Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу спричиняє скорочення тривалості життя, зростання обсягу
медичних послуг, загострення проблем бідності, соціальної нерівності, сирітства.
В Україні зареєстровано епідемії ВІЛ та туберкульозу,
склалася загрозлива епідемічна ситуація щодо поширення
вірусних гепатитів та захворювань, що передаються статевим шляхом.
Найбільш вразливою категорією населення є соціально дезадаптовані особи, до яких, в першу чергу, можна віднести осіб,
взятих під варту, та засуджених. В умовах громадської системи
охорони здоров’я дезадаптовані особи мають обмежений доступ до якісної медичної допомоги.
Високий рівень захворюваності на ВІЛ, туберкульоз, ЗПСШ
серед засуджених відображає та зумовлений поширення інфекційних хвороб у громадському суспільстві. В умовах виправних
закладів існує реальна можливість надання кваліфікованої медичної допомоги, лікування інфекційних хвороб.
Концентрація хворих на туберкульоз, ВІЛ, гепатити в установах пенітенціарної системи зумовлює високий ризик інфікування для співробітників виправних закладів під час виконання
ними професійних обов’язків.
Навчальний посібник створено для медичних працівників,
викладачів навчальних закладів, спеціалістів департаменту, залучених до організації та проведення службової підготовки з
питань охорони здоров’я. Даний посібник має за мету підвищення рівня поінформованості співробітників Департаменту
щодо профілактики ВІЛ, туберкульозу, ЗПСШ, гепатитів, синдрому професійного вигорання, роз’яснення прав, соціальних
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гарантій, обов’язків та відповідальності персоналу органів та установ виконання покарань, а також осіб, взятих під варту, та засуджених у сфері
соціально небезпечних захворювань.
Навчальний посібник був створений завдяки праці та досвіду групи
видатних спеціалістів Державного Департаменту з питань виконання покарань України.
У робочу групу увійшли:
Живаго С.Б – кандидат медичних наук, начальник управління охорони здоров’я Департаменту
Мацько С.Б. – старший інспектор відділу професійної підготовки кадрів управління кадрів Департаменту
Кожан Н.Є. – кандидат медичних наначальник санітарно-епідеміоло
гічного відділу управління охорони здоров’я Департаменту
Передереєва Н.О. – начальник Дніпродзержинського училища професійної підготовки кадрів кримінально-виконавчої служби
Процюк Р.Г. – професор, доктор медичних наук Національного медичного університету ім.. Богомольця;
Мандра В.І. – начальник циклу психолого-педагогічних дисциплін Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної
кримінально-виконавчої служби України
Чебоненко С.О. – кандидат педагогічних наук, начальник циклу педагогіки та психології Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань
Ахмеров О.Ю. – кандидат фізико-математичних наук, Віце-президент,
виконавчий директор МБО РЦ «Ступені», практичний психолог;
Кульчинський Ю.О. – заступник начальника відділу організації охорони здоров’я управління охорони здоров’я Департаменту
Гончаров Г.А. – начальник сектору медичного обслуговування та
контролю за санітарно-епідемічним станом управління департаменту в
Луганській області;
Злобинець М.В. – головний спеціаліст відділу організації охорони
здоров’я управління охорони здоров’я Департаменту
Артюшкіна Л.А. – старший інспектор відділу організації охорони;
Винничук Л.Р. – лікар-інфекціоніст лікувального закладу при Збражській ВК№ 63 управління Департаменту в Тернопільській області;
Агафонова М.М. – начальник медичної частини ОВК №14 управління
Департаменту в Одеській області,
Дубейко М.М. – головний спеціаліст – лікар санітарно-епідеміологіч
ного відділу Управління охорони здоров’я Департаменту;
Хведчук В.В. – начальник відділу організації психологічної роботи
управління соціально-виховної та психологічної роботи Департаменту
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Романенко І.П. – заступник начальника санітарно-епідеміологічного
відділу управління охорони здоров’я Департаменту
Кінаш О.М. – перший заступник начальника Дніпродзержинського училища професійної підготовки кадрів кримінально-виконавчої
служби
Калашник Н.С. – кандидат юридичних наук, старший інспектор з виховної та психологічної роботи відділу кадрів управління Департаменту
в Запорізькій області
Рожко Р.П. – старший юрисконсульт відділу правового забезпечення;
Авторський колектив висловлює подяку провідним науковцям
України, які внесли вагомий вклад в створення посібника та надали рецензії на відповідні розділи.
В цій роботі прийняли участь:
Калашник Н.Г. – доктор педагогічних наук, заступник Голови Державного Департаменту з питань виконання покарань України;
Коган Б.Г. – доктор медичних наук, професор, завідувач консультативної клініки Олександрійської клінічної лікарні м. Києва;
Петренко В.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
фтизіатрії Національного Медичного університету ім. О.О.Богомольця;
Ревенок О.А. – доктор медичних наук, завідувач відділу наукових проблем судово-психіатричних експертиз залежних станів Українського
науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України;
Солдатенкова О.В. – лікар вищої категорії, консультант з лікування
хворих на ВІЛ/СНІД Українського центру профілактик та боротьби зі
СНІДом МОЗ України;
Трихліб В.І. – кандидат медичних наук, полковник медичної служби,
Головний інфекціоніст МО України, начальник клініки інфекційних захворювань Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ»;
Харченко Є.М. – доктор медичних наук, професор, академік АН ВО
України, провідний науковий співробітник відділу соціальної та екстремальної психіатрії Українського науково - дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.
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Глава I.

ВІЛ-інфекція — захворювання, спричинене вірусом імунодефіциту людини. Історія поширення ВІЛ-інфекції нараховує
більш ніж 25 років. За цей час ВІЛ-інфекція перейшла з категорії
швидкоплинних летальних захворювань в хронічну хворобу.
В травні 1981 р. були зареєстровані випадки пневмоцистної
пневмонії, саркоми Капоші та інших опортуністичних хвороб
у молодих чоловіків — гомосексуалів. Через кілька років було
з’ясовано, що причиною захворювання був вірус імунодефіциту людини типу 1 (ВІЛ1) (Barre Sinoussi, Luk Montagnier 1983;
Broder, 1984; Gallo, 1984).
За даними UNAIDS, в 2007 р. кількість людей, які живуть з ВІЛ,
у світі склала 33,2 млн, було зареєстровано 2,5 млн нових випадків
інфікування ВІЛ, з них дітей до 15 років — 420 тис. Кількість смертей від СНІДу склала 2,1 млн, з них дітей до 15 років — 330 тис.
У Східній Європі та Центральній Азії тільки в 2007 році було
інфіковано 150 тис. осіб, загальна кількість людей, які живуть
з ВІЛ, склала 1,6 млн. осіб.
Майже 90% вперше зареєстрованих випадків ВІЛ у цьому регіоні сталося в 2006 р. в двох країнах — Росії (66%) та Україні (21%).

Ситуація з ВІЛ-інфекцією в Україні
Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні продовжує поширюватися.
Зростає число ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на СНІД та померлих від хвороб, обумовлених ВІЛ.
За накопичувальним підсумком, з 1987 р. до 01.01.2009 р.
в Україні офіційно зареєстровано 141 277 ВІЛ-інфікованих громадян, у т. ч. 26 804 хворих на СНІД. Померло від захворювань,
зумовлених СНІДом, 15 200 хворих.
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На 01.01.2009 р. під диспансерним наглядом в Україні перебувало 91
717 ВІЛ-інфікованих осіб, у т. ч. 10 410 хворих на СНІД. Показник поширеності ВІЛ-інфекції становить 198,6 на 100 тис. населення.
Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції, як і раніше, залишаються
в Дніпропетровській ( 455,2 на 100 тис. населення), Одеській (454,0), Донецькій (442,9), Миколаївській (434,3) областях, м. Севастополі (334,8)
та АР Крим (268,6).
Число вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції з 1999 р. зростає щорічно. У 2008 р. в країні зареєстровано 18 963 нових випадків ВІЛінфекції серед громадян України, у 2007 р. число таких випадків складало
17 669, у 2006 р. — 16 078.
Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію в Україні в 2008 р. становить 40,9 на 100 тис. населення проти 38,0 у 2007 р. та 34,4 у 2006 р.
Внаслідок впровадження широкомасштабної антиретровірусної терапії за результатами 2007 р. в країні вперше було зареєстровано зниження рівня захворюваності на СНІД з 10,1 на 100 тис. населення в 2006 р.
до 9,8 на 100 тис. населення в 2007 р.
Позитивна тенденція до зниження кількості нових випадків СНІДу відмічається і в 2008 р.: зареєстровано 4 380 нових випадків захворювання
на СНІД, у тому числі — 74 серед дітей віком до 14 років ( у 2007 р. — 4573
та 115, у 2006 р. — 4723 та 123, відповідно).
У 2008 р. епідемія ВІЛ-інфекції забрала життя у 2 710 хворих на СНІД,
14 з них — діти.
За статистичними даними у структурі шляхів інфікування ВІЛ продовжується зниження питомої ваги передачі ВІЛ внаслідок введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом на тлі поступового збільшення
частки випадків зараження статевим шляхом.
У 2008 р. структура шляхів інфікування ВІЛ в Україні була наступною: парентеральний (переважно при введенні наркотичних речовин ін’єкційним
шляхом) — 37,0%, статевий (переважно гетеросексуальний) — 41,9%, частка, яку складали діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, — 19,2%, невизначений шлях передачі — 1,9%.
Дозорні епідеміологічні дослідження, проведені у 2008 р., показали,
що найбільшу частку ВІЛ-інфікованих осіб виявлено серед споживачів
ін’єкційних наркотиків (від 5,5 до 81,9%) та серед робітників комерційного сексу (від 0 до 42%). Найвищі рівні інфікування ВІЛ серед споживачів
ін’єкційних наркотиків, як і в минулі роки, відмічено в містах Одеса, Сімферополь та Миколаїв — 38,9, 65,7, та 81,9%, відповідно.

Епідеміологічна ситуація в установах Державного
департаменту України з питань виконання покарань
Поширення ВІЛ-інфекції в установах Державного департаменту з питань виконання покарань зумовлене ситуацією в суспільстві.
У закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої
служби введено єдину з Міністерством охорони здоров’я України сис-

8

тему обліку ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. У порушеннях діючих
нормативно-правових актів Департаменту закладами охорони здоров’я
управлінь Департаменту є непоодинокі випадки ненадання до обласних
центрів профілактики та боротьби зі СНІДом інформації щодо обліку
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.
У 2007 р. вперше ВІЛ-інфекцію на ранніх стадіях захворювання виявлено у 2190 осіб, а СНІД — у 312 чоловік. Звільнено з проявами СНІДу за
статтею 84 Кримінального Кодексу України 286 засуджених (2004 р. — 260
осіб, 2005 р. — 272 особи, 2006 р. — 307 осіб). Показник вперше виявленої захворюваності на ВІЛ-інфекцію серед засуджених та осіб, узятих під
варту, в 2007 р. в порівнянні з 2005 та 2006 рр. дещо стабілізувався (2005
р. — 1234,4, 2006 р. — 1188,3, 2007 р. — 1435,5 на 100 тис. осіб), в той час як
показник захворюваності на СНІД порівняно з 2006 р. зменшився на 11%
(2006 р. — 229,5; 2007 р. — 204,5 на 100 тис. осіб).
Станом на 01.01.2008 р. в закладах охорони здоров’я Департаменту
на диспансерному обліку перебувало 5017 ВІЛ-інфікованих (з них 715
жінок), що на 315 осіб більше, ніж в 2006 р., з них 204 — хворих на СНІД (з
них 4 жінки), 9 іноземних громадян.
Починаючи з 1987 р. по 01.01.2008 р. вперше виявлено 21 890 ВІЛінфікованих, з яких у 1484 осіб було встановлено діагноз СНІДу.
Найбільша кількість ВІЛ-інфікованих на початок 2008 р. знаходиться
на диспансерному обліку в Донецькій (1292), Луганській (346), Миколаївській (374), Одеській (374) та Херсонській (314) областях. Тестування
засуджених та осіб, узятих під варту, проводилось за рахунок видатків Департаменту з державного бюджету та обласних держадміністрацій. Протягом 2007 р. на наявність ВІЛ-інфекції було обстежено 24 742 осіб, ВІЛінфекція була виявлена у 2249 осіб (9,1%).
Померло від СНІДу протягом 2007 р. 155 осіб (з них 12 жінок), що
на 17,2% більше, ніж у 2006 р.
Щорічне зростання кількості ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД призводить до концентрації цієї категорії осіб в установах виконання покарань. Враховуючи цю особливість, профілактичні заходи, спрямовані на профілактику
інфікування ВІЛ серед персоналу, набувають пріоритетного значення.
Недостатній рівень знань лікарів первинної ланки (медичних частин)
з питань профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, труднощі
взаємодії з регіональними центрами СНІДу (для отримання результатів обстеження з обласних центрів СНІДу йде багато часу) призводить
до пізнього виявлення хвороби, а отже, до несвоєчасного та неадекватного лікування.
Глобальна розповсюдженість ВІЛ-інфекції відіграла значну роль
у формуванні епідемії туберкульозу в цілому та зокрема в установах виконання покарань. Пандемія ВІЛ-інфекції значно ускладнює ефективність заходів по боротьбі з туберкульозом в усьому світі. Сама по собі ВІЛінфекція збільшує ризик розвитку туберкульозу, тим більше коли діють
фактори, пов’язані з ув’язненням (стрес, скупчення людей, недостатність
харчування, тощо).
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Державна кримінально-виконавча
служба України

МОЗ України
Рік
вперше ВІЛ з них СНІД

померло
від СНІДу

вперше ВІЛ з них СНІД

померло
від СНІДу

2002

8756

1353

834

828

84

37

2003

10 013

1916

1285

1110

120

70

2004

12 494

2743

1775

2588

267

88

2005

13 770

4217

2188

2033

322

147

2006

16 078

4123

2416

1848

357

130

2007

17 669

8944

2507

2190

312

155

З метою організації надання кваліфікованої медичної допомоги ВІЛінфікованим засудженим створено інфекційне відділення для лікування
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на базі багатопрофільної лікарні для
засуджених при Дар’ївській виправній колонії (№10) Херсонської області. За 2007 р. у відділенні проліковано 215 хворих.
Розпочата робота щодо створення інфекційного відділення для лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на базі багатопрофільної лікарні
при Донецькій виправній колонії (№124).
За рахунок антиретровірусних препаратів, отриманих від Міністерства
охорони здоров’я України та Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІДу в Україні
у 2007 р., 117 хворих на ВІЛ/СНІД отримували антиретровірусну терапію.
У подальшому планується розширити кількість охоплених антиретровірусним лікуванням ВІЛ-інфікованих осіб, узятих під варту та засуджених.
АРВ-терапія призначається та проводиться під спостереженням лікарів
обласних центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, а також лікарів
Державної кримінально-виконавчої служби відповідно до Національних
клінічних протоколів лікування ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків.
З метою покращення надання спеціалізованої медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД у всіх лікарняних закладах було введено посади лікарів-інфекціоністів та проведено їх навчання на спеціалізованих семінарах з питань АРТ.
Управління охорони здоров’я та медичні відділи (сектори) Департаменту співпрацюють з більш ніж 50 міжнародними та вітчизняними громадськими організаціями з метою залучення додаткових коштів на організацію охорони здоров’я в установах виконання покарань і слідчих
ізоляторах, підвищення кваліфікації персоналу, рівня поінформованості
осіб, узятих під варту та засуджених з питань ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.

Етіологія ВІЛ-інфекції
Вперше вірус імунодефіциту людини був виділений з лейкоцитів крові пацієнта з лімфоаденопатією (передбачуваного носія збудника ВІЛінфекції) у 1983 р. Франсуазою Барр-Сінуссі і співавторами. Інші групи
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дослідників, що також виділили вірус, давали йому інші назви — «Human
T-cell lіmphotropіc vіrus type ІІІ (HTLV-ІІІ)», «Lіmphodenopathy assocіated
vіrus (LAV)», «AІDS related vіrus (ARV)» та ін.
Виявлено два типи вірусу — ВІЛ-1 і ВІЛ-2, що розрізняються за структурними і антигенними характеристиками.
ВІЛ-1 відноситься до роду Lentіvіrus сімейства ретровірусів. Ця група
вірусів здебільшого є причиною захворювань з тривалим латентним періодом.
Вважається, що циркуляція ВІЛ-1 серед людей почалася в Африці
близько 70 років тому, ймовірно в результаті зараження від шимпанзе
при обробці та вживанні їхнього м’яса. З вірусів, що циркулюють у тварин, до ВІЛ-1 найближчим є вірус імунодефіциту шимпанзе. Деякі популяції шимпанзе служать резервуаром великої кількості ретровірусів і по
теперішній час.
ВІЛ-2 — менш патогенний вірус, близький до ВІЛ-1, циркулює серед
людей в ряді районів Західної Африки, а в інших регіонах зустрічається
відносно рідко. Вважається, що ВІЛ-2 походить від вірусу імунодефіциту
мавп виду комірцевий мангобей. За деякими біологічними характеристиками, а також за перебігом інфекції ВІЛ-2 відрізняється від ВІЛ-1.
Нелікована інфекція, викликана ВІЛ-2, зазвичай протікає значно легше, ніж викликана ВІЛ-1. Деякі серологічні та молекулярно-біохімічні методи виявляють ВІЛ-1, але не виявляють ВІЛ-2.
За допомогою філогенетичного аналізу нуклеотідних послідовностей
геному ВІЛ-1 були виділені кілька підтипів вірусу — A, B, C, D, E, F, G, H, J
та K, і три групи — M (maіn — головна), що включає більшість підтипів, O
(outlіer — обособлена) і N (ні M, ні O). Різні підтипи переважають у конкретних географічних районах. Наприклад, підтип B складає переважну
більшість штамів вірусу в Північній Америці і переважає в Європі та Австралії. Генетична розмаїтість серед підтипів ВІЛ-1 становить інтерес для
вивчення еволюції і епідеміології ВІЛ і в той же час має велике клінічне
значення, особливо для діагностики і розробки вакцин. Імунна відповідь
на вірус одного підтипу може не поширюватись на вірус інших підтипів,
що вимагає створення імуногенних вакцин відразу проти багатьох підтипів вірусу.

Морфологія ВІЛ
Діаметр ВІЛ-1 складає 100 нм. Зовні вірус оточений ліпідною мембраною, у яку вбудовані 72 глікопротеїдних комплекси. Кожний з цих
комплексів утворений трьома молекулами поверхневого глікопротеїду
(gp120) і трьома трансмембранного (gp41). Зв’язок між gp120 і gp41 досить слабкий і поверхневий глікопротеїд може спонтанно від’єднуватися
від вірусу. Тому gp120 виявляється в сироватці, а також лімфоїдній тканині
ВІЛ-інфікованих. При відокремленні ВІЛ від клітини її поверхневі (мембранні) білки, у тому числі HLA класів І та ІІ, та молекули адгезії, зокрема
ІCAM-1, вбудовуються в ліпідну мембрану вірусу. Ці білки полегшують
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приєднання (адгезію) вірусу до клітин-мішеней. Усередині до ліпопротеїдної оболонки прилягає матриксний білок p17. Серцевину вірусу (капсид) складає капсидний білок p24, що оточує білковонуклеїновий комплекс: дві молекули вірусної РНК та зворотню транскриптазу p66.
Вірус містить усі необхідні ферменти для розмноження (реплікації):
зворотну транскриптазу, інтегразу p32 і протеазу p11.

Життєвий цикл ВІЛ

Геном ВІЛ, як і інших ретровірусів, утворений РНК. Відмінна властивість ретровірусів полягає в їхній здатності синтезувати ДНК на матриці
РНК за допомогою ферменту зворотної транскриптази.
Життєвий цикл ВІЛ починається з прикріплення вірусу до мембрани
клітини-хазяїна за допомогою глікопротеїду gp120, який зв’язується кінцевим доменом молекули CD4.

Цикл реплікації ВІЛ
Проникнення в клітину молекули CD4 є головним рецептором ВІЛ,
тобто місцем прикріплення вірусу до клітини-мішені. Вони виявляються
на поверхні приблизно 60% T-лімфоцитів, попередників T-лімфоцитів
у кістковому мозку і тімусі, а також моноцитів, макрофагів, еозинофілів,
дендритних клітин і клітин мікроглії центральної нервової системи.
Однак одних тільки молекул CD4 на поверхні клітин для проникнення ВІЛ недостатньо. В проникненні ВІЛ до клітини беруть участь корецептори — рецептори хемокінів.

12

Хемокіни (хемотаксичні цитокіни) і їхні рецептори були описані як
фактори, що підсилюють міграцію лейкоцитів (хемотаксіс) і їхню протизапальну активність.
Після зв’язування gp120 з рецептором CD4, глікопротеїн gp41 змінює
свою структуру та проникає в мембрану клітки-мішені.
У процесі приєднання ВІЛ-1 до клітини беруть участь рецептори хемокінів CCR5 та CXCR4.
Важливість CCR5 стає видно з наступного спостереження: більшість
людей з дефектним геном CCR5 не сприйнятливі до ВІЛ-1. Епідеміологічні дослідження показали, що за делецією гена CCR5 гетерозиготними є
10-20% білих, а гомозиготні — близько 1% білих.
Після проникнення в клітину вірусний капсид руйнується, у результаті чого в цитоплазму вивільнюється геномна РНК та вірусні ферменти —
зворотна транскриптаза, інтеграза, протеаза.
Зворотна транскрипція — одна з основних особливостей ретровірусів, в результаті якої на матриці вірусної РНК формується провірусна ДНК.
ВІЛ проникає як в активні T-лімфоцити, так і в пасивні, однак у пасивних клітинах не завершується синтез вірусної ДНК. Синтез провірусної ДНК на матриці вірусної РНК у цитоплазмі клітини під дією
ферменту зворотної транскриптази — це ключовий момент у репродукції ВІЛ.
У результаті зворотної транскрипції утворюється подвійний ланцюг
ДНК ВІЛ.
Для того щоб клітинна ДНК вмонтувалася в ДНК клітину-хазяїна, необхідне переміщення вірусного передінтеграційного комплексу з цитоплазми в ядро.
Здатність вірусу розмножуватися в клітинах залежить від його спроможності до переносу вірусної ДНК і зв’язаних з нею білків до клітинного ядра і проникнення в нього. Синтезована в результаті зворотної
транскрипції провірусна ДНК пов’язується з деякими вірусними білками,
у тому числі з ферментом інтегразою, та утворює разом з ними передінтеграційний комплекс (ПІК). Після цього ПІК проникає в ядро.
Після проникнення ПІК у ядро провірусна ДНК вбудовується в клітинну ДНК за допомогою ферменту інтегрази.
Вбудований в хромосому провірус ВІЛ сприяє тому, що клітина-хазяїн
розпочинає продукцію білків вірусу, які накопичуються в цитоплазмі клітини і стають основою формування нових вірусних частин.
Зборка вірусів відбувається на внутрішній поверхні клітинної мембрани, де під глікопротеїдами зовнішньої оболонки накопичуються білкипопередники вірусних білків.
ВІЛ, як і інші віруси, що мають зовнішню оболонку, проходить етап
відокремлення від мембрани клітини-хазяїна.
Після відокремлення віруси повинні пройти дозрівання — процес протеолізу білків-попередників, що знаходяться всередині вірусу,
за участі вірусного ферменту протеази. Ті віруси, що не пройшли цей
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процес, залишаються функціонально неповноцінними і не можуть заражати інші клітки. Під час дозрівання вірусна протеаза розщеплює
білки, звільняючи капсидні структурні білки і ферменти, що входять
у зрілий вірус.

Шляхи передачі ВІЛ
Відомо три шляхи передачі ВІЛ:
– Статевий (під час гомосексуальних і гетеросексуальних контактів);
– Парентеральний (при ін’єкціях з використанням забрудненого обладнання, а також при переливанні крові та її компонентів);
– Вертикальний (від матері дитині у внутріутробному періоді, під час
пологів чи при вигодовуванні груддю).
Передача ВІЛ-інфекції контактно-побутовим шляхом, а також при
укусах комах за історію вивчення ВІЛ-інфекції не зареєстровано.

Статевий шлях
Найбільш поширений в усьому світі шлях передачі ВІЛ — статевий.
Ризик зараження ВІЛ при статевому контакті оцінюється як 0,1-3% для
пасивного партнера при анальних зносинах, 0,1-0,2% для жінки і 0,030,09% для чоловіка при вагінальному контакті. Результати недавно проведених досліджень показали, що ризик може бути навіть нижчим, особливо у випадках, коли у ВІЛ-інфікованого статевого партнера низьке
вірусне навантаження.
Ризик інфікування ВІЛ статевим шляхом підвищується при збільшенні кількості незахищених статевих контактів (як гетеросексуальних, так
і гомосексуальних).
ВІЛ виявляють як у рідкій частині сперми, так і в присутніх у ній лімфоцитах і моноцитах. ВІЛ має здатність накопичуватися в спермі, особливо при підвищенні в ній кількості лімфоцитів та моноцитів, наприклад при уретриті і епідидиміті. ВІЛ виявляють також у мазках із шийки
матки та піхви.
Ризик передачі ВІЛ-інфекції при незахищених анальних статевих
зносинах украй високий, оскільки вірус легко проникає зі сперми крізь
тонку слизову оболонку прямої кишки і заражає клітини-мішені, що
знаходяться у товщі слизової або у підслизовому шарі. Крім того, анальні статеві зносини пов’язані з високим ризиком травмування слизової
оболонки прямої кишки. Таким чином, ВІЛ або безпосередньо проникає в кров (якщо слизова оболонка прямої кишки ушкоджена), або спочатку заражає клітини-мішені, наприклад такі, як клітки Лангерганса.
Не зважаючи на те що слизова оболонка піхви вкрита багатошаровим
епітелієм та менш піддається травмуванню під час статевого акту, незахищений вагінальний гетеросексуальний контакт може привести до зараження обох партнерів.
Ризик передачі ВІЛ від чоловіка до жінки приблизно в 20 разів вище,
ніж від жінки до чоловіка. Це зумовлено тривалим контактом слизової
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піхви та шийки матки чи ендометрію зі спермою, тоді як час контакту
статевого члена зі слизовою оболонкою піхви відносно невеликий. Підвищенню ризику інфікування ВІЛ при незахищених вагінальних статевих контактах сприяє наявність захворювань, що передаються статевим
шляхом (сифіліс, м’який шанкр і герпес статевих органів, хламідійний
та гонококовий цервіцит).
При незахищених оральних статевих контактах ризик інфікування
ВІЛ нижчий, ніж при анальних та вагінальних зносинах. Ризик інфікування ВІЛ під час оральних статевих контактів підвищується при наявності пошкоджень та захворювань слизової оболонки рота. З дослідженнь
на тваринах видно, що вірус імунодефіциту мавп легко передається через
слизову оболонку рота.

Парентеральний шлях
У групу ризику ВІЛ-інфекції входять особи, яким переливали кров і її
компоненти, а також споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН), що використовують загальні голки і шприци.
З кінця 1970-х рр. до весни 1985 р., коли була введена обов’язкова перевірка донорської крові на ВІЛ-1, у США при переливанні крові і її компонентів було інфіковано більше 10 000 осіб. Крім цього, при переливанні свіжозамороженої плазми та препаратів факторів згортання було інфіковано кілька тисяч хворих на гемофілію. Переливання ВІЛ-інфікованої
крові у 90-100% випадків приводить до зараження.
Джерелом зараження ВІЛ може бути не тільки цільна кров, але і всі
препарати крові (еритроцитарна, тромбоцитарна, лейкоцитарна маси,
свіжозаморожена плазма).
В Україні є обов’язковим проведення тестування кожної порції донорської крові на антитіла до ВІЛ-1 та ВІЛ-2 за допомогою ІФА, а також
на гепатити В, С та сифіліс, що сприяє зниженню ризику інфікування при
переливанні крові.
Також тестування на ВІЛ обов’язкове для донорів сперми, донорів органів і тканин.
Ризик зараження особливо високий у СІН, що довгий час застосовують наркотики, часто використовують загальні голки та шприци (наприклад, у групах, де традиційно користуються загальним шприцем), та у тих,
хто проживає в районах з високим поширенням ВІЛ-інфекції. В Україні
парентеральний шлях передачі реалізується через ін’єкційне вживання
наркотичних речовин кустарного виробництва.
До 2000 р. в країнах пострадянського простору 70-95% нових випадків зараження ВІЛ мало місце серед СІН — молодих людей віком від 12
до 30 років. За оцінками ВООЗ, щорічно по всьому світу через небезпечні
ін’єкції інфікуються: ВІЛ-1 — 80-160 тис. осіб, інфекційним гепатитом В
— 8-16 млн осіб і вірусним гепатитом С — 2,3-4,7 млн осіб (ці показники
не включають переливання крові). Оскільки вірус гепатиту С має властивості контагіозності, які в десятки разів перевищують такі для ВІЛ, зовсім
не дивно, що практично 90% СІН інфіковані цим вірусом.

15

Фактори ризику зараження ВІЛ та іншими інфекціями, що передаються через кров, серед споживачів наркотиків численні та пов’язані не лише
зі специфікою прийому наркотиків, але й зі стилем життя в цілому:
– Обмін ін’єкційним інструментарієм (голки, шприци, ємність для
готування розчину, фільтр) може привести до передачі інфекції від
однієї людини іншій.
– Споживачі наркотиків часто займаються проституцією (секс за гроші або наркотики). Незахищений секс може стати причиною інфікування ВІЛ. Високий рівень поширеності інфекцій, що передаються
статевим шляхом (ЗППП), також сприяє зараженню ВІЛ-інфекцією.
– Вживання деяких психоактивних речовин перед сексуальним контактом часто приводить до практики небезпечного сексу. Особливо це характерно для стимуляторів (кокаїн, гвинт, первітин), які
значно підвищують сексуальну активність і можуть підвищити ризик зараження.
– Ін’єкційне введення наркотиків навіть при наявності індивідуального інструментарію — небезпечне, оскільки прокол шкіри (першого бар’єра в імунній системі) сприяє проникненню в кров чужорідних речовин.

Передача ВІЛ від матері до дитини (вертикальний шлях)
Зараження плоду від ВІЛ-інфікованої матері може відбуватися під час
вагітності (трансплацентарно), під час пологів (інтранатально) та після
пологів під час вигодовування груддю (постнатально).
Вірусологічне дослідження абортного матеріалу показало, що зараження плоду можливо вже в І та ІІ триместрах вагітності, однак найчастіше воно відбувається в перинатальному періоді (під час пологів та при
вигодовуванні груддю).
Вагітність не впливає на прогресування ВІЛ-інфекції.
В країнах, що розвиваються, ВІЛ-інфекція у вагітних асоціюється з вищим ризиком передчасних пологів, народженням незрілих дітей та дітей
зі зниженою вагою тіла. Зазначені ознаки не підтверджуються багаточисельними спостереженнями, які проведені в розвинутих країнах світу.
Недоношені діти (строк гестації <37 тижнів) мають більший ризик бути
ураженими ВІЛ при народженні.
Ризик інфікування дитини підвищують:
– вірусні фактори — високе вірусне навантаження, наявність у матері резистентних до антиретровірусних препаратів штамів вірусу;
– материнські фактори — стадія ВІЛ-інфекції, наявність ЗППП, небезпечна сексуальна поведінка під час вагітності, паління, вживання
ін’єкційних наркотиків та алкоголю, супутня патологія, особливо
конфекція гепатиту С, первинна ВІЛ-інфекція під час вагітності, дефіцит харчування, вітамінів (особливо вітаміну А), мікроелементів;
– акушерські — стан плаценти, запальні захворювання плаценти,
строк гестації, тривалість безводного періоду більше 4 годин, кровотеча при пологах, інвазивний моніторинг плоду, амніотомія, епі-
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зіотомія, накладення акушерських щипців, вакуум-екстракція, спосіб ведення пологів;
– фактори, що відносяться до стану дитини, — недоношеність,
травмування шкіри та слизових оболонок, стан травного тракту,
незрілість імунної системи, багатоплідна вагітність, строк гестації
<37 тижнів, маса тіла при народженні <2500.0;
– грудне вигодовування — тривалість вигодовування більше 3 місяців, змішане вигодовування, мастит, абсцес молочної залози, тріщини сосків, молочниця слизової рота у дитини;
Оскільки в періоді гострої ВІЛ-інфекції спостерігається виражена віремія, зараження матері під час вагітності сполучене з високим ризиком
передачі ВІЛу дитині.
Встановлений ризик зараження дітей при вигодовуванні груддю. Вірус, виявлений як у молозиві, так і в грудному молоці ВІЛ-інфікованих жінок. Ризик інфікування дітей зростає при тривалому вигодовуванні.
Україна підтримує стратегію ВООЗ щодо профілактики передачі ВІЛ
від матері до дитини. Ця стратегія включає наступні кроки:
– профілактика інфікування ВІЛ жінок фертильного віку;
– забезпечення доступу до антиретровірусного лікування під час вагітності;
– вибір раціонального шляху ведення пологів;
– виключення грудного вигодовування для дітей, народжених ВІЛпозитивними матерями.
Надання допомоги ВІЛ-позитивним жінкам в Україні здійснюється
згідно з клінічним протоколом з акушерської допомоги «Попередження
передачі ВІЛ від матері до дитини», затвердженого Наказом МОЗ України
№716 від 14.11.2007 р. «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини».
Антиретровірусна терапія всім жінкам, в тому числі вагітним, роділлям і породіллям, проводиться за стандартами лікування дорослих. Слід
відрізняти поняття АРВ-профілактики вертикальної передачі ВІЛ від матері до дитини та АРВ-лікування в період вагітності. АРВ-профілактика
перинатальної трансмісії ВІЛ є важливою складовою зменшення ризику зараження дитини під час вагітності та пологів і передумовою народження її здоровою. ВІЛ-інфіковані вагітні, що знаходяться на такій стадії хвороби, що потребує АРВ-терапії, в період вагітності продовжують
лікування, воно збігається з ППМД, але потребує врахування впливу медикаментів на плід.
Ефективність АРТ залежить від дотримання режиму прийому препаратів (схильності), невід’ємною складовою чого є консультування
і соціально-психологічний супровід вагітної.
Ризик передачі ВІЛ від матері до дитини без АРВ профілактики становить:
– 20-28%, але може сягати 40-45%;
– на тлі монотерапії AZT — 8-11%;
– застосування АРТ знижує перинатальну передачу ВІЛ до 1-2%. Три-
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компонентна схема АРТ більш інтенсивно пригнічує реплікацію
ВІЛ, мінімізує ризик інфікування дитини.
Вірогідність перинатальної передачі ВІЛ знаходиться в прямій залежності від вірусного навантаження на час пологів. При вірусному навантаженні >10000 копій/мл ризик передачі становить більше 40%, при вірусному навантаженні <1000 копій/мл — практично відсутній.
АРТ, що рекомендується для лікування жінки в період вагітності, базується на стандартах АРВ лікування дорослих, які прийняті в Україні (див.
Національний клінічний протокол АРВ терапії дорослих та підлітків,
2006 р.) з урахуванням можливостей застосування АРВ-препаратів в період вагітності. АРТ рекомендована вагітним жінкам:
– в ІV клінічній стадії ВІЛ-інфекції незалежно від кількості CD4;
– в ІІІ клінічній стадії з рівнем CD4 <350 кл/мл;
– з кількістю CD4 <200 кл/мл незалежно від клінічної стадії ВІЛ-інфекції.
Вагітним жінкам протипоказано використовувати в схемах АРТ наступні препарати: EFV та комбінацію D4t + DDI. Перевага надається режимам, які включають комбінації 2НІЗТ + NVP або 2НІЗТ + NFV. За можливості схема ВААРТ повинна включати AZT.
Плановий кесарів розтин знижує ризик вертикальної передачі ВІЛ
від матері до дитини у випадках вірусного навантаження у жінки >1000
копій/мл на момент пологів. Кесарів розтин проводиться на 38 тижні вагітності за методикою Misgav-Ladach, яка дозволяє виключити контакт
дитини з кров’ю матері.
Ефективність кесаревого розтину не доведена в наступних
випадках:
– при вірусному навантаженні в жінки <1000 копій/мл на момент
пологів;
– при розриві плідного пузиря;
– після початку пологів.
Жінки, в яких підчас АРТ наступила вагітність, повинні продовжувати
лікування за тією ж схемою АРТ, але необхідно враховувати можливі тератогенні впливи.
Призначення препаратів АРТ, режим лікування, контроль дотримання режиму прийому препаратів та забезпечення препаратами ВІЛінфікованих вагітних і роділь здійснюють спеціалісти Центрів профілактики і боротьби зі СНІДом.
АРВ-профілактика підчас вагітності
АРВ-профілактика перинатальної передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини призначається вагітним жінкам, які не потребують АРВ
лікування, і залежить від часу звернення до лікаря. Основне завдання
АРВ-профілактики під час вагітності — максимальне пригнічення розмноження ВІЛ в організмі жінки з метою народження здорової дитини.
Перед початком АРВ профілактики з жінкою проводиться консультація
та береться поінформована згода.
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Вважається, що найбільший ризик внутріутробного інфікування дитини
припадає на третій триместр вагітності. У зв’язку з цим АРВ-профілактику
перинатальної передачі ВІЛ від матері до дитини доцільно розпочинати
з 24 тижня вагітності. Цей термін призначення АРВ-профілактики зменшує тривалість впливу антиретровірусних засобів на плід, знижує ризик
ускладнень під час вагітної, запобігає формуванню резистентності до препаратів, сприяє лояльності до прийому ліків. Однак АРВ-ліки можуть призначатись у будь-який термін вагітності, якщо цього потребує стан жінки.
Показання до призначення АРВ-профілактики вагітним раніше 24 тижнів:
– гостра ВІЛ-інфекція підчас вагітності;
– ризик передчасних пологів;
– 3-4 стадія ВІЛ-інфекції.
Якщо ВІЛ-статус жінки встановлено в пізніх строках, прийом АРВпрепаратів слід розпочати негайно, навіть у випадках, коли до пологів залишилось декілька днів. Для ППМД під час вагітності більш ефективним є застосування АРТ (трикомпонентних схем), ніж використання одного препарату.
Сценарії АРВ-профілактики під час вагітності
Після пологів
Матері
Дитині
Для вагітних, що звернулися до 24 тижнів вагітності
Перша лінія
З 24 тижня AZT (300 мг) + 3TC
продовжувати
AZT перорально у вигляді
препарати
(150 мг) + LPV|rtv (400 мг/200
лікування
сиропу в дозі 4 мг/кг маси тіла
відміняють
мг) 2 рази на добу
за тією ж схемою
кожні 12 годин протягом 7 днів
Альтернативна лінія
З 24 тижня AZT в дозі 300 мг AZT перорально по 300 мг
AZT перорально у вигляді
препарат
2 рази на добу перорально
кожні 3 години
сиропу в дозі 4 мг/кг маси тіла
відміняють
до початку пологів
до розродження
кожні 12 годин протягом 7 днів
Для вагітних, що звернулися після 24 тижнів вагітності
Перша лінія
AZT (300 мг) + 3TC (150 мг) +
продовжувати
AZT перорально у вигляді сиропу в дозі
препарати
LPV/rtv(400 мг/200 мг) 2 рази
лікування за тією ж
4 мг/кг маси тіла кожні 12 годин
відміняють
на добу
схемою
протягом 7 днів
Альтернативна лінія
AZT перорально у вигляді сиропу в дозі
AZT перорально по 300 мг
4 мг/кг маси тіла кожні 12 годин протягом
AZT у дозі 300 мг 2 рази
двічі на добу разом
препарати
7 днів та одна доза NVP 2 мг/кг ваги;
на добу перорально
із однією дозою 200 мг відміняють якщо мати проходила АРВ-профілактику
до початку пологів
NVP на початку пологів
менше 4 тижнів, профілактичний прийом
AZT дитині призначається на 4 тижні
Для роділь, яким не проводилась АРВ-профілактика під час вагітності
NVP у дозі 200 мг
NVP перорально у вигляді сиропу в дозі
препарат
одноразово з початком
2мг/кг одноразово та сироп AZT 4мг/кг
відміняють
пологової діяльності
ваги кожні 12 годин протягом 4 тижнів
Для породіль, яким не проводилась АРВ-профілактика під час вагітності
і пологи у яких відбулися поза лікарняним закладом
NVP перорально у вигляді сиропу в дозі
2мг/кг одноразово та сироп AZT 4 мг/кг
ваги кожні 12 годин протягом 4 тижнів
Під час вагітності

Під час пологів
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Відмова вагітної жінки від прийому АРВ-препаратів не є приводом для
відмови їй в медичній допомозі! Необхідно використовувати будь-яку подальшу можливість, щоб переконати жінку приймати ліки та бути лояльною до АРВ ППМД.

Профілактика інфікування ВІЛ на робочому місці
У групу професійного ризику ВІЛ-інфекції входять медичні працівники, співробітники клінічних лабораторій та інші особи, що контактують
із ВІЛ-інфікованим матеріалом (особливо при використанні гострих предметів), співробітники ДКВСУ під час виконання службових обов’язків.
За даними Центру контролю за інфекційними захворюваннями,
в США серед медичних працівників щорічно реєструється 250 000-1000
000 випадків поранення гострими предметами, ризик інфікування ВІЛ
при цьому відносно невисокий.
Широкомасштабні дослідження показали, що ризик зараження при пораненні гострими інструмнентами, забрудненими кров’ю ВІЛ-інфікованих,
складає близько 0,3%. Ризик зараження гепатитом B у такій ситуації значно вищий — 20-30%. Ризик зараження ВІЛ тим вищий, чим більше ВІЛінфікованої крові опиняється в рані: він значний при уколі голкою для внутрівенного введення зі слідами крові ВІЛ-інфікованого хворого. Особливо
небезпечна кров хворих на стадії СНІДу — за рахунок високої концентрації.
Зареєстровано випадки зараження ВІЛ при попаданні інфікованого матеріалу на слизові оболонки та ушкоджену шкіру. За даними досліджень, ризик складає 0,1% (0,01-0,5% для довірчого інтервалу 95%). Ризик
зараження зростає зі збільшенням кількості ВІЛ-інфікованого матеріалу,
що потрапив на слизові оболонки та ушкоджену шкіру, та при подовженні контакту з цим матеріалом. Захворювання шкіри і слизових оболонок
також підвищують ризик зараження ВІЛ при потраплянні на них інфікованого матеріалу.
Не було зареєстровано випадків зараження ВІЛ при контакті інфікованого матеріалу з неушкодженою шкірою.
Застосування антиретровірусних засобів не пізніше 72 годин
після контакту з інфікованим матеріалом дозволяє знизити ризик інфікування ВІЛ.
Профілактика інфікування ВІЛ на робочому місці проводиться згідно
з клінічним протоколом антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків з 2003 р., затвердженого наказом МОЗ №580 від 12.12.2003
«Про вдосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД».
Постконтактна профілактика (ПКП) являє собою короткостроковий
курс антиретровірусних препаратів для зниження імовірності розвитку
ВІЛ-інфекції після контакту з біологічними рідинами, сполученого з ризиком інфікування ВІЛ (що відбулося на робочому місці, при статевих
зносинах або при уколі голкою). ПКП повинна бути включена в комплексний універсальний перелік заходів щодо попередження інфікування
медичних працівників на робочому місці.
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ПКП необхідно також проводити особам, що вкололися (чи були вколоті) голкою не на робочому місці (наприклад, жертвам насильства). ПКП
необхідно також проводити жертвам сексуального насильства, якщо мав
місце статевий контакт.

Універсальні запобіжні заходи
Універсальні запобіжні заходи — це заходи інфекційного контролю,
що рекомендуються для зниження ризику передачі інфекційних збудників між пацієнтами і медичними працівниками через контакт з кров’ю
та іншими біологічними рідинами.
Беручи до уваги неможливість виявлення всіх людей, інфікованих збудниками, що передаються з кров’ю, основним принципом
профілактики є наступний: із усіма пацієнтами необхідно поводитися так, начебто вони заражені інфекціями, що передаються з кров’ю.
Виконання універсальних запобіжних заходів передбачає, що варто
відноситися до будь-якого контакту з кров’ю й іншими біологічними рідинами як до небезпечного і вживати відповідних заходів захисту, а не
покладатися на власну проникливість щодо віднесення того чи іншого
пацієнта до групи «високого ризику».
Ризику зараження на робочому місці зазнають медичні працівники
та співробітники служб суспільної безпеки (міліціонери, співробітники
виправних установ, члени рятувальних бригад, добровольці і т. д.), яким
за родом своєї діяльності доводиться контактувати з кров’ю й іншими
біологічними рідинами.
До контактів, пов’язаних з ризиком інфікування ВІЛ на робочому місці (чи небезпечним контактом), відносяться:
– ушкодження шкіри інструментом, що міг бути інфікований (наприклад, укол голкою чи поріз гострим інструментом);
– зіткнення слизових оболонок або ушкоджених шкірних покривів
із тканинами, кров’ю й іншими біологічними рідинами;
– тривале (кілька хвилин і більше) або обширне за площею зіткнення
неушкодженої шкіри з тканинами, кров’ю й іншими біологічними
рідинами.
Необхідно дотримуватися універсальних запобіжних заходів
при контакті на робочому місці з кров’ю й іншими біологічними
рідинами:
ступінь небезпеки яких
при контакті з якими були
у відношенні передачі ВІЛ
зареєстровані випадки
поки що не встановлено:
інфікування ВІЛ:
– синовіальна;
– сперма;
– цереброспинальна;
– вагінальні виділення;
– плевральна;
– будь-які рідини з видимою
– перитонеальна;
домішкою крові;
– перикардіальна;
– культури або середовища
– амніотична.
що містять ВІЛ.
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Універсальні запобіжні заходи не застосовуються при контакті з:
– каловими масами;
– сечею;
– виділеннями з носа;
– блювотними масами;
– мокротинням;
– слиною (за винятком стоматологічних
– потом;
маніпуляцій, під час яких до слини часто
– сльозами;
потрапляє кров).

Рекомендації
Необхідно уникати:
– випадкових травм голками або іншими гострими інструментами;
– контакту слизової ротової порожнини, очей чи носа, ушкоджених
ділянок шкіри (порізи, подряпини, дерматит, вугрі) з кров’ю та іншими біологічними рідинами;
– доторкнувшись до забрудненої біологічним матеріалом поверхні,
торкатися ділянки ушкодженої шкіри чи слизових оболонок очей,
носа або рота.
Необхідно дотримуватися техніки безпеки при виконанні професійних обов’язків, використовувати на робочому місці різні засоби захисту
і захисних пристосувань:
– використовувати пристосування, за допомогою яких можна ізолювати предмети (герметичні контейнери для гострих інструментів);
– удосконалити правила техніки безпеки для медичних працівників;
– використовувати індивідуальні засоби захисту (рукавички, халати,
засоби захисту обличчя й очей).

Індивідуальні засоби захисту (ІЗЗ)
Роботодавець зобов’язаний надати своїм працівникам також індивідуальні засоби захисту. Вони повинні зберігатися в легкодоступному місці
і надаватися безкоштовно.
1. Гумові рукавички: важливо, щоб медичний працівник завжди
надягав рукавички перед контактом із кров’ю або з іншими потенційно
небезпечними біологічними рідинами чи забрудненими ними поверхнями. Не можна використовувати повторно одноразові рукавички.
2. Халати, захисний одяг для персоналу лабораторії.
3. Захисні екрани для обличчя, маски, захисні окуляри для
очей. Надягайте захисні екрани, що прикривають обличчя до підборіддя,
чи маски в сполученні із захисними окулярами для очей з бічними щитками у всіх випадках, коли існує небезпека появи бризок крові й інших
потенційно небезпечних біологічних рідин під час маніпуляцій.
Роль адміністративних працівників полягає в забезпеченні дотримання універсальних запобіжних заходів.
1. Усвідомлення персоналом необхідності дотримання універсальних
запобіжних заходів (регулярні інструктажі з охорони праці).
2. Зниження кількості інвазивних маніпуляцій.
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3. Забезпечення медичної установи необхідним устаткуванням (одноразові шприци та системи для інфузій, дезінфектанти і контейнери для
колючих і ріжучих медичних інструментів).
4. Прийняти інструкції і стандарти, прийнятні для умов конкретної
медичної установи.
5. Для немедичного персоналу установ виконання покарань необхідно дотримуватись безпечних правил проведення обшуку, використовувати гумові та шкіряні рукавиці.
Правила забезпечення безпеки персоналу виправних закладів визначені наказами та службовими інструкціями.
Найбільш небезпечними в плані інфікування є проведення обшуку,
робота з агресивними особами, особами, які навмисно себе поранили,
чи у випадку пролиття крові (спроби самогубства, бійки тощо).
Приховані гострі предмети, які можна знайти у заарештованих чи
засуджених (леза для гоління, шпильки та голки, інструментарій для
ін’єкцій) можуть стати чинниками поранення шкіри або слизових оболонок.
Головним ризиком інфікування персоналу, що проводить обшук, є
укол голкою або іншим гострим предметом.
Під час проведення обшуку співробітник має керуватися наступними
принципами:
1. Заклеїти пластирем усі порізи та садна на шкірі.
2. На час обшуку обов’язково вдягати шкіряні рукавички.
3. Одягати додатково гумові рукавички у разі, якщо існує можливість
контакту з кров’ю або іншими біологічними рідинами та субстанціями
другої людини.
4. Якщо можна, «використовувати очі, а не руки», тобто дивитись, але
не торкатись. Наприклад, коли під столом приклеєний якийсь предмет, то
спочатку його потрібно уважно роздивитись і лише потім торкатись руками.
5. Особливо обережно слід перевіряти одяг. Там, де це можливо, запропонувати ув’язненому самому звільнити свої кишені й показати білизну.
Запропонувати ув’язненому своїми руками промацати свій одяг.
6. Усі вилучені речі, в першу чергу — гострі, з ознаками забруднення
кров’ю необхідно з усіма належними пересторогами помістити в контейнер для подальшої утилізації. Бажано, щоб вказані предмети клав у контейнер сам ув’язнений. Забороняється використовувати в якості контейнера целофановий пакет.
У випадку акту насильства ризик інфікування може виникнути під час
ударів, укусів, уколів гострими предметами. Тому важливо, щоб працівники установ, які мають справу з актами насильства та обшуком, захищали
себе за допомогою таких заходів перестороги:
1. Необхідно завчасно оцінити можливість ризику.
2. У разі виникнення ситуації, що призвела до конфлікту, — покликати
на допомогу.
3. Використати спеціальні засоби та спорядження для контролю та запобігання насильству.
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4. Уникати контакту з кров`ю та біологічними рідинами ув`язнених.
5. У разі розлиття крові потерпілого під час насильницьких дій, спроби самогубства тощо, ізолювати місце розлиття з подальшим його дезінфікуванням та прибиранням.

Постконтактна профілактика
У виправних установах постконтактна профілактика повинна бути
однією зі складових цілісного підходу до профілактики інфікування
на робочому місці збудниками, що передаються з кров’ю.
У всіх співробітників ДКВСУ повинна бути можливість отримати ПКП.

Ризик інфікування на робочому місці
Після контакту рани з ВІЛ-інфікованою кров’ю ймовірність інфікування ВІЛ у середньому становить приблизно 0,3% (95% довірчий інтервал (ДІ): 0,2-0,5%). Ризик інфікування після потрапляння ВІЛ-інфікованої
крові на неушкоджені слизові оболонки становить приблизно 0,09% (95%
ДІ: 0,006-0,5%).
Ризик інфікування після контакту неушкодженої шкіри з ВІЛінфікованою кров’ю або з іншими біологічними рідинами, що містять вірус, не встановлений.
Після небезпечного контакту з ВІЛ-інфікованим матеріалом медичному працівнику необхідно забезпечити консультування, хіміопрофілактику, подальше спостереження та інші необхідні види допомоги. Постконтактна хіміопрофілактика має за мету зниження ризику розвитку
ВІЛ-інфекції.

Показання до проведення ПКП:
– ушкодження шкіри гострим предметом (укол голкою, поріз гострим краєм голки або осколком скла), забрудненим кров’ю, рідиною з видимою домішкою крові або іншим потенційно інфікованим матеріалом або голкою з вени чи артерії хворого;
– укус медичного працівника з ушкодженням шкіри ВІЛ-інфікованим
пацієнтом, у якого є кровотеча в роті;
– потрапляння бризок крові, рідини з видимою домішкою крові або
іншого потенційно інфікованого матеріалу на слизові оболонки
(рот, ніс, очі);
– потрапляння бризок крові, рідини з видимою домішкою крові або
іншого потенційно інфікованого матеріалу на ушкоджену шкіру
(наприклад, при наявності дерматиту, ушкодженої шкіри чи відкритої рани).

Заходи після контакту з ВІЛ на робочому місці:
– відразу після контакту з кров’ю необхідно промити забруднені ділянки шкіри (у тому числі ушкоджені) водою з милом, а забруднені
слизові оболонки промити чистою водою;
– оцінити ризик інфікування ВІЛ, пов’язаний з контактом;
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– ПКП ВІЛ-інфекції повинна проводитися після контакту з біологічними рідинами ВІЛ-інфікованого пацієнта (чи пацієнта з високою
імовірністю наявності ВІЛ-інфекції);
– провести обстеження особи, з біологічними рідинами якої відбувся
небезпечний контакт, на ВІЛ (тільки після проведення консультування та одержання інформованої згоди);
– обстеження на ВІЛ постраждалого медичного працівника слід проводити тільки після одержання інформованої згоди;
– підготувати звіт про випадок небезпечного контакту з ВІЛ.

Постконтактна профілактика
антиретровірусними препаратами
Залежності від результатів обстеження на ВІЛ слід почати наступні дії:
– якщо отримано негативний результат обстеження на ВІЛ у пацієнта — можливого носія інфекції, то медичний працівник не має потреби в подальшій постконтактній профілактиці;
– якщо в медичного працівника виявлено антитіла до ВІЛ, то в подальшій постконтактній профілактиці він не має потреби, але його
потрібно направити до фахівців для подальшого консультування й
одержання необхідної медичної допомоги з приводу ВІЛ-інфекції;
– якщо в медичного працівника результат обстеження на ВІЛ негативний, а в можливого носія інфекції — позитивний, то медичному
працівнику варто призначити чотиритижневий курс антиретровірусної хіміопрофілактики; повторити обстеження на ВІЛ через 3
і 6 місяців після первинного обстеження. Якщо в медичного працівника за цей період відбудеться сероконверсія, йому необхідно
надати необхідну допомогу, у тому числі консультацію, направити
до фахівця з ВІЛ-інфекції. Якщо протягом півроку після контакту
сероконверсія не відбувається, повідомити медичному працівнику,
що він не інфікований ВІЛ;
– якщо визначити ВІЛ-статус пацієнта (можливого носія інфекції)
неможливо, то він вважається ВІЛ-інфікованим. При цьому варто
виконати всі рекомендації, викладені в попередньому пункті;
– попередьте медпрацівника про необхідність використання презервативів протягом 6 місяців після контакту, пов’язаного з ризиком
інфікування ВІЛ;
– з’ясуйте статус медичного працівника у відношенні гепатиту В;
якщо він не імунізований, проведіть пасивну й активну імунопрофілактику гепатиту В за показниками.
ПКП антиретровірусними препаратами необхідно почати якомога раніше, краще в перші 2 години після контакту, але
не пізніше, ніж через 72 години після контакту. Лікар, що призначає хіміопрофілактику, повинен забезпечити свого пацієнта комплектом антиретровірусних препаратів, розрахованим
на повний курс терапії.
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Найкраще призначати для постконтактної хіміопрофілактики одну
зі схем ВААРТ, здебільшого застосовується комбінація зидовудину та ламівудину з інгібітором протеаз (Лопінавір/Ритонавір)
З метою недопущення виникнення та розповсюдження внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією медичного персоналу Департаменту та забезпечення належного протиепідемічного
режиму в лікарняних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України, направляється для керівництва у роботі Інструкція з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження
ВІЛ-інфекцією медичного персоналу.

Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції
Факт інфікованості вірусом імунодефіциту людини може бути встановлений шляхом:
1) виявлення антитіл до вірусу або його окремим антигенам;
2) виявлення антигенів ВІЛ або його ДНК;
3) виділення культури ВІЛ.
Стандартом діагностики ВІЛ у дорослих є серологічні методи, при
яких визначаються антитіла до вірусу.

Серологічні методи діагностики ВІЛ-інфекції
Імуноферментний аналіз (ІФА).
З 1984 р. основою діагностики ВІЛ-інфекції є серологічні методи.
Імуноферментний аналіз (ІФА) (ELISA-Enzyme — Linked Immunosorbent
Assay) є першим скринінговим етапом обстеження дорослих та дітей після 18 місяців. Він дозволяє визначити в сироватці крові сумарні антитіла
до ВІЛ.
В основі методу лежить визначення в сироватці крові сумарних антитіл до ВІЛ за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу. Метод відрізняється високою чутливістю — 99,7% та специфічністю — більше 99,9% при визначенні антитіл до ВІЛ-1/2.
При визначенні антитіл до ВІЛ 1/2 методом ІФА можуть спостерігатись хибно-позитивні результати, зумовлені наявністю декяких станів
та захворювань (аутоімунні хвороби, сифіліс, злоякісні новоутворення
системи крові, муковісцидоз, сказ, грип, хронічні хвороби печінки, ниркова недостатність, стан після імунізації гепатиту В, вагітність або деякі
інші фізіологічні стани).
Хибно-негативні результати ІФА, які також можуть мати місце,
пов’язані з відсутністю антитіл в сироватці в період «серологічного вікна», вродженою агамаглобулінемією, розвитком гіпогамаглобулінемії
на пізній стадії хвороби.
При організації обстеження треба зважати на наявність так званого серологічного вікна. У 90-95% інфікованих осіб антитіла до ВІЛ з’являються
протягом 3 місяців після зараження, у 5-9% — через 6 місяців, у 0,5-1,0% —
на більш пізні строках. Тому на ранніх строках захворювання (3-6 тижнів
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від моменту інфікування) антитіла до ВІЛ не визначаються. На заключній
стадії захворювання відбувається значне зниження рівня антитіл, тобто
вони можуть не визначатися в крові.
Позитивний результат, отриманий при скринінгових дослідженнях,
потребує підтвердження методом імуноблоту (Western blot).
Імунний блот (Вестерн-блот) застосовується на етапі підтверджуючої діагностики та дозволяє встановити наявність антитіл до окремих
білків та ферментів ВІЛ.
Відповідно до рекомендацій ВООЗ результати Вестерн-блоту оцінюються наступним чином:
– позитивними вважаються проби, в яких визначаються антитіла
до 2-3 глікопротеїдів ВІЛ;
– негативними вважаються сироватки, в яких не визначаються антитіла до жодного з антигенів ВІЛ;
– визначення антитіл лише до одного антигену ВІЛ розцінюється як
сумнівний результат, а такий пацієнт потребує подальшого динамічного нагляду з періодичним виконуванням імуноблоту чи проведенні досліджень ВІЛ, які виявляють антигени до ДНК ВІЛ.
Імунний блотинг застосовується з метою підтвердження позитивних
результатів ІФА, визначення істинної позитивності у випадках хибнопозитивних результатів ІФА.
Сумнівні результати імуноблоту потребують повторного дослідження
сироваток з використанням наборів для тестування іншої серії або виробника.

Молекулярно-генетичні та вірусологічні
методи дослідження
Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).
Цей високоспецифічний метод дозволяє визначати генетичний матеріал вірусу навіть на початковій стадії захворювання. Це особливо важливо у випадку вертикальної трансмісії для діагностики ВІЛ у дітей віцом
до 18 місяців.
Полімеразна ланцюгова реакція ДНК є найбільш чутливим якісним методом визначення генетичного матеріалу вірусу в клітинах крові.
Чутливість методу сягає 96-98% через 28-30 днів та 99-100% через 3-5
місяців після народження дитини.
Особливості застосування методу ПЛР ДНК ВІЛ та інтерпретація результатів:
– застосовується для діагностики ВІЛ у дітей до 18 місяців;
– чутливість ПЛР ДНК-тесту залежить від субтипу вірусу, тому в Україні використовуються адаптовані до превалентного субтипу (субтипів) тест-системи;
– найдоцільніше перше дослідження у дітей проводити у віці 1-2 місяці, друге — в 3-5 місяців;
Полімеразна ланцюгова реакція РНК (ПЛР РНК) є кількісним
методом визначення генетичного матеріалу ВІЛ, тобто результат аналі-
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зу визначає кількість РНК-копій вірусу в 1 мл крові. Цей метод має назву
«вірусне навантаження» та вважається одним з основних лабораторних
маркерів прогресування ВІЛ-інфекції та контролю за якістю антиретровірусної терапії.
Визначення р24-антигену є високоспецифічним, але низькочутливим методом. Визначення р24-антигену в сироватці крові можливе
здебільшого лише в початковий період захворювання та в стадії СНІДу,
тобто в період активної реплікації вірусу.
Виділення культури вірусу з огляду на високу вартість, необхідність спеціально обладнаної лабораторії, тривалість отримання результатів застосовується в наукових цілях.

Класифікація ВІЛ-інфекції
В Україні для характеристики хронічної ВIЛ-iнфекцiї пропонується
клiнiчна класифiкацiя стадій ВIЛ-iнфекцiї в дорослих та пiдлiткiв, розроблена експертами ВООЗ у 2006 р.
Клінічна класифікація стадій ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, ВООЗ, 2006 р.
Клінічна стадія І
Безсимптомний перебіг
Персистуюча генералізована лімфаденопатія
Клінічна стадія ІІ
Помірна невмотивована втрата ваги тіла до 10% від попередньої або розрахованої
Рецидивуючі бактеріальні інфекції верхніх дихальних шляхів (синусит, середній отит,
тонзиліт, фарингіт)
Оперізуючий лишай
Грибкові ураження нігтів
Ангулярний хейліт
Рецидивуючий афтозний стоматит
Папульозний сверблячий дерматит
Себорейний дерматит
Клінічна стадія ІІІ
Важка невмотивована втрата ваги (понад 10% від попередньої або розрахованої)
Невмотивована хронічна діарея тривалістю понад 1 міс.
Невмотивована персистуюча лихоманка (інтермітуюча або постійна)
тривалістю понад 1 міс.
Кандидоз (молочниця) ротової порожнини Волосиста лейкоплакія язика
Легеневий туберкульоз
Важкі бактеріальні інфекції (пневмонія, менінгіт, емпієма, гнійний міозит, артрит
або остеомієліт, бактеріємія, важкі запальні захворювання малого таза та ін.)
Гострий некортизуючий виразковий гінгівіт або некротизуючий виразковий періодонтит
Невмотивовані анемія (менше 80 г/л), нейтропенія (нижче 0,5 х 109/л) або хронічна
(тривалістю понад 1 міс.) тромбоцитопенія (до 50 х 109/л)
Клінічна стадія ІV
Синдром виснаження (ВІЛ-кахексія)
Пневмоцистна пневмонія
Рецидивуючі бактеріальні пневмонії
Хронічна інфекція, викликана вірусом простого герпесу (носогубної,
генітальної або аноректальної локалізації тривалістю понад 1 міс.)
або вісцеральні ураження будь-якої локалізації
Кандидоз стравоходу
Позалегеневий туберкульоз
Саркома Капоші
Церебральний токсоплазмоз
Цитомегаловірусна інфекція (ретиніт або ураження інших органів)
ВІЛ-енцефалопатія
Позалегеневий криптококоз (включаючи
менінгіт)
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Дисемінований нетуберкульозний
мікобактеріоз
Криптоспоридіоз (з діареєю тривалістю
понад 1 міс.)
Дисеміновані мікози (кокцидіомікоз,
гістоплазмоз)
Лімфома (головного мозку або
В-клітинна неходжкінська)
Вісцеральний лейшманіоз
ВІЛ-асоційована кардіоміопатія

Прогресуюча множинна
лейкоенцефалопатія (ПМЛ)
Хронічний ізоспороз
Рецидивуюча бактеріємія, викликана
нетифоїдними сальмонелами
Інвазивний рак шийки матки
ВІЛ-асоційована нефропатія

В практиці також застосовується класифікація СДС.
Основні переваги класифікації СDС, 1993 р.:
– класифікація базується не тільки на клінічній симптоматиці, але
й на точному визначенні імунного статусу з визначенням кількості СД4+;
– дозволяє лікарю точно визначити показання до початку антиретровірусної терапії та профілактики опортуністичних інфекцій.

Класифікація ВІЛ-інфекції у дорослих
та підлітків CDC
Дана класифікація включає клінічні категорії, а також імунологічні критерії ступеня важкості процесу. Імунологічні критерії, засновані
на кількості СД4+ Т-лімфоцитів, встановлення діагнозу за даною класифікацією передбачає присвоєння пацієнту класифікаційного коду,
в якому буквою зазначають клінічну категорію, цифрою — ступінь імуносупресії.
Кількість СД4+ клітин

Клінічні категорії

1. >500/мм3 (>29%)

А1

В1

С1

2. 200-500 мм3 (14-29%)

А2

В2

С2

3. <200 мм3 (<14%)

А3

В3

С3

Пояснення:
А — асимптоматична, ПГЛ або гостра ВІЛ-інфекція;
В — симптоматична (симптоми, що не відносяться ні до А, ні до
С-групи).
Найважливішими з них є:
- орофарінгеальний кандидоз;
- рецидивуючий кандидозний вульвовагінит;
- бациллярний ангіоматоз;
- цервікальна дисплазія;
- оперізуючий лишай;
- ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура;
- запальні захворювання органів малого таза;
- периферична нейропатія, лістеріоз та ін.
С — стани, що визначаються як СНІД-індикаторні.
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Індикаторні стани для визначення випадків СНІДу у дорослих (CDC):
– кандидоз стравоходу, трахеї, бронхів та легенів;
– інвазивний рак шийки матки;
– позалегеневий кокцидіоідомікоз;
– позалегеневий криптококоз;
– криптоспоридіоз з діареєю більш 1 місяця;
– захворювання, викликані ЦМВ (за виключенням уражень печінки,
селезінки, лімфатичних вузлів);
– інфекція ВПГ — ураження шкіри та підшкірної клітковини більше 1
місяця, або вісцеральне різної тривалості;
– дисеміновані ендемічні мікози (гістоплазмоз, кокцидіоідомікоз);
– ВІЛ-асоційована деменція (ВІЛ-енцефалопатія);
– пов’язане з ВІЛ-синдромом виснаження;
– ізоспороз з діареєю більше 1 місяця;
– саркома Капоши у пацієнта до 60 років;
– дисемінована МАК-інфекція;
– позалегеневий туберкульоз;
– лімфома;
– пневмоцистна пневмонія;
– рецидивуючі бактеріальні пневмонії;
– прогресуюча мультифокусна лейкоенцефалопатія;
– сальмонельозна (не тифоїдна) септицемія;
– церебральний токсоплазмоз або токсоплазмоз внутрішніх органів.

Природній перебіг ВІЛ-інфекції
Стадія гострого захворювання
Ця фаза відповідає періоду від моменту зараження ВІЛ до появи в сироватці крові специфічних антитіл, що виявляються стандартними методами дослідження.
Дані перспективного спостереження за представниками груп ризику
ВІЛ-інфекції свідчать про те, що скаржаться на симптоми періоду гострої
інфекції до 87% осіб, що заразилися ВІЛ.
Клінічна картина, яка спостерігається в початковій стадії ВІЛ-інфекції
та іноді називається синдромом сероконверсії, вперше була описана
в 1985 р. Вона характеризується мононуклеозоподібними симптомами, що з’являються протягом декількох днів чи тижнів після зараження.
Симптоми можуть мати різну вираженість і проходять у середньому через 14 діб. Найбільш частий симптом — лихоманка, спостерігається в 75%
хворих. Нерідкі також стомлюваність, збільшення лімфовузлів, головний
біль і висипи на шкірі. Висипи відмічаються в 40-80% випадків, можуть
бути минущими, звичайно мають характер плям або папул, здебільшого
локалізуються на тулубі. Досить часто зустрічаються біль у суглобах, нічна пітливість, кандидоз слизових оболонок, фарингіт. Важкий перебіг
періоду гострої інфекції сполучений з більш швидким прогресуванням
захворювання надалі.
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Діагностика ВІЛ-інфекції в гострому періоді, коли відбувається сероконверсія, вимагає не тільки високої обережності лікарів, але й чіткого
уявлення про порядок лабораторного дослідження. Результати стандартних методів виявлення антитіл до ВІЛ можуть бути негативними від декількох тижнів до 3 місяців після зараження (так званий період серологічного вікна). У період гострої ВІЛ-інфекції рівень РНК ВІЛ у сироватці
крові часто виявляється дуже високим, сягаючи декількох мільйонів копій у 1 мл. Високий рівень віремії, що спостерігається в цій фазі захворювання, зберігається недовго і свідчить про імунну відповідь хазяїна, що
стримує на певний час репродукцію вірусу.
У цій фазі ВІЛ-інфекції можливе зниження числа лімфоцитів CD4 та їх
функціональної активності. Це іноді буває настільки вираженим, що можуть
розвинутися опортуністичні інфекції. По закінченні гострої фази кількість
лімфоцитів CD4 часто знову підвищується, але не завжди досягає попереднього рівня. У випадках, коли ВІЛ-інфекція прогресує, виражене порушення функції лімфоцитів CD4 зберігається і після періоду гострої інфекції.

Хронічна персистенція ВІЛ
Після періоду гострої ВІЛ-інфекції, під час якої відбувається істотна
зміна числа лімфоцитів CD4 та вірусного навантаження, досягається відносна рівновага між репродукцією вірусу та імунною відповіддю, що супроводжується значним зменшенням симптомів чи їх повним зникненням. Проміжок між періодом гострої інфекції та розвитком СНІДу може
бути тривалим і в середньому складає 10 років, навіть якщо лікування
не проводиться.
Незважаючи на відсутність вираженої симптоматики, репродукція ВІЛ
та ушкодження системи імунітету продовжуються — щодня руйнуються
мільйони лімфоцитів CD4 та утворюються мільярди вірусних часток.
У безсимптомній фазі в більшості хворих відбувається поступове
зменшення кількості лімфоцитів CD4 і зміни функції імунної системи. У
середньому під час відсутності клінічних проявів число лімфоцитів CD4
щорічно знижується на 50-90 клітин в 1 мкл, а згодом темпи цього процесу прискорюються.
При хронічній персистенції ВІЛ рівень вірусної РНК у сироватці корелює зі швидкістю зменшення числа лімфоцитів CD4; чим більше вірусне навантаження, тим швидше розвивається СНІД і тем раніше настає
смерть. Якщо вірусна РНК у сироватці не визначається, число лімфоцитів
CD4 залишається стабільним, а підвищення рівня вірусної РНК супроводжується зменшенням числа лімфоцитів CD4.

Клінічна стадія I
Клінічна стадія I поєднує прояви клінічного перебігу ВІЛ, які раніше
класифікувались як стадія безсимптомного носія та стадія персистуючої
лімфаденопатії.
У хворих можуть бути відсутні клінічні прояви захворювання, в окремих випадках спостерігається помірне збільшення лімфовузлів. В крові
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у хворих визначаються антитіла до антигенів ВІЛ. Визначення імунологічних показників має значення для прогнозу подальшого перебігу інфекції, але надійнішим є визначення рівня віремії (вірусного навантаження).
У цей час інфікований почуває себе добре, веде звичайний спосіб життя,
але є вірусоносієм і може інфікувати інших. В цілому стадія характеризується відносною рівновагою між дією вірусу та імунною відповіддю організму. Тривалість цієї стадії — від 2 до 10 років. Стадія безсимптомного
носія може преходити в СНІД-АК або СНІД, минаючи стадію ПГЛ (персистуючої генералізованої лімфаденопатії).
Розвиток ПГЛ характеризується збільшенням лімфатичних вузлів
двох різних груп (виключаючи пахвові лімфовузли у дорослих) розміром більше 1 см, у дітей — більше 0,5 см. Такий стан може продовжуватись
від 3 місяців до кількох років. Збільшені лімфовузли можуть змінюватися у розмірах. Прояви, які характерні для стадії ПГЛ, можуть бути і на наступних стадіях ВІЛ-інфекції. Однак на цій стадії генералізована лімфаденопатія є єдиним проявом хвороби. При прогресуванні захворювання
у пацієнтів визначається зниження рівня СD4-лімфоцитів, проявляються
нові клінічні симптоми, що свідчить про поглиблення ураження імунної
системи та перехід у наступну стадію.

Клінічна стадія II
Характеризується розвитком помірної немотивованої втрати ваги
тіла до 10%, та діареї неясного генезу, нездужання, втомлюваності та сонливості, анорексії, лихоманки, надмірного потовиділення вночі, головного болю. З’являються неврологічні порушення, які призводять до втрати пам’яті та периферійної нейропатії, оперізуючий лишай, рецидивуючі
кандидозні висипи в ротовій порожнині, волосата лейкоплакія язика, рецидивуючий простий герпес, чисельні фолікуліти, себорейні дерматити,
контагіозний молюск, СМV-паротит, гепатоспленомегалія.
Діагноз клінічної стадії II встановлюється при наявності двох клінічних симптомів.
Імовірність швидкого прогресування хвороби суттєво збільшується при
появі у пацієнта одного з наступних симптомів: нічние потовиділення, спленомегалія, неодноразові загострення оперізуючого лишая, лихоманка.
Прогностичне значення мають рівень СD4, р24-антитіл, р24-антигена;
вирішальне — рівень вірусного навантаження.

Клінічна стадія ІІІ
На перший план виступає клінічна картина опортуністичних інфекцій. Термін «опортуністичні інфекції» підкреслює, що вони майже не реєструються у осіб з нормальною імунною відповіддю і розвиваються лише
у випадках наявності глибокої імунодепресії.
На цій стадії зустрічаються ураження слизових оболонок кандидозом,
туберкульоз легенів, важкі бактеріальні інфекції, волосата лейкоплакія
язика. Одним із важливих симптомів є втрата ваги понад 10% від попередньої або розрахованої. У хворих розвивається невмотивована діарея.
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Характерні результати лабораторних тестів — невмотивовані анемія
(менше 80 г/л), нейтропенія (нижче 0,5 х 109/л) або хронічна (тривалістю понад 1 місяць) тромбоцитопенія (до 50 х 109/л).

Клінічна стадія IV
Клінічна стадія IV характеризується розвитком важких опортуністичних інфекцій та пухлин. Це зумовлено важною імуносупресією.
Клінічні стадії III та IV відповідають стадії СНІДу за старою класифікацією.
За даними Українського центру СНІД, середня тривалість життя хворих з одним СНІД-індикаторним захворюванням не перевищувала 3 років до широкого впровадження антиретровірусного лікування.

Опортуністичні інфекції
Опортуністичні інфекції при ВІЛ/СНІД — унікальна група захворювань, які розвиваються на фоні імунодефіцитного стану і значно відрізняються від інших інфекційних хвороб.
Опортуністичні захворювання є основною причиною уражень і летальних наслідків у хворих на СНІД. Їх розвиток і перебіг визначають клінічну картину і важкість захворювання. Від своєчасної діагностики опортуністичних захворювань залежить успіх лікування і тривалість життя
хворих, а також проведення профілактичних заходів.
Опортуністичні інфекції при ВІЛ/СНІД — група захворювань, які відрізняються за рядом властивостей від решти інфекційних хвороб, що
розвиваються при інших імунодефіцитних станах. Ця унікальність полягає як в частоті опортуністичних інфекцій, так і в особливості їх клінічного перебігу, відношенні до терапії.
Основним преморбідним фоном для СНІД-асоційованих інфекцій є
дефіцит клітинного імунітету. Найчутливішими до послаблення імунного
захисту організму є вірус оперізуючого лишая, кандиди, вірус ЕпштейнаБарра, мікобактерія туберкульозу.
На ранній стадії СНІДу активується пневмоциста, гістоплазма, криптокок, токсоплазма, вірус простого герпесу, криптоспоридії. На пізній стадії СНІДу, коли кількість СD4-лімфоцитів падає до мінімуму, активуються
CMV- і атипові мікобактерії, які є передвісниками фатального наслідку.
Опортуністичні інфекції при ВІЛ-інфекції/СНІД

Бактеріальні інфекці

Туберкульоз
Бактеріальні респіраторні інфекції
Бактеріальні кишкові
інфекції
Атипові
мікобактеріози

Грибкові інфекції

Кандидози
Криптококоз
Гістоплазмоз
Пневмоцистна пневмонія
Кокцидіомікоз
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Вірусні інфекції

Захворювання, викликані вірусом простого герпесу
Захворювання, викликані вірусом оперізуючого лишая
CMV-захворювання
Захворювання, викликані вірусом герпесу 8 типу
Інфекції, викликані папілома-вірусом

Паразитарні інфекції

Токсоплазмоз
Криптоспоридіоз
Мікроспоридіоз
Ізоспоридіоз
Лейшманіоз

Інші захворювання

Саркома Капоші
Неходжкінська лімфома
Цервікальний рак
Енцефалопатія
Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія

Найчастіше у хворих в Україні зустрічаються туберкульоз, бактеріальні інфекції, пневмоцистна пневмонія, герпетичні інфекції (оперізуючий
герпес, HSV-1/2, CMV, EBV), кандидози, криптококовий менінгіт, токсоплазмоз. При лікуванні цих інфекцій проводиться оцінка здоров’я хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД.

1. Бактеріальні інфекції
Бактеріальні інфекції дихальних шляхів
Збудниками пневмонії у ВІЛ-інфікованих найчастіше бувають S.
pneumoniae, H. іnfluenzae, Pseudomonas aeruginosa та інші грамнегативні мікроорганізми, а також Staph. аureus, нокардії та ін. Часто виникають
бактеріальні та вірусно-бактеріальні асоціації.
Ризик розвитку бактеріальних пневмоній вищий у хворих з низьким рівнем СD4-лімфоцитів (<200 кл/мкл), а також у тих, хто вживає
наркотики внутрівенно. У ВІЛ-інфікованих дуже часто пневмонії з самого початку набувають важкого перебігу, що супроводжується високою температурою, лихоманкою, кашлем із виділенням гнійного харкотиння, задишкою, а також ураженням великої площини легеневої
тканини.
Діагноз пневмонії встановлюється на основі клінічніх і рентгенологічних даних. Обов’язковим є мікробіологічне дослідження харкотиння
з метою етіологічної діагностики пневмонії. Вибір лікарських засобів для
терапії пневмонії проводиться із урахуванням чутливості виділених збудників до антимікробних препаратів.
Найефективніші схеми емпіричної терапії пневмонії у ВІЛінфікованих — поєднання макролідів з цефалоспоринами ІІ-ІІІ генерації
або β-лактами/інгібіторами β-лактамаз.
За умови частих рецидивів інфекцій, особливо якщо вони спричинені
пневмококами або гемофільною паличкою, доцільно проводити профілактичне лікування препаратами пеніцилінового ряду, цефалоспорінами,
бісептолом.
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Первинна профілактика пневмоцистної пневмонії бісептолом, яка
проводиться всім хворим з рівнем CD4 <200 кл/мкл, є також профілактикою багатьох бактеріальних інфекцій.

Бактеріальні інфекції шлунково-кишкового тракту
До опортуністичних бактеріальних інфекцій шлунково-кишкового тракту належать сальмонельоз, шигельоз, криптоспоридіоз, мікроспоридіоз.

Сальмонельоз
Характеризується важким гострим перебігом з інтоксикацією і діареєю, частими рецидивами та генералізацією, яка нерідко переходить
в сепсис. При цьому діарейний синдром відходить на другий план
і взагалі може бути відсутнім. Основним є загальнотоксичний синдром
(лихоманка, надмірне потовиділення, відсутність апетиту, прогресуюча слабкість, зниження маси тіла). Захворювання часто має рецедивуючий характер. Генералізація процесу часто супроводжується формуванням абсцесів у печінці, легенях, нирках, оболонках мозку, петлях
кишок.
Діагностика: виділення сальмонели з крові (позитивна гемокультура), калу, сечі, жовчі з визначенням чутливості виділеного штаму до антибактеріальних препаратів.
Лікування: для ВІЛ-позитивних осіб етіотропне лікування призначається обов’язково не лише хворим, але й носіям з метою попередження
бактеріємії та рецидивів захворювань.

Шигельоз
У хворих на СНІД шигельоз перебігає в гострій формі, супроводжується інтоксикацією; у калі майже завжди присутні слиз і кров. Шигели
виділяються майже у половини хворих на СНІД. Часто розвиваються рецидиви захворювання.
Діагностика: ґрунтується на клінічних даних та підтверджується бактеріологічним методом — виділенням копрокультури. Методом експресдіагностики шигельозів може бути люміністентна мікроскопія, яка дозволяє підтвердити діагноз уже через 2-5 годин.
Для лікування шигельозу призначається етіотропна антибактеріальна терапія та проводиться дезінтоксикаційна терапія.

Атипові мікобактеріози
Основними етіологічними факторами атипових мікобактеріозів є
нетуберкульозні мікобактерії — M. avium та M. intracellulare, які об’єднані
в групу M. Avium-complex (МАК).
Атипові мікобактеріози не контагіозні для імунокомпетентних хворих. Інфікування людини відбувається аерогенним шляхом або через
шлунково-кишковий тракт чи пошкоджену шкіру. Найсуттєвіший показник, який свідчить про ризик розвитку МАК, — рівень СD4-лімфоцитів:
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вміст <100 кл/мкл свідчить про високий ризик виникнення захворювання. У більшості хворих МАК розвивається при рівні СD4-клітин менше 50
кл/мкл. МАК-інфекція перебігає у вигляді дисемінованого процесу, для
якого найбільш характерними ознаками є:
1) висока чи гіперпіретична лихоманка;
2) надмірне потовиділення вночі;
3) зменшення маси тіла;
4) діарея, болі в животі;
5) лімфаденопатія, гепатоспленомегалія;
6) анемія, зменшення показника гематокриту;
7) підвищення активності ЛФ.
Діагноз мікобактеріозів базується на виділенні збудника з харкотиння, крові, фекалій. Використання методу ПЛР дає можливість протягом
декількох годин диференціювати ДНК різних мікобактерій.
Лікування проводиться з урахуванням резистентності атипових мікобактерій до протитуберкульозних препаратів при збереженні бактерицидної дії на них макролідів, використовують комплекс препаратів:
Кларитроміцин (1 г/добу) або Азитроміцин (500 мг/добу);
Етамбутол (15-25 мг/кг/добу);
Рифампіцин (600 мг/добу), Рифамбутін (450-600 мг/добу) або Ципрофлоксацин.
Клінічний ефект наступає через 4-6 тижнів. Бактеріємія не зникає,
тому лікування проводять до кінця життя.

2. Грибкові захворювання
Кандидоз
Кандидоз відноситься до числа найрозповсюдженіших опортуністичних інфекцій: близько 90% ВІЛ-інфікованих заражені грибами роду
Candida albicans — мікроорганізмами, що викликають захворювання людини в основному при наявності різноманітних захворюванняь та патологічних станів. Найбільш частим збудником кандидозу (близько 80%) є
Candida albicans.
Пригнічення функції Т-лімфоцитів, що властиве ВІЛ-інфекції, — основний фон розвитку всіх форм кандидозу.
Виділяють наступні форми кандидозу:
- поверхневий, основним проявом якого є ураження шкіри та слизових оболонок;
- інвазивний, характерними ознаками якого є дисемінований кандидоз
органів (гострий та хронічний), кандидозне ураження одного органу. Летальність при інвазивних мікозах залишається високою. Грибковий сепсис,
викликаний грибами роду Candida, спричиняє смертність у 40-50% хворих.
Одним з найважливіших факторів ризику мікозів при ВІЛ-інфекції є
тривалий прийом антибіотиків.
Діагностика мікозів проводиться з використанням наступним мікологічних лабораторних методів:
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1) Мікроскопія нативного матеріалу (зішкріб шкіри та слизових оболонок ротової порожнини, мигдаликів, біоптати та промивні води бронхів, харкотиння, виділення з ран, спинномозкова рідина та ін.). Виявлення міцелію та псевдоміцелію свідчить про активну вегетацію грибів, що є
підставою для діагностики мікозу.
2) Посів матеріалу на поживні середовища дозволяє визначити не виявлені при мікроскопії колонієутворюючі одиниці (КУО), визначити число КУО, а також ідентифікувати рід і штам збудника.
3) Серологічні дослідження з антигенами грибів мають у діагностиці
допоміжне значення.
4) Гістологічні та цитологічні дослідження тканин достовірні лише за
умови прицільного забору матеріалу.

Кандидоз органів травлення
Орофарингеальний кандидоз: характерний білий наліт на язику,
яснах, мигдаликах, язик набряклий, гіперемований. Це одна з найбільш
розповсюджених грибкових інфекцій (зустрічається у 40-60% хворих).
Розрізняють псевдомембранозний, атрофічний, хронічний гіперпластичний кандидоз, ангулярний хейліт.
Псевдомембранозний кандидоз (молочниця) — найбільш розповсюджена форма ураження слизових оболонок. Поява характерних
білих кремоподібних бляшок на гіперемованій слизовій оболонці піднебіння, щік або язика. Еритематозний — плями або зливні ділянки
яскраво-червоного кольору. Гіперпластичний — зміни на слизовій
оболонці білого кольору, які неможливо видалити, проте вони добре
піддаються лікуванню. Ангулярний хейліт — еритема та тріщини в куточках рота.
Діагноз орофарингеального кандидозу ставиться на основі клінічних
симптомів і підтверджується даними огляду та мікроскопічного дослідження матеріалу, отриманого з уражених ділянок слизової оболонки. В
інших випадках діагноз виставляється при гістологічному дослідженні
тканини (біопсія).
Лікування проводиться протигрибковими препаратами (Клотримазол, Ністатин, Кетоконазол).
Кандидоз стравоходу у ВІЛ-позитивних пацієнтів зустрічається досить часто і найчастіше має безсимптомний перебіг. Хворі можуть скаржитися на біль при ковтанні твердої (потім і рідкої) їжі. Перебіг тривалий,
без лікування може ускладнитися звуженням стравоходу. Кандидозний
езофагіт спостерігається приблизно у 70% пацієнтів зі СНІДом, а у 11%
з них є першим симптомом цього захворювання.
Для діагностики використовуються метод контрастної рентгенографії: виявляється порушення перистальтики, спазм та набряк слизової
оболонки стравоходу, поодинокі або численні виразки стравоходу. При
ендоскопії виявляють дефекти слизової оболонки або плоскі бляшки білого кольору.
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Кандидоз органів дихання
Кандидоз трахеї може бути ізольованим або супроводжувати кандидоз гортані. Характерним є приступодібний малопродуктивний кашель.
При трахеоскопії у типових випадках видно білий наліт на гіперемованій
слизовій оболонці, проте його може і не бути.
Кандидоз бронхів зазвичай виникає на фоні хронічного бронхіту.
Клініко-рентгенологічні дані малоінформативні.
Кандидозне ураження легень не має патогномонічних симптомів.

Пневмоцистна пневмонія
Пневмоцистоз — латентна респіраторна грибкова інфекція, яка у імуноскомпрометованих осіб перебігає з важкою дихальною недостатністю, вона також є причиною летальних наслідків у 65-85% хворих на СНІД
та відноситься до найтяжчих СНІД-індикаторних інфекцій.
Збудник пневмоцистозу — Рneumocystis carinii (jirovechi) — позаклітинний паразит, який відрізняється значним тропізмом до легеневої
тканини. Практично завжди відбувається реактивація латентної пневмоцистної інфекції або можлива реінфекція при зниженні вмісту СD4 +
Т-лімфоцитів у крові нижче 200 кл/мкл.
Інкубаційний період пневмоцистозу складає 1-2 тижні. На першій стадії, яка триває 7-10 днів, домінують помірно виражені явища інтоксикації,
в другій (ателектатичній) стадії, яка продовжується до 4 тижнів, виражені
симптоми інтерстиціальної пневмонії: задуха, кашлюкоподібний малопродуктивний кашель, що іноді супроводжується виділенням пінистого
харкотиння. Фебрильна або субфебрильна температура спостерігається
у половини хворих. Біль у грудній клітці може бути ознакою пневмотораксу. На рентгенограмах можуть бути виявлені різні зміни: на ранніх
стадіях у прикореневих відділах легень з’являється хмароподібне зменшення прозорості, підсилення інтерстиціального малюнка, дрібні осередкові тіні, а у ряді випадків рентгенологічні зміни відсутні. Типовими
проявами є анемія, лейкоцитопенія, тромбоцитопенія. ШОЕ збільшена
до 40-60 мм/ч.
Рівень СD4-лімфоцитів <200 кл/мкл є показанням для проведення специфічної первинної профілактики пневмоцистної пневмонії (ПП).
Діагноз ґрунтується на комплексі клінічних та лабораторних даних.
Основні клінічні ознаки — поєднання вираженої задухи і мінімальних
фізикальних змін. З лабораторних показників типовим є підвищена активність ЛДГ та зменшення рО2 крові, що свідчить про дихальну недостатність. Вирішальне значення для верифікації діагнозу має виявлення
збудника. Основний досліджуваний матеріал — харкотиння, бронхіальний секрет, промивні води бронхів, шматочки легеневої тканини при
трансбронхіальній та відкритій біопсії.
Лікування пневмоцистної пневмонії: Триметоприм/Сульфаметоксозол внутрівенно 21 добу в дозі 15-20 мг/кг по триметоприму в/в 3-4
рази на добу. За умови важкого перебігу пневмоцистної пневмонії (на-

38

бряк легень, дистрес-синдром) доцільно призначати кортикостероїди —
Преднізолон по 30-60 мг в/в двічі на добу, протягом 7 днів з наступною
поступовою відміною.

Криптококоз
Криптококоз — одна з найтяжчих та небезпечних для життя інфекцій,
що уражають хворих на СНІД; збудником є дріжджоподібний гриб роду
Cryptococcus. У хворих на СНІД виділяється здебільшого C. neoformans
Jar. Neoformans. Вхідними воротами інфекції найчастіше є верхні дихальні шляхи. Криптококи, що проникли в легені, утворюють первинні вогнища інфекції, потім збудники розповсюджуються гематогенним шляхом.
Найчастішою формою криптококозу є менінгіт (до 90% усіх випадків
криптококозу).
При криптококовому менінгіті у 80% хворих провідними симптомами є головний біль та лихоманка; у 50% — нудота та блювота. Приблизно
у 30% хворих спостерігаються менінгеальні симптоми, світлобоязнь, набряк зорового нерва, параліч VІ пари черепних нервів.
Лабораторна діагностика: виявлення збудника у крові, спиномозковій рідині та сечі.
Вторинну хіміопрофілактику необхідно проводити хворим на СНІД,
якщо рівень CD4 <100кл/мкл, флюконазолом по 200 мг або ітраконазолом 200 мг перорально щоденно протягом усього життя безперервно.

3. Вірусні інфекції
1. Герпесвірусні інфекції
Згідно із сучасною класифікацією, розрізняють 8 типів герпесвірусної
інфекції людини.
Вірус герпесу людини 1 типу (ВГЛ-1) викликає орофарінгеальне ураження; ВГЛ-2 — генітальний; ВГЛ-3 — два самостійних захворювання:
вітряну віспу та оперізуючий лишай; ВГЛ-4, або вірус Епштейна-Барра,
є етіологічним чинником інфекційного мононуклеозу, лімфоми Беркітта, назофарингіальної карциноми, волосистої лейкоплакії язика; ВГЛ-5
спричиняє цитомегаловірусну інфекцію (CMV); ВГЛ-6 — етіологічний
чинник раптової екзантеми у дітей раннього віку та синдрому хронічної
втоми у дорослих (припускається його роль у виникненні лімфогранулематозу, саркоїдозу, злоякісної В-клітинної лімфоми, хвороб Шегрена
та Крона, аутоімунного тиреоідиту); ВГЛ-7 асоціюється з лімфопроліферативними захворюваннями; ВГЛ-8 — з саркомою Капоші.
На фоні імунодефіциту найчастіше маніфестують або виникають генералізовані форми герпесвірусної інфекції 1, 2, 3, 5 типів. До особливостей патології, яка спричинена вірусами цієї групи, відноситься тривала
латентна фаза після гострого періоду з можливістю активації пізніше за
клінічною картиною, специфічною для кожного виду вірусу. Інфекційний процес, обумовлений вірусами цієї групи, часто буває безпосеред-
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ньою причиною смерті хворих на СНІД. Летальність при герпетичному
енцефаліті сягає 85%.

Герпесвірусні захворювання, викликані вірусом
простого герпесу
Вірус простого герпесу (Herpes simplex virus) передається статевим,
повітряно-крапельним і вертикальним шляхами, уражує шкіру, слизові
оболонки, ЦНС, очі та внутрішні органи. Найрозповсюдженіші типи —
ВГЛ-1 і ВГЛ-2. Вони визначаються практично у всіх ВІЛ-інфікованих. Після
зараження розвивається первинна віремія, при чому ВГЛ може тривалий
час персистувати у лейкоцитах. Може уражатися будь-яка ділянка шкіри
та слизових оболонок. Типова локалізація простого герпесу — шкіра обличчя: навколо рота, особливо кутики, червона облямівка губ, крила носа,
рідше уражається шкіра щік, вушних раковин, чола, повік. Характерним
елементом ураження слизової оболонки порожнини рота є афта. Нерідко спостерігається герпетичний висип на шкірі статевих органів та сідниць, стегнах, попереку, пальцях рук. При герпетичних ураженнях шкіри
в процес залучаються регіонарні лімфатичні вузли. Найважчою формою
герпетичної інфекції з ураженням шкіри та слизових оболонок, яка може
завершитись летально, є герпетиформна екзема Капоші.
Генітальний герпес проявляється гіперемією, набряком, виразками
різної величини, контактними кровотечами. При важкому імунодефіциті
процес набуває генералізованого характеру.
Клінічна картина герпетичних захворювань очей різноманітна —
дерматит повік, блефарокон’юнктивіт, кон’юнктивіт, кератит, ірит, іридоцикліт, хоріоретиніт, неврит зорового нерва.

Лабораторна діагностика захворювань,
викликаних ВГЛ-1 та ВГЛ-2
1. Визначення методом ІФА специфічних антитіл класу IgG.
2. Визначення методом ІФА специфічних антитіл класу IgМ.
3. Визначення методом ПЛР ДНК ВГЛ у різних біосубстратах (кров,
ліквор, сльоза, амніотична рідина, мазки-відбитки, зіскоби епітеліальних клітин, секційний матеріал).
Лікування герпесвірусних інфекцій базується на використанні противірусних препаратів (Ацикловір). Лікування Ацикловіром необхідно
розпочинати при першій підозрі на ВГЛ-інфекцію.

Герпесвірусні захворювання,
викликані вірусом Епштейна-Барра
ЕВV — вірус герпесу людини 4 типу — грає етіологічну роль в інфекційному мононуклеозі, лімфомі Беркітта, назофорангіальній карциномі
і при деяких лімфомах у ВІЛ-інфікованих. Вірус тропний до В-лімфоцитів,
може довго персистувати в клітинах хазяїна у вигляді латентної інфекції.
Близько 50% населення переносить інфекцію у підлітковому віці; у ВІЛінфікованих реактивація EBV може бути в будь-якому віці.
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Для гострого типового початку захворювання (інфекційного мононуклеозу) характерна гіпертермія з довготривалою лихоманкою,
генералізована лімфаденопатія, ангіни, гепатоспленомегалія, помірний лейкоцитоз, різкий лімфомоноцитоз з появою атипових мононуклеарів.

Цитомегаловірусні захворювання
CMV-інфекція, викликана ВГЛ-5, — одна з найтяжчих опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих, що виявляється у 20-40% хворих та у
кожного п’ятого з них є безпосередньою причиною смерті. Клінічна картина її поліморфна, часто не має специфічних ознак і перебігає під маскою інших захворювань. Вірус проникає в організм через верхні відділи
респіраторного тракту та слинні залози і зберігаеться в ньому протягом
усього життя, виділяючись з сечею та слиною.
CMV-інфекцію розрізняють вроджену та набуту, локалізовану та генералізовану.
Як правило, ВІЛ-інфіковані — це особи, у яких уже є латентна СМVінфекція, і захворювання починається поступово, непомітно. Серед притаманних СМV-інфекції ознак виділяють ураження сітківки і судинної
оболонки ока, ураження ШКТ (езофагіт, коліт, синдром виснаження),
нервової системи (мієліт, менінгіт) і легень (пневмонія).
Хоріоретиніти СМV-природи виявляються у хворих з глибоким виснаженням імунної системи, при вмісті СD4 +лімфоцитів <50 кл/мкл. Характерним є ураження одного ока, при прогресуванні процесу уражається й друге. Спочатку хворі скаржаться на нечіткі окреслення предметів,
послаблення зору, «мурашки» перед очима. Без лікування захворювання
прогресує і закінчується сліпотою. При офтальмологічному дослідженні
вияляють зону некрозу сітківки білого кольору з набряком, крововиливами в оточуючі тканини та інфільтрацією стінок судин. Через декілька
тижнів зона некрозу розширюється на всю сітківку і викликає її атрофію,
розриви і сліпоту.
Ураження ЦНС CMV-природи у хворих на СНІД зустрічаються у вигляді енцефаліту з наступною симптоматикою: головні болі, зміни особистості, зниження концентрації уваги, симптоми дезорієнтації, дефекти
пам’яті, сонливість, ознаки ураження стовбура мозку. Можливе виявлення
вірусної ДНК у спинномозковій рідині.
Лабораторна діагностика CMV-інфекції
1) Визначення методом ІФА специфічних антитіл класу IgG.
2) Визначення методом ІФА специфічних антитіл класу IgМ.
3) Цитологічні дослідження (аналіз слини та сечі на клітиницитомегали).
4) Визначення методом ПЛР ДНК CMV в різних біосубстратах (плазма
крові, сеча, ліквор, сльоза, слина, амніотична рідина).
Лікування CMV-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД потребує поєднаного застосування препаратів проти ВІЛ та CMV (Ганцикловір,
Фоскарнет).
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Паразитарні захворювання
Токсоплазмоз
Токсоплазмоз — протозойна зоонозна інфекція. Токсоплазмоз протікає в більшості випадків як безсимптомне носійство, рідше в субклінічній формі, і лише на фоні клітинного імунодефіциту може проявлятись
як клінічно виражена хвороба. Серед уражень ЦНС при ВІЛ-інфекції
особливе місце займає церебральний токсоплазмоз, для якого характерне не тільки широке розповсюдження, але й можливість успішного
лікування.
При падінні числа СD4-лімфоцитів <100 кл/мкл може розвиватись
дисемінований токсоплазмоз із проявами енцефаліту та ураженнями
очей, легенів, міокарда, лімфатичних вузлів, печінки та ін. Вони майже
завжди супроводжуються симптомами генералізованого процесу: висока температура, ознаки сепсису або септичного шоку з ДВЗ-синдромом,
мультиорганне ураження, порушення психіки.
Токсоплазмовий енцефаліт розвивається внаслідок реактивації латентної інфекції. Може перебігати з осередковими ураженнями (геміпарез, геміплегія, мозочковий тремор, звуження поля зору, афазія, різкі
головні болі, судоми) або дифузними (слабкість, дезорієнтація, гострий
психоз, сплутаність свідомості, кома). При ураженні спинного мозку спостерігається поперечний мієліт.
Ураження органу зору проявляється як осередковий некротизуючий
хоріоретиніт, іноді в поєднанні з васкулітом і папілітом. Це ураження
може передувати або поєднуватись з ураженням ЦНС. При офтальмоскопічному обстеженні виявляються одно- або двобічні осередкові чи дифузні некрози і крововиливи.
Діагностика
При діагностиці токсоплазмового енцефаліту враховують наявність осередкових змін у головному мозку. Важливу роль у діагностиці токсоплазмового енцефаліту відіграють КТ і МРТ. Для діагностики мають значення виявлення Toxoplasma gondi із біологічних рідин
(кров, СМР), визначення титру антитіл IgG (рідше IgM) в сироватці
та СМР; виявлення ДНК Toxoplasma gondi методом ПЛР у різних біосубстратах.
Лікування токсоплазмового енцефаліту проводять комбінацією
піриметаміну і сульфадіазину. Перша ударна доза використовується
для забезпечення достатнього рівня його в крові. Для лікування токсоплазмозу застосовують макроліди: Азітроміцин, Роваміцин, Кларитроміцин.
Для попередження розвитку токсоплазмового енцефаліту у ВІЛ-інфі
кованих застосовується первинна хіміопрофілактика Бісептолом (Триметоприм/Сульфаметоксазол).
Показанням для первинної хіміопрофілактики є наявність у ВІЛінфікованих антитоксоплазмових Ig G та кількість CD4 <200 кл/мкл.
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Криптоспоридіоз
Криптоспоридіоз — одна з найчастіших протозойних кишкових інфекцій у хворих на СНІД, відноситься до СНІД-індикаторних хвороб.
Перебігає в гастроінтестинальній формі з порушенням всмоктуючої
функції кишечника і набуває тяжкої форми з тривалим перебігом. Спостерігається висока температура, нудота, блювота і водянисте «холероподібне» випорожнення кишечника з болями в животі. Прогресуюча діарея
з великою втратою рідини призводить до схуднення. Можуть уражатися
жовчний міхур, жовчовивідні шляхи, легені.
Діагностика ґрунтується на клінічних даних, виявленні ооцисткриптоспоридій у фекаліях. Використовуються серологічні методи — ІФА.
Лікування включає застосування макролідів (Азитроміцину) протягом 4 тижнів.

Мікроспоридіоз
Захворювання викликають мікроспоридії — спороутворюючі паразити.
Основні клінічні прояви — діарея, виразковий коліт. Можуть уражатись печінка, нирки, наднирники, головний мозок, очі. Мікроспоридіоз
може проявлятись кератокон’юнктивітом, бронхітами, запаленням сечостатевих шляхів. Викликає генералізовану інфекцію.
Загальні зміни крові виявляються рідко, частіше — помірна гранульоматозна реакція з інфільтрацією макрофагами і лімфоцитами.
Діагностика. До цього часу відсутні надійні методи виявлення мікроспоридій у матеріалі, який отримано від хворого.

4. Інші захворювання
Саркома Капоші
Саркома Капоші (СК) — це новоутворення ендотеліальних клітин,
найчастіше розвивається у хворих на ВІЛ/СНІД, особливо у чоловіків.
Входить в группу СНІД-індикаторних захворювань і, на відміну від саркоми неепедемічного характеру, вражає осіб молодого віку та має прогресуючий характер. Є припущення, що в пусковому механізмі розвитку
СК приймає участь вірус простого герпесу 8 типу.
СК з’являється спочатку на шкірі у вигляді маленьких плям, які поступово збільшуються до вузлів. Кількість елементів і їх розміри можуть
бути різними. Колір варіює від червоно-коричневого до фіолетового. На
обличчі СК часто локалізується на кінчику носа, навколо очної ямки. У
половині випадків уражається шлунково-кишковий тракт, нерідко — трахея, бронхи, плевра, легені.
Діагноз СК ставлять тільки при гістологічному дослідженні біоптату
шкіри, слизової оболонки та детальному огляді шкіри та слизових.
Лікування включає як місцеві методи (опромінення, кріотерапія,
введення цитостатиків та інтерферонів безпосередньо в елементи), так
і системну терапію — Блеоміцин, Вінкристин, Вінбластин, Адріаміцин,
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Проспідін та Інтерферони у великих дозах. Застосування цитостатиків,
як правило, призводить до поглиблення імунодефіциту і розвитку вторинних захворювань. Найефективнішим є терапія Ліпосомальним даунорубіцином.

Неходжкинська лімфома
Серед злоякісних форм ураження лімфоїдної тканини виділяється лімфогранульоматоз (хвороба Ходжкина) і неходжкинські лімфоми (лімфосаркоми). Лімфома — пухлина, яка розвивається із лімфоїдної тканини.
За типом росту розрізняють нодулярні і дифузні лімфоми. Найбільший інтерес представляє лімфома Беркіта, яка етіологічно пов’язана
з вірусом ЄпштейнаБарра, та, як і всі бластні лімфоми, характеризується злоякісним перебігом і швидкою генералізацією. Лімфома — друге за
частотою захворювання у хворих на СНІД, і приблизно 12-16% хворих
в стадії СНІДу помирають від неї. На відміну від саркоми Капоші, лімфома
не пов’язана з якоюсь групою ризику.
Пухлина формується в результаті тривалої стимуляції та проліферації
В-клітин. Вона може бути індукована ВІЛ та призвести до поліклональної
гіпергамаглобулінемії, що характерна для ВІЛ-інфекцій. При генералізованій лімфаденопатії формується В-клітинна гіперплазія. Найімовірнішою першопричиною імунобластної лімфоми є вірус Єпштейна-Барра,
ДНК якого постійно виявляють в клітинах пухлини. Факторами швидкого
прогресування лімфоми є кількість СD4 <100 кл/мкл, вік більше 35 років,
анамнез ін’єкційного вживання наркотичних речовин. Ризик розвитку
лімфоми у хворих на СНІД в 100 разів вищий, ніж у популяції в цілому.
Первинна лімфома ЦНС зустрічається у 1-3% хворих на СНІД і розвивається, як правило, при кількості лімфоцитів <50 кл/мкл.
Клінічно при лімфомі Беркіта у половини хворих спостерігається
первинне ураження периферійних, внутрігрудних, позачеревних лімфатичних вузлів. Процес найчастіше розвивається в мигдаликах, шлунковокишковому тракті, шкірі, кістках та інших органах. Захворювання перебігає з проявами інтоксикації, яка проявляється лихоманкою, схудненням,
надмірним потовиділенням вночі. Характерними є аутоімунна гемолітична анемія, тромбоцитопенія, екзантема.
Лікування лімфоми включає полівалентну хіміотерапію, навіть при
відносно локалізованій формі. Комбіноване застосування хіміотерапії
та активної антиретровірусної терапії підвищує частоту побічних ефектів, проте значно зменшує смертність.

Захворювання, викликані вірусом папіломи
Вірус папіломи людини (ВПЛ) є етіологічним чинником раку шийки
матки: 95% таких плоскоклітинних раків містять ДНК ВПЛ.
Особлива роль серед кофакторів цервікального канцерогенезу відводиться порушенням в імунній системі. Транзиторна імуносупресія,
що супроводжує вагітність, обумовлює підвищення частоти генітальних
кондилом. Ступінь розповсюдження ВПЛ серед ВІЛ-інфікованих хворих
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вищий, причому перебіг папіломатозу у них більш тяжкий, а ризик цервікальної неоплазії дуже високий.
Клінічні прояви: кондиломи зовнішніх статевих органів, вагіни,
шийки матки. Розрізняють екзофітні та ендофітні кондиломи. Екзофітні форми (гострокінцеві кондиломи) — найтиповіший прояв інфекцій,
які обумовлені доброякісними типами вірусів — ВПЛ 6 і 11; зустрічаються
дуже рідко і являють собою лише верхівку айсберга. Ендофітні кондиломи
можуть бути плоскими та інвентованими. Вони, як правило, знаходяться
на шийці матки та мають вигляд плоских бляшок. Ці види кондилом можуть бути наслідком інфікування онкогенними типами вірусів. Ураження
можуть регресувати, персистувати або прогресувати. У жінок з латентною інфекцією (відсутністю симптомів та негативними мазками) при поєднанні з іншими кофакторами (імуносупресія, вагітність, ВІЛ) інфекція
може активуватися та є дуже контагіозною.
Діагностика.
1. Цитодіагностика: матеріал для дослідження — зіскоб з ектоцервіксу,
зовнішнього зіву і зовнішньої третини цервікального каналу. Наявність
в мазку атипових клітин є показанням до кольпоскопії і при необхідності
прицільної біопсії.
2. Кольпоскопія.
3. Гістологічний метод дослідження.
Основними методами лікування плоскоклітинних інтраепітеліальних
уражень шийки матки є деструкція або ексцизія атипового епітелію.
Метод ексцизії: висічення ураження.
Деструктивні методи: хімічна деструкція, електрокоагуляція, кріодеструкція.

СНІД-дементний комплекс
СНІД-дементний комплекс (СНІД-ДК) — основний комплекс симптомів, який розвивається внаслідок ураження головного мозку.
На ранніх стадіях порушується пізнавальна діяльність, пам’ять, виконавча функція, здібність до сприйняття.

ВІЛ-енцефалопатія
Основні фактори її розвитку — опортуністичні інфекції, пухлини
та первинна дія ВІЛ. У результаті безпосередньої дії ВІЛ розвиваються дистрофічні зміни в мозку — ВІЛ-енцефалопатія. Характерні клінічні ознаки — надмірна втомлюваність, погіршення пам’яті, потім нестійка хода,
зміни почерку, притуплення емоцій, зниження інтелекту. Через декілька
місяців розвивається важка деменція, нетримання сечі і калу, парапарези
та параплегії, втрачається контакт з оточуючими та навики самообслуговування.
При КТ виявляються ознаки атрофії кори головного мозку, розширення шлуночків мозку. На ЕЕГ — сповільнення ритмів. При дослідженні
спинномозкової рідини — помірний лімфоцитарний плеоцитоз, збільшений вміст білка та знижений — глюкози.
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Діагноз СНІД-ДК ґрунтується на трьох елементах: наявність ВІЛінфекції, ознак набутих неврологічних порушень та виключення інших
можливих причин неврологічних або психічних дефектів. Комп’ютерна
томографія головного мозку фіксує характерні розширення шлуночків
мозку, виснаження білої речовини, хоча ці зміни можуть спостерігатись
і у хворих без деменції.
Лікування: терапевтична стратегія включає антиретровірусну терапію та патогенетичне лікування.

Прогресуюча багатоосередкова лейкоенцефалопатія
Прогресуюча багатовогнищева лейкоенцефалопатія (ПМЛ) відноситься до опортуністичних захворювань ЦНС, які викликані одним із папіломавірусів (вірус поліоми тип GС). ПМЛ при ВІЛ-інфекції розвивається приблизно у 4-5% хворих, а клінічно проявляється у четвертої частини.
Основу хвороби складає демієлінізація нейронів головного мозку.
Клінічно захворювання проявляється у порушенні психічного статусу, зниженні гостроти зору, іноді до повної сліпоти, афазії, геміпарезах,
атаксії й інших ознаках осередкових уражень мозку. Головний біль, лихоманка і судоми, на відміну від церебрального токсоплазмозу і криптококового менінгіту, відсутні.
Клінічна картина ПМЛ прогресує протягом декількох місяців і закінчується смертю.
Діагностика: оптимальним методом інструментальної діагностики
ПМЛ є комп’ютерна томографія. Застосування магнітно-резонансної томографії дає більш чіткі зображення цих уражень.
Лікування: специфічних препаратів для лікування ПМЛ не розроблено.

Загальні принципи антиретровірусного лікування
Люди, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), мають потребу в постійній медичній допомозі протягом всього життя. Основним компонентом лікування та допомоги при ВІЛ/СНІДі є антиретровірусна терапія (АРТ). Правильно підібрана АРТ збільшує тривалість і підвищує якість життя ЛЖВ, крім того,
знижує ризик передачі вірусу іншим людям.
Впровадження АРТ надало можливість знизити захворюваність
та смертність, зумовлену ВІЛ-інфекцією.
ВООЗ визначає наступні цілі АРТ:
1. Клінічні: продовження життя та покращення його якості.
2. Імунологічні: кількісне і якісне відновлення імунітету для попередження опортуністичних інфекцій.
3. Вірусологічні: максимально можливе придушення вірусного навантаження (ВН) на максимально довгий строк з метою вповільнення прогресування хвороби й попередження (або відстрочки) розвитку резистентності вірусу.
4. Епідеміологічні: зниження частоти або попередження подальшої
передачі ВІЛ.
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Організація та проведення АРТ в установах Державного департаменту України з питань виконання покарань регламентується сумісним наказом ДДУ та МОЗ України від 15.11.2005 за №186/607 «Про організацію
антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах». Цим наказом затверджено «Інструкцію про організацію антиретровірусної терапії
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах».
Тестування засуджених і осіб, узятих під варту, на наявність ВІЛінфекції проводиться в лабораторіях обласних (міських) центрів профілактики та боротьби зі СНІДом і Українському центрі профілактики
та боротьби зі СНІДом добровільно із забезпеченням принципу конфіденційності та проведенням перед- та післятестового консультування.
Медична допомога хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД включає проведення обов’язкового диспансерного нагляду, лікування опортуністичних
захворювань і забезпечення доступу до антиретровірусної терапії (далі
— АРТ) та надається на загальних підставах із забезпеченням принципу
конфіденційності відповідно до нормативно-правових актів МОЗ України та національних протоколів з питань організації надання медичної
допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
Диспансерний нагляд за хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД проводиться в медичних частинах установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.
Лікування ВІЛ-інфікованих осіб з I-II клінічними стадіями захворювання
проводиться в медичних частинах установ виконання покарань та слідчих
ізоляторів і за необхідності в багатопрофільних та спеціалізованих лікарнях
Державної кримінально-виконавчої служби України (далі — кримінальновиконавча служба), осіб з III-IV клінічними стадіями — у багатопрофільних
лікарнях кримінально-виконавчої служби, осіб з активними формами туберкульозу — у туберкульозних лікарнях кримінально-виконавчої служби.
АРТ призначають лікарі-інфекціоністи закладів охорони здоров’я кримі
нально-виконавчої служби, які пройшли навчання з питань проведення АРТ,
або фахівці обласних (міських) центрів профілактики та боротьби зі СНІДом.
Моніторинг АРТ в установах виконання покарань здійснюють лікарі
закладів охорони здоров’я кримінально-виконавчої служби, які мають
спеціалізацію з інфекційних хвороб або терапії та пройшли навчання
з питань проведення АРТ. В установах виконання покарань, у яких відбувають покарання засуджені жінки, моніторинг АРТ може проводити також лікар-гінеколог, який пройшов навчання з питань проведення АРТ.
Лабораторний моніторинг ВІЛ-інфекції та АРТ включає:
– серологічне обстеження на ВІЛ-інфекцію;
– загальний аналіз крові (гемоглобін, еритроцити, тромбоцити, загальна кількість лейкоцитів і лейкоцитарна формула);
– біохімічний аналіз крові (білірубін, АЛТ, АСТ, креатини, сечовина,
загальний білок і альбумін, глюкоза);
– визначення рівня СД-4 методом проточної цитофлюорометрії (по
можливості).

47

Проведення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД включає стаціонарний та амбулаторний етапи.
Стаціонарний етап проводиться протягом 1-3 місяців в умовах стаціонарів закладів охорони здоров’я кримінально-виконавчої служби.
Амбулаторний етап за рекомендаціями лікарів проводиться в умовах
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Видача антиретровірусних препаратів засудженим і особам, узятим під варту, на амбулаторному етапі проводиться з розрахунку на 1 добу згідно з призначеними
схемами лікування. Контроль за прийомом антиретровірусних препаратів здійснюється лікарем, відповідальним за перед тестове та післятестове
консультування з питань ВІЛ-інфекції та організацію і контроль за проведенням АРТ в установі виконання покарань(слідчому ізоляторі).
При виявленні ознак прогресування захворювання у засудженої ВІЛінфікованої особи з метою встановлення діагнозу та визначення підстав
для призначення АРТ рекомендовано залучення для консультації фахівця обласного (міського) центру профілактики та боротьби зі СНІДом.
За необхідності засуджену ВІЛ-інфіковану особу (за її згодою) направляють для призначення АРТ до багатопрофільної лікарні кримінальновиконавчої служби, де впроваджено АРТ.
У разі відсутності можливості направлення засудженої ВІЛ-інфікованої
особи до багатопрофільної лікарні кримінально-виконавчої служби АРТ
розпочинають в умовах стаціонару медичної частини установи виконання покарань під наглядом фахівця обласного (міського) центру профілактики та боротьби зі СНІДом.
При надходженні до слідчого ізолятора хворих на ВІЛ-інфекцію осіб,
які до взяття під варту отримували АРТ, начальником медичної частини
слідчого ізолятора забезпечується термінове отримання антиретровірусних препаратів з обласного (міського) або Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом.
Перед переведенням засуджених, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які
отримують АРТ, з однієї установи до іншої забезпечується оформлення
супровідних документів (медичної довідки та виписки з медичної картки
чи історії хвороби).
Медична довідка із зазначенням кількості виданих антиретровірусних
препаратів та рекомендаціями лікаря щодо необхідності продовження
лікування видається медичному працівнику, який супроводжує хворого,
разом із запасом антиретровірусних препаратів з розрахунку на середню
тривалість етапування з урахуванням необхідної їх кількості для продовження лікування в установі виконання покарань протягом 10 днів.
Перед звільненням ВІЛ-інфікованої особи, яка отримує АРТ, заклад
охорони здоров’я кримінально-виконавчої служби видає на руки особі,
яка звільняється, направлення до обласного (міського) центру профілактики та боротьби зі СНІДом за обраним нею місцем проживання та медичну довідку із зазначенням клінічної стадії захворювання та призначеного лікування; забезпечує особу, яка звільняється, запасом антиретровірусних препаратів з розрахунку на один місяць лікування.
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В Україні в теперішній час лікування ВІЛ-інфекції проводиться з використанням препаратів трьох групп антиретровірусних препаратів:
нуклеозидні та нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (НІЗТ),
ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (ННІЗТ) и інгібітори
протеази (ІП).
Антиретровірусні препарати, зареєстровані в Україні,
для лікування дорослих та підлітків
Міжнародна генерична
назва препарату

Скорочена
назва
препарату

Торгова назва
препарату

Форма випуску

Нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (НІЗТ)
Зидовудин

AZT

Ретровір, Зидовір

Ламівудин

3TC

Епівір, Ламивір

табл. 150 мг, №60

Комбівір

табл. 300 мг/150 мг,
№60

Тризивір

табл. 300 мг/150 мг/
300 мг, №60

Зидовудин + Ламівудин

AZT + 3TC

Зидовудин + Ламівудин + AZT + 3TC +
Абакавір
ABC

капс. 100 мг, №100

Ставудин

d4T

Зерит, Ставір

капс. 40 мг, №56

Диданозин

ddI

Відекс

табл. 100 мг, №60

Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (ННІЗТ)
Іфавіренц

EFV

Стокрин, Ефавір,
Естива

капс. 200 мг, №90

Невірапін

NVP

Вірамун, Невімун

табл. 200 мг, №60

Нелфінавір

NFV

Інгібітори протеази (ІП)

Лопінавір + Ритонавір

Вірасепт

табл. 250 мг, №270

LPV/rtv

Калетра, Алувія

капс. лопінавір 133,
3 мг/ритонавір 33,3 мг,
№180 (90 х 2)

Індинавір

IDV

Криксиван

капс. 400 мг, №180

Ритонавір

RTV

Норвір

капс. 100 мг, №336
(84х4)

Саквінавір

SQV

Фортоваза

капс. 200 мг, №180

Режими дозування антиретровірусних препаратів
для дорослих та підлітків
Клас антиретровірусних
препаратів/препарат

Доза

1

2

Нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (НІЗТ)
Зидовудин (AZT)

300 мг 2 рази на добу

Ставудин (d4T)

40 мг 2 рази на добу
(30 мг 2 рази на добу при масі тіла <60 кг)

Ламівудин (ЗТС)

150 мг 2 рази на добу

Диданозин (ddI)

200 мг 2 рази на добу
(250 мг один раз на добу при масі тіла <60 кг)
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Продовження таблиці
1

2

Абакавір (АВС)

300 мг 2 рази на добу

Комбівір (АZТ + ЗТС)

300 мг/150 мг 2 рази на добу

Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (ННІЗТ)
Іфавіренц (EFV)

600 мг один раз на добу

Невірапін (NVP)

200 мг один раз на добу протягом 14 днів,
потім 200 мг 2 рази на добу

Інгібітори протеази (ІП)
Нелфінавір (NFV)

1250 мг 2 рази на добу

Індинавір/Рітонавір (IDV/rtv)

800 мг/100 мг 2 рази на добу

Лопінавір/Рітонавір (LPV/rtv)

400 мг/100 мг 2 рази на добу (якщо призначається
у поєднанні з іфавіренцем або невірапіном,
то 533 мг/133 мг 2 рази на добу)

Саквінавір/Рітонавір (SQV/rtv)

1000 мг/100 мг 2 рази на добу

Нуклеозидні інгібітори зворотної
транскриптази ВІЛ (НІЗТ)
Механізм дії НІЗТ
НІЗТ є видозміненими нуклеозидами, які конкурують з природніми
нуклеозидами в процесі зворотної транскрипції ВІЛ. Вони вбудовуються
в ланцюг ДНК ВІЛ і зупиняють її подальший синтез.
Це сильні інгібітори реплікації ВІЛ, вони швидко всмоктуються при
прийомі через рот. Водночас НІЗТ мають достатню кількість побічних
ефектів, в тому числі можуть викликати пригнічення кровотворення,
лактацидоз, полінейропатію і панкреатит. Під час їх прийому хворі можуть скаржитися на втомлюваність, головний біль, різноманітні проблеми системи травлення, зокрема на неприємні відчуття в животі, нудоту,
блювання, діарею.
Лікарські препарати класу НІЗТ
– Абакавір (GW 1592U89, Ziagen™, ABC)
– Диданозин (Videx®, Videx ЕС®, ddI)*
– Зальцитабін (HIVID®, ddC)
– Зидовудин (Retrovir®, ZDV, АZT)*
– Ламівудин (Epivir®, 3TC)*
– Ставудин (Zerit®, d4T)
Комбіновані препарати класу НІЗТ
– Зидовудин + Ламівудин (Комбівір, ZDV/3ТС)
– Зидовудин + Ламівудин + Абакавір (Тризивір, ZDV/3ТС/АВС)*
Окремі нуклеозидні інгибитори зворотної транскриптази
(НІЗТ)
Зидовудин (Азидотимідин, Ретровір) — перший антиретровирусний препарат, він з’явився на ринку ще в 1987 р.
Одним з найпоширеніших побічних ефектів препарату є пригнічення кровотворення, тому обов’язковою умовою лікування Зидовудином
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(навіть у стандартних дозах) залишається контроль складу крові. Під час
тривалої терапії майже завжди розвивається макроцитоз. Шлунковокишкові порушення досить часто відмічаються на початку терапії, але зазвичай швидко минають. Довгострокових побічних ефектів у Зидовудину
небагато. Найголовніші й дуже важливі переваги цього препарату, який
і понині є основою багатьох схем АРТ та антиретровірусної профілактики, — відсутність нейротоксичності та здатність проникати в ЦНС.
Диданозин (Відекс) — добре вивчений НІЗТ, висока ефективність
якого підтверджена багатьма рандомизованими випробуваннями. В 2000
р. з’явилася нова лікарська форма препарату — таблетки в кислотостійкій
оболонці. Диданозин залишається одним з найважливіших компонентів
ВААРТ. Типовими й досить частими побічними ефектами Диданозину
служать шлунково-кишкові порушення. Нечастим побічним ефектом є
панкреатит, це залежить від дози. Особливої пильності вимагають сполучення Диданозину із Ставудином, через ризик розвитку ліподистрофії.
Перевага Диданозину — простий режим прийому (його можна приймати
лише раз на добу натще.
Ставудин (Зерит) — другий (після Зидовудину) аналог тимидіну.
На початку лікування він переноситься краще, ніж Зидовудин: дає менше
шлунково-кишкових побічних ефектів, не так активно впливає на кровотворення.
Препарат має віддалені побічні ефекти, зокрема під час його прийому, особливо в сполученні з Диданозином та Ламівудином, зростає ризик
лактацидозу.
Здатність Ставудину порушувати нервово-м’язову передачу призводить до прогресуючої м’язової слабкості. Частота ліподистрофії під час
прийому Ставудину також зростає.
Ламівудин (Епівір) дуже добре переноситься, і його часто призначають. Він входить до складу комбінованих препаратів: Комбівіру (Ламівудин/Зидовудин) і Тризивіру (Ламівудин/Зидовудин/Абакавір). Ламівудин ефективний відносно вірусу гепатиту B.
Абакавір (Зіаген, ABC) — потужний НІЗТ, який переноситься краще
за інші препарати цієї групи та добре проникає в ЦНС. Перешкодою для
його використання є реакція гіперчутливості, природа якої не з’ясована.
Вона виникає у 4-5% хворих в перші шість тижнів прийому препарату.
Ставудин (Зерит, d4T) — на початку лікування переноситься краще,
ніж Зидовудин, але не поступається йому за дією. Дає менше ускладнень
кишково-шлункового тракту, не так виражено пригнічує кровотворення.
Але Ставудин порушує нервово-м’язову передачу та підвищує ризик лактацидозу, розвивається периферична нейропатія.

Нуклеотидний інгібітор зворотної транскриптази
Тенофовір (Віреад) — подібно НІЗТ, виступає в якості підробного
будівельного матеріалу для вірусної ДНК і придушує зворотну транскриптазу ВІЛ. Однак цей препарат являє собою аналог нуклеотиду, він є монофосфатом. Більш точна назва препарату — Тенофовір дизопроксил фу-
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марат. Ця речовина являє собою фосфонат і лише під дією сироваткової
естерази перетворюється у власне Тенофовір, що, будучи монофосфатом,
вимагає тільки дворазового внутріклітинного фосфорилювання. Під час
прийому Тенофовіру відзначена менша частота побічних ефектів, насамперед полінейропатії та ліподистрофії. Це відповідає даним лабораторних досліджень, які показали, що фосфорильований препарат має меншу
спорідненість до полімераз мітохондрій.

Ненуклеозидні інгібітори зворотної
транскриптази (ННІЗТ)
Лікарські препарати класу ННІЗТ
– Невірапін (Viramun®, NVP)*
– Іфавіренц (Stoсrin®, Sustiva™, DMP-266, EFV)*
– Делавірдин (Rescriptor®, DLV)
Особливості препаратів класу ННІЗТ
Дія ННІЗТ, як і НІЗТ, спрямована на зворотну транскриптазу ВІЛ. Перші
повідомлення про ННІЗТ відносяться до 1990 р. На відміну від НІЗТ, ННІЗТ
не виступають у якості підробного будівельного матеріалу. Вони прямо
та неконкурентно зв’язуються зі зворотною транскриптазою у безпосередній близькості від ділянки приєднання до неї нуклеозидів. У результаті
здатність ферменту зв’язуватися з нуклеозидами слабшає і процес полімеризації істотно вповільнюється. На відміну від НІЗТ, ННІЗТ не мають
потреби у внутріклітинній активації.
Три застосовуваних сьогодні ННІЗТ — Невірапін, Делавірдин та Іфавіренц — з’явилися в 1996-1998 рр.
Даними рандомізованих та великих когортних досліджень підтверджена надзвичайна ефективність ННІОТ у сполученні із двома НІЗТ. По
здатності відновлювати імунну систему та пригнічувати вірусне навантаження ННІЗТ не поступаються ІП.
Простий режим прийому та гарна переносимість дозволили Іфавіренцу та Невірапіну зайняти видне місце у схемах ВААРТ.
До препаратів ННІЗТ може швидко розвинутися резистентність, якщо
вони використовуються як монотерапія або у складі схеми комбінованої
терапії, яка недостатньо пригнічує реплікацію ВІЛ. Зокрема, використання короткого курсу Невірапіну (1 табл. вагітній в пологах) з метою профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини може сприяти формуванню
резистентності до всього класу препаратів.
Окремі ННІЗТ
Головна складність при використанні ННІЗТ — розвиток лікарської
стійкості, дуже часто перехресної. Єдина крапкова мутація в 103-му кодоні (K103N) призводить до неефективності всіх ННІЗТ. Крапкові мутації нерідко виникають дуже швидко. Є випадки стійкості до ННІЗТ, навіть
після курсу профілактики передачі ВІЛ від матері дитині, у рамках якого
жінка приймала Невірапін лише раз — під час пологів. Іфавіренц та Невірапін дають різні побічні ефекти, і саме їх варто враховувати при виборі
препарату.
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Невірапін (Вірамун) — перший дозволений до застосування ННІЗТ.
У окремих випадках він проявляє виражену гепатотоксичність. Щоб
не допустити важкої алергічної реакції, на початку терапії препарат призначають по 200 мг на добу протягом двох тижнів, а потім — по 200 мг 2
рази на добу. У перші 8 тижнів терапії треба раз у два тижні визначати активність печінкових ферментів. У 15-20% хворих Невірапін викликає висипи, що в 7% випадків змушує назавжди відмінити препарат. Як правило,
тільки виражений висип або збільшення активності амінотрансфераз (у
5 разів вище верхньої межі норми) можуть вимагати скасування прийому препарату. Ризик побічної дії Невірапіну підвищений при хронічному
гепатиті.
Ризик виникнення тяжких шкірних реакцій під час прийому Невірапіну підвищується у хворих з високим рівнем СД4+-клітин (більше 200
клітин в мл).
На ліпідний обмін Невірапін згубно не впливає.
Іфавіренц (Сустива, Стокрин) — третій зареєстрований ННІЗТ.
Саме на його прикладі було встановлено, що ННІЗТ не поступається
в ефективності ІП. Завдяки тривалому періоду напіввиведення, препарат
рекомендовано для одноразового застосування.
Під час прийому Іфавіренцу хворі скаржаться на легку побічну дію
на ЦНС (короткочасне безсоння, сонливість, нічні кошмари), тому його
варто приймати ввечері.
Не рекомендується призначати цей препарат під час здачі іспитів,
а також льотчикам і кранівникам. При розладах концентрації уваги під
час прийому Іфавіренцу небезпечних видів діяльності, зокрема водіння
автомобіля, керування складною технікою, варто уникати (див. інструкцію до препарату). Іфавіренц протипоказаний вагітним. Препарат рідше
проявляє гепатотоксичність, ніж Невірапін.
Делавірдин (Рескриптор) у Європі не застосовується.

Інгібітори протеази (ІП)
Лікарські препарати класу ІП
– Ампренавір (Agenerase™, APV)
– Індинавір (Crixivan®, IDV)*
– Лопінавір/Ритонавір (Kaletra™, ABT378, LPV/rtv)*
– Нелфінавір (Viracept®, NFV)*
– Ритонавір (Norvir®, RTV)*
– Саквінавір (Invirase™, Fortovase™, SQV)
Механізм дії та ефективність
Протеаза ВІЛ розщеплює поліпротеїн Gag-Pol на окремі білки. ІП блокують протеазу ВІЛ, протидіють розділу незрілих довгих ланцюгів білків
серцевинної частини вірусу (наприклад, р17, р24, р7) на менші фрагменти. В результаті дії інгібіторів протеази утворюються дефектні незрілі віріони, нездатні інфікувати нові клітини.
Перші ІП з’явилися на початку 1990-х рр., коли стала відома будова
протеази вірусу. Вчені розробили препарат, структура якого дозволила
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йому вбудовуватися точно в активну ділянку вірусної протеази. В 1995
р. ІП зробили переворот в антиретровірусній терапії. Клінічна ефективність Індинавіру, Ритонавіру та Саквінавіру підтверджена широкими клінічними випробуваннями.
Останнім часом найчастіше використовуються посилені («бустерні») форми інгібіторів протеази. Цілком імовірно, посилені ІП набагато
ефективніші. Так, вірусологічна ефективність ВААРТ із Лопінавіром/Ритонавіром (у сполученні зі Ставудином і Ламівудином) вища, ніж у ВААРТ
із Нелфінавіром.
Окремі ІП
Основними проблемами прийому препаратів групи інгібіторів протеази є побічна дія на шлунково-кишковий тракт, велике навантаження
таблетками, розвиток дисліпідемії та ліподистрофії при тривалому їх застосуванні. При призначенні Ритонавіру та посилених ІП можливі серйозні лікарські взаємодії.
Ампренавір (Агенераза). Препарат застосовується лише в посиленому вигляді, інакше хворим буде потрібно приймати занадто багато
таблеток (8 табл. 2 рази на добу). Основні побічні ефекти: шлунковокишкові порушення та висипи (не властиві іншим ІП). Ампренавір рідше,
ніж інші ІП, викликає ліподистрофію та дисліпідемію.
Лопінавір/Ритонавір (Калєтра, Алувія) — новітній ІП. Це перший
комбінований посилений ІП. Включена в нього низька доза Ритонавіру
підвищує сироваткову концентрацію Лопінавіру в 100 і більше разів. Лопінавір має найвищий генетичний бар’єр перед лікарською стійкістю:
для його подолання ВІЛ необхідно нагромадити не менше 6-8 мутацій.
Важливою перешкодою до застосування Лопінавіру служить його здатність викликати дисліпідемію.
Нелфінавір (Вірасепт) — четвертий ІП, що з’явився на фармацевтичному ринку. Довгий час його призначали частіше, ніж інші ІП. Препарат схвалений до застосування 2 рази на добу по 5 капсул (найчастіший
побічний ефект Нелфінавіру — діарея, нерідко досить важка).
Ритонавір (Норвір) — погано переноситься (викликає шлунковокишкові розлади, парестезію губ), тому використовується зазвичай комбіновано. Для посилення інших ІП Ритонавір використають у низьких
дозах: усього 100 мг 2 рази на добу, та в цьому випадку він переноситься
значно краще. Ритонавір — потужний інгібітор системи цитохрома P450,
здатний до численних лікарських взаємодій, тому під час його прийому
багато препаратів протипоказані. Ритонавір частіше, ніж інші ІП, викликає метаболічні порушення. Особливо обережно його варто застосовувати хворим з порушеннями функції печінки. Препарат необхідно зберігати
в прохолодному місці, що дуже незручно під час подорожей і відряджень.
Саквінавір (Інвіраза, Фортоваза) — єдиний ІП, що випускається
у двох лікарських формах: твердих желатинових капсулах (Інвіраза,
Сакінавір-тжк) і м’яких желатинових капсулах (Фортоваза, Саквінавірмжк). Біодоступність та ефективність Саквінавіру-мжк дуже висока, що
доведено дослідженням серед нелікованих хворих.
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Саквінавір — перший ІП, дозволений для лікування ВІЛ-інфекції (у
грудні 1995 р.). Його побічні ефекти рідко бувають важкими, частіше
спостерігаються під час прийому Саквінавіру-мжк та завичай зводяться
до легких шлунково-кишкових порушень. Взагалі Саквінавір переноситься добре.
Посилені інгібітори протеази
Посилення Ритонавіром дозволяє істотно полегшити режим терапії
ІП і застосовувати їх у набагато менших дозах. Посилені ІП призначають
тільки 2 рази на добу. Ще одна мета посилення ІП — підвищити активність
терапії. Будучи посиленими, Індинавір і Ампренавір набувають ефективності відносно стійких штамів ВІЛ.
Лопінавір/Ритонавір (Калєтра) — комбінований ІП, який застосовується в Україні.

Cиндром відновлення імунної системи (СВІС)
Синдром відновлення імунної системи (СВІС — запальний синдром
відновлення функції імунної системи, IRIS ) досить часто зустрічається
у хворих з вираженим пригніченням імуної системи (СД4 <50-100 клітин/
мкл) на фоні проведення АРТ протягом перших тижнів — до 3 місяців.
Причиною виникнення цього синдрому вважають реактивацію імунної системи. Основою для його розвитку стає латентна опортуністична
інфекція, що не була діагностована до початку АРТ через відсутність клінічних проявів. На фоні розпочатої АРТ має місце запальна реакція, спричинена активізацією імунної відповіді, внаслідок чого з’являються прояви
ОІ. Проте замість типових клінічних проявів ОІ нерідко мають місце незвичні, атипові прояви хвороби. Наприклад, МАК може спричинити появу абсцесу, а туберкульоз або пневмоцистна пневмонія можуть супроводжуватися атиповою рентгенологічною картиною.
Спостерігаються два основні варіанти СВІС:
– АРТ починають на фоні лікування опортуністичної інфекції, і розвиток СВІС зменшує відповідь на лікування ОІ;
– АРТ починають на фоні клінічно стабільного стану пацієнта, і розвиток СВІС клінічно проявляється переходом в активну фазу латентних і раніше не діагностованих інфекцій.
Частота СВІС становить приблизно 10%. Найчастішими ОІ вважаються МАК та ЦМВ-інфекція, може спостерігатись погіршення перебігу вже
пролікованої пневмоцистної пневмонії, в Україні існує велика ймовірність активного туберкульозу в якості клінічних проявів СВІС.
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Захворювання, які можуть бути проявами СВІС,
та їх збудники
Збудник

Інфекційний процес

Лікування

M. tuberculosis

Пневмоніт, гострий респіраторний дистрес-синдром, АРТ, протитуберкульозна терапія,
лімфаденіт, гепатит, ураження ЦНС, ниркова
стероїди
недостатність

Цитомегаловірус

Вітреїт, помутніння у вигляді пластівців
в склоподібному тілі, макулярний набряк, увеїт,
вітреомакулярная дистрофія

АРТ; протицитомегаловірусна
терапія, стероїди, вітректомія

Cryptococcus
neoformans

Менінгіт, парези і паралічі, втрата слуху, абсцеси,
медіастиніт, лімфаденіт

АРТ, азоли, стероїди

Віруси гепатитів В і С

Гепатит

Відміна АРТ, інтерферон

Вірус простого
герпесу

Хронічні герпетичні висипи (ерозії і виразки),
енцефаліт

АРТ, протигерпетичні препарати,
стероїди

M. avium

Ураження шкіри, лімфаденіт, гранульома печінки

АРТ, препарати, що мають
активність проти MАК, НСПВС,
стероїди

Парвовірус

Енцефаліт

Відміна АРТ

P. jiroveci

Пневмоцистна пневмонія

АРТ, препарати, що мають
активність проти P. jiroveci,
стероїди

Varicella zoster

Загострення оперізуючого лишая

АРТ, препарати, що що мають
активність проти Varicella zoster,
стероїди

JC-вірус

Загострення прогресуючої множинної
лейкоенцефалопатії (прогресуючі неврологічні
ураження разом з даними МРТ або КТ,
або виявленням JC-вірусу методом ПЛР
у спинномозковій рідині)

АРТ; роль стероїдів невідома

Саркома Капоші

Типові прояви на шкірі або слизовій ротоглотки,
набряк слизової оболонки трахеї з обструкцією

Відміна АРТ, стероїди

СВІС не є ознакою неефективності АРТ та показанням до зміни схеми АРТ.
Як правило, у випадках СВІС доцільним є продовження АРТ у поєднанні з початком лікування (продовженням лікування ОІ, призначенням
низьких доз преднізолону (20-60 мг/добу). Припинення АРТ може бути
доцільним через побічні ефекти лікування ОІ, у випадках недотримання
режиму прийому АРВ-препаратів, на фоні вираженого больового синдрому при езофагіті (ЦМВ, герпетичному).

Лояльність до АРТ
Для покращення здоров’я ВІЛ-інфікованих людей необхідно максимально зменшити вірусне навантаження на тривалий строк. Головна
причина клінічних невдач лікування — невиконання пацієнтами схеми
ВААРТ, що призводить до виникнення у ВІЛ-стійкості до антиретровірусних препаратів. Зміни, в результаті яких розвивається стійкість
до одного антиретровірусного препарату, нерідко надають збуднику
перехресної стійкості до інших препаратів. Тому через недотримання
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схеми лікування неефективною може виявитися ціла група антиретровірусних препаратів.
Прихільність до терапії означає, що пацієнт:
– вчасно приймає ліки;
– приймає їх у необхідній, призначеній лікарем дозі;
– дотримується рекомендацій щодо дієти.
Для оптимального пригнічення розмноження вірусу за схемою ВААРТ
необхідно суворо та чітко дотримуватися призначеного режиму. У ряді досліджень показано, що для досягнення оптимального результату хворий повинен прийняти 90-95% призначених доз, а нижчий рівень прийому препаратів найчастіше пов’язується з невдалим вірусологічним результатом.

Наслідки недосконалого дотримання режиму АРТ
1. Вірусологічні наслідки. Формування резистентних штамів в умовах недостатнього придушення реплікації вірусу.
2. Клінічні наслідки. Порушення режиму АРТ приводить до зниження імунологічної ефективності лікування та росту захворюваності,
смертності, частоти стаціонарного лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
Порушення режиму АРТ, безумовно, сприяє появі стійких до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ. Зв’язок між дотриманням режиму
лікування та розвитком стійкості є складним та залежить від класу антиретровірусних засобів.
Стійкість до інгібіторів протеази, у тому числі посилених,
формується повільно, особливо до посилених Ритонавіром препаратів
(Калєтра — Лопінавір/Ритонавір). В умовах більш сильного придушення вірусу ймовірність появи стійких штамів знижується. Навіть якщо ВІЛ
різко підвищить швидкість репродукції, для стійкості до ІП вірусу йому
треба буде набути багатьох мутацій, кожна з яких послабить його можливість до розмноження під час відсутності препарату, до якого він стійкий.

Стійкість до НІОТ та ННІОТ
Суворе дотримання режиму лікування в умовах значного вірусного
навантаження служить головним фактором, який протистоїть появі мутацій стійкості до НІОТ. Стійкість до ННІОТ іноді розвивається після одноразового призначення або короткого курсу ННІОТ з метою профілактики передачі ВІЛ у перинатальному періоді.
Порушення режиму АРТ небезпечне для суспільної охорони
здоров’я, оскільки вони призводять до підвищення вірусного навантаження, що, у свою чергу, сприяє передачі ВІЛ та росту захворюваності
на ВІЛ-інфекцію.

Фактори ризику порушень режиму АРТ
Визначено ряд факторів, що впливають на дотримання пацієнтами
режиму АРТ. Знання цих факторів допомагає клініцистам уважніше ставитися до дотримання режиму лікування найбільш схильними до пору-
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шень дисципліни пацієнтами та розробляти заходи щодо підвищення
лояльності до APT.
1. Фактори ризику з боку пацієнта.
– Соціально-демографічні (вік, стать, раса й національність, рівень
доходів, освіта, грамотність, житлові умови, наявність доступу
до медичної допомоги, наявність факторів ризику ВІЛ-інфекції).
– Психосоціальні (депресія й інші психічні розлади, вживання алкоголю та наркотиків, важкі потрясіння, відсутність соціальної
підтримки, нездатність чітко описати режим прийому лікарських
засобів або зрозуміти зв’язок між дотриманням режиму лікування
та стійкістю вірусу до ліків).
2. Фактори ризику, пов’язані з режимом лікування (велика кількість
таблеток, складність режиму лікування, гострі та віддалені побічні ефекти).
3. Наявність захворювань: хворі, що перенесли опортуністичні інфекції, прагнуть зберегти здоров’я, тому більше зацікавлені в дотриманні
режиму лікування.
4. Взаємини між пацієнтом і медичними працівниками: довіра
пацієнта до лікаря й медичного персоналу, думка пацієнта про професіоналізм медичних працівників, прагнення медичних працівників залучити пацієнта до вирішення питань лікування, емоційна сторона взаємин
(співчуття, відкритість, співробітництво та ін.), доцільність направлення
до інших фахівців.
Два дослідженнями серед жінок-ув’язнених показали, що довіра до лікаря сприяє кращому дотриманню режиму АРТ. Краще режиму лікування
дотримуються пацієнти, у яких склалися міцні, тривалі й довірчі відносини з лікарем.
5. Умови надання допомоги. На дотримання режиму лікування можуть впливати умови, у яких пацієнт отримує допомогу: доступність первинної медичної допомоги в будь-який час, наявність спеціальних програм по підвищенню лояльності до АРТ, призначення зустрічей у клініці
з урахуванням зручності часу для пацієнта, дотримання лікарської таємниці, задоволеність пацієнта медичною допомогою в минулому.

Чинники, які допомагають дотримуватись
режиму лікування:
– усвідомлення пацієнтом, що недотримання режиму прийому ліків
призводить до формування резистентності вірусу;
– усвідомлення важливості прийому всіх доз препарату у відведений час;
– регулярне дотримання графіку відвідувань лікарні;
– наявність емоційної та практичної підтримки близьких людей
та соціальних працівників;
– здатність пацієнтів включити прийом ліків у режим свого повсякденного життя.

Лояльність до АРТ на початку лікування залежить від
наступних причин:
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– рівень стресу, який відчуває пацієнт, та ефективністі його подолання;
– віра в ефективність призначеного лікування;
– баланс між перевагою від прийому препарату та наявністю обмежень;
– соціально-психологічна підтримка.
Підготовка до початку антиретровірусної терапії включає в себе консультування пацієнта та його близьких людей лікарем (медичною сестрою, соціальним працівником, психологом, які підготовлені в питаннях АРТ). При консультуванні необхідно обговорювати наступні питання:
мета та механізм дії антиретровірусної терапії, щоденна схема прийому
препаратів, правила прийому препаратів (прийом з їжею та іншими медичними препаратами), правила зберігання препаратів, негативні наслідки порушення прийому препаратів та їх дозування, правила та режим
отримання препаратів у лікувальному закладі, прийом препаратів, якщо
пацієнт працює.

Оцінка дотримання режиму АРТ
У роботі з пацієнтами, що одержують АРТ, необхідний точний і відносно простий метод оцінки дотримання режиму АРТ, адже від неї залежить успіх лікування. Відомо, що медичні працівники часто переоцінюють дисциплінованість своїх хворих.
Оцінка лояльності до АРТ в наукових дослідженнях проводиться з використанням наступних методів:
1. Кришки з ЕМС — це спеціальні кришки із вбудованим електронним мікролічильником, що реєструє кожне відкриття флакону із препаратом та його тривалість.
2. Підрахунок числа таблеток можна проводити як у клініці, так
і при несподіваному візиті додому до пацієнта. У цьому випадку дотримання режиму оцінюють, підраховуючи, на скільки доз у пацієнта залишилося таблеток, а «зайві» дози демонструють число пропущених доз.
3. Біологічні маркери. Під біологічними маркерами лояльності
до АРТ насамперед мають на увазі сироваткову концентрацію препаратів.
Недолік даного методу в тому, що сироваткова концентрація демонструє
прийом лише останніх доз. Крім того, низька сироваткова концентрація
антиретровірусних засобів буває зумовлена не тільки пропуском дози,
але й іншими причинами — порушеним всмоктуванням, лікарськими
взаємодіями, особливостями метаболізму.
4. Аптечні формуляри. Аптечні формуляри теж можуть давати уявлення про дотримання режиму лікування, оскільки показують, які антиретровірусні засоби були видані пацієнтові.
Оцінка лояльності в клінічній практиці
У клінічній практиці використовується відносно простий і досить інформативний метод — опитування. Порівняно з об’єктивними методами (кришки з ЕМС, прихований підрахунок таблеток), опитування менш
чутливе до порушень режиму лікування (тобто дає завищену оцінку лояльності).
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Встановлено, що дисциплінованість пацієнтів непостійна та згодом падає. Отже, оцінивши дотримання режиму АРТ один раз, можна
отримати лише обмежену інформацію щодо дотримання пацієнтом
режиму лікування. Тому оцінювати рівень лояльності важливо регулярно, а при виявленні порушень — при кожній зустрічі з пацієнтом.
Щоб точно оцінити лояльнісь при опитуванні, медичному працівникові важливо вміти співпрацювати з пацієнтами й ніяк не виявляти
своїх суджень.
Методи підвищення лояльності до АРТ
Оскільки дотримання режиму АРТ все частіше визнають найважливішою умовою успіху лікування, багато недавніх досліджень вивчали методи підтримки та підвищення лояльності.
1. Освіта та спільне планування: найефективнішими є ті, що включають попередню освітню бесіду, у рамках якої разом з пацієнтом складається план прийому препаратів, а також поточні бесіди, які проводяться
регулярно в процесі лікування.
2. Індивідуальний підхід: програми індивідуального підходу
до підвищення лояльності розробляють для пацієнтів, які або не змогли дотримуватися режиму лікування, або з великою ймовірністю
не будуть його дотримуватися. Здебільшого це стосується пацієнтів
з розумовими проблемами, хімічними залежностями. Проводяться
такі програми як поза установами первинної медичної допомоги, так
і на їхній базі.
3. Прийом препаратів під контролем. Надії на цей метод у лікуванні ВІЛ-інфекції пов’язані з його успіхом при лікуванні туберкульозу.
Ця методика може використовуватись у виправних закладах з огляду
на вимоги безпеки та заборону засудженим мати ліки. В одному дослідженні порівнювали результати лікування в 50 ув’язнених, які приймали препарати під контролем, і в 50 амбулаторних пацієнтів, які самі
стежили за своїм лікуванням. У групі, що одержувала препарати під
контролем, імовірність досягнення невизначеного вірусного навантаження в кожний досліджуваний момент часу була значно вищою. Прийом препаратів під контролем використовують серед вагітних з високим ризиком порушень режиму АРТ, а отже, високим ризиком передачі
ВІЛ дитині.
Впроваджуючи прийом препаратів під контролем у лікування ВІЛінфекції, важливо пам’ятати, що лікування цього захворювання залишається добровільним для всіх пацієнтів.
4. Спрощення схеми лікування — застосування сучасних схем, які
вимагають прийому всього 2 таблеток один або два рази на добу.
5. Допоміжні пристосування: контейнери для пігулок дозволяють
тримати тижневий набір таблеток в одному зручному місці.
6. Пристрої для нагадування — будильники, таймери або інші
електронні пристосування, які можна запрограмувати на спрацьовування кілька разів у день. Паперові та електронні календарі дозволяють пацієнтам записувати час прийому препаратів і відзначати прийняті дози.
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7. Наочний графік — картинки із зображенням призначених препаратів вклеєні в щотижневий календар.

Шляхи покращення лояльності до ВААРТ:
– оцінити фактори, які можуть впливати на лояльність та виступати
в якості бар’єра, формувати готовність до прийому препаратів;
– формувати і підтримувати відносини з пацієнтом;
– проводити моніторинг за дотриманням режиму пацієнтом всіма
можливими методами;
– чітко пояснити режим прийому препаратів;
– якнайкраще вбудувати його в життя пацієнта;
– скласти графік прийому препаратів та навчити пацієнта дотримуватися режиму прийому ліків;
– рекомендувати використання годинника з дзвінком для нагадування про прийом препаратів;
– обговорити побічні ефекти, їх появу та лікування ;
– створити соціально-психологічну підтримку з боку близьких пацієнта;
– лікування супутніх психіатричних та наркологічних розладів;
– зберігати підтримку з боку лікарняного персоналу.

Дотримання режиму АРТ в умовах виправних закладів
Згідно з діючими регламентуючими документами в умовах виправних
закладів видача антиретровірусних препаратів засудженим та особам,
узятим під варту, на амбулаторному етапі проводиться з розрахунку на 1
добу згідно з призначою схемою лікування. З метою формування лояльності медичні працівники, які беруть участь в організації АРТ, проводять
консультування засуджених щодо дотримання режиму лікування. Контроль за прийомом антиретровірусних препаратів здійснюється лікарем,
відповідальним за передтестове, післятестове консультування з питань
ВІЛ-інфекції та організацію і контроль за проведенням АРТ в установі виконання покарань (слідчому ізоляторі).
За згодою пацієнта до роботи з формування лояльності можуть бути
залучені соціальні працівники та консультанти ВІЛ-сервісних НУО.
Перебування під вартою протягом довгого терміну не сприяє формуванню відповідальності за своє здоров’я у засуджених, тому важливими є підготовка до звільнення, соціальна підтримка в перші місяці
після звільнення. ВІЛ-інфікований пацієнт повинен отримати інформацію щодо режиму прийому препаратів, медичних закладів, в які він
має звернутися після звільнення, строків отримання препаратів, проведення лабораторних тестів. Залучення НУО на етапі звільнення має
за мету надання соціальної підтримки та профілактику проблем з лояльністю до лікування.
Перед звільненням ВІЛ-інфікованої особи, яка отримує АРТ, заклад

61

охорони здоров’я кримінально-виконавчої служби видає на руки
особі, що звільняється, направлення до обласного (міського) центру
профілактики та боротьби зі СНІДом за обраним нею місцем проживання та медичну довідку із зазначенням клінічної стадії захворювання та призначеного лікування; забезпечує особу, яка звільняють,
запасом антиретровірусних препаратів з розрахунку на один місяць
лікування.

Особливості формування лояльності до АРТ у СІН
Для ВІЛ-інфікованих СІН, яким необхідна АРТ, слід забезпечити доступ до цієї терапії як в аспекті охорони здоров’я, так і в аспекті забезпечення прав людини. Фактори, що вимагають особливої уваги до цієї
групи населення:
– СІН є найбільш ураженою ВІЛ-інфекцією групою населення в Україні;
– швидке розповсюдження ВІЛ в середовищі СІН є найважливішим
фактором розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні;
– необхідно забезпечити універсальний та рівноправний доступ до лікування усім, хто цього потребує, поважаючи право людини на життя;
– захист найбільш уражених груп населення є водночас захистом
всього населення в цілому.
Істотні елементи догляду за хворими на ВІЛ-інфекцією в основному
однакові як для СІН, так і для всіх інших людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом.
Активне вживання наркотиків не може бути критерієм відмови СІН
у доступі до лікування та догляду.
Жоден хворий не повинен автоматично викреслюватися
з кандидатів на АРТ тільки тому, що деякі особливості поведінки
чи інші характеристики можуть видатися підставою для поганого прогнозу стосовно дотримання лікування.
Залучення пацієнта СІН до програм комплексного лікування повинно
починатись на базі програм та служб підтримки, які є доступними для
СІН. Вони включають:
– програми зменшення шкоди (ПЗШ);
– програми допомоги, які формують зв’язки з організаціями місцевих співтовариств, представленими зацікавленими групами і консультантами за принципом соціальної рівноправності;
– програми замісної підтримуючої терапії (ПЗПТ);
– реабілітаційні програми для СІН;
– групи підтримки;
– соціальні служби.
Активні СІН, які нещодавно дізналися про свій діагноз ВІЛ-інфекції,
не завжди готові сприйняти всебічну допомогу. Допомогу слід пропонувати у тому обсязі, в якому пацієнт готовий її прийняти. Починати
потрібно з першочергових та найпростіших заходів (наприклад, з лікування та профілактики опортуністичних інфекцій), потім додавати нові
види допомоги, в тому числі АРТ.
Хворому, який зловживає наркотиками або страждає від психічного
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захворювання, можливо, корисно буде почати з лікування у психіатра або
нарколога. Протягом 1-2 місяців, потрібних для лікування цих станів, можна обмежитися профілактикою опортуністичних інфекцій за показаннями та симптоматичним лікуванням станів, пов’язаних з відміною наркотиків і детоксикацією або симптомами психічного захворювання. Крім
того, в цей період можна поліпшити готовність хворого до АРТ і провести
навчання, яке стосується важливості дотримання призначеної схеми.
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Глава ІI.

Туберкульоз (стара назва — сухоти) супроводжує людство
протягом багатьох століть. Це захворювання відоме з глибокої давнини і протягом століть було широко розповсюдженим. Аж до початку ХХ ст. медицина не мала засобів для
боротьби з цією хворобою. Лікування проводили за допомогою гарного харчування, відпочинку «на водах» і в гірських
санаторіях.
Найважливішою віхою у вивченні туберкульозу стала
доповідь «Етіологія туберкульозу», зроблена німецьким
бактеріологом Робертом Кохом на засіданні Берлінського
фізіологічного товариства 24 березня 1882 р., яка дозволила всій спільноті довідатися про збудника цього захворювання — Mycobacterіum tuberculosіs. На честь цієї події 24
березня відзначається як всесвітній день боротьби з туберкульозом.
Наступним грандіозним відкриттям стало виявлення В. К.
Рентгеном в 1895 р. Х-променів, що дало можливість проводити
об’єктивну діагностику туберкульозу легенів, внутрішніх органів, кісток та суглобів.
В 1919 р. Кальметт і Герен вивели ослаблений штам мікобактерії для вакцинації (вакцина БЦЖ).
Переломним моментом у боротьбі з туберкульозом стало
винайдення нашим співвітчизником, уродженцем Вінницької області, видатним бактеріологом Соломоном Ваксманом в
1944 р. Стрептоміцину. Від цього починається антибактеріальна ера в лікуванні туберкульозу. З 1954 року в широку практику
ввійшли ПАСК, Ізоніазид, Тибон; з 1967 р. розпочато застосування найефективнішого протитуберкульозного препарату —
Рифампіцину.
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Епідеміологія
Близько третини жителів нашої планети інфіковані мікобактерією
туберкульозу (M. tuberculosіs). На країни, які розвиваються, доводиться
95% випадків ТБ та 98% летальних наслідків від нього. Три чверті (75%)
випадків ТБ в країнах, що розвиваються, припадає на найбільш працездатний вік – 15-50 років. Найвища частота ТБ і найвищий показник щорічного приросту числа випадків ТБ спостерігаються в районах Африки,
розташованих на південь від Сахари. Більш ніж 12% випадків смерті від
ТБ пов’язані з ВІЛ-інфекцією. Смертні випадки від ТБ становлять 25% усіх
випадків смерті в країнах, що розвиваються.
Збільшення захворюваності на ТБ серед дітей є прямим наслідком
збільшення числа дорослих, хворих на ТБ. Неонатальна імунізація вакциною БЦЖ має обмежений ефект в запобіганні ТБ у дітей в країнах, що
розвиваються. Немовлята та діти (у віці до 5 років) мають підвищений ризик інфікування та захворювання. Важко точно оцінити тягар дитячого
ТБ в зв’язку зі складністю діагностики, особливо в районах, де поширена
ВІЛ-інфекція.
Щорічно у світі занедужують туберкульозом більше 8 млн. чоловік, з
яких близько 2 млн. помирають. Туберкульоз є найпоширенішим у світі
інфекційним захворюванням і посідає перше місце за рівнем смертності серед інфекційних захворювань. Епідемія ТБ поширюється й стає все
небезпечнішою, особливо з урахуванням епідемії ВІЛ-асоційованого та
хіміорезистентного туберкульозу.
В 1993 р. ВООЗ проголосила туберкульоз глобальною проблемою.
Основними причинами росту захворюваності на туберкульоз у світі
є бідність населення країн, що розвиваються, та поширення епідемії ВІЛінфекції.
З 90-х рр. ХХ ст. в Україні спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу на тлі соціально-економічної кризи та
скорочення протитуберкульозних заходів.
В 1995 р. ВООЗ зафіксувала в Україні епідемію туберкульозу, оскільки
число хворих туберкульозом перевищило 1% населення.
З 1997 по 2007 р. в Україні захворюваність на туберкульоз збільшилася в 1,6 раза.
В Україні туберкульозом щодня занедужує 101 людина та 29 хворих
вмирають.
Фактори, що сприяють поширенню туберкульозу в Україні:
– економічна криза;
– скорочення фінансування на потреби охорони здоров’я;
– труднощі в отриманні медичної допомоги соціально вразливими
групами населення (бездомні, мігранти, біженці; особи, що звільнилися з місць позбавлення волі; особи, що мешкають далеко від
лікувальних установ);
– міграція населення з країн з несприятливою ситуацією з туберкульозом;
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– соціальна криза (безробіття, алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, бідність, стреси);
– наростання епідемії ВІЛ-інфекції;
– відсутність настороженості медичних працівників загальної лікувальної мережі щодо туберкульозу;
– відсутність дієвого механізму примусового лікування;
– поширення туберкульозу з множинною стійкістю до ліків.
В установах Державної кримінально-виконавчої служби України з
1997 по 2007 р. захворюваність на туберкульоз зменшилась майже в 4
рази. Захворюваність на туберкульоз в установах Державної кримінальновиконавчої служби України перевищує захворюваність по Україні в 16
разів. У доепідемічний період в 1993 р. захворюваність туберкульозом в
установах Державної кримінально-виконавчої служби України також перевищувала захворюваність по Україні в 16 разів.
Високому рівню захворюваності на туберкульоз в установах Державної кримінально-виконавчої служби України сприяють:
– значна поширеність ВІЛ-інфекції серед засуджених та слідчо заарештованих;
– широка поширеність супутніх захворювань, наркоманії, алкоголізму внаслідок приналежності значної частини засуджених і осіб,
позбавлених волі, до маргінальних груп населення, яких важко залучити до обстеження на туберкульоз у цивільних установах;
– скупченість, проживання засуджених у приміщеннях типу гуртожитку з наявністю великого й тісного кола контактних осіб;
– стресовий фактор;
– соціально-економічні фактори, що діють як в Україні в цілому, так і
в установах Державної кримінально-виконавчої служби України;
– застаріла матеріально-технічна база установ охорони здоров’я
Державної кримінально-виконавчої служби України.
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Етіологія та патогенез туберкульозу
Туберкульоз — інфекційне захворювання, збудником якого майже в 95% випадків є Mycobacterіum tuberculosіs (від латинського слова
tuberculum — горбок, оскільки для туберкульозу характерна наявність
горбків в органах і тканинах).
Рід мікобактерій відноситься до сімейства променистих грибів, широко розповсюджених у природі. Патогенними для людини є також
Mycobacterіum bovіs та Mycobacterіum afrіcanum.
Mycobacterіum tuberculosіs (МБТ) мають вигляд тонких, трохи вигнутих паличок довжиною 0,8-5 мкм та товщиною 0,3-0,5 мкм. МБТ не утворюють спор і капсул.
При мікроскопічному дослідженні мокротиння, пофарбованого
спеціальними способами, збудники туберкульозу мають вигляд паличкоподібних утворень червоного кольору. Це відбувається тому, що вони
кислотостійкі (зберігають барвник після промивання пофарбованих
препаратів кислотою або спиртом). Туберкульозні мікобактерії можуть
залишатися в тканинах у неактивному стані, зберігаючи життєздатність
багато років.
Найважливішою їхньою особливістю є кислото-, спирто– і лугостійкість. МБТ — аероби, для їхнього нормального розвитку необхідний кисень. Розмноження МБТ відбувається шляхом простого поділу, рідше —
брунькуванням. Цикл простого поділу триває 20-24 год.
Для МБТ характерна значна стійкість до фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища. В умовах відсутності сонячного світла
вони зберігають життєздатність протягом декількох місяців (на сторінках книг — до 3 місяців); до 10 днів можуть зберігатися у вуличному пилу.
Однак при впливі прямих сонячних променів МБТ гинуть через 1-1,5 год.
(час залежить від інтенсивності сонячного світла), при ультрафіолетовому опроміненні — через 2-3 хв. Розсіяне сонячне світло вбиває МБТ через
40-80 днів.
При нагріванні до 60°С МБТ гинуть протягом 30-50 хв.; до 80°С — протягом 5 хв.; кип’ятіння вбиває МБТ протягом декількох хвилин. Водночас
сухе гаряче повітря (100°С) вбиває МБТ тільки через 1 год.
Висушування, гниття та низькі температури МБТ переносять добре.
При температурі –23°С вони зберігають життєздатність до 7 років.
Найефективнішими дезінфікуючими засобами є препарати, що містять хлор.
Основну небезпеку в поширенні цього захворювання становлять хворі легеневою формою туберкульозу, у мокротинні яких виявляють мікобактерії ТБ, — вони є основним джерелом інфекції.
При кашлі утворюються дрібні крапельки (інфекційні частки респіраторного секрету менше 5 мкм в діаметрі, у яких містяться збудники ТБ).
Під час одного кашльового поштовху може утворюватись до 3 тис. таких
крапель. Краплі можуть поширюватися в зі слиною при розмові, чханні,
співі і протягом довгого часу залишатись в повітрі.
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Зараження зазвичай відбувається в приміщеннях. Крапельки настільки малі, що не ушкоджують бронхи, а проникають в альвеоли легенів, де
починається розмноження мікобактерій.
Збудник туберкульозу попадає в організм людини переважно (більше
95%) аерогенним шляхом (повітряно-краплинним і повітряно-пиловим),
рідко — аліментарним (при вживанні непастеризованого молока від хворих корів) або контактним (через ушкоджену шкіру або слизові).
У деяких країнах зустрічається туберкульоз тварин — бичачий тип
ТБ. М. bovіs, що передаються з молоком, можуть інфікувати мигдалини,
викликаючи шийний лімфаденіт, або інфікувати кишечник, викликаючи
абдомінальний ТБ.
ТБ не передається через їжу й воду, статевим шляхом, через кров при
переливанні або через укуси комарів.
Потрапляння збудника в організм людини не завжди приводить до розвитку захворювання, це залежить: від кількості та вірулентності МБТ; тривалості контакту з хворим, котрий виділяє бактерії; імунних властивостей
організму. Інфіковано туберкульозною інфекцією до 30% населення земної
кулі, а хворіють на туберкульоз протягом усього життя тільки 5-10% з них.
При потраплянні в дихальні шляхи МБТ зустрічаються з захисними
бар’єрами: мережтливий епітелій бронхів, бронхіальний слиз, що містить
поверхнево-активні речовини (лізоцим та ін.). При невеликій кількості
збудника та нормальному функціонуванні цих систем МБТ можуть бути
остаточно виведені з дихальних шляхів людини.
Ризик зараження чутливої до інфекції людини, котра має тривалі тісні
контакти в приміщенні з бацилярним хворим ТБ, досить високий. Ризик
інфікування від абацілярного хворого ТБ легких низький, а від хворого з
позалегеневим ТБ — ще нижчий.
Якщо в дихальні шляхи потрапляє велике число вірулентних МБТ, які
не можуть бути виведені природним шляхом, починається взаємодія між
збудником і імунною системою людини. В альвеолах МБТ поглинаються
макрофагами, всередині яких починається швидке розмноження збудника. Зруйнувавши макрофаги, МБТ виходять у міжклітинний простір, звідки потрапляють у лімфатичні судини, а потім у кровоносне русло. З кровообігом МБТ поширюються по всіх органах. Зазвичай імунна система
протягом 2-6 тижнів зупиняє розмноження й подальше поширення МБТ.
Людина інфікується, але не хворіє на туберкульоз: не пред’являє скарг,
рентгенологічно в неї не видно змін у легенях, особа не представляє епідеміологічної небезпеки.
Туберкульоз — це стан, при якому є клінічні симптоми або ознаки ураження одного чи кількох органів. Це відбувається через те, що МБТ починають розмножуватись, їх стає настільки багато, що імунітет не в змозі
з ними впоратися.
Первинна інфекція розвивається після першого контакту з мікобактеріями туберкульозу. Вдихувані з повітрям інфекційні крапельки настільки
малі, що не затримуються в бронхах на миготливому епітелії й осідають
в альвеолах легенів. Розмноження мікобактерій ТБ в легенях призводить
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до розвитку фокуса запалення, при загоєнні якого формується вогнище
Гона. По лімфатичних шляхах мікобактерії ТБ потрапляють в лімфатичні
вузли середостіння. Вогнище запалення в легенях та регіонарний лімфаденіт утворюють первинний комплекс, звідки мікобактерії ТБ можуть поширюватись гематогенним шляхом в організмі хворого. Імунна відповідь
(гіперчутливість уповільненого типу і клітинний імунітет) формується
через 4-6 тижнів після зараження. Наступні події визначаються масивністю інфекції (кількістю мікобактерій) та станом імунітету. У більшості випадків імунна відповідь зупиняє розмноження збудників, однак частина
мікобактерій ТБ може існувати латентно, при цьому єдиним свідченням
наявності туберкульозної інфекції є позитивні шкірні реакції на туберкулін. У деяких людей слабка імунна відповідь не може попередити розмноження мікобактерій ТБ, внаслідок чого через кілька місяців розвивається
захворювання туберкульозом.
При розвитку захворювання внаслідок першої зустрічі з M. tuberculosіs
формується первинний туберкульоз, який протікає на тлі вираженої
гіперсенсибілізації, з обов’язковим ураженням лімфатичної системи, характеризується недосконалістю імунної відповіді, схильністю до генералізації, а після вироблення імунітету можливістю самолікування. Первинний туберкульоз зустрічається переважно в дітей та у ВІЛ-інфікованих
осіб у стадії вираженої імуносупресії. Найчастішою клінічною формою у
дітей є туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.
Швидке прогресування від первинної інфекції до туберкульозного ураження легенів найчастіше спостерігається у дітей віком до 5 років. Збіль
шення лімфатичних вузлів та інфільтрати в легенях можуть бути виявлені
за допомогою рентгенологічного дослідження органів грудної клітки.
1. Клінічні прояви інфекції відсутні, шкірні тести з
туберкуліном позитивні (в 90% випадків)

Первинний
туберкульозний
комплекс та
його наслідки

2. Реакції гіперчутливості:
вузлувата еритема;
фліктенульозний кон’юнктивіт, дактиліт
3. Ураження легенів, плеври і внутрішньогрудних
лімфатичних вузлів:
туберкульозна пневмонія, ускладнена ателектазом
частки легені (через здавлення бронхи) або ускладнена
ексудативним плевритом
4. Генералізований процес: лімфаденопатія (здебільшого
шийна), менінгіт, перикардит, міліарний туберкульоз

Вторинний туберкульоз розвивається на тлі набутого імунітету
після латентного періоду, що може тривати кілька місяців або років після
перенесеної первинної інфекції. Вторинний туберкульоз може розвиватися в результаті реактивації старого туберкульозного вогнища або повторного зараження МБТ (реінфекції). Реактивація означає, що мікобактерії, які «дрімали», перебуваючи в тканинах протягом багатьох місяців
або років, почали розмножуватись. Це може відбутись як відповідна реакція на якийсь пусковий механізм, наприклад, як відповідь на ослаблення
імунної системи, зокрема ВІЛ-інфекцією.

69

Розвитку вторинних форм ТБ сприяють різні супутні захворювання, переохолодження, лікування імунодепресантами, фізичні та психічні травми.
Реінфекція означає повторне зараження людини, яка раніше перенесла первинну інфекцію.
Імунна відповідь пацієнта призводить до утворення локалізованих патологічних зон з великим ушкодженням тканини та утворенням порожнин. При вторинному туберкульозі звичайно уражуються легені, хоча
процес може розвиватися в будь-якому органі.
Характерними ознаками вторинного ТБ є велике ураження легенів,
утворення каверн, наявність мікобактерій туберкульозу в мокротинні,
ураження верхніх часток легенів, відсутність збільшення внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Такі пацієнти є основними переносниками
інфекції в суспільстві.
ТБ легенів
Вогнища
Інфільтрати верхніх часток легенів
Фіброз
Прогресуюча пневмонія
Ендобронхіт
Позалегеневий ТБ
Часто

Рідше

Плеврит

Емпієма

Лімфаденопатія (частіше шийна)

Ураження статевих органів у чоловіків
(епідідиміт, орхіт)

Ураження центральної нервової системи
(менінгіт, церебральна туберкульома)

Ураження статевих органів у жінок
(придатки матки, ендометрій)

Перикардит (серозний)

Ураження нирок

Ураження шлунково-кишкового тракту
(ілеоцекальна область)

Ураження надниркових залоз

Ураження хребта, інших кісток та суглобів Ураження шкіри

Без лікування протягом 5 років помирають близько 50% хворих легеневим ТБ, 25% одужують (наступає спонтанне вилікування завдяки сильній імунній системі), у інших 25% розвивається хронічний ТБ.

Виявлення та діагностика туберкульозу
Виявлення — це комплекс організаційних та епідеміологічних заходів
з відбору людей, у яких можливий туберкульоз (скринінг).
Діагностика туберкульозу — це клінічні заходи з встановлення або
спростування діагнозу туберкульозу у відібраних осіб.
Головним завданням боротьби з туберкульозом є запобігання нових
випадків тубінфікування. Цього можна досягти при виявленні хворих, особливо тих, які виділяють МБТ, з наступною їх ізоляцією та лікуванням. Виявлення абацилярних хворих теж важливе, тому що, якщо вони не будуть
одержувати лікування, у них висока ймовірність появи виділення МБТ.
Високим рівнем виявлення хворих за критеріями ВООЗ вважається
виявлення не менш 70% від розрахункового числа бацилярних хворих.
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Виявлення туберкульозу
Згідно з наказом МОЗ України від 24.05.2006 р. №318 «Про затвердження Протоколу по впровадженню ДОТС — стратегії в Україні» виявлення туберкульозу проводиться медперсоналом ЛПУ (лікувальнопрофілактичних установ) загальної лікувальної мережі. Постановою
Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. №143 затверджено «Порядок
проведення обов’язкового профілактичного огляду певних категорій
населення на виявлення туберкульозу», відповідно до якого (п. 4) серед
дорослого населення туберкульоз виявляють методом трикратної мікроскопії мазка мокротиння на КСБ (у пацієнтів, що звернулися в лікувальну
установу з симптомами, схожими на ТБ), а також за допомогою активного обстеження флюорографічним методом певних категорій населення
(зазначених у п. 1 Порядку груп ризику по туберкульозу).
До цих груп ризику відносяться і особи, позбавлені волі, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.
В установах ДКВС виявлення туберкульозу здійснюється медичними частинами та пунктами охорони здоров’я установ виконання покарань і слідчих
ізоляторів, а також лікувальними установами (крім туберкульозних лікарень,
куди направляються особи із встановленим діагнозом туберкульозу).
Медичний персонал установ ЛПУ повинен уміти запідозрити і вчасно
виявити туберкульоз у хворого, щоб запобігти подальшому поширенню
захворювання. Кожний пацієнт з симптомами, схожими на туберкульоз,
повинен розглядатись як потенційний хворий ТБ.
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Методи виявлення хворих на туберкульоз
За зверненням (пасивний) –
ініціатива з боку пацієнтів.
Відбір (скринінг) «проводить» саме
населення (люди, які мають скарги,
звертаються до лікаря)

Активний метод (масові
профілактичні огляди) – ініціатива
з боку медичної служби.
Відбір (скринінг) проводить медична
служба

Критерії відбору:
– наявність симптомів захворювання;
– бажання пройти профілактичне
обстеження.
Методи обстеження:
– мікроскопія мокротиння в першу чергу;
– всі необхідні діагностичні процедури.

Критерії відбору:
– строки давності рентгенологічного
обстеження;
– наявність симптомів захворювання.
Методи обстеження:
– рентгенологічні методи

Необхідні умови — інформованість
населення

Метод «за зверненням» шляхом
мікроскопії мазка

Масові флюорографічні огляди

Переваги:
– виявляє заразні випадки;
– високоспецифічний;
– легко здійснюється;
– більш дешевий;
– дозволяє верифікувати діагноз

Переваги:
– можливість обстежити все населення
(теоретично);
– висока чутливість (для будь-яких змін
у легенях);
– виявлення на ранніх стадіях;
– регулярність;
– можливість планування

Недоліки:
– низька чутливість (якщо вміст КСБ в
мокротинні менше 5000 в 1мл — не
виявляють);
– можливий при наявності клінічних
проявів (при відсутності кашлю важко
зібрати матеріал для дослідження);
– потребує наявності активної позиції
пацієнта (в Україні люди не звикли
турбуватись про своє здоров’я
та вчасно звертатись до лікаря)

Недоліки:
– немає змоги обстежити всіх;
– не виявляє етіології;
– низька специфічність;
– потребує верифікації діагнозу;
– періодичність не гарантує раннього
виявлення;
– витратний;
– потребує дорогого обладнання

Активний метод передбачає поголовне обстеження визначеного
контингенту. Однак якщо обстеження не 100%-ве, то велика ймовірність,
що хвора на туберкульоз людина буде пропущена та не виявлена вчасно.
В Україні, по офіційній статистиці, 50-60% хворих на ТБ виявляють під
час профілактичних оглядів. Активний метод ефективний щодо виявлення туберкульозу серед груп ризику.
1. Найчастіше для активного виявлення туберкульозу використовується рентгенологічний метод. На сьогодні існують суперечливі оцінки
різних стратегій боротьби з туберкульозом щодо доцільності проведення масових профілактичних флюорографічних обстежень.
В установах виконання покарань даний метод виявлення туберкульозу є основним. Це пов’язано з тим, що є умови для 100%-го обстеження
відповідного контингенту, високий ризик захворювання туберкульозом,
велике процентне співвідношення виявлених хворих до обстеженого
контингенту. Також цей метод дозволяє виявляти захворювання на ранніх
стадіях розвитку, коли ще немає виділення МБТ, тобто коли хворий поки
що епідемічно менш небезпечний для оточуючих. Це особливо важливо
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в умовах колективного проживання та скупченості в установах ДКВС.
2. Незаслужено недооцінюється в ДКВС активний метод виявлення
туберкульозу за допомогою опитування на наявність симптомів захворювання. Особливо важливий цей метод у період між плановими профілактичними флюорографічними обстеженнями.
3. Туберкулінодіагностика за допомогою здійснення проб Манту з 2
ТО має значення при відсутності умов або неможливості проведення за
якимись чинниками рентгенологічного та мікроскопічного обстеження,
а також у контактних та ВІЛ-інфікованих осіб. Виражена позитивна (розмір папули більше 14 мм) або гіперергічна реакція на туберкулін (розмір
папули більше 21 мм, везікули, некроз, регіонарний лімфаденіт) дає підстави запідозрити туберкульоз.

Виявлення туберкульозу «за зверненням» включає:
1) збір скарг і анамнезу, об’єктивне дослідження хворого;
2) трикратне мікроскопічне дослідження мазків мокротиння на КСБ.
КСБ — кислотостійкі бактерії, до яких відноситься і мікобактерія
туберкульозу. При мікроскопії мокротиння можливе вживання терміну «кислотостійкі бактерії», тому що остаточно встановити, що це
саме мікобактерії туберкульозу, можна тільки за допомогою культуральних методів дослідження. В умовах епідемії КСБ, виявлені в
мокротинні хворого з підозрою на ТБ, вважаються мікобактеріями
туберкульозу — МБТ.
3) рентгенологічне дослідження органів грудної клітки.

Збір скарг і анамнезу
Анамнез захворювання відіграє важливу роль у встановленні діагнозу
та лікуванні хворого. Анамнез містить в собі соціальну, сімейну, медичну,
професійну інформацію про пацієнта. При зборі анамнезу лікар з’ясовує:
– чи мав пацієнт контакт з хворим на туберкульоз;
– чи є у пацієнта симптоми, схожі на туберкульоз;
– чи входить пацієнт у групу ризику по туберкульозу.
Варто з’ясувати, чи спілкувався він з хворими на туберкульоз. Деякі пацієнти могли мати контакт з хворими на туберкульоз у минулому, інші —
недавно.
Згідно з наказом МОЗ України від 09.06.2006 р. №385 «Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз» до
контактних по туберкульозу відносяться:
– дорослі, які контактували з бацилярним хворим;
– діти молодшого віку, які контактували з хворим на туберкульоз незалежно від наявності в нього виділення МБТ;
– особи, які контактували з хворими на туберкульоз тваринами;
– діти, батьки яких контактують з хворими на туберкульоз тваринами.
В ДКВС контактними з хворим на туберкульоз вважаються всі особи,
які проживають в одному приміщенні з бацилярним хворим, працюють з
ним на виробництві, контактують в їдальні тощо.
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Іншою, не менш важливою частиною, є виявлення симптомів туберкульозу. Більш ніж у 80% випадків туберкульоз уражує легені. Дорослі хворі
часто є бацилярними пацієнтами, тобто виділяють з мокротинням МБТ
та становлять епідемічну небезпеку для оточуючих.
Позалегеневий туберкульоз вражає інші органи: лімфатичні вузли,
кості та суглоби, сечостатеву систему, мозкові оболонки, кишечник та ін.
У зв’язку зі складністю діагностики пацієнтів з симптомами позалегеневого туберкульозу необхідно направляти до лікаря-фахівця.
Часто ці хворі звертаються до лікаря зі скаргами, характерними для захворювань нетуберкульозного походження та довгостроково безуспішно
лікуються від них. У медичного персоналу повинна бути настороженість
відносно туберкульозу, особливо стосовно ВІЛ-інфікованих, які раніше
хворіли на туберкульоз, і хворих, які довго та безуспішно лікуються.
У період епідемії лікар будь-якої спеціальності повинен бути насторожений відносно туберкульозу.
Туберкульоз може протікати безсимптомно, але в більшості хворих є
характерна симптоматика, що змушує їх звернутись до лікаря. Зазвичай
туберкульоз розвивається поступово і до моменту звернення хворого до
лікаря деякі симптоми присутні вже протягом декількох тижнів чи навіть
місяців.
Найхарактернішим симптомом туберкульозу легенів є кашель протягом 2-3 та більше тижнів, зазвичай з виділенням мокротиння.
Всі пацієнти, в яких є цей симптом, повинні якнайшвидше здати мокротиння на аналіз.
У зв’язку з тим, що серед осіб, позбавлених волі, переважна більшість
курить та має супутні хронічні захворювання легенів (хронічні бронхіти і
т. п.), цей симптом зустрічається дуже часто, особливо в холодну пору року
в період масових гострих респіраторних захворювань. У такому випадку
потрібно звертати увагу на посилення кашлю у хворого (на відміну від
звичайного кашлю курця) і обов’язково проводити контроль ефективності лікування бронхо-легеневих захворювань. Це передбачає обов’язковий
рентгенологічний контроль після лікування пневмонії, контрольний
огляд та обстеження після лікування загострень хронічних бронхітів і т. і.
Кашель протягом 2-3 і більше тижнів зазвичай супроводжується іншими симптомами ураження бронхолегеневої системи та проявами інтоксикаційного синдрому:
– біль у грудній клітці;
– втрата маси тіла;
– задишка;
– втомлюваність;
– харкання кров’ю;
– лихоманка (субфебрильна температу– втрата апетиту;
ра);
– нічна пітливість
Для хворого позалегеневою формою туберкульозу також характерний інтоксикаційний синдром:
– втрата маси тіла;
– лихоманка;
– нічна пітливість.
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Інші симптоми залежать від ураженого органа, наприклад:
– при ураженні лімфатичних вузлів відзначається їхнє збільшення,
іноді з утворенням свищів з гнійним відокремлюванням;
– при ураженні суглобів — біль і збільшення суглобів;
– при туберкульозному менінгіті відзначаються головний біль, лихоманка, ригідність потиличних м’язів, сонливість та інша неврологічна симптоматика, характерна для ураження оболонок мозку.
Згідно з наказом МОЗ України від 24.05.2006 р. №318 «Про затвердження Протоколу по впровадженню ДОТС — стратегії в Україні» виділяють наступні групи ризику щодо захворювання на туберкульоз.
Особи, що мають
контакти
з хворими
з активними
формами
туберкульозу
– сімейні та
побутові;
– професійні;
– нозокоміальні;
– пенітенціарні

Соціальні
групи ризику
– безпритульні;
– мігранти, біженці, переселенці;
– хворі на алкоголізм
та наркоманію;
– безробітні;
– особи, що перебувають
або звільняються з місць
позбавлення волі

Медичні
групи ризику
– ВІЛ-інфіковані;
– пацієнти з
професійними
захворюваннями
легенів;
– хворі на цукровий
діабет;
– хворі, що постійно
отримують цитостатики
або глюкокортикоїди

Методи діагностики туберкульозу
1. Об’єктивне дослідження пацієнта
Для туберкульозу не існує специфічних перкуторних та аускультативних ознак. Основою діагностики та верифікації діагнозу туберкульозу є
дослідження мокротиння.
2. Мікроскопія мокротиння — відносно швидкий, простий і недорогий метод виявлення хворих на ТБ та діагностики цього захворювання. Пацієнти з КСБ+ у мазку є найбільш заразними, саме їх потрібно виявляти в першу чергу.
Пацієнти, позитивні по культурі, представляють значно меншу небезпеку для навколишніх, мають бути виявлені по культурі й рентгенологічних даних.
Ефективність виявлення ТБ методом мікроскопії визначається
співвідношенням кількості нових випадків КСБ+ до загальної кількості
досліджених діагностичних хворих.
Рекомендований відсоток виявлення становить 5-10%.
Якщо мікобактерії туберкульозу виявляються менш ніж у 5% пацієнтів,
це може свідчити про неправильний відбір хворих для дослідження, неякісний збір матеріалу, некваліфіковану роботу лабораторії.
Якщо процент виявлення МБТ перевищує 10%, то в розрахунки можливо включаються хворі на ТБ, що направляються на мікроскопію для
контролю хіміотерапії, включаються відомі хворі на ТБ, яким мікроско-

75

пія проводиться з метою діагностики, або в регіоні реєструється висока
захворюваність на ТБ.
Для установ ДКВС, з огляду на 100%-ве флюорографічне обстеження,
цей метод виявлення туберкульозу має особливе значення в період між
профілактичними флюорографічними обстеженнями. Всім пацієнтам з
підозрою на туберкульоз необхідно провести дослідження мокротиння
методом мікроскопії трьох різних зразків мокротиння на КСБ.
3. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки

Подальші дії
Якщо КСБ виявлені хоча б в одному з трьох досліджуваних мазків мокротиння хворого й при рентгенологічному дослідженні ОГК видно патологічні зміни, то його направляють у протитуберкульозну установу для
підтвердження або зняття діагнозу.
В установах ДКВС при встановленні діагнозу туберкульозу або підозрі
на туберкульоз хворого необхідно негайно ізолювати, направивши його
до ізолятора медичної частини для якнайшвидшого відправлення на лікування в туберкульозну лікарню.

Діагностика туберкульозу
В адміністративних протитуберкульозних установах (туберкульозних
лікарнях) з метою встановлення діагнозу туберкульозу легенів застосовують (крім збору скарг і анамнезу та об’єктивного дослідження) наступні
обов’язкові обстеження згідно з наказом МОЗ України від 24.05.2006 р. №318:
– трикратний аналіз мокротиння методом мікроскопії по ЦилюНільсену (виявляються не тільки мікобактерії туберкульозу, але й
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інші мікобактерії й кислотостійкі палички);
– трикратний аналіз мокротиння методом посіву на середовище
Левенштейна-Йенсена;
– рентгенологічний метод (оглядова та бокова рентгенографія органів грудної клітки, томографія уражених відділів легенів). Цей
метод не є специфічним методом діагностики, тому що схожі патологічні зміни на рентгенограмі можна спостерігати і при інших
захворюваннях легенів. Хоча зміни в легенях, виявлені при рентгенологічному дослідженні, можуть допомогти лікареві запідозрити
туберкульоз.
Тільки виявлення мікобактерій туберкульозу в мокротинні
хворого методом посіву на живильне середовище ЛевенштейнаЙенсена є абсолютним підтвердженням діагнозу («золотий стандарт» фтизіатрії);
– тест на чутливість до протитуберкульозних препаратів 1 та 2 ряду.
В обласних протитуберкульозних установах або в Інституті фтизіат
рії й пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України в складних диферен
ційно-діагностичних випадках застосовують додаткові методи:
– комп’ютерна томографія;
– фібробронхоскопія з забором промивних вод для мікроскопічного
та культурального дослідження;
– трансторакальна, трансбронхіальна або відкрита біопсія легенів,
біопсія збільшених лимфовузлів;
– торакоскопія з біопсією плеври та забором эксудату для мікроскопічного і культурального дослідження;
– прискорені культуральні методи;
– молекулярні методи (полімеразна ланцюгова реакція);
– пробна протитуберкульозна хіміотерапія та ін.

Діагноз туберкульозу встановлюють на підставі:
1) позитивного результату мікроскопії мазка мокротиння або матеріалу біоптатів (при наявності змін при рентгенологічному чи бронхологічному обстеженні);
2) позитивного результату культурального дослідження мокротиння
або матеріалу біоптатів (при наявності змін при рентгенологічному або бронхологічному обстеженні);
3) позитивного результату морфологічного дослідження на туберкульоз біоптатів уражених органів або тканин;
4) рентгенологічних змін у легенях, підтверджених анамнестичними
та клінічними даними;
5) даних генетичних методів визначення мікобактерії туберкульозу,
підтверджених анамнестичними, клінічними та рентгенологічними даними;
6) позитивною відповіддю на пробну протитуберкульозну хіміотерапію, підтверджену анамнестичними, клінічними та рентгенологічними даними.
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Див додаток №___ організація збору мокротиння

Безпека медичних працівників
під час збору мокротиння
Медсестра, яка контролює збір мокротиння, повинна дотримуватись
правил техніки безпеки.
Збір мокротиння повинен проводитися без сторонніх осіб. З цією
метою на двері пункту збору мокротиння необхідно повісити знак, який
забороняє вхід у кімнату інших пацієнтів або членів родини хворого, а
також нагадує медичним працівникам про необхідність використання
масок. Двері повинні зсередини закриватися на замок.
По можливості медсестра повинна спостерігати за збором мокротиння через прозору перегородку.
При відсутності перегородки медсестра повинна стояти за спиною
хворого (а не збоку чи перед ним), при зборі мокротиння на вулиці медсестра повинна стояти позаду від хворого з навітряної сторони.
Якщо збір мокротиння здійснюється в приміщенні, то процедура збору в будь-який час року повинна проводитися біля відкритого вікна.
При проведенні процедури збору матеріалу медсестра завжди повинна бути в захисному одязі.
Медсестра зобов’язана дотримуватись санітарно-протиепідемічного
режиму в пункті збору мокротиння. Графік вологого прибирання та кварцювання повинен бути погоджений з епідеміологом лікувальної установи або СЕС (в установі ДКВС — з начальником медичної частини, пункту
охорони здоров’я або лікувальної установи).

Мікроскопічне дослідження мокротиння
Якщо мікроскопічне дослідження проводиться з метою діагностики,
то збираються й досліджуються три зразки мокротиння. Для кожного
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мікроскопічного дослідження з метою контролю лікування збираються
й направляються в лабораторію два зразки мокротиння. Трикратне дослідження мокротиння обумовлене тим, що ймовірність виявлення КСБ у
ньому зростає при збільшенні кількості проб.
Конверсія мокротиння на ранніх етапах лікування є показником його
ефективності і дозволяє визначити момент, коли пацієнт стає менш контагіозним (заразним для навколишніх).
Число КСБ, виявлених у ході дослідження, дуже важливе, оскільки
характеризує ступінь контагіозності пацієнта та важкості захворювання.

Контроль якості
Для того щоб отримувати достовірні результати при мікроскопічному
дослідженні мокротиння, необхідно проводити контроль якості дослідження. З цією метою проводиться:
1. Внутрішній контроль якості, що проводиться щодня співробітниками лабораторії, дозволяє витримувати стандартну процедуру мікроскопії та підвищує вірогідність результатів.
2. Зовнішній контроль якості, що проводиться періодично лабораторією більш високого рівня, дозволяє стандартизувати процедуру
мікроскопічного дослідження і домогтися високої якості мікроскопії у всіх лабораторіях.
Крім цього, вірогідність результатів залежить від:
– кваліфікації лаборантів;
– мотивації персоналу;
– устаткування лабораторії;
– правильного збору та доставки патологічного матеріалу в лабораторію.
Необхідно пам’ятати про те, що висока якість роботи лаборантів і сучасне обладнання лабораторій не можуть компенсувати поганий збір патологічного матеріалу.

Стратегії боротьби з туберкульозом
З ініціативи ВООЗ була розроблена стратегія контролю над туберкульозом, що гарантує найкращий з існуючих засіб застосування протитуберкульозних препаратів — короткострокове лікування під безпосереднім спостереженням — DOTS (Dіrectly Observed Treatment Short-course).
Стратегія DOTS (далі ДОТС) складається з п’яти компонентів:
1. Постійна підтримка програми боротьби з туберкульозом з боку
уряду та регіональних органів охорони здоров’я.
2. Виявлення випадків захворювання на туберкульоз за допомогою
мікроскопічного дослідження мокротиння всіх хворих, які звернулися в медичну установу з підозрою на туберкульоз.
3. Проведення стандартного режиму лікування від 6 до 8 місяців у всіх
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хворих з позитивним мазком мокротиння під безпосереднім спостереженням медичних працівників.
4. Регулярне та безперервне забезпечення всіма необхідними протитуберкульозними препаратами.
5. Стандартна система реєстрації та звітності для проведення оцінки
як результатів лікування, так і програми боротьби з туберкульозом
в цілому.
П’ять компонентів ДОТС-стратегії направлені на досягнення наступної мети: виявлення 70% бацилярних форм туберкульозу (серед усіх форм
туберкульозу) і досягнення припинення бактеріовиділення в 85% хворих.
Стратегія СТОП-ТБ більш розширена, вона розроблена та впроваджена ВООЗ з 2006 р.
Компоненти стратегії СТОП-ТБ:
1. Поліпшення якості впровадження ДОТС-стратегії.
2. Вирішення завдань по боротьбі з ВІЛ-асоційованим ТБ, ТБ з множинною стійкістю до ліків та іншими спеціальними проблемами.
3. Посилення системи охорони здоров’я.
4. Залучення всіх медичних установ до боротьби з туберкульозом.
5. Підтримка пацієнтів та залучення громадськості до боротьби з туберкульозом.
6. Проведення досліджень та заохочення до їхнього проведення.
Метою стратегії СТОП-ТБ є:
– зменшення показників глобальної поширеності ТБ до 2050 р. до 1
випадку на 1 млн. населення в рік та смертності від ТБ до 2015 р. на
50% порівняно з 1990 р.;
– встановити діагноз 75% хворих на туберкульоз з прогнозованої
кількості та вилікувати 85% таких хворих.
Оскільки епідемія туберкульозу відзначалася переважно в бідних
країнах світу, де були відсутні Національні програми боротьби з туберкульозом, головною ідеєю ДОТС-стратегії було насамперед залучення
найбільш економічних заходів щодо виявлення та лікування туберкульозу, які б забезпечили контроль над епідемією. Тому в класичний варіант
ДОТС-стратегії не включені бактеріологічні і рентгенологічні методи діагностики туберкульозу, моніторинг результатів лікування; відсутній компонент первинної та вторинної профілактики туберкульозу.
В Україні наказом МОЗ України №318 від 24.05.2006 р. затверджено
протокол з упровадження ДОТС-стратегії.
Національна програма по боротьбі з туберкульозом базується на
ДОТС-стратегії. ДОТС-стратегія в Україні адаптована до національного
рівня розвитку системи охорони здоров’я й передбачає не тільки виявлення та лікування туберкульозу, але й його профілактику. Виявлення туберкульозу спрямоване на діагностику не тільки заразних форм туберкульозу
методом мікроскопії мазка, але й малозаразних форм бактеріологічним
та рентгенологічним методами, виявлення незаразних форм туберкульозу у дітей та ВІЛ-інфікованих за допомогою туберкулінодіагностики.
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ДОТС-стратегія спрямована на лікування неускладненого мультирезистентністю туберкульозу із застосуванням протитуберкульозних
препаратів першого ряду. Для лікування випадків мультирезистентного
туберкульозу передбачена стратегія ДОТС-плюс, що відрізняється додатковим обсягом обстежень пацієнтів та режимами хіміотерапії з переважним використанням протитуберкульозних препаратів другого ряду. Всі
принципи ДОТС строго дотримуються в ДОТС-плюс-програмі.
В Україні, де реєструється високий рівень медикаментозної резистентності, в тому числі мультирезистентності (первинної — від 1 до 10%,
вторинної — від 20-50%), ДОТС-стратегія впроваджується в розширеному вигляді — ДОТС та ДОТС-плюс одночасно, які об’єднані в розширену
ДОТС-програму, адаптовану до української системи охорони здоров’я.
Адаптована ДОТС-стратегія в Україні передбачає:
1. Політичну та фінансову підтримку програми боротьби з ТБ забезпечувати на рівні Уряду та адміністративних територій країни.
2. Виявлення хворих з активними формами туберкульозу здійснювати:
– по зверненню до лікувально-профілактичних установ (ЛПУ)
методом мікроскопії мазка і рентгенфлюорографії;
– шляхом проведення туберкулінодіагностики серед груп ризику
у дітей;
– шляхом проведення скринінгової флюорографії або мікроскопії мазка серед груп ризику у дорослих;
3. Діагностику туберкульозу здійснювати шляхом:
– проведення мікроскопії мазка;
– посіву мокротиння і визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів;
– рентгенологічної діагностики;
– використання інших лабораторних та інструментальних методів дослідження (за показниками).
4. Лікування хворих на туберкульоз забезпечувати шляхом:
– проведення стандартизованого контрольованого короткострокового режиму антимікобактеріальної терапії хворим 1, 2, 3 категорій під безпосереднім контролем медичного працівника;
– призначення п’ятикомпонентного стандартизованого контрольованого режиму антимікобактеріальної терапії хворим на
важкі форми туберкульозу;
– проведення стандартизованого п’яти-, шестикомпонентного режиму антимікобактеріальної терапії хворим на мультирезистентний туберкульоз до одержання результатів тесту лікарської чутливості, а надалі — призначення індивідуальних схем лікування;
– призначення хірургічного лікування туберкульозу за показаннями;
– здійснення контролю за ефективністю лікування за допомогою
когортного аналізу;
– проведення лікування в інтенсивній фазі переважно в стаціо-
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нарі, у фазі продовження — переважно амбулаторно під контролем медичного працівника;
– надання дозволу на призначення препаратів другого ряду за
рішенням консиліуму обласних (Кримських республіканських,
Київського і Севастопольського міських) протитуберкульозних диспансерів, у яких функціонують лабораторії діагностики
туберкульозу третього рівня;
– здійснення паліативного лікування хворих з розширеною медикаментозною резистентністю у випадку неможливості призначення чотирьох антимікобактеріальних препаратів першого і другого ряду.
5. Забезпечення протитуберкульозних установ антимікобактеріальними препаратами проводити шляхом закупівлі препаратів першого і другого ряду за рахунок державного бюджету України й залучення позабюджетних засобів.
6. Моніторинг за туберкульозом здійснювати шляхом:
– створення національного та регіонального комп’ютерного реєстру хворих на туберкульоз;
– створення системи моніторингу ефективності програми боротьби з туберкульозом;
– здійснення моніторингу діагностичних та лікувальних заходів;
– затвердження та впровадження рекомендованих ВООЗ облі
ково-звітних статистичних форм.
7. Профілактику туберкульозу проводити шляхом:
– призначення хіміопрофілактики контактним інфікованими
мікобактеріями туберкульозу дітям, особам, які віднесені до
контингентів групи ризику щодо захворювання на туберкульоз
та ВІЛ-інфікованим;
– вакцинації та ревакцинації вакциною БЦЖ.
8. Заходи щодо запобігання поширення ВІЛ-асоційованого туберкульозу (поєднання туберкульозу та ВІЛ-інфекції) здійснювати
шляхом координації національних програм з туберкульозу та
ВІЛ/СНІДу.

Лікування хворих на туберкульоз
Лікування хворих на туберкульоз має важливе значення як для самих
пацієнтів, так і для всього населення. Вчасно почате та правильно проведене лікування хворого дозволяє попередити інвалідність, можливі
ускладнення, а також летальний результат. Крім того, лікування туберкульозу дозволяє знизити масштаби поширення захворювання, що надзвичайно важливо для суспільства.
Мета протитуберкульозної хіміотерапії складається з лікування випадків туберкульозу та запобігання розвитку медикаментозної резистентності (стійкості) МБТ. Основні принципи лікування туберкульозу:
– лікування ТБ є комплексним (призначення декількох протитубер-
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кульозних препаратів) з метою попередження розвитку лікарської
стійкості (ЛС) МБТ до застосовуваних ПТП, проводиться за стандартними схемами. Монотерапія при лікуванні туберкульозу неприпустима, тому що сприяє розвитку ЛС.
– лікування туберкульозу проводиться не менше шести місяців (мета
— попередження розвитку рецидиву).
Курс лікування туберкульозу складається з двох фаз: інтенсивної і підтримуючої. Під час інтенсивної фази (ІФ) лікування мікобактерії швидко
гинуть, в результаті чого хворі перестають бути заразними і їхній клінічний стан поліпшується. Мета ІФ — припинення виділення МБТ (конверсії
мазка мокротиння). У цій фазі хворим призначається не менше чотирьох
ПТП.
У підтримуючій фазі (ПФ) лікування потрібна менша кількість ПТП,
але протягом тривалого часу. Основна кількість МБТ гине в перші два місяці (ІФ лікування). Однак в організмі хворого зберігається частина мікобактерій, які тривалий час можуть перебувати в стані персистування. З
метою впливу на персистуючі форми МБТ необхідно продовжувати курс
лікування (підтримуюча фаза лікування). При недотриманні строків лікування збережені мікобактерії можуть викликати новий епізод туберкульозу (рецидив) і стати стійкими до препаратів.
Під час інтенсивної й підтримуючої фази лікування пацієнт одержує
добову дозу всіх препаратів за один прийом відповідно до схеми лікування. Найчастіше хворий має приймати препарати вранці натще.
Не можна приймати таблетки не одночасно (два або три рази в день)!
Частковий прийом препаратів призводить до зниженої концентрації ліків у крові, що може привести до розвитку стійкості до препаратів. Крім
того, такий прийом препаратів ускладнює проведення лікування під безпосереднім спостереженням.
Лікування ТБ проводиться під безпосереднім спостереженням медсестри. Медична сестра, що здійснює контроль лікування, повинна:
– перевірити й видати призначені препарати;
– проконтролювати кожний прийом ПТП (дати запити медикаменти
водою, переконатися, що хворий проковтнув препарати, поговоривши з ним);
– відзначити прийом ПТП у медичній документації відразу після прийому хворим всієї добової дози препаратів;
– категорично забороняється роздавати ПТП всім хворим, а потім
робити оцінки про їх прийом у документації.
Якщо під час лікування хворий не прийшов по препарати, медсестра
зобов’язана негайно сповістити про це лікаря. Своєчасні та рішучі дії медпрацівників є однією з ключових умов дотримання пацієнтом запропонованого режиму.
Медсестра розпитує хворого про переносимість ПТП. При наявності
скарг вона направляє його на консультацію до лікаря. Під час кожної зустрічі з пацієнтом лікар та середній медичний персонал мають проводити просвітню бесіду. Необхідно систематично пояснювати хворому, що
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при проведенні правильного лікування туберкульоз виліковний, а відсутність лікування може привести до інфікування навколишніх, інвалідності
або смерті хворого. Крім того, правильно проведене лікування туберкульозу сприяє швидкому поверненню хворого до повноцінного життя.
У ході просвітньої бесіди медсестра пояснює хворому:
– як туберкульоз передається від людини людині;
– яке лікування призначене й передбачуваний строк його закінчення;
– чим зумовлена необхідність проведення лікування під безпосереднім спостереженням;
– чим обумовлена необхідність досліджувати мокротиння;
– чому дуже важливе проходження повного курсу лікування;
– які можливі побічні дії протитуберкульозних препаратів (це потрібно робити обережно, тому що в деяких хворих побічні ефекти
можуть з’являтися після отримання інформації).

Тип туберкульозного процесу
З метою вірної діагностики та реєстрації випадків ТБ, визначення категорії, призначення відповідної схеми хіміотерапії хворому на ТБ фтизіатр повинен визначити тип пацієнта.
Визначення типу туберкульозного процесу ґрунтується на наступних
даних:
– наявність у пацієнта туберкульозу в минулому;
– історія прийому протитуберкульозних препаратів у минулому;
– результати попереднього курсу лікування;
– класифікація захворювання хворого (туберкульоз легенів, позалегеневий туберкульоз);
– результати дослідження мокротиння.
Категорія І

Вперше виявлені хворі на туберкульоз легенів з позитивним мазком
мокротиння.
Вперше виявлені хворі на туберкульоз легенів з негативним мазком
мокротиння, але з розповсюдженими формами захворювання.
Вперше виявлені хворі з важкими формами позалегеневого
туберкульозу

Категорія ІІ

Будь-які випадки туберкульозу, що зареєстровані для повторного
лікування (що лікувалися раніше більше одного місяця):
–
рецидив;
–
лікування після перерви;
–
невдале лікування;
–
інші

Категорія ІІІ

Хворі із вперше виявленим обмеженим туберкульозом легенів з
негативним мазком мокротиння.
Хворі із вперше виявленим позалегеневим туберкульозом (за
винятком описаних у категорії І)

Категорія IV

Хворі із хронічним туберкульозом
Деякі інші категорії хворих (із множинною лікарською стійкістю та ін)
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Категорії лікування
Режими лікування основними протитуберкульозними препаратами (ПТП 1 ряду) є: Ізоніазид (Н); Рифампіцин (R); Піразинамід (Z); Етамбутол (Е); Стрептоміцин (S).
Кожний протитуберкульозний препарат може позначатися абревіатурою.
Схема лікування складається із двох фаз: інтенсивної та підтримуючої.
Цифра перед описом фази вказує на тривалість цієї фази в місяцях. Нижній індекс після букви вказує на те, скільки разів протягом тижня хворий
повинен приймати даний препарат. Якщо після букви немає нижнього
індексу, це означає, що хворому необхідно приймати дані ліки щодня.
Альтернативний препарат (або препарати) позначається буквою в дужках. Після визначення категорії хворого призначається стандартний режим лікування.
Забезпечення дотримання режиму лікування. Передчасне припинення лікування ставить під загрозу здоров’я хворого й створює труднощі для медичних працівників і керівників протитуберкульозної служби.
Необхідно забезпечити дотримання хворим режиму лікування. Це досягається шляхом безпосереднього контролю за прийомом препаратів як в
інтенсивній, так і в підтримуючий фазі. Безпосередньо контрольоване лікування дозволяє переконатися, що хворий приймає всі препарати в призначених дозах через необхідні проміжки часу. Співробітництво з боку
хворого — ключовий фактор у досягненні успіху лікування. Весь медичний персонал повинен уважно ставитися до потреб пацієнтів, проводити
з ними бесіди про те, чому необхідно приймати ліки. Медичні працівники
повинні уявляти собі, які причини можуть перешкодити даному хворому
дотримуватися режиму лікування. Чим частіше медпрацівник спілкується
з пацієнтом протягом лікування, тим легше виявити проблеми, які можуть
перешкоджати регулярному прийому препаратів. Медпрацівник має нести відповідальність за проведення контролю за лікуванням.
Залучення пацієнтів до лікування туберкульозу. Сприяння лікуванню означає, що пацієнт дотримується рекомендованого курсу лікування, приймає всі призначені ліки протягом усього необхідного часу. Туберкульоз практично завжди виліковний, якщо пацієнт сприяє лікуванню ТБ.
Несприяння лікуванню — це нездатність або відмова пацієнта приймати призначене лікування. Коли лікування складне і тривале, яким і є
лікування туберкульозу, пацієнти часто не приймають ліки як належно.
Це одна з найбільших проблем, вона призводить до наступних наслідків:
– хвороба триває довше, може прогресувати;
– хворий продовжує заражати інших;
– сприяє розвитку та поширенню мультирезистентного ТБ;
– може привести до смерті хворого в результаті частих перерв у лікуванні.
Існує багато причин, що приводять до виникнення проблем із завершенням лікування пацієнтами. Наступає день, коли пацієнти перестають
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почувати себе хворими, і вважають, що припинення прийому ліків буде
правильним. Вираженість симптомів ТБ може значно зменшитися протягом інтенсивної фази лікування (перші 8-12 тижнів). Проте якщо лікування
проводиться менше шести місяців, деякі МБТ можуть вижити, сприяючи,
таким чином, загостренню захворювання з формуванням стійкості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів. Іноді пацієнти не розуміють особливостей призначеного режиму лікування (як приймати ліки, які причини настільки тривалого лікування). Незнання цього
може призвести до небажання продовжувати й завершити лікування.
У деяких пацієнтів дуже сильні особисті або культурні упередження
щодо захворювання на туберкульоз, щодо того, як його лікувати, до кого
треба звернутися по допомогу тощо. Коли лікування туберкульозу не відповідає очікуванням пацієнта, це може налякати його. Якщо встановлюються
погані взаємини між пацієнтом та медичним працівником, що пов’язано з
відсутністю довірчих стосунків, це може серйозно вплинути на залучення
пацієнта до лікування. Пацієнт, що довіряє своєму лікарю, охоче виконує
всі його інструкції, ставить питання та радиться з медичним працівником.
Низька мотивація може бути причиною недотримання режиму лікування.
Якщо у пацієнта є багато інших проблем, прийом протитуберкульозних
препаратів буде здаватися йому справою другорядною.
Існує багато способів, які можна використати для того, щоб допомогти пацієнтові завершити призначений курс лікування. Один із способів
— методи ефективного спілкування. Ефективне спілкування — це не тільки бесіда та порада. Тут потрібно ставити питання, уважно вислуховувати
пацієнта, враховувати його переживання та потреби, а також допомагати
у вирішенні проблем, пов’язаних із захворюванням. Ефективне спілкування потрібне не тільки для того, щоб донести до хворого важливі відомості про туберкульоз та його лікування. Ефективне спілкування допоможе
переконати пацієнта регулярно приходити для прийому ліків. Для того
щоб медпрацівник зміг з’ясувати різницю між своєю думкою та думкою
пацієнта, він повинен задавати різні відкриті питання, на які не можна
відповісти односкладово — «так» або «ні», та які починаються зі слів, що
вимагають пояснення, такі як: що? Чому? Хто? Коли? Як? Такі запитання
можуть допомогти медпрацівникам краще зрозуміти точку зору пацієнтів і відкрити ті слабкі сторони, де потрібно буде провести додаткове навчання. Приклади незакінчених запитань, що служать для збору анамнезу
та дозволяють оцінити знання пацієнтів про туберкульоз:
Що ви знаєте про туберкульоз?
Що викликає туберкульоз?
Як він поширюється?
Що ви знаєте про препарати, які використовуються при лікуванні
туберкульозу?
Що ви знаєте про одужання від туберкульозу?
Що ви відчули, коли довідалися, що у вас туберкульоз?
Як ваші друзі й близькі поставилися до того, що ви занедужали на
туберкульоз?
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Як ви думаєте, наскільки важко ви хворі?
Що лякає вас у вашому захворюванні?
Як ви думаєте, чому ви занедужали й коли?
Що змусило вас звернутися до лікаря?
Як давно ви кашляєте?
Які з нинішніх симптомів у вас уже виникали раніше?
Як ви себе почуваєте, приймаючи
туберкульозні препарати?
Ви коли-небудь лікувалися
від туберкульозу?
Які ліки ви зараз приймаєте?
Вам коли-небудь проводили дослідження на ВІЛ?
Для того щоб спілкування було ефективним, потрібно не тільки вміти
ставити запитання, але й уважно слухати хворого, намагатися йому допомогти.
Важливо, щоб медпрацівник пояснив пацієнтові, чому йому необхідно приймати всі препарати. Є ряд методів, які можуть допомогти переконати пацієнта в дотримуванні режиму лікування. Одні з них можуть
бути використані в ході просвітньої роботи, такі як спілкування пацієнта
й медпрацівника, інші — у ході самого лікування.
Медичні працівники , що беруть участь у проведенні контрольованого лікування хворого, повинні:
– контролювати виникнення побічних ефектів;
– перевіряти призначення;
– спостерігати за прийомом лікарських препаратів;
– чітко вести медичну документацію;
– у випадку припинення або перерви в курсі хіміотерапії, якнайшвидше вжити заходів по залученню хворого до подальшого лікування.

Протитуберкульозні препарати
Ізоніазид
Група: антимікобактеріальний засіб.
Ізоніазид — гідразид ізонікотинової кислоти, має високу бактерицидну активність, пригнічує розмноження мікобактерій туберкульозу. Препарат добре всмоктується зі шлунково-кишкового тракту та швидко надходить в усі біологічні рідини і тканини організму. Період напіврозпаду
препарату в плазмі генетично зумовлений і коливається від менш ніж 1
години до більш ніж 3 годин. Виводиться з організму головним чином із
сечею протягом 24 годин.
Протипоказання. Гіперчутливість до препарату, епілепсія, судомний синдром, бронхіальна астма, псоріаз, ниркова недостатність, гепатит, цироз печінки.
Побічні реакції. В рекомендованих дозах Ізоніазид, як правило,
добре переноситься хворими. Можуть спостерігатися алергійні реакції,
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головний біль, дратівливість, безсоння, парестезія та оніміння кінцівок,
ейфорія, поліневрит, судомний синдром, токсичний гепатит.
Найбільш активний Ізоніазид при парентеральному введенні.

Рифампіцин
Група: антимікобактеріальний засіб.
Рифампіцин — напівсинтетичне похідне рифаміцину, складний макроциклічний антибіотик, що пригнічує синтез РНК у широкого кола патогенних мікроорганізмів. Він має сильну бактерицидну дію на мікобактерії туберкульозу при внутрішньо- та позаклітинній локалізації.
Рифампіцин розчиняється в ліпідах. Після прийому усередину швидко
всмоктується зі шлунково-кишкового тракту та проникає в тканини і рідини організму; у випадку запалення мозкових оболонок значна кількість
препарату надходить у спинномозкову рідину. Однократна доза — 600 мг,
створює максимальні концентрації препарату в сироватці протягом 24
годин. Виділяється переважно з жовчю (80%).
Протипоказання. Гіперчутливість до Рифампіцину, недавно перенесений (до 1 року) інфекційний гепатит, порушення функції печінки,
ниркова недостатність, вагітність, лактація, вік до 1 року. Хворих варто
попереджати, що при лікуванні Рифампіцином сеча, слізна рідина, слина
та мокротиння можуть здобувати червонуватий колір, також можуть зафарбовуватись контактні лінзи.
Побічні реакції. У більшості випадків Рифампіцин у рекомендованих дозах переноситься добре. Можуть виникнути нудота, блювота, діарея, анорексія, ерозивний гастрит, токсичний гепатит, головний біль.
Шкірний висип, еозинофілія, лихоманка, грипоподібний синдром та
тромбоцитопенія можуть з’явитися при переривчастій хіміотерапії. Ексфоліативний дерматит найчастіше спостерігається у ВІЛ-інфікованих
хворих з коінфекцією туберкульозу.
Помірне підвищення концентрації білірубіну та трансаміназу в сироватці, характерне для інтенсивної фази, часто носить тимчасовий характер і не має клінічного значення.

Піразинамід
Група: антимікобактериальний засіб.
Піразинамід — синтетичний аналог Нікотинаміду, що має слабку бактерицидну дію на М. tuberculosіs, але демонструє сильну бактерицидну
дію у відносно кислому внутрішньоклітинному середовищі макрофагів і
у осередках гострого запалення. Препарат високоефективний протягом
перших двох місяців лікування, коли присутні гострі запальні зміни. Застосування цього препарату дозволило скоротити строки лікування та
знизити ризик рецидивів. Піразинамід швидко всмоктується зі шлунковокишкового тракту та проникає в усі тканини і рідини організму. Максимальна концентрація в плазмі крові досягається через 2 години, а період
напіврозпаду в плазмі становить приблизно 10 годин. Препарат метаболізується головним чином у печінці і виділяється в основному з сечею.
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Протипоказання. Відома з анамнезу гіперчутливість до препарату,
захворювання печінки, гіперурікемія, подагра.
Побічні реакції. Піразинамід зазвичай переноситься добре. Можуть
розвитися нудота, блювота, діарея, токсичний гепатит, рідко — алергійні реакції (дерматити, еозинофілія, лихоманка та ін.), затримка в організмі сечової кислоти, що викликає появу в суглобах болю подагричного характеру.
В інтенсивній фазі лікування може спостерігатися помірне підвищення концентрації трансаміназ у сироватці крові. Важкі форми токсичного гепатиту — явище рідкісне. Прояви побічної дії Піразинаміду можна
зменшити призначенням переривчастої схеми прийому препарату.

Етамбутол
Група: антимікобактеріальний засіб.
Етамбутол — синтетичне похідне 1,2-етандіаміну — активний проти
М. tuberculosіs, М. bovіs і деяких неспецифічних мікобактерій. Застосовується в комбінації з іншими протитуберкульозними лікарськими препаратами для запобігання або вповільнення розвитку резистентних штамів.
Препарат швидко всмоктується зі шлунково-кишкового тракту. Максимальна концентрація в плазмі досягається через 2 години після прийому,
а період напіврозпаду становить 3-4 години. Етамбутол виводиться із сечею. Близько 20% препарату в незмінному вигляді виділяється з калом.
Протипоказання. Відома з анамнезу гіперчутливість до препарату, неврит зорового нерву, катаракта, діабетична ретинопатія, запальні
захворювання очей, вік до 13 років, кліренс креатінину менш 50 мл/хв,
вагітність.
Побічні реакції. Дозозалежний неврит зорового нерва може призвести до зменшення центральних та периферичних полів зору, зниження гостроти зору і порушення сприйняття кольорів (в основному
зелених та червоних). Зміни на ранній стадії зазвичай є оборотними,
але якщо негайно не припинити прийом препарату може відбутися повна втрата зору. Іноді спостерігаються ознаки периферичних невритів
в області нижніх кінцівок, нудота, втрата апетиту, блювота, запаморочення, висипи.

Стрептоміцин
Стрептоміцин — аміноглікозидний антибіотик, отриманий зі Strepto
myces grіseus, повинен застосовуватися тільки для лікування туберкульозу.
Стрептоміцин не всмоктується зі шлунково-кишкового тракту, але після внутрім’язової ін’єкції швидко проникає в позаклітинні компоненти
більшості тканин організму, де досягає бактерицидних концентрацій, особливо в туберкульозних кавернах. Невелика кількість препарату надходить
у спинномозкову рідину, однак концентрація препарату підвищується при
запаленні мозкових оболонок. Період напіврозпаду в плазмі — 2-3 години,
але значно подовжується в організмі новонароджених та людей похилого
віку, а також хворих з важкими порушеннями функції нирок. Препарат виділяється із сечею в незмінному вигляді.
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Протипоказання. Відома з анамнезу гіперчутливість до препарату,
ураження слухового нерву, важка форма міастенії.
Побічні реакції. Біль при ін’єкціях, можливість утворення стерильних абсцесів у місці введення; алергічні реакції зустрічаються часто та
можуть перебігати у важкій формі. При рекомендованих дозах вестибулярні розлади зустрічаються рідко. З появою головного болю, блювоти,
запаморочення й шуму у вухах варто зменшити дозу. Стрептоміцин менш
нефротоксичний, ніж інші аміноглікозидні антибіотики. При зменшенні
обсягу виділюваної сечі, з появою альбумінурії або циліндрурії дозу препарату необхідно негайно скоротити в два рази. До нечастих побічних
реакцій відносяться гемолітична анемія, апластична анемія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія й люпоїдні реакції.

Побічні ефекти протитуберкульозних препаратів
Побічні ефекти протитуберкульозних препаратів зустрічаються не так
часто, але в деяких пацієнтів можуть проявлятися в дуже важкій формі. Побічні дії діляться на легкі й важкі. Як правило, при розвитку легких побічних ефектів лікування протитуберкульозними препаратами можна продовжувати. Зменшити інтенсивність і частоту побічних ефектів можна
симптоматичними засобами. Якщо у пацієнта розвивається важка побічна
реакція, прийом препарату, що її викликав, варто припинити. Подальше
призначення препарату залежить від характеру побічного ефекту. Пацієнти з важкими побічними реакціями повинні отримати консультацію.

Моніторинг побічних ефектів
Моніторинг побічних ефектів повинен проводитися у встановленому
порядку для хворих першої, другої та третьої категорій. Вид і частота обстежень залежать від режиму та схеми лікування і ризику розвитку побічних
реакцій (вік, вживання алкоголю, ВІЛ-інфекція, вагітність). Моніторинг
включає клінічне обстеження та лабораторні тести. Клінічне обстеження — це ретельне опитування хворого та вибіркове фізикальне обстеження на предмет розвитку побічних реакцій, навіть якщо пацієнт ні на що
не скаржиться. Клінічна оцінка проводиться щотижня під час інтенсивної
фази лікування і щомісяця під час підтримуючої фази лікування. Пацієнту
необхідно чітко роз’яснити, як можуть проявлятися побічні дії тих препаратів, які він приймає. Варто попередити хворого про незначні побічні дії,
такі, як жовтогаряче забарвлення сечі від Рифампіцину, а також про прояви потенційно небезпечних побічних дій, таких як погіршення зору та
втрата слуху. Важливо не тільки повідомити пацієнта про можливі побічні
дії препаратів, але й чітко пояснити, які з них вимагають звернення до медичних працівників, а які — ні. Нижче перераховані побічні ефекти, які не
є небезпечними, при їх появі пацієнт може продовжувати прийом ліків.
Рифампіцин може забарвити сечу, слину або сльози в жовтогарячий колір.
Лікар або медсестра можуть порекомендувати не користуватися контактними лінзами, оскільки вони також можуть зафарбуватися. Рифампіцин
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може зробити шкіру більш чутливою до сонячних променів, це означає,
що варто уникати тривалого перебування на яскравому сонці, носити закритий одяг або користуватися захисним кремом. Рифампіцин знижує
ефективність таблеток, що запобігають вагітності. Жінкам, що приймають
Рифампіцин, варто вибрати інший спосіб контрацепції.

Резистентність МБТ до протитуберкульозних
препаратів
Резистентність МБТ до протитуберкульозних препаратів виникає
внаслідок селекції резистентних мутантів, які утворюються в процесі
розмноження мікобактеріальної популяції. До цього часто призводять
дефекти хіміотерапії, найпоширенішим з яких є нерегулярний прийом
ПТП, застосування неповноцінних комбінацій та доз препаратів. Нерегулярний прийом ПТП пов’язаний з низькою лояльністю хворих до лікування та спробами уникнути прийому великої кількості ПТП (близько
15 таблеток), які пацієнтові необхідно прийняти за один раз протягом
інтенсивної фази лікування, поганою терпимістю ПТП. Лікування хіміорезистентних форм туберкульозу значно ускладнюється через обмежену кількість ПТП ІІ ряду при розповсюдженій резистентності МБТ, їх
поганою терпимістю та високою вартістю режимів лікування. Режими
хіміотерапії для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз
повинні включати не менше 4-5 препаратів, тому що ПТП ІІ ряду (крім
фторхінолонів) мають помірну бактеріостатичну активність щодо МБТ,
їх мінімальна інгібуюча концентрація у відношенні МБТ в 10-20 разів
вища, ніж Ізоніазиду і Рифампіцину. При розширеній медикаментозній
резистентності до 6-7 препаратів такий режим забезпечити неможливо.
Якщо в режим хіміотерапії неможливо включити чотири ПТП, пацієнтові
назначають паліативне лікування, оскільки терапія, що включає 2-3 препарати, неефективна та призводить до поширення медикаментозної резистентності. Ефективність лікування мультирезистентного туберкульозу
на 25-30% нижча, ніж чутливих до ПТП форм. При застосуванні адекватних індивідуальних режимів хіміотерапії, які включають 5-6 ПТП, до яких
МБТ чутливі, у хворих на мультирезистентний туберкульоз досягається
ефект не більше ніж в 70% випадків. Тому профілактика розвитку мультирезистентного туберкульозу є пріоритетним завданням хіміотерапії.
Призначення ПТП ІІ ряду повинне проводитися тільки за суворими показаннями за рішенням ЦЛКК.

Профілактика розвитку медикаментозної
резистентності
Для профілактики розвитку медикаментозної резистентності лікарі
повинні дотримуватися наступних принципів:
1) усі нові випадки туберкульозу (до одержання результатів чутливості МБТ до ПТП) лікуються тільки ПТП І ряду — Ізоніазидом, Рифампіцином, Стрептоміцином, Етамбутолом, Піразинамідом;
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2) стосовно певної клінічної категорії пацієнта застосовується стандартний режим хіміотерапії;
3) комбінацію препаратів називають добовою дозою хіміотерапії та
приймають за один прийом;
4) хіміотерапію проводять під безпосереднім спостереженням медичного персоналу за прийомом ПТП.
Ключовим моментом у досягненні мети хіміотерапії є контрольоване
лікування, що повинне бути забезпечене як на стаціонарному, так і на амбулаторному етапах. Лікування, що включає Рифампіцин, вимагає контролю за прийомом препаратів. Якщо неможливо забезпечити контроль за
ковтанням Рифампіцину, препарат у підтримуючу фазу не призначають.
Замість Рифампіцину призначають Етамбутол. Тривалість підтримуючої
фази становить не менш 6 місяців. Для забезпечення контрольованого
прийому Рифампіцину в пацієнтів, які живуть далеко від кабінетів контрольованого лікування, його заміняють на Рифапентін, що має пролонговану дію та дозволяє відвідувати кабінет контрольованого лікування
один або два рази у тиждень. При цьому пацієнтові видають Ізоніазид на
руки для самостійного прийому щодня, крім днів відвідування кабінету,
коли пацієнт прийме всі ліки під контролем медичного працівника. На
сьогоднішній день розроблено ряд заходів, які дозволяють підвищити
лояльність до протитуберкульозного лікування і полегшити проведення
контрольованого лікування. З цією метою застосовують:
– комбіновані препарати з фіксованими дозами, щоб зменшити кількість таблеток на прийом і виключити вибірковий прийом хворим
препаратів;
– застосовують препарати Рифампіцину пролонгованої дії (Рифапентін), які можна приймати один раз у тиждень під час підтримуючої
фази лікування, що значно спрощує контрольоване лікування.
Комбіновані протитуберкульозні препарати з фіксованими дозами
(КПП) мають кілька переваг над монопрепаратами:
– зменшують кількість таблеток і полегшують їх прийом;
– сприяють зменшенню помилок при прийомі;
– легше розрахувати дозу препарату відповідно до ваги пацієнта.

Коінфекція ВІЛ/туберкульоз
ВІЛ-асоційований туберкульоз — це поєднання ВІЛ-інфекції та активного туберкульозу.
Відповідно до визначення ВООЗ, туберкульоз на сьогоднішній
день є основною причиною захворюваності та смертності серед
ВІЛ-інфікованих в ряді країн. У свою чергу, збільшення кількості ВІЛінфікованих призводить до збільшення кількості хворих на туберкульоз.
Відомо, що ВІЛ-інфекція підвищує ризик розвитку активного ТБ і навпаки — ТБ ускладнює перебіг ВІЛ-інфекції. ВІЛ-інфекція — найвагоміший
фактор, який підвищує ризик захворювання на ТБ. Це пов’язано з тим, що
при прогресуванні ВІЛ-інфекції кількість СD4 лімфоцитів зменшується а
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їхня функція порушується. Імунна система втрачає здатність затримувати
розмноження МБТ.
Розвиток активного ТБ у ВІЛ-інфікованих супроводжується підвищенням концентрації вірусів (ВІЛ) у крові, а під час лікування ТБ спостерігається зниження концентрації вірусів (ВІЛ) в крові. У відповідь на проникнення в організм людини МБТ активуються лімфоцити, що зумовлює
вихід вірусів (ВІЛ) у кров.
Туберкульоз може розвинутися на будь-якій стадії ВІЛ-інфекції у хворого. Ризик розвитку туберкульозу підвищується при поглибленні імуносупресії.
Згідно з клінічною класифікацією ВІЛ-інфекції (ВООЗ 2006 р.), туберкульоз легень є однією з ознак третьої клінічної стадії ВІЛ-інфекції, позалегеневий туберкульоз — четвертої стадії.
Загроза поєднання ТБ та ВІЛ-інфекції зумовлена тим, що майже кожна
третя людина на землі є носієм МБТ, тобто інфікована.
За даними ВООЗ, серед інфікованих МБТ та ВІЛ на ТБ щороку захворює 5-10% інфікованих, тоді як серед інфікованих тільки МБТ на туберкульоз протягом усього життя захворює 5-10%.
Серед хворих на СНІД на туберкульоз захворює 50-70% осіб, а в 3050% хворих він є причиною смерті. У всьому світі туберкульоз серед ВІЛінфікованих став найпоширенішою опортуністичною інфекцією.
За даними офіційної статистики, захворюваність на туберкульоз серед ВІЛ-інфікованих осіб в Україні ще не досягла високого рівня. Однак
при високій захворюваності на туберкульоз та досить високій на ВІЛ/
СНІД в Україні відмічається менша за очікувану захворюваність на ВІЛасоційований туберкульоз. Це свідчить про значне недовиявлення поєднаного захворювання, що обумовлено недосконалою системою виявлення туберкульозу у ВІЛ-позитивних осіб та відсутністю настороженості щодо ВІЛ-інфекції у хворих на туберкульоз.

Діагностика ВІЛ-асоційованого туберкульозу
Діагностика туберкульозу у ВІЛ-інфікованих.
При наданні медичної допомоги групам населення з високим рівнем
розповсюдженості ВІЛ-інфекції та туберкульозу (до них відносяться засуджені та взяті під варту особи) необхідно мати пастороженість щодо
захворювання на туберкульоз у ВІЛ-інфікованих та ВІЛ-інфікування у
хворих на туберкульоз.
В установах Державної кримінально-виконавчої служби України 12%
ВІЛ-інфікованих хворі на туберкульоз та 10% хворих на туберкульоз є
ВІЛ-інфікованими. Це дані щодо осіб, яким підтверджено діагноз туберкульозу та ВІЛ-інфекції, що не в повній мірі відображають реальну картину, тобто не всі хворі на туберкульоз обстежені на ВІЛ та не у всіх ВІЛінфікованих виключено діагноз активного туберкульозу. При вибірковому обстеженні на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз, яке проводилось
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у туберкульозних лікарнях Державної кримінально-виконавчої служби
України у 2004 р., відсоток ВІЛ-інфікованих серед хворих на туберкульоз
склав у середньому 23%, тобто майже кожен четвертий хворий на ТБ був
ВІЛ-інфікованим.
Висока смертність хворих на ВІЛ-асоційований ТБ зумовлена як тяжким перебігом ТБ на фоні ВІЛ-інфекції, так і несвоєчасним виявленням
важких генералізованих форм. Однією з причин несвоєчасної діагностики ТБ серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД є атиповий перебіг ТБ та
клінічні особливості ВІЛ-асоційованого захворювання.
На ранніх стадіях ВІЛ-інфекції перебіг ТБ мало відрізняється від перебігу його у хворих, не інфікованих ВІЛ, з переважним ураженням легенів.
На пізніх стадіях ВІЛ-інфекції туберкульоз у 50-70% випадків має позалегеневу локалізацію та частіше зустрічається при рівні СD4+ лімфоцитів
нижче 200 клітин. На пізніх стадіях ВІЛ-інфекції питома вага дисемінованого ТБ та ТБ внутрішньогрудних лімфатичних вузлів складає 60-70%.
На сьогоднішній день 90-95% випадків позалегеневого ТБ у хворих на
СНІД виявляють лише на розтині.
Труднощі своєчасної діагностики ТБ пояснюються ідентичною клінічною симптоматикою двох захворювань та тим, що більшість хворих на
ТБ, які водночас інфіковані ВІЛ, не знають про своє друге захворювання.
Питання організації виявлення та діагностики ТБ передбачено існуючими нормативними документами Міністерства охорони здоров’я.
Функція виявлення ТБ серед загального населення покладена на
лікувально-профілактичні заклади загально-лікувальної мережі, а серед
ВІЛ-інфікованих — на центри профілактики і боротьби зі СНІДом (далі
центри СНІДу) та кабінети інфекційних захворювань (КІЗ).
В установах Державної кримінально-виконавчої служби України
функція виявлення ТБ, у тому числі у ВІЛ-інфікованих, покладена на медичні частини установ виконання покарань та слідчих ізоляторів; у зв’язку
з їх низькими діагностичними можливостями часто виявлення ТБ, особливо позалегеневих форм, здійснюється фахівцями багатопрофільних
лікарень Державної кримінально-виконавчої служби України.
Виявлення ТБ здійснюється при зверненні по медичну допомогою пацієнтів (пасивний метод виявлення або перший етап діагностики) та при
проведенні профілактичних медичних оглядів серед певної категорії населення (активний метод виявлення або скринінг).
Необхідний перелік заходів, спрямованих на діагностику ТБ, включає
збір анамнезу, клінічне обстеження, триразове дослідження мокротиння
за методом мікроскопії мазка на КСБ при його наявності, рентгенологічне дослідження органів грудної клітки та інші методи — в разі підозри позалегеневої форми ТБ.
З метою виявлення позалегеневих форм туберкульозу та відбору ВІЛінфікованих пацієнтів для хіміопрофілактики рекомендується додатково
проводити туберкулінову пробу Манту з 2 ТО.
У разі підозри на позалегеневу форму ТБ у ВІЛ-інфікованого хворого
або при наявності позитивної туберкулінової реакції призначають додат-
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кові методи дослідження, такі як пряма або аспіраційна біопсія збільшеного лімфовузла, дослідження його відбитку або пунктату на МБТ методом
мікроскопії за Цилем-Нільсеном та посіву, проведення гістологічного дослідження, своєчасне призначення методів ультразвукової діагностики
органів черевної порожнини, комп’ютерної томографії органів грудної
клітки, МРТ голови у разі осередкової симптоматики ураження НС.
Після отримання попередніх результатів дослідження та в разі встановлення попереднього діагнозу туберкульозу пацієнт направляється
для підтвердження діагнозу в протитуберкульозний диспансер або проводиться консультація фтизіатра на місці, в разі лікування хворого в стаціонарі іншого профілю.
В установах Державної кримінально-виконавчої служби України при
підозрі туберкульозу підтвердження діагнозу, у тому числі проведення
консультації лікарем-фтизіатром, здійснюється на місці. Після встановлення діагнозу туберкульозу хворий направляється до спеціалізованої
туберкульозної лікарні Державної кримінально-виконавчої служби або,
якщо він утримується у слідчому ізоляторі, отримує лікування в туберкульозному ізоляторі медичної частини слідчого ізолятора.
У разі, неможливо провести діагностику ТБ на рівні первинної ланки, центру СНІДу (КІЗу) необхідно направити пацієнта з підозрою на ТБ
у ЛПЗ вищого рівня або протитуберкульозний диспансер з попереднім
обов’язковим дослідженням мокротиння за методом мікроскопії на МБТ
в ЦРЛ, ЦМЛ.
Під час встановлення попереднього діагнозу туберкульозу у ВІЛінфікованого пацієнта необхідно дотримуватись відповідного психологічного підходу. Інформування пацієнта про виявлення у нього ТБ проводиться після додаткового консультування з метою переконання хворого в можливості доступу до повноцінного та безкоштовного лікування
туберкульозного процесу та антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції, що
вилікує туберкульоз та забезпечить довготривале повноцінне життя завдяки призупиненню прогресування хвороби у СНІД.
Скринінг на ТБ, або активне виявлення ТБ серед ВІЛ-інфікованих
складається з рентгенфлюорографічного обстеження, туберкуліно- та серологічної діагностики. Скринінг на ТБ серед ВІЛ-інфікованих та хворих
на СНІД проводять при реєстрації нового випадку ВІЛ-інфекції, а також
диспансерному огляді пацієнтів у центрах СНІДу та в закладах загальнолікувальної мережі під час звернення пацієнтів за будь-якою допомогою.
Для забезпечення щорічного проведення профілактичної флюорографії органів грудної клітки у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД
необхідно дотримуватись наступних заходів:
– інформування пацієнтів, які проходять обстеження при взятті на
диспансерний облік, про високий ризик захворювання на ТБ, необхідність його своєчасної діагностики за допомогою щорічного
профілактичного рентгенофлюорографічного обстеження органів грудної клітки або звернення за медичною допомогою в разі
появи симптомів, характерних для ТБ;
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– облік профілактичних рентгенологічних обстежень в центрі СНІДу та моніторинг їх щорічного проведення;
– пропагування профілактичних рентгенологічних оглядів серед
споживачів ін’єкційних наркотиків у пунктах видачі шприців або в
центрах реабілітації та ресоціалізації наркозалежних.
В установах Державної кримінально-виконавчої служби зазначена
проблема відсутня в зв’язку з тим, що організоване суцільне (в тому числі
й ВІЛ-інфікованим) проведення рентгенофлюорографічного обстеження засуджених та взятих під варту осіб (як групи ризику щодо захворювання на туберкульоз).
Туберкулінодіагностика дозволяє встановити факт інфікування
МБТ. За розмірами папули після проби Манту з 2 ТО можна судити про рівень сенсибілізації (чутливості) Т-лімфоцитів до туберкульозної інфекції.
Проба може бути оцінена як позитивна, гіперергічна, негативна.
Наростання сенсибілізації Т-лімфоцитів до МБТ, що проявляється збільшенням папули, є важливим диференційно-діагностичним
критерієм.
Збільшення папули при проведенні проби Манту з 2 ТО може свідчити про:
– гіперінфікування (якщо розмір папули більший ніж 17 мм у дітей,
21 мм у дорослих, або спостерігаються елементи везикул чи лімфангоїту);
– відновлення чутливості до туберкуліну за рахунок зменшення туберкульозної інтоксикації;
– відновлення чутливості до туберкуліну за рахунок збільшення кількості СD4-клітин.
Негативна реакція Манту може бути зареєстрована:
– при відсутності інфікