
еред вірусів людини, що ста�
новлять потенційний ризик
контамінації водних об'єктів,
слід зазначити ентеро�, паре�
хо�, адено�, астро�, норо�, ро�
та�, сапо�, поліома�, пікобірна�
віруси, віруси гепатитів А та Е.

Ентеровіруси людини (HEV
— human enterovirus) є вели�
кою групою вірусів роду Ente�
rovirus, що разом з парехові�
русами та вірусом гепатиту А
належать до родини Picornavi�
ridae. HEV поділяються на 4
види — HEV�A (23 типи), HEV�
B (61 тип), HEV�C (23 типи) та
HEV�D (4 типи). Кількість їхніх
типів збільшується щорічно,
що пов'язано з розширенням
використання молекулярно�
генетичних методів дослід�
ження, які дозволяють іденти�
фікувати не типовані раніше
варіанти вірусів, та з еволю�
ційними змінами збудника, які
прискорюються за рахунок ін�
тенсифікації соціальних фак�
торів (забруднення довкілля,
міграційних процесів, заходів
з ерадикації поліомієліту то�
що) на тлі вираженої здатності

до рекомбінації тощо. Значен�
ня HEV у патології людини (у
т.ч. й соматичній) є надзвичай�
но великим, однак, на жаль,
далеко не завжди оцінюється
об'єктивно. Як приклад можна
навести спалах "хвороби рук,
ніг та рота", що з квітня 2012 р.
розпочався у Камбоджі і на по�
чаток липня забрав 54 життя з
78 виявлених хворих [23]. Ли�
ше 9 липня 2012 р. після ви�
ключення причетності до його
виникнення вірусів H5N1, Ni�
pah та збудника SARS було
визначено, що його етіологіч�
ним агентом є ентеровірус ти�
пу 71 (EV�71). 

Ентеровірусні інфекції є од�
ними з найпоширеніших. За
розрахунковими даними, що�
річно у США фіксується 10�15
млн. випадків цих інфекцій [6]. 

HEV належать до таких ін�
фекційних агентів, що харак�
теризуються підвищеною стій�
кістю до дії чинників навко�
лишнього середовища [11,
17]. Вони можуть зберігати
життєздатність у річковій та
ґрунтових водах протягом де�
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭНТЕРОВИРУСЫ 
И ФАКТОРЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ
Задорожная В.И.
Целью работы было показать роль воды 
в передаче энтеровирусов и информативность
ее исследования как объекта
вирусологического мониторинга в системе
эпидемиологического надзора 
за энтеровирусными инфекциями. В статье
представлен обзор литературных 
и собственных данных. Проанализированы
данные по таксономии энтеровирусов, 
их распространению в воде различного вида
пользования, в том числе на территории
Украины, по методам их определения 
и идентификации (отбор проб,
концентрирование, определение 
с использованием клеточных культур,
молекулярно�генетические методы), 
по энтеровирусным вспышкам с водным
фактором передачи. В настоящее время
энтеровирусы изолируют из всех видов воды
(подземной, морской, пресной, сточной,

питьевой), что чрезвычайно важно 
с эпидемиологической точки зрения. 
К 2012 году было известно 111 серотипов
человеческих энтеровирусов, способных
вызывать широкий спектр заболеваний 
у человека, включая тяжелые паралитические
формы. По результатам эпидемиологического
надзора за энтеровирусными инфекциями 
на протяжении 2009�2011 годов в Украине
выделено 248 штаммов энтеровирусов из проб
сточных вод. Частота их определения в разные
годы составляла 1,43�3,41%. Показаны
значение молекулярно�генетических методов
исследования воды для повышения
эффективности эпидемиологического надзора
за энтеровирусными инфекциями 
и актуальность проблемы развития санитарной
вирусологии.

Ключевые слова: энтеровирусы,
энтеровирусные инфекции, факторы
передачи энтеровирусов, питьевая вода,
сточная вода, морская вода, речная вода.
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кількох місяців. Об'єкти дов�
кілля (вода різного виду вико�
ристання) є провідними фак�
торами передачі ентеровіру�
сів, рівень контамінації яких, з
одного боку, залежить, а з ін�
шого — безпосередньо впли�
ває на інтенсивність епідеміч�
ного процесу ентеровірусних
інфекцій. Незважаючи на сві�
тову тенденцію збільшення
доступу населення до безпеч�
них джерел питної води через
їх відсутність для 884 млн. лю�
дей та антисанітарні умови
щорічно гине близько 1,5 млн.
дітей віком до 5 років [21].

