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Робота виконана у рамках держбюджетної теми
№ 1-294-15 «Структурно-функціональні особливості
природних мікробіоценозів та механізми біологічної
дії антимікробних препаратів».
Вступ. Гепатит – здавна відоме важке інфекційне
захворювання, що обумовлене інфікуванням вірусами гепатитів різних типів. Гепатит – це захворювання
з трансмісивним механізмом передачі, довгим інкубаційним періодом і ураженням печінки. Гепатит є
однією з найбільш небезпечних хвороб, що характеризується фатальністю наслідків і важко піддається
лікуванню [8,9].
Сьогодні в Україні склалася украй несприятлива
ситуація по гепатитах, особливо по вірусному гепатиту С: формування «епідемії наркоманії» і ризикована сексуальна поведінка молоді, особливо підлітків,
перетворюють медичну проблему парентеральних
вірусних гепатитів у соціальну [7].
Зараження вірусами гепатиту відбувається самими різними шляхами, тому дуже важливо здійснювати моніторинг поширення інфекції для розробки ефективних заходів профілактики [4, 9].
Метою роботи було визначити частоту виявлення вірусних гепатитів В і С серед донорів м. Дніпропетровськ.
Об’єкт і методи досліджень. Дослідження виконані на базі відділу лабораторної діагностики та
профілактики СНІД КЗ «Дніпропетровська обласна
станція переливання крові» (ДОСПК).
Об’єктом дослідження була частота виявлення вірусних гепатитів серед донорів м. Дніпропетровськ.
Предмет дослідження – сироватка крові осіб,
що є донорами крові та компонентів з осіб-родичів
близьких хворих, які проходять лікування у лікувальних закладах.
Протягом січня-лютого 2016 року було проведено обстеження 1362 зразків крові: донорів, які здали
кров на базі КЗ «Дніпропетровська обласна станція переливання крові» (ДОСПК), міська лікарня №
2 та міська лікарня № 4, Дніпропетровське клінічне
об’єднання швидкої медичної допомоги та спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1, на маркери
гепатитів В, С.
Наявність маркерів гепатитів В (поверхневий антиген вірусу гепатиту В HBsAg) і С (антитіла до віру-
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су гепатиту С) визначали шляхом імуноферментного
аналізу (ІФА). Використовували тест-набори для виявлення вірусних гепатитів В і С (ДіапрофМед, Україна) відповідно до інструкції виробника [5,6].
Результати дослідження та їх обговорення.
За січень-лютий 2016 року у відділі лабораторної
діагностики та профілактики СНІД ДОСПК було досліджено на вірусні гепатити В і С 1362 зразки сироватки крові від осіб, що є донорами, крові та її компонентів.
У результаті дослідження зразків біологічного
матеріалу з використанням тест-систем для імуноферментного аналізу (ІФА) встановлено, що загальна частота виявлення вірусного гепатиту С (HCV)
становила 1,17%, а вірусного гепатиту В (HBV) –
0,51% (табл.).
З представлених у таблиці даних можна побачити, що частота інфікування на вірусний гепатит
С була майже вдвічі більше ніж на вірусний гепатит
В, що особливо помітно по розподілу донорів у лікувальних закладах, де частота виявлення вірусного
гепатиту С (HCV) була в 2-6,6 рази вище, ніж інфікування на вірусний гепатит В (HВV). Найбільше інфікованих припадало на 4 міську лікарню, що є багатопрофільною. Найменше інфікованих виявлено у
Дніпропетровському клінічному об’єднанні швидкої
медичної допомоги. Відсоток інфікованих виявлених
серед донорів був вищим, ніж серед осіб, що здаваТаблиця.

Частота виявлення гепатитів в
обстежуваного контингенту за січеньлютий 2016 року
Лікувальний
заклад

Кількість
донорів

ДОСПК

989

Серопозитивні (абс./%)
HCV

HBV

7/0,7%

5/0,5%

2 м. л.

24

0

0

4 м. л.

