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АНАЛІЗ РИЗИКІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СКАЗУ 
В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

Чумаченко Т. О. 
доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри епідеміології 

Харківський національний медичний університет 

Макарова В. І. 
асистент кафедри епідеміології 

Харківський національний медичний університет 
м. Харків, Україна 

Сказ є однією з найдавніших н е б е з п е ч н і інфекцій тварин та людей, яка 
завжди закінчується летально через декілька днів після появи перших клініч-
них ознак захворювання. З 1885 року використовується специфічна профілак-
тика сказу у людей, протеза даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 
(ВООЗ) від сказу в сучасному світі щорічно вмирає близько 60 тисяч людей 
[1]. Дана ситуація обумовлена, в першу чергу, недостатнім обсягом вакцина-
ції проти сказу теплокровних хижих та домашніх тварин - резервуарів та 
джерел збудника хвороби, збільшенням кількості здичавілих тварин, несвоє-
часним доступом постраждалих від укусів осіб до після контактної профілак-
тики (ПКП) сказу та її вартістю. Тому, найбільша кількість летальних випад-
ків реєструється в економічно нерозвинених країнах, де існує дефіцит коштів 
для впровадження соціальних програм та програм по збереженню громадсь-
кого здоров'я [2]. 

Біологічна небезпека сказу пов'язана з контактами людей та тварин. Найбі-
льша загроза походить від домашніх тварин через спільність життя людей та 
тварин, проте зараз багато диких тварин утримуються як домашні - їжаки, 
тхори, єноти, скунси, білки, лисиці, вовки тощо які є резервуарами та поте-
нційними джерелами вірусу сказу. Володарі домашніх тварин не завжди пра-
вильно оцінюють поведінку тварин, не чекають від них агресії, не звертають 
уваги на укуси та подряпини, тому несвоєчасно звертаються за медичною до-
помогою. Між тим існує ризик інфікування тварин вірусом сказу під час про-
гулянок при контактах з синантропними гризунами (щурами) або із дикими 
тваринами, що не беруть до уваги люди, які утримують домашніх тварин. 

Мета дослідження. Оцінити ризики розповсюдження сказу в Харківському 
регіоні України. 

Матеріали та методи. За офіційними даними державної установи (ДУ) 
«Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я 
України» проведено аналіз епізоотичної та епідемічної ситуації щодо сказу в 
Харківському регіоні України за період 2015 - 2 0 1 7 роки. 
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Результати дослідження. До країн, які є ензоотичними щодо сказу тварин, 
входить У країна. У 2017 році в Україні було зареєстровано 1300 випадків ска-
зу тварин та 2 випадки сказу людей, в 2016 році на сказ захворіли 2 людей, а в 
2015 році кількість захворілих склала 4 особи [2]. 

При проведенні ретроспективного аналізу епізоотологічної ситуації щодо 
сказу в Харківському регіоні України за період спостереження встановлено, 
що кількість випадків сказу тварин постійно збільшувалась. Так, у 2015 році 
було виявлено 66 тварин зі сказом, у 2016 році кількість таких тварин збіль-
шилась в 1,8 рази і склала 118, в 2017 році відбулося збільшення випадків 
сказу тварин в 1,1 рази проти попереднього року, сказ було діагностовано у 
126 тварин. 

Природні умови в Харківській області України - лісостепова зона, різнома-
нітність теплокровних ссавців (польові миші, ховрахи, ласки, куниці, тхори, 
бобри, єнотоподібні собаки, зайці, їжаки, лисиці, вовки та інші), в тому числі і 
м'ясоїдних хижих-сприяють формуванню осередків сказу природного типу. 
У 2016 році випадки захворювання тварин на сказ було виявлено у 92 населе-
них пунктах 24 районів області та у м. Харкові, у 2017 році кількість адмініс-
тративних територій, де встановлено випадки сказу тварин, склала 105 у 
25 районах Харківської області та у м. Харкові. 

При аналізі структури захворілих на сказ тварин звертає увагу той факт, що 
одночасно з активізацією природних осередків сказу формуються антропургі-І 
чні осередки, пов'язані з випадками сказу серед синантропних гризунів (щу-
рів), також у епізоотологічний процес все частіше залучаються домашні тва-
рини, що можна пояснити зменшенням охоплення плановою вакцинацією! 
проти сказу саме домашніх тварин із-за відмов їх володарів. 

У 2015 році найбільша кількість випадків сказу встановлена серед лисиць -
19 (28,8 % від усіх захворілих тварин), котів та собак - по 18 випадків (відповід-! 
но по 27,3 %). У 2016 році збільшилась кількість захворілих тварин та змінилась! 
їх структура. Серед захворілих тварин переважали коти - 39,0% (46 особин), на 
другому місці були лисиці - 41 особина, їх питома вага склала 34,7 %, третє ран-
гове міс це належал о собакам-22 випадки (18,6 %). Також у 2016 році було за-
реєстровано випадки сказу в інших хижих тварин, серед яких частка єнотоподі-
бних собак (3 особини) дорівнювала 2,5 %, куниць (2 особини) - 1,7 %, їжаків 
(1 особина)-0 ,8% та серед великої рогатої худоби (ВХР) - 0,8 % випадків та 
серед малої рогатої худоби (МХР) - 2,5 % випадків. В 2017 році ця тенденція в 
структурі захворілих на сказ тварин збереглася. Найбільша кількість випадків 
сказу зареєстрована у котів (50 особин), що склало 39,7 % серед усіх захворілих^ 
тварин. Також було виявлено однакову кількість випадків сказу серед лисиць таї 
собак - по 26 особин (20,6 %), відсоток скажених лисиць зменшився на 22,4 %, а 
скажених собак збільшився на 15,4 %. Звертає увагу той факт, що збільшилась^ 
кількість випадків сказу серед єнотоподібних собак та ВРХ - по 9 тварин, їх пи-І 
томавагадорівнювалапо7,1 %, відсоток захворілих серед МРХ залишився не-
змінним - 1 , 7 %. Також у 2017 році було зареєстровано по одному випадку сказу 
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сказ тварин склала по 0,8 %. 