Впровадження нових лабо�
раторних методів дозволяє
підвищити інформативність
дослідження проб довкілля і
загалом ефективність системи
епідеміологічного нагляду за
ентеровірусними інфекціями.

Метою роботи була оцінка
ролі води у передачі ентерові�
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русів та інформативність її до�
слідження як об'єкту вірусоло�
гічного моніторингу у системі
епідеміологічного нагляду за
ентеровірусними інфекціями.

Висока інтенсивність виді�
лення вірусних часток з фе�
кальними масами (106/1 г —
для ентеровірусів, 108/1 г —
для ротавірусів) зумовлює ви�
соку концентрацію їх у стічних
водах (відповідно 1�1000 та
50�5000 на 1 л) [22] та подаль�
ше забруднення води відкри�
тих водойм, ґрунтових вод та
питної води. За іншими дани�
ми [11], концентрація HEV ста�
новить у стічній воді 120�9140
бляшкоутворюючих одиниць
(БУО) на 1 л; у стічній воді пі�
сля очистки — 2�500 БУО/л; у
стічній воді після очистки під
час епідемії наприкінці літа —
100000�210000 БУО/л; у річко�
вій воді — 18�283 БУО/л. Зага�
лом, існуючі дані щодо кількіс�
ного визначення ентеровірусів
у воді різного виду викори�
стання значно відрізняються
(табл. 1), що залежить від чут�
ливості використаних методів
дослідження, активності епі�
демічного процесу ентерові�
русних інфекцій на даній тери�
торії, сезону року тощо.

У багатьох країнах світу здій�
снюється вірусологічний моні�
торинг об'єктів довкілля, що
дозволяє не лише оцінити їхнє
епідеміологічне значення, але

й простежити серопейзаж
циркулюючих HEV з подаль�
шим прогнозом інтенсивності
епідемічного процесу та пре�
валювання тих чи інших клініч�
них форм інфекції. HEV виділя�
ють із будь�якої води — стіч�
ної, поверхневих водойм
(прісної та морської), підзем�
ної, водопровідної, бутильова�
ної. Протягом багатьох років
для ізоляції HEV застосовува�
ли класичній вірусологічний
метод з використанням клі�
тинних культур та обліком ре�
зультатів за цитопатогенною
дією вірусу. Цей метод зали�
шається як незамінний щодо
отримання ізолятів та подаль�
шого вивчення їхніх біологіч�
них властивостей. Однак клі�
тинні культури не завжди є чут�
ливими до HEV певних типів,
крім того, низька концентрація
вірусів у воді разом з хімічним
забрудненням (особливо стіч�
них вод) значно знижує ефек�
тивність таких досліджень.
Розробка молекулярно�гене�
тичних методів (зокрема PCR),
що базуються на визначенні
геному вірусу, дозволила
підвищити частоту позитивних
знахідок [2]. 

Нині показано перспектив�
ність використання з цією ме�
тою напівгніздової (semi�nes�
ted) PCR (snPCR), яка за ре�
зультатами порівняльних до�
сліджень, проведених у Тайва�

Вид води Країна Рівень вірусної концентрації Джерело
інформації

Стічна до очистки Франція 3,8х105 копій РНК/мл [18] 

Стічна до очистки Узагальнені дані 1,82х102�9,2х104 БУО/л�1 [9]

Стічна після очистки Франція 5,4х104 копій РНК/мл [18]

Стічна після очистки 2�500 БУО/л [11]

Стічна після очистки Узагальнені дані 10�3�102 БУО/л�1 [9]

Стічна після очистки під час епідемії 105�2.1х105 БУО/л [11]

Стічна Узагальнені дані 1�103 вірусних часток/л [22]

Стічна Польща 120�9140 БУО/п [11]

Річкова Франція 2,2х103 копій РНК/мл [18] 

Річкова Польща 18�283 БУО/л [11]

Вода рекреаційних зон Франція 3,7х102�7х104 копій РНК/мл [18] 

Морська США, Флорида 17�77 вірусних часток/10 л [13]

Морська США, Флорида 100�200 вірусних часток/10 л [14]

Морська Тяньцзинь, Китай 1,7х106�3?�х107 копій РНК/л [26]

Морська пляжів поблизу спуску стічних вод Узагальнені дані 1�520 вірусних часток/10 л [9]

Питна на початкових етапах водопідготовки Узагальнені дані 10�2 � 10 вірусних часток/л [22]

Таблиця 1
Концентрація ентеровірусів у воді різного виду використання
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ні, виявилася більш чутливою,
ніж RT�PCR і дозволила збіль�
шити частоту визначення HEV
у стічній воді лікарень з 30,8%
до 46,2%, у воді поверхневих
водойм — з 24,2% до 39,5%, у
ґрунтових водах — з 18,9% до
40,5% [7]. Було ідентифікова�
но віруси Коксакі А (CV�А2,
�А6, �А16), ЕСНО (Е�11), EV�
71. При цьому у пробах стічних
вод лікарень серед визначе�
них агентів було виявлено ли�
ше CV�А6. Водночас циркуля�
ція інших збудників без мані�
фестних форм інфекції (CV�
А16, EV�71 — збудники хворо�
би "рота, рук, ніг"; Е�11 —
збудник серозних менінгітів)
свідчить про зниження їхньої
епідемічної актуальності на
час проведення зазначених
досліджень на тлі достатньо
великої поширеності серед
населення країни. 

Тривалий час дискутується
питання щодо вибору рефе�
ренс�вірусів для оцінки безпе�
ки питної води, оскільки рівні
коліформних бактерій далеко
не завжди корелюють з рівнем
ентеровірусної контамінації
[12, 20, 22, 25]. Так, при рутин�
ному моніторингу протягом
року на двох заводах з отри�
мання питної води у Південній
Африці під час дослідження
проб великого об'єму з вико�
ристанням культури клітин та
PCR в 11�16% проб було виз�
начено ентеровіруси, пере�
важно Коксакі В (СV�В). За ін�
шими даними, отриманими на
моделі мегаполісу (Марракеш,
Марокко), на тлі широкої цир�
куляції ентеровірусів серед
населення (11,11% позитив�

них проб стічних вод) ці збуд�
ники у питній воді визначити
не вдалося [10]. Такі розбіжно�
сті у показниках можуть бути
пов'язаними з відмінностями у
методологічних підходах.

До найбільш перспективних
референс�вірусів віднесено
ентеро�, рота� та норовіруси
[22]. На моделі ротавірусної
інфекції розраховано реко�
мендовані показники безпеки
питної води щодо вірусної кон�
тамінації. За умов сприйнятли�
вості 6% населення, як це спо�
стерігається у країнах з низь�
ким рівнем економічного
розвитку та незадовільними
санітарно�гігієнічними умова�
ми життя, у процесі водопідго�
товки питної води концентра�
ція ротавірусу повинна знизи�
тися з 10 вірусних часток на 1 л
сирої води до 1 на 90 тис. л,
тобто на 5,96 lg, або на
99,99998%. При цьому ризик
виникнення ротавірусного
гастроентериту серед сприй�
нятливого прошарку населен�
ня становить 1 на 14 тис. осіб.

У випадку 100% сприйнятли�
вості населення для досягнен�
ня аналогічного рівня безпеки
використання питної води кон�
центрацію ротавірусу необхід�
но знизити на 7,18 lg.

Велике значення для ефек�
тивності вірусологічного моні�
торингу води мають методи
концентрації, що застосову�
ються для підготовки проб до
дослідження. З цією метою ви�
користовують різного виду
сорбуючі матеріали та фільтри
(марлеві тампони, іонообмінні
смоли, бентоніт, органічну
флокуляцію, целюлозні аце�
татні/нітратні, епоксидно�во�
локнисто�скляні, електропо�
зитивні фільтри тощо) [4, 8,
20]. Одним з перспективних
методів оцінки стану вірусної
контамінації морської та пріс�
ної води рекреаційних зон є
використання молюсків як
природного фільтру для кон�
центрації ентеровірусів [15].

Спалахи ентеровірусних ін�
фекцій, пов'язаних з водою як
фактором передачі збудника,
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MODERN VIEW FOR ENTEROVIRUSES 
AND FACTORS OF THEIR TRANSMISSION
Zadorozhna V.I.
The study goal was to give an estimation of the
role of environmental water in the transmission 
of enteroviruses, value of water research as
object of the virologic monitoring of enterovirus
surveillance. In the article presented are review 
of literature and own data. Data about taxonomy
of enteroviruses, their distribution in environ�
mental water, including territory of Ukraine,
methods of their detection and identification
(sampling, virus concentration, detection with
cell culture assays and molecular�genetic 
methods), enteroviral outbreaks with water 
factors of transmission were analized. Presently
enteroviruses have being isolated from all types
of water (ground, sea, sewage and fresh water
environments, drinking water). That is the very

important from the epidemiological point of view.
111 serotypes of human enteroviruses were
known by 2012. Enteroviruses can cause a wide
spectrum of diseases in humans including 
serious paralytic forms. On enterovirus 
surveillance results during 2009�2011 in Ukraine
from the sewages samples 248 enteroviruses
strains were isolated. The frequency of their 
isolation with cell culture assays was 1,43�3,41%
in different years. The value of molecular�
genetic methods in enterovirus detection 
in environmental water for the increase 
of enterovirus surveillance efficiency 
and actuality of the problem of development 
of sanitary virology have been shown.
Keywords: enteroviruses, enteroviral 
infections, factors of enterovirus 
transmission, drinking water, sewage water,
seawater, river water.

Серотип
ентеровірусу

Кількість
виділених

штамів

Частота визначення штамів даного
серотипу (%)

М m

CV�В2 16 26,23 5,63

CV�В3 1 1,64 1,63

CV�В5 23 37,70 6,21

Р1 20 32,79 6,01

Нетиповані агенти 1 1,64 1,63

Загалом 61 100,00 � 

Таблиця 2
Серопейзаж ентеровірусів, що були виділені 

від хворих дітей
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реєструються повсюдно, зо�
крема й в Україні. Як приклад
наводимо деякі з них, в епі�
деміологічному розслідуванні
яких ми брали безпосередню
участь.

Протягом 1981�1982 років
ми спостерігали інтенсивну
циркуляцію вірусу Е�11 в одно�
му з південних регіонів країни,
тривалість у часі якої підтри�
мувалася за рахунок незадо�
вільного стану каналізаційної
та водопровідної мереж. За�
значений збудник було ізольо�
вано від 194 інфекційних хво�
рих. Серед тих, хто захворів,
41,2% були віком до 1 року (з
них 32 пацієнти до 1 міс.),
20,6% — 1�3 років, 9,3% — 4�6
років, 11,9% — 7�14 років, 17%
— старші за 18 років. Більшо�
сті хворих було поставлено ді�
агнози "ГРВІ", "грип" (71,6%) і
"пневмонія" (22,7%). У 9 ви�
падках діагностовано сероз�
ний менінгіт. Один випадок
пневмонії у дитини першого
року життя закінчився леталь�
но. Під час профілактичного
обстеження 26 дітей дошкіль�
них закладів штами Е�11
ізольовано від 21 дитини. У
той самий період при дослі�
дженні 16 проб водопровідної і
5 проб стічних вод, відібраних
на різних етапах очистки,
штами Е�11 визначено відпо�
відно у 6 і 3 пробах. Циркуляція
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цих вірусів на даній території
серед людей та в абіотичних
об'єктах продовжувалася і у
подальшому, але менш інтен�
сивно. Періодично відбувала�
ся зміна епідемічно актуаль�
них типів (1983�1984 р. — Е�6,
Е�30, поліовірус типу 1 (Р1). 

1985 року в одному з міст
східного регіону України заре�
єстровано спалах, етіологічно
пов'язаний з вірусами Е�19 та
Е�27, який також був розтягну�
тий у часі (травень�липень),
тяжкі клінічні прояви спостері�
галися переважно у дітей пер�
ших 3�х місяців життя (23 па�
цієнти), зокрема 7 — у полого�
вому будинку, що характе�
ризувалися мультиорганним
ураженням з високою леталь�
ністю. Початку спалаху пере�
дував той факт, що у квітні�
травні у місті була повінь, яка
супроводжувалася затоплен�
ням будинків приватного сек�
тора, вигрібних ям, високим
рівнем ґрунтових вод та по�
траплянням їх до водопровід�
ної мережі під час пошкоджен�
ня ділянок водопроводу. 

1988 року спалах ентеровіру�
сної інфекції, асоційованої з
псевдотуберкульозом, виник у
літній період (липень) у піонер�
ському таборі міжнародного
значення у південному регіоні
країни. За період з 05.07 по
12.07 було зареєстровано 118
випадків захворювань дітей і 1
— обслуговуючого персоналу.
Ентеровіруси визначено у
26,27% осіб, що захворіли. Від
11 хворих ізольовано по 1 шта�
му вірусу, від 12 — по 2 штами
різних серотипів, від 8 — по 3
штами. Загалом виділено 61
штам ентеровірусів (табл. 2),
що були ідентифіковані як CV�
В5 (37,7%), Р1 (32,7%), CV�В2
(26,23%), CV�В3 (1,64%). 

Ієрсинії псевдотуберкульозу
визначено у 23,5% хворих, ді�

агностичний приріст антитіл
до них — у 8,47%.

При дослідженні 66 проб во�
ди різного виду використання
(зокрема й питної), відібраних
у липні, з 28,8% проб ізольова�
но ентеровіруси з превалю�
ванням тих серотипів, які було
виділено від хворих (табл. 3).

Зазначене підтверджує роль
водного фактора у виникненні
даного спалаху. При цьому не
можна недооцінювати роль
морської води у передачі ен�
теровірусів. Згідно з сучасни�
ми даними, отриманими при
застосуванні кількісного мето�
ду RT�PCR з попередньою кон�
центрацією вірусних часток із
проб морської води прибе�
режної зони великого міста
(Тяньцзинь, Китай), 29,1%
проб містили ентеровіруси у
концентрації від 1,7х106 до
3х107 копій на 1 л [26]. Ризик
захворіти на гастроентерит в
осіб, що купаються у морі,
зростає у 5 разів, отримати ін�
фекційні ураження очей, шкіри
та респіраторні захворювання
— у 2�20 разів [9].

Детальні дослідження, прове�
дені в одній із західних обла�
стей України протягом 1995�
2003 років, показали наявність
прямого кореляційного зв'язку
сильного ступеня між частотою
виділення ентеровірусів із проб
води різного виду водокористу�
вання (R ± m= 0,73 ± 0,11), стіч�
ної води (R ± m=0,74 ± 0,10),
води відкритих водойм
(R ± m=0,83 ± 0,2) та від хворих
на нейроінфекції [1]. При карто�
графічному аналізі розподілу
контамінації HEV водних об'єк�
тів на території області показа�
не зростання її рівнів по ходу
русел річок з досягненням ви�
щого рівня у долинах. Переви�
щення показника середньомі�
сячних багаторічних рівнів ча�
стоти визначення HEV у довкіл�

Вид води
Кількість

досліджених
проб

Кількість позитивних проб (%)

Серотипи вірусівентеровіруси нетиповані агенти

абс. М ± m абс. М ± m

Морська 42 12 28,6 7,0 � � � В3*/2**; В5/7; (РІ,В5)/3

Питна 9 2 22,2 14,7 � � � В2/1;В5/1

Стічна 15 5 33,3 12,6 1 6,7 6,7 В3/2;В5/1; А9/1;Е11/1

Загалом 66 19 28,8 5,6 1 1,5 1,5 В2/1; В3/4; В5/9; А9/1; Е11/1; (РІ,В5)/3

Примітка: * — тип вірусу; ** — кількість виділених штамів.

Таблиця 3
Частота виділення ентеровірусів із проб води
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лі спостерігалося з червня по
вересень, що закономірно ви�
переджувало на 1 місяць поча�
ток сезонного підвищення зах�
ворюваності на ентеровірусні
серозні менінгіти. При розслі�
дуванні спалаху серозних ме�
нінгітів, етіологічно пов'язаних з
вірусами Е11, Е6 та аденовіру�
сом, що спостерігався у 1998 р.
в одному з районів області
(захворіло 47 осіб), встановле�
но зв'язок більшої кількості ви�
падків захворювання з купан�
ням у відкритих водоймах за
10�14 днів до появи перших
симптомів. Додатковим під�
твердженням ролі води як фак�
тора передачі збудників є полі�
філетичний характер спалаху.

Прикладом водного спалаху
ентеровірусної інфекції у ближ�
ньому зарубіжжі є спалах у Ві�
тебську (Білорусь) 2001 року,
етіологічно пов'язаний з віру�
сом CV�В4 [5]. Він супроводжу�
вався різними клінічними про�
явами. Вірус було визначено у
пробах ліквору і ротопролинго�
вих змивах пацієнтів та у про�
бах питної води. Частота пози�
тивних проб питної води при
застосуванні культурального
методу дослідження становила
30%, методу PCR — 76,9%. Бу�
ло визначено нецитолітичні ен�
теровіруси, які, за даними ав�
торів, мали змінені біологічні
властивості. З нашої точки
зору, їх можна розглядати як
патогени з високим потенціа�
лом до тривалої персистенції,
особливо враховуючи, що се�
ред вірусів CV�В4, за літератур�
ними даними [24], зустрічають�
ся виражені діабетогенні варі�
анти з відповідними перси�
стентними властивостями. 

За нашими даними, протя�
гом окремих років спостері�
гався прямий сильний кореля�
ційний зв'язок між інтенсивні�
стю контамінації ентеровіру�
сами стічних вод у різних ре�

гіонах України та кількістю ви�
падків цукрового діабету 1�го
типу [3]. 

У системі епідеміологічного
нагляду за ентеровірусними
інфекціями вірусологічними
лабораторіями санітарно�
епідеміологічної служби за
останні 3 роки (2009�2012)
досліджено 12206 проб стіч�
них вод та ізольовано 248 шта�
мів HEV, що становило 2,02%
від кількості досліджених проб
(табл. 4). Низька частота виз�
начення ентеровірусів знач�
ною мірою зумовлена викори�
станням переважно культу�
рального методу, що не дозво�
ляє ідентифікувати більшість
вірусів CV�А та ентеровіруси
нових типів, для яких поки що
недоступні діагностичні сиро�
ватки. У такій ситуації просте�
жити серопейзаж циркулюю�
чих HEV можна лише частково,
і то за рахунок збільшення
кількості досліджуваних проб.
Зазначене свідчить про акту�
альність проблеми розвитку
санітарної вірусології для краї�
ни, вирішення якої дозволить
створити належну систему
епідеміологічного нагляду зі
зменшенням матеріальних та
технічних витрат, своєчасним
наданням прогнозів щодо ін�
тенсивності епідемічного про�
цесу, можливих клінічних про�
явів інфекції та з проведенням
запобіжних заходів.

Водночас 44,8% ізолятів бу�
ло ідентифіковано як віруси
CV�В, серед яких можна при�
пустити й наявність діабето�
генних варіантів. 19,8% від за�
гальної кількості штамів стано�
вили вакцинні поліовіруси. Ре�
зультати вірусологічного моні�
торингу стічних вод за цим по�
казником нині використову�
ються для додаткового під�
твердження статусу країни,
вільної від циркуляції "дикого"
поліовірусу. 

Висновки
1. Ентеровіруси людини є

поширеними збудниками,
стійкими до впливу чинників
довкілля, здатними виклика�
ти інфекційні захворювання з
тяжким клінічним перебігом
(зокрема з фатальними нас�
лідками або подальшою інва�
лідністю) та епідемічним по�
ширенням і можуть бути при�
чиною формування соматич�
ної патології. Нині ідентифі�
ковано 111 типів HEV, кіль�
кість яких постійно зростає,
що зумовлене достатньо
швидкими еволюційними змі�
нами їх (зокрема, за рахунок
частих рекомбінацій, впливу
соціальних факторів) та роз�
ширенням використання мо�
лекулярно�генетичних мето�
дів дослідження.

2. HEV визначають у воді усіх
видів використання (у тому чи�
слі й питній), що дозволяє роз�
глядати її як потенційний фак�
тор передачі цих збудників.
Частота виявлення HEV у про�
бах досліджуваної води та кон�
центрація їх варіюють залежно
від інтенсивності епідемічного
процесу та використаних ме�
тодів дослідження.

3. Моніторинг ентеровірусів
у стічних водах є допоміжним
елементом для підтвердження
статусу країни, вільної від цир�
куляції "дикого" поліовірусу, і
своєчасного виявлення цього
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Рік Кількість
досліджених проб

Кількість
виділених

штамів HEV
Поліовируси CV�В ЕCHO Нетиповані

агенти

абс % абс % абс % абс % абс %

2009 2434 83 3,41 14 0,58 40 1,64 29 1,19 0 0

2010 4472 64 1,43 17 0,38 31 0,69 16 0,36 0 0

2011 5300 101 1,90 18 0,34 40 0,75 38 0,72 5 0,09

Загалом 12206 248 2,02 49 0,4 111 0,90 83 0,68 5 0,04

Таблиця 4
Частота виділення ентеровірусів із стічних вод в Україні
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збудника у разі його завозу з
ендемічних територій.

4. Для України залишається
актуальним питання розвитку
санітарної вірусології, зокре�
ма для належного функціону�
вання системи епідеміологіч�
ного нагляду за ентерові�
русними інфекціями.
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