183

6/3,3%

1/0,5%

ДКОШМД

100

1/1,0%

0

СБЛ 1

66

2/3,0%

1/1,5%

Примітка: ДОСПК – Дніпропетровська обласна станція
переливання крові; 2 м. л. – 2-га міська лікарня; 4 м. л. – 4-та міська
лікарня; ДКОШМД – Дніпропетровське клінічне об’єднання швидкої
медичної допомоги; СБЛ 1 – спеціалізована багатопрофільна
лікарня № 1.
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ли кров у лікарняних закладах, і становив 0,9% відповідно, частка інфікованих на вірусний гепатит С
(HCV) становила 0,7%, а на вірусний гепатит В (HВV)
– 0,5%.
Загальні визначені відсотки є нижчими порівняно з відомими даними по частоті виявлення вірусних
гепатитів серед населення великих міст. Вважається, що частота інфікування може сягати 6% [1,4].
Аналіз контингенту осіб з виявленими умовно позитивними результатами обстеженими на маркери
гепатитів В і С показав, що серед здорового контингенту донорів виявляються особи, які хворі або є носіями інфекційних захворювань (гепатити В, С).
Більша інфікованість серед чоловіків підтверджується й у інших джерелах [11,12]. Такий стан
здебільшого пояснюється тим, що чоловіки значно менш зважено відносяться до свого здоров’я
та часто нехтують правилами безпеки, у той час як
жінки більш відповідально ставляться до факторів
ризику зараження [2,3].
Стосовно вікової категорії, то переважання осіб
віком до 35 років також частково можна пояснити
тим, що молоді люди менше зважають на ризик інфікування і часто не дотримуються заходів безпеки, а
крім того, для даної вибірки взагалі було властивим
переважання молоді, яка склала найбільшу кількість
обстежених переважно з донорів [9].
Інфікування на вірусний гепатит С та інфекційний
процес можуть бути прихованими [3], тому вірусний