Аналіз епідемічної ситуації показав щорічне збільшення кількості людей, 
які мали контакти та були покусані, подряпані або обслинені скаженими тва-
ринами. У 2015 році такі контакти мали 85 осіб, в 2016 році їх кількість збі-
льшилась на 41 % т а досягла 144 особи, у 2017 році 203 особи контактували зі 
скаженими тваринами, що на 29,1 % частіше, ніж в попередній рік. 
В 2015 році зареєстровано 1 випадок захворювання та смерті людини від ска-
зу, інтенсивний (інт.) показник на 100 тис. населення склав 0,04, у 2016 році 
та 2017 році випадків сказу у людей не було діагностовано. 

Єдиним надійним засобом попередження сказу у людей, які зазнали контакту 
з скаженою твариною, є ПКП, до якої входить місцева обробка рани та введення 
антирабічноївакцини з антирабічним імуноглобуліном абобез нього за показа-
ми. У 2015 році до лікувально - профілактичних закладів (ЛПУ) звернулись 
4103 постраждапих від укусів тварин людей, інт. показник склав 150,4 на 
100 тис. населення, антирабічне лікування було призначено 17,3 % осіб. 
У 2016 році кількість звернень до ЛПУ для проведення ПКП зменшилась у по-
рівнянні з попереднім роком до 3895, а інт. показник дорівнював 143,4 на 
100 тис. населення, при цьому тільки 13,3 % постраждапих (517 осіб) потребу-
вали проведення курсу антирабіч ного лікування. У 2017 році інт. показник тих, 
хто звернувся за медичною допомогою з приводу нападу тварин, встановлено на 
рівні 2015 року - 150,4 на 100 тис. населення, всього зареєстровано 4064 таких 
осіб, з них 702 (17,3 % від усіх постраждапих), було показано проведення ПКП 
сказу. Кожного року певна частка постраждалого від укусів тварин населення, 
відмовляється від антирабічного лікування, що свідчить про недостатню інфор-
мованість населення щодо наслідків такої відмови та недооцінки ризиків для 
власного здоров'я та життя. Так, у 2016 році питома вага таких осіб склала 
7,2 %, а у 2017 році - 4,3 %, тобто 37 та 30 осіб відповідно. 

Звертає увагу позитивна динаміка зменшення відсотку постраждапих людей 
при контактах з здичавілими та бродячими тваринами - від 24,2 % у 2015 році, 
до 22,4% (873 особи) у 2016 році, та до 21,6 % (878 людей) у 2017 році, що мо-
жна пояснити, з одного боку, організацією та проведенням роботи з такими тва-
ринами в Харківській області- їх відловлюють, стерилізують, вакцинують про-
ти сказу у притулку для тварин та повертають до їх звичайного середовища, що 
призводить до природного зменшення їх кількості, а, з іншого боку, настороже-
ністю людей у відношенні до бродячих тварин. Проте, відсоток людей, які пост-
раждали від тварин, які мають хазяїв, дуже високий - 70 %, що свідчить про не-
дооцінку ризиків контакту з домашнім и тваринами та порушення правил безпе-
чного та відповідального утримання домашніх тварин. 

Висновки. Таким чином встановлено, що Харківський регіон України є 
природньоосередковою зоною щодо сказу з напруженою епізоотологічною 
ситуацією, що підвищує ризики інфікування для мешканців цієї області. Для 
покращення епізоотологічної та епідемічної ситуації потрібні управлінські 
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рішення в сфері безпечного та відповідального утримання домашніх тварин, 
що включає їх обов'язкову реєстрацію, вакцинацію проти сказу, дотримання 
правил вигулу та перевезення тварин у громадському транспорті, обмеження 
по розведенню з юридичною відповідальністю за порушення цих правил; ор-
ганізацію роботи зі здичавілими та безпритульними тваринами тощо. Для 
зменшення циркуляції вірусу сказу в природних осередках необхідна вакци-
нація диких тварин. Слід активізувати просвітницьку роботу з населенням по 
роз'ясненню ризиків інфікування вірусом сказу при контактах з тваринами, 
алгоритму дії під час нападу тварини та первинної допомоги при цьому, ри-
зиків для здоров'я та життя при відмові від антирабічного лікування тощо. Ці 
аспекти необхідно ураховувати при створенні національного плану боротьби 
зі сказом в Україні на основі Глобального стратегічного плану ВООЗ «0 до 
30», тобто елімінації сказу людей до 2030 року та концепції ВООЗ «Єдине 
здоров'я». » 
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