідемічно акту�
альних варіантів ЕВ за резуль�
татами порівняльного аналізу

інтенсивності циркуляції ЕВ
окремих серотипів серед здо�
рових осіб, у стічних водах та їх
участі у захворюваності. Крім
того, очистка стічних вод не є
достатньо ефективною стосов�
но ЕВ [7], що сприяє їх подаль�
шому потраплянню у воду по�
верхневих водойм і водопро�
відну мережу та певною мірою
зумовлює безперервність епі�
демічного процесу.

Метою роботи було визна�
чення у динаміці (2004�2007)
інтенсивності циркуляції ЕВ у
стічних водах та аналіз їхнього
серопейзажу.

Матеріали та методи. За
даними річних звітів вірусоло�
гічних лабораторій обласних і
міських СЕС міст Києва та Се�
вастополя, що надаються згі�
дно з наказом МОЗ України
№ 196 від 14.07.1998 року,
проаналізовано результати
11720 вірусологічних проб стіч�
них вод за 2004�2007 роки.
Дослідження провадили за за�
гальноприйнятою методикою
[8] з використанням 2�3 ліній
перещеплювальних клітинних
культур (НЕр�2 (Cincinnati) —
культура клітин карциноми гор�
тані людини, RD — культура клі�
тин, що походить із рабдоміо�
саркоми людини, L20b — лінія
мишачих L�клітин, яким за до�
помогою методів генної інже�
нерії надано здатність до ек�
спресії рецепторів поліовірусу.
Серотиповий пейзаж ЕВ визна�
чено на підставі ідентифікації
155 ізолятів, виділених при
дослідженні стічних вод. Вну�
трішньотипова диференціація
усіх 94 ізольованих штамів по�
ліовірусів була проведена ме�
тодами ІФА та ПЛР у референс�
лабораторії ВООЗ на базі Інсти�
туту поліомієліту та вірусних
енцефалітів ім. М.П. Чумакова
РАМН. Статистичний аналіз і
розрахунки провадили за до�
помогою уніфікованих функцій,
що передбачено програмою
Microsoft Office Excel 2003 [5].
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Результати досліджень та
їх обговорення. За період
спостереження з проб стічної
води ізольовано 544 штами ЕВ,
що становило 4,6% від кілько�
сті досліджених проб (від 4,3%
у 2006 до 5,2% у 2004 роках)
(таблиця). Частота визначення
поліовірусів дорівнювала 0,8%,
вірусів Коксакі В — 1,7%, ЕСНО
— 0,7%, інших ЕВ (типів 68�71)
— 0,07%, цитопатогенних
агентів (ЦПА), які не вдалося
типувати за допомогою діагно�
стичних ентеровірусних сиро�
ваток, — 0,9%. Усі штами по�
ліовірусу за результатами вну�
трішньотипової диференціації
було віднесено до вакцинних. 

Порівняно з попередніми ро�
ками [7] суттєвих змін щодо ін�
тенсивності циркуляції ЕВ не
відбулося, за винятком деякого
перерозподілу питомої ваги се�
ред ізолятів Коксакі В та ЦПА
(зменшення частки Коксакі В до
36,0% проти 41,6%, зростання
частки ЦПА з 13,5% до 24,2%).
Частка поліовірусів серед виді�
лених штамів становила 17,3%,
вірусів ЕСНО — 14,7%, інших ЕВ
— 1,5% (рис. 1).