гепатит С (HCV) здебільшого визначали серед осіб,
які вважали себе здоровими. Для вірусного гепатиту
В менш типовий млявий перебіг і звичайно інфіковані звертаються по допомогу у лікарню [2]. Однак, у
ряді випадків може мати місце невиражена інфекція
і тому таких осіб виявляють випадково [10], що, вірогідно, мало місце у нашому дослідженні.
Висновки
1. При проведенні досліджень крові донорів на
базі лабораторії КЗ «Дніпропетровська обласна
станція переливання крові» з застосуванням методу
імуноферментного аналізу (ІФА) визначено, що частота виявлення вірусного гепатиту В (HBV) складає
0,51%, вірусного гепатиту С (HCV) складає 1,17%.
2. Показано, що на вірусний гепатит В (HВV) переважно інфікованими були умовно-здорові чоловіки – віком до 35 років – 71,4%.
Перспективи подальших досліджень. Частота
виявлення вірусних гепатитів В і С серед населення
м. Дніпропетровськ є доволі значною, а шляхи їх передачі почасти лишаються прихованими, тому слід
пам’ятати, що уникнення ризикованої поведінки
може стати важливим фактором профілактики зараження. Для розробки ж профілактичних заходів
особливого значення набувають моніторингові дослідження, які дозволяють визначити головні шляхи
поширення вірусів, а також встановити групи найбільшого ризику серед населення.
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УДК 578.7: 616.36-002.1
ПОШИРЕННЯ ГЕПАТИТІВ В І С СЕРЕД ДОНОРІВ У м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Денисенко А. С., Лавренова І. І., Сердюк А. А., Пінкаль О. О., Ткаченко О. В., Вінніков А. І.
Резюме. Поширення гепатитів серед потенційних донорів та інших осіб, що представляють населення
м. Дніпропетровськ, становить доволі значну проблему. Метою роботи було визначити частоту виявлення
вірусних гепатитів В і С серед населення м. Дніпропетровськ. На базі лабораторії КЗ «Дніпропетровська
обласна станція переливання крові» з застосуванням методу імуноферментного аналізу визначено, що частота виявлення збудника вірусного гепатиту В (HBV) склала 0,51%, антитіл до вірусного гепатиту С (HCV) –
1,17%. На вірусний гепатит С більше інфікованих було серед чоловіків – 75%, віком до 35 років – 62,5%. На
вірусний гепатит В переважно інфікованими були чоловіки віком до 35 років – 71,4%.
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Ключові слова: гепатит В, гепатит С, моніторинг, донори.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕПАТИТОВ В И С СРЕДИ ДОНОРОВ В г. ДНЕПРОПЕТРОВСК
Денисенко А. С., Лавренова И. И., Сердюк А. А., Пинкаль О. А., Ткаченко Е. В., Винников А. И.
Резюме. Распространение гепатитов среди потенциальных доноров и других лиц, представляющих население г. Днепропетровск, составляет довольно значительную проблему. Целью работы было определить
частоту выявления вирусных гепатитов В и С среди населения г. Днепропетровска. На базе лаборатории
КУ «Днепропетровская областная станция переливания крови» с применением метода иммуноферментного анализа определено, что частота выявления вирусного гепатита В (HBV) составила 0,51%, вирусного
гепатита С (HCV) – 1,17%. Инфицированных HCV было больше среди мужчин – 75%, в возрасте до 35 лет –
62,5%. Инфицированными HВV преимущественно были мужчины в возрасте до 35 лет – 71,4%.
Ключевые слова: гепатит В, гепатит С, мониторинг, доноры.
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THE SPREADING OF HEPATITIS B AND C AMONG DONORS OF DNIPROPETROVSK CITY
Denysenko А. S., Lavrenova І. І., Serdyuk А. А., Pinkal О. А., Tkachenko Е. V., Vinnikov А. І.
Abstract. Hepatitis is long been known severe infectious disease caused by infection with hepatitis viruses of
different types. Hepatitis are the disease with transmissible mechanism of infection, long incubation period caused
the lesions of liver. Hepatitis is one of the most dangerous diseases characterized by fatality consequences and
difficult to treat. Nowadays in Ukraine there is a very unfortunate situation with hepatitis, especially hepatitis C that
coincide with forming of «drug epidemy» and risky sexual behaviour of young people, especially teenagers, that
transform medical problem of parenteral viral hepatitis to a great social problem. Infection by hepatitis have a variety ways, so it is important to monitor the spread of it to the development of effective prevention measures. The
spread of hepatitis among potential donors and others who represent the population of Dnipropetrovsk city is rather
significant problem.
The aim of research was to determine the incidence of viral hepatitis B and C among the population Dnipropetrovsk city. The object of the research was the incidence of viral hepatitis in the population Dnipropetrovsk city. Subject
of research are the samples of blood serum of people – potential donors and blood of volunteers and persons of
surveyed groups.
In January-February 2016, 1362 of blood samples from potential donors and 989 samples of patients of medical
institutions of the city (city hospital № 2 – 24 persons and № 4 – 183 persons, Dnipropetrovsk clinical association
Ambulance – 100 persons and specialized multidisciplinary hospital № 1 – 66 persons) which had suspected infection by hepatitis B and C viruses. The presence of markers of hepatitis B (surface antigen of hepatitis B virus HBsAg)
and C (antibodies to hepatitis C virus) was determined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The commercial test kits (DiaprofMed, Ukraine) for the detection of viral hepatitis B and C were used.
In the laboratory of SO «Dnipropetrovsk regional station of blood transfusion» by method of ELISA were determined that the incidence of hepatitis B (HBV) was 0.51%, hepatitis C (HCV) – 1,17%. An analysis of contingent of
surveyed persons with established hepatitis showed that most of them belonged to social welfare group, that were
conditionally healthy persons (donors) or human which had a pathology that is not associated with any risk. Majority
of HCV infected were men – 75%, younger of 35 years – 62.5%. Majority of HCV infected were also men younger of
35 – 71.4%. This results are confirmed by known data. This condition is mostly due to the fact that men are much
less reasonably related to the health and safety rules are often neglected, while women are more responsible attitude to risk factors of infection. About the age categories, the prevalence of persons younger than 35 years and
partly due to the fact that young people are less into account the risk of infection and often do not follow safety
measures, and in order for this sample was generally characteristic predominance of young people who made up
the largest number of surveyed persons, mostly among donors.
The frequency of viral hepatitis B and C among the population Dnipropetrovsk city is rather large, and ways of
transmission remain somewhat hidden, so keep in mind that avoiding risk behaviour may be an important factor in
the prevention of infection. For the develop of preventive measures are particularly important to make a monitoring
studies for determining of the main ways of viruses spread, and establish the groups of major risk among population.
Keywords: hepatitis B, hepatitis C, monitoring, donors.
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