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У запропонованій статті розкрито суть проблеми лептоспірозу на території України та Буковини. Також розкрито 

основні особливості етіології, епідеміології лептоспірозу. Звернено увагу на те, що Чернівецька область являється 

ендемічною зоною по лептоспірозу, де найбільш частим джерелом інфекції являються гризуни. Надані дані аналізу 

захворюваності лептоспірозом за 2012-2017 роки, проведеного шляхом обробки показників захворюваності за 

нормативними документами галузевої звітності санітарно-епідемічної служби. Крім того, наведені дані 

ураженості лептоспірозом гризунів на території Чернівецької області та особливості географічного поширення 

даного захворювання, показана тенденція до підвищення рівня захворювання лептоспірозом за останні роки, 

ураження гризунів сероваром лептоспір, який викликає найбільш важкі форми перебігу лептоспірозу, які призводять 

до розвитку важких ускладнень в організмі пацієнта та летального наслідку. 
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Постановка проблеми. Лептоспіроз являєть-

ся бактеріальним захворюванням, яке зустрі-

чається серед людей та тварин (зооноз). Люди 

заражаються лептоспірами у результаті безпосе-

реднього контакту з сечею інфікованих тварин 

або контакту з навколишнім середовищем, заб-

рудненим випорожненнями тварин (наприклад, 

поверхневим грунтом, рослинами). Хворобо-

творні мікроорганізми зустрічаються у різних як 

диких, так і домашніх тварин, включаючи гризу-

нів, комахоїдних тварин, собак, велику рогату 

худобу, свиней та коней. Лептоспіри можуть 

проникати в організм через порізи та поранення 

шкіри та слизову оболонку очей, носа та рота. 

Передача від людини до людини відбувається 

вкрай рідко. 

Проблема лептоспірозу на території 

Чернівецької області на даний момент актуальна 

та відкрита у зв'язку з тим, що Буковина – 

ендемічна зона по лептоспірозу. Щорічно серед 

населення даної території зустрічаєються 

поодинокі та групові спалахи лептоспірозу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз нормативних документів та даних 

новітніх досліджень засвідчив, що лептоспіроз 

– небезпечне захворювання, яке без 

своєчасного проведення комплексного 

лікування призводить до ураження серця 

(лептоспірозний міокардит), дихальних шляхів, 

нервової системи з розвитком менінгіту або 

поліневриту, нирок з виникненням ниркової 

недостатності, яка може призвести до 

летального наслідку.  

Епізоотичний та епідемічний процеси 

лептоспірозу потребує безперервного контролю. 

Вивчення потребує як тенденція до прогресування 

даного захворювання, так і умови формування 

територій та груп населення підвищеного ризику, 

особливості та причини зміни етіологічної 

структури захворюваності [1-3]. 

Метою статті є аналіз захворюваності 

лептоспірозом на території України та у 

Чернівецькій області за 2012–2017 роки; 

дослідження особливостей географічного 

поширення лептоспірозу на території 

Чернівецької області. 

Виклад основного матеріалу. На території 

України лептоспіроз являється найбільш 

важливою зоонозною інфекцією з широко 

поширеними природними та антропургічними 

вогнищами, які являють собою постійну 

небезпеку  для здоров'я населення.  

Розглядаючи питання етіології та патогенезу 

лептоспірозу, необхідно зазначити, що збудни-
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ки даного захворювання відносяться до роду 

Leptospira, серед яких існує 200 патогенних 

серотипів та 23 серогруп. Представники даних 

мікроорганізмів відрізняються між собою за 

антигенною структурою. На території України 

розповсюджені 13 серогруп лептоспір, основне 

значення в епідеміологічному відношенні 

мають L. icterohaemorrhagiае, L. grippotyphosa, L. 

роmoпа, L. canicola, L. hebdomadis, L. taras ovi.  

За морфологічними властивостями 

лептоспіри незначних розмірів, спіралевидної 

форми, володіють здатністю рухатися. Дрібні 

розміри збудників пояснюють можливість їх 

накопичення у просвіті звивистих канальців 

нирок, а можливість рухатися дозволяє долати 

бар'єри шкірних покривів та слизових оболонок 

при проникненні в організм людини. 

При руйнуванні лептоспір в організмі людини 

виділяється ендогенний токсин, який відіграє 

основну роль у патогенезі захворювання. Крім 

того, до факторів патогенності відноситься 

здатність лептоспір до адгезії на ендотелії 

капілярів та еритроцитів, а також агресивні 

субстанції – гіалуронідаза, фібринолізин, 

гемолізин, лецитиназа, цитопатогенні фактори, 

термолабільні та термостабільні токсичні 

речовини (токсичні метаболіти) [5]. 

Під час дослідження були проаналізовані 

нормативні документи галузевої звітності 

санітарно-епідеміологічної служби України. За 

останні 5 років спостерігається стійка 

тенденція до росту показників захворюваності 

на лептоспіроз (темп приросту склав 40,6%). 

Кількість хворих на лептоспіроз збільшилася з 

397 у 2013 році (інтенсивний показник – 0,82 на 

100 тис.) до 729 випадків у 2014 році 

(інтенсивний показник – 1,52 на 100 тис.). 

доволі високим залишається показник 

смертності від даної патології: у 2007 р. він 

склав 0,11 на 100 тис. (11,6%), а у роки 

підвищеної захворюваності в окремих регіонах 

він досягав 0,6-0,8 на 100 тис. населення. 

На території України в етіологічній 

структурі лептоспірозу переважають 

лептоспіри 5 серогруп:  Icterohaemorrhagiae, 

Grippotyphosa, Pomona, Canicola, Hebdomadis 

[4]. На основі аналізу документації виявлено, 

що за останні роки найбільшу (67,8-75,3%) 

питому вагу мали лептоспіри серогрупи 

Icterohaemorrhagiaе, які здатні викликати 

надзвичайно важкі форми захворювання з 

високою летальністю.  

Захворюваність лептоспірозом на сучасному 

етапі має спорадичний характер, але в окремі 

роки зазначаються групові захворювання та 

незначні спалахи інфекції.  

Результати епідеміологічного дослідження 

свідчать про те, що основним джерелом 

лептоспірозу являються дрібні ссавці – вище 

70%, сільськогосподарські та домашні тварини 

– біля 100%. Важлива роль у підтримці інфекції 

у природних та антропургічних вогнищах нале-

жить гризунам (сірі та чорні пацюки, польові 

миші). Серед тварин періодично виникають 

епізоотії, під час яких захворювання може пере-

бігати гостро та важко та призводить до смерті 

тварин. Однак, виявляється, що інфекція часто 

набуває хронічну форму, що супроводжується 

тривалим виділенням лептоспір у зовнішнє 

середовище, що становить загрозу зараження 

населення та розповсюдженням захворювання.  

Основними шляхами передачі лептоспірозу 

на території України являються: водний – вище 

45% (купання, рибалка, сільськогосподарські 

роботи на вологих територіях), контактний – 

біля 40%, харчовий – 8%. 

У результаті аналізу даних відділення 

особливо небезпечних інфекцій державної 

установи «Чернівецький обласний лабораторний 

центр МОЗ України» виявлено, що у 2012–2017 

роках було обстежено 235 хворих та осіб з 

підозрою на лептоспіроз, у 57 з яких лабораторно 

виділено збудник лептоспірозу, що становить 

24,2 % від загального числа обстежених. Пік 

захворюваності на лептоспіроз припав на 2017 

рік: з 28 обстежених осіб – 11 позитивних 

результатів (39,2 %). Підйом захворюваності на 

лептоспіроз спостерігався у 2014 році (35,7 % 

обстежених) з наступним зменшенням показників 

у 2015 та 2016 роках (21,6 % та 17,6 % відповідно). 

Етіологічно здебільшого виявляється 

L. Icterohaemorrhagiae (33,3 % у 2012–2014 рр., 

100 % у 2015 р., 33,3 % у 2016 р. та 45,5 % у 

2017 р.). Беручи до уваги джерело збудника, а саме 

мишовидних гризунів, за 2012–2017 роки було 

доставлено до лабораторії та обстежено на 

лептоспіроз 4427 гризунів, у 231 з яких (5,2 %) 

виявлено збудник лептоспірозу з переважанням 

L. Icterohaemorrhagiae та L. Pomona.  

Під час аналізу територіального розподілу 

поширення лептоспірозу за районами 

Чернівецької області виявлено зони підвищеного, 

високого та дуже високого рівня захворюваності.  
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Висновки.  

1. На території України лептоспіроз 

залишається найбільш важливою зоонозною 

інфекцією, яка має тенденцію до періодичного 

зростання захворюваності 

2. Основна етіологічна роль у розвитку 

лептоспірозу належить лептоспірам серовару 

Icterohaemorrhagiae, які викликають дуже важкі 

ураження організму та високу летальність  

3. Розповсюдженню захворюваності на 

лептоспіроз у Чернівецькій області сприяє 

розвиток сільського та водного господарства, який 

створює сприятливі умови для розмноження 

основного джерела збудника – гризунів 

4. Зростання захворюваності 

спостерігається у літньо-осінній період у 

зв'язку з активацією природних та 

антропургічних осередків 

5. Наявність зон підвищеного, високого та 

дуже високого рівня захворюваності зумовлена 

слабокислими та нейтральними властивостями 

ґрунтів, які найсприятливіші для розмноження 

лептоспір. 

 

 

Література  

1. Случай повторного лептоспироза / С.О. Майорова, Н.А. Стоянова, Н.К. Токаревич // 

Клиническая медицина - 2007. - №3. - С. 71-72.  

2. Сокол А.М. Особдивості клініки і діагностики бежовтяничних форм лептоспірозу на 

сучасному етап / А.М. Сокол, В.Д. Москалюк, Ю.О. Рандюк // Буковинський медичний вісник – 

2008. – Т.12. №3. – С. 30-32.  

3. Лептоспирозы / В.И. Лучшев, В.В. Лебедев, С.Н. Жаров и др. // Российский медицинский 

журнал – 2009. – №4. – С. 47-49. 

4. Бернасовская Е.П., Угрюмов Б.Я., Вовк А.Д. и др. Лептоспирозы. - К.: Здоров’я, 1986. - 152 с.  

5. Антонова Т.В. Лептоспироз и острая почечная недостаточность// Нефрология. - Т. 9, № 1. -С. 20-28.  

 
Савчук Г. П., Кошелева Н. В., Добында И. Р., 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕПТОСПИРОЗА НА ТЕРИТОРИИ УКРАИНЫ И НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012-2017 ГГ. 

У предложенной статьи раскрыто суть проблемы лептоспироза на территории Украины и Букковины. Также 

раскрыто основные особенности этиологии, эпидемиологии лептоспироза.  Обращено внимание на то, что 

Черновицкая область является эндемической зоной по поводу лептоспироза, где наиболее частым источником 

инфекции являются грызуны.  Приведенные данные анализа заболеваемости на лептоспироз за 2012-2017 гг., 

проведенного с помощью обработки показателей заболеваемости за нормативными документами отраслевой 

отчетности санитарно-эпидемической службы. Кроме того, приведены данные заражения лептоспирозом грызунов 

на территории Черновицкой области и особенности географического распространения этого заболевания, показана 

тенденция к повышению уровня заболеваемости лептоспирозом за последние годы, поражение грызунов сероваром 

лептоспор, который вызывает наиболее тяжелые формы заболевания, которые приводят к сложным осложнениям 

в организме пациента и летального исхода. 

Ключевые слова: «лептоспироз», «лептоспиры», «заболеваемость», «поражение», «сезонность» 

 

Savchuk G. B.,   Kosheleva N.V., Dobinda I. R.,  

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF LEPTOSPIROSIS IN THE TERRITORY OF UKRAINE AND IN THE 

TERRITORY OF CHERNIVTSI REGION FOR 2012-2017 YEARS. 

The article deals with the essence of the problem of leptospirosis in the territory of Ukraine and Bukovina. The main features 

of etiology, epidemiology of leptospirosis are also disclosed. Attention is drawn to the fact that the Chernivtsi region is an 

endemic zone for leptospirosis, where the most frequent source of infection are rodents. The data on the analysis of the morbidity 

of leptospirosis in 2012-2017 years, conducted by the treatment of indicators of morbidity under the regulatory documents of 

sectoral reporting of the sanitary-epidemiological service, is provided. n addition, the data on lesions of leptospirosis in rodents 

in the Chernivtsi region and the peculiarities of the geographical distribution of this disease are shown, the tendency towards 

an increase in the level of the disease by leptospirosis in recent years, the damage of rodents by serovar, leptospira, which 

causes the most severe forms of the course of leptospirosis, which lead to the development of severe complications in the body 

of the patient and the lethal effect. 

Key words: "leptospirosis", "leptospirosis", "morbidity", "infectiveness", "seasonality" 

 

  

 

 

 