Порівнюючи питому вагу
штамів ЕВ різних груп, ізо�
льованих із проб стічної води та
від хворих на ентеровірусні ме�
нінгіти, слід відзначити, що цей
показник для вірусів Коксакі В
серед хворих знизився з 36% у
2002�2006 рр. до 1,3% у 2007,
для вірусів ЕСНО зріс від 54%
до 88,8% [10]. Серед ізолятів
ЕВ, виділених від здорових, та�
кож відбулося зменшення
частки вірусів Коксакі В з 42,3%
у 2006 до 18,8% у 2007 роках та
зростання частки вірусів ЕСНО
з 11,8% до 37,6%. Для стічної
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води такої закономірності не
спостерігалося (для вірусів
Коксакі В — відповідно 34,8%
та 36,4%, для вірусів ЕСНО —
27,1% та 24,5%). Це дає під�
ставу припустити, що дійсна ін�
тенсивність циркуляції вірусів
Коксакі В серед населення не
зменшилася, а відбулася зміна
групи ризику щодо цих збудни�
ків, яка не підлягає вірусологіч�
ному обстеженню через відсут�
ність маніфестних проявів, ха�
рактерних для ентеровірусних
інфекцій. Такі результати мо�
жуть бути опосередкованим
свідченням ймовірної інтен�
сифікації циркуляції вірусів
Коксакі В з кардіотропними або
діабетогенними властивостя�
ми та свідчить про активізацію
прихованої складової епідеміч�
ного процесу ентеровірусних
інфекцій. Підтвердженням на�
веденої вище гіпотези є вия�
влений нами раніше сильний
кореляційний зв'язок між зах�
ворюваністю на цукровий
діабет 1�го типу з урахуванням
її рівнів в адміністративних
регіонах України та частотою
визначення ЕВ у пробах стічної
води протягом 2006 р. [4], а
також останні дані літератури,
де підтверджується можли�
вість ентеровірусної перси�
стенції у пацієнтів з цукровим
діабетом 1�го і 2�го типів, та
міокардитами [13].

Ідентифіковані за серотипами
ізоляти були представлені по�
ліовірусами трьох типів, віруса�
ми Коксакі В та ЕСНО (рис. 2). 

Поліовіруси трьох типів виді�
ляли протягом усіх років спо�
стереження з превалюванням
типів 3 (40,4% від загальної
кількості ізолятів поліовірусу)

та 2 (36,2%). За даними дослі�
джень попередніх років (1998�
2004 рр.), провідним серед по�
ліовірусів, ізольованих із проб
стічної води, був тип 2 (41,0%)
[1, 3]. Водночас в окремі роки
(1999 та 2004) спостерігалося
превалювання поліовірусу типу
3. У 1999 р. мала місце кореля�
ція цього показника з найви�
щою часткою виділення поліо�
вірусу цього типу від інфекцій�
них хворих, а у 2004 р. — від
здорових осіб. Незважаючи на
наявність протягом проаналі�
зованого періоду (2004�2007
рр., кількість парних спостере�
жень становила 12) сильного
прямого кореляційного зв'язку
між виділенням поліовірусу за
типами від інфекційних хворих
та здорових дітей (r=0,71), цей
зв'язок між виділенням зазна�
чених вірусів зі стічної води та
від інфекційних хворих і здоро�
вих дітей був слабким або се�
редньої сили і мав зворотний
характер (відповідно r=�0,13 та
r=�0,49). Це можна пояснити
інтенсифікацією циркуляції
вакцинного поліовірусу типу 3
серед дорослого населення,
обстеження якого на ЕВ дію�
чою нормативною документа�
цією не передбачено.

Серед 4�х визначених типів
вірусів Коксакі В найбільша
частка належала В�5 (50,0%) та
В�1 (30,8%). Віруси В�2 та В�3
виявлені відповідно у 2,0% та
17,2% випадків. Саме вірус
Коксакі В�3 може бути етіоло�
гічним агентом, що ініціює сер�
цево�судинну патологію [9].
Серед ідентифікованих вірусів
ЕСНО було визначено 4 серо�
типи з превалюванням вірусу
типу 6 (55,6%). Останній домі�
нував і серед цієї групи вірусів,
ізольованих від людей, однак
серопейзаж ізолятів від людей
виявився значно ширшим (12
серотипів).

Територіальний розподіл ча�
стоти виділення ЕВ подано за
результатами санітарно�віру�
сологічного моніторингу 2007
року. Загалом по Україні було
досліджено 3041 пробу стічної
води та ізольовано 143 штами
ЕВ, що становило 4,7% від заз�
наченої кількості проб (табл.).
Із 27 аналізованих регіонів у 12
(44,5%) не було виділено жод�
ного штаму ЕВ, у той час як
досліджена частка проб у цих
регіонах становила 37,4%
(1134 проби) від загальної їх
кількості (рис. 3). У 22,2% ре�
гіонів (6 регіонів) ЕВ ізолювали

Рисунок 1 
Питома вага штамів ЕВ різних груп, ізольованих 

з проб стічної води протягом 2004*2007 рр.
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з частотою 1�4% від кількості
досліджених проб, у 18,5% (5
регіонів) цей показник дорів�
нював 5�10%, в 11,1% (3 регіо�
ни) — 11�20%, у 3,7% (1 регіон)
— 33,3%. Визначено прямий
кореляційний зв'язок се�
редньої сили (r=0,4) між кількі�
стю досліджених проб та кількі�
стю ізолятів ЕВ. Достатньо
низький показник виділення ЕВ
із проб стічної води в Україні
певною мірою може бути
пов'язаний із застосуванням
при рутинному вірусологічному
моніторингу об'єктів довкілля
обмеженої кількості ліній клі�
тинних культур. За даними за�
рубіжних дослідників, при од�
ночасному застосуванні 7 ліній
клітинних культур позитивними
виявилися 88 із 100 дослідже�
них проб [14].

За цей же період в Україні бу�
ло досліджено 2290 проб пи�
тної води та 1766 проб води
відкритих водойм та ізольовано

відповідно 18 (0,8%) і 16 (0,9%)
штамів ЕВ. Позитивні знахідки
мали місце лише у 7 регіонах.
Наведені у роботі дані свідчать,
з одного боку, про різну інтен�
сивність циркуляції ЕВ на окре�
мих територіях, з іншого — про
існування проблеми стандар�
тизації підходів до санітарно�ві�
русологічного моніторингу та
необхідність комплексної спів�
праці епідеміологічного та ко�
мунального підрозділів сані�
тарно�епідеміологічної служби
щодо визначення місць та пе�
ріодичності відбору проб.

Висновки
1. За період спостереження з

проб стічної води ізольовано 544
штами ЕВ, що становило 4,6%
від кількості досліджених проб.
Низький відсоток визначення
ЕВ, прямий кореляційний
зв'язок середньої сили (r=0,4)
між кількістю досліджених проб
та ізолятів ЕВ, вузький спектр
ідентифікованих серотипів віру�
сів ЕСНО (4 проти 12 типів, виз�
начених у людей), значні розбіж�
ності щодо показників циркуля�
ції ЕВ у стічних водах різних адмі�

ністративно�тери�
торіальних регіонів
України свідчать
про необхідність
стандартизації під�
ходів до санітарно�
вірусологічного
моніторингу, що
знайшло відобра�
ження у розробле�
них нами методич�
них вказівках [2].

2. Порівняльна
характеристика
етіологічної ролі
вірусів Коксакі В в
інфекційній пато�
логії, інтенсивно�

сті їх циркуляції серед здорових
дітей та в стічній воді свідчить
про активізацію прихованої
складової епідемічного проце�
су Коксакі В�інфекції.

3. Превалювання серед шта�
мів поліовірусу ізольованих із
проб стічної води вірусу типу 3,
наявність сильного прямого ко�
реляційного зв'язку між виді�
ленням поліовірусу за типами
від інфекційних хворих та здо�
рових дітей (r=0,71) та зворот�
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ECOLOGICAL ASPECTS OF THE SURVEILLANCE 
FOR ENTEROVIRUS INFECTIONS
Zadorozhna V.I., Bondarenko V.I., Bura T.O., Zubkova N.L.,
Demchyshyna I.V., Vedmedenko V.V.
In 2004'2007 544 enterovirus (EV) strains were isolated from 
sewage samples (4,6% from number of the explored samples). EV
strains types and frequency of their separation in different regions
of Ukraine were analyzed. EV etiological role in infectious pathology,
intensities of EV circulation amongst healthy children and in sewage
were compared. Activation of the hidden component epidemic 
process coxsackievirus B'infections and possibility of vaccine 
poliovirus type 3 spreading amongst adult population have shown.

Рисунок 2
Характеристика серотипового складу ідентифікованих ізолятів ЕВ
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ного зв'язку між виділенням
зазначених вірусів із стічної во�
ди та від інфекційних хворих і
здорових дітей (відповідно r=�
0,13 та r=�0,49) є підставою для
припущення щодо інтенсифіка�
ції циркуляції вакцинного поліо�
вірусу типу 3 серед дорослого
населення, обстеження якого
на ЕВ діючою нормативною до�
кументацією не передбачене.

4. Застосування вірусологіч�
ного моніторингу стічної води у
системі епідеміологічного на�
гляду за ентеровірусними ін�
фекціями дозволяє виявляти
приховані складові їх епідеміч�
ного процесу.
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Рік Кількість
досліджень

Виділено вірусів Поліовіруси Коксакі В ЕСНО Інші ЕВ Нетиповані 

Абс. М ± m Абс. М ± m Абс. М ± m Абс. М ± m Абс. М ± m Абс. М ± m

2004 2693 140 5,2 0,43 26 1,0 0,19 55 2,0 0,27 24 0,9 0,18 1 0,0 0,04 34 1,3 0,22

2005 2915 129 4,4 0,38 24 0,8 0,17 43 1,5 0,22 25 0,9 0,17 0 0,0 0,00 37 1,3 0,04

2006 3071 132 4,3 0,36 27 0,9 0,17 46 1,5 0,20 30 1,0 0,18 7 0,2 0,08 22 0,7 0,15

2007 3041 143 4,7 0,38 17 0,6 0,14 52 1,7 0,24 1 0,06 0,06 � � � 8 0,45 0,16

Разом 11720 544 4,6 0,20 94 0,8 0,08 196 1,7 0,12 80 0,7 0,08 8 0,07 0,02 101 0,9 0,09

Таблиця
Частота виділення ЕВ різних груп із стічної води в Україні (2004*2007 рр.)

Рисунок 3
Територіальний розподіл кількості досліджених проб стічної води 

виділених штамів ЕВ

А
Р

К
р

и
м

В
ін

н
и

ц
ьк

а
В

о
ли

н
сь

ка
Д

ні
пр

оп
ет

р
ов

сь
ка

Д
о

н
е

ц
ьк

а
Ж

и
то

м
и

р
сь

ка
З

ак
ар

па
тс

ьк
а

З
ап

о
р

із
ьк

а
Ів

.�
Ф

р
ан

кі
вс

ьк
а

К
и

їв
сь

ка
К

ір
о

во
гр

ад
сь

ка
Л

уг
ан

сь
ка

Л
ьв

ів
сь

ка
М

и
ко

ла
їв

сь
ка

О
д

е
сь

ка
П

о
лт

ав
сь

ка
Р

ів
н

е
н

сь
ка

С
ум

сь
ка

Те
р

н
о

п
іл

ьс
ьк

а
Х

ар
кі

вс
ьк

а
Х

е
р

со
н

сь
ка

Х
м

е
ль

н
и

ц
ьк

а
Ч

е
р

ка
сь

ка
Ч

е
р

н
ів

е
ц

ьк
а

Ч
е

р
н

іг
ів

сь
ка

м
. 

К
и

їв
м

. 
С

е
ва

ст
о

п
о

ль

D3-09 a-.qxd  16.08.2009  21:36  Page 14



логія, паразитологія, інфекційні
хвороби). — 2008. — № 3. —
С. 57�62.

10. Задорожна В.І., Зубко�
ва Н.Л., Демчишина І.В. та ін. Ха�
рактеристика активності епі�
демічного процесу ентеровіру�
сних інфекцій в Україні в 2007
році // Профілактична медици�
на (епідеміологія, мікробіоло�
гія, вірусологія, паразитологія,
інфекційні хвороби). — 2008.
— № 4. — С.12�16.

11. Khetsuriani  N., LaMonte�
Fowlkes А., Oberste M.S., Pa�
llansch M.A. Enterovirus Surveil�
lance — United States, 1970�
2005 // Morbid. Mortal. Wkly.
Rep. — 2006. — September 15.
— Vol. 55. — P. 1�20.

12. Chang L.�J., Huang L.�M.,
Gau S.S.�F. et al. Neurodevelop�
ment and cognition in children
after enterovirus 71 infection //
New England Journal of Medici�
ne. — 2007. — Vol. 356, № 12. —
Р. 1226�1234.

13. Richardson S.J., Will�
cox А., BoneA.J., Foulis A.K.,
Morgan N.G. Prevalence of ente�
roviral capsid protein vp1immu�
nostaining in pancreatic islets in
human type 1 diabetes // Dia�
betologia. — Electronic supple�
mentary material: the online ver�
sion of this article: DOI
10.1007/s00125�009�1276�0.

14. Sedmak G., Bina D, Mac�
Donald J., Bina D., MacDonald J.
Assessment of an enterovirus
sewage surveillance system by
comparison of clinical isolates
with sewage isolates from milwau�
kee, Wisconsin, collected august
1994 to december 2002 // Appli�
ed and Environmental Microbiolo�
gy. — 2003. — Vol. 69, № 12. —
Р. 7181�7187.

15. Transmission and clinical
features of enterovirus 71 infec�
tions in household contacts in Ta�
iwan / L.�Y. Chang, K.�C. Tsao,
S.�H. Hsia et al. // JAMA. —
2004. — Vol. 291. — P. 222�227. 

16. Typing of human enterovi�
rus by partial sequencing of VP2
/ D. Nastri, L. Bouslama, S. Omar
et al. // J. Clin. Microbiol. —
2007. — Vol. 45, № 8. — Р. 2370�
2379.

17. Ver Elst K., Pierard D., So�
esens O., Muyldermans G., Ste�
vens D., Mignolet J., Lauwers S.
Partial VP1 sequencing of ente�
rovirus isolated during an outbre�
ak of viral meningitis // Abstr. In�
tersci. Conf. Antimicrob. Agents.
Chemother: 2001, Dec. 16�19.
— 2001. — P. 41. 
Надійшло до редакції 26.03.2009.

агальновизнано, що стан здо�
ров'я населення є системоу�
творюючим елементом прове�
дення будь�яких природоохо�
ронних заходів. Тому надзви�
чайно важливо враховувати,
на підставі аналізу яких показ�
ників та критеріїв робиться
висновок про наявність або
відсутність порушень здо�
ров'я, зумовлених несприят�
ливим впливом забрудненого
довкілля.

Для здоров'язбережної стра�
тегії медицини, якій в останні
десятиріччя приділяється де�
далі більше уваги [1�3], першо�
черговим є не усунення факто�
рів ризику, а забезпечення
умов для збереження такого
потенціалу здоров'я, який би
дозволив організму протистоя�
ти впливу цих факторів (у тому
числі й екологічних). Відповід�
но, стан здоров'я за такого під�
ходу оцінюється не за показни�
ками поширеності його пору�
шень (тобто від зворотного: не�
має хвороби — є здоров'я), а
за так званими прямими показ�
никами, які характеризують ре�
зерв (запас міцності) організ�
му, здатний забезпечити на�
лежний рівень здоров'я. Логіч�
ним у цьому зв'язку, є припу�
щення про можливість викори�
стання цих "прямих" показників
здоров'я для виявлення впливу
зовнішніх чинників на здоров'я
населення.

Метою роботи було визна�
чити інформативність показ�
ника "рівень соматичного
здоров'я", що характеризує
потенціал здоров'я дітей (у
тому числі й практично здоро�
вих) з точки зору виявлення
негативного впливу забруд�
неного атмосферного повітря
та інших здоров'яформуючих
факторів. 

Методика роботи. Резуль�
тат застосування будь�якого
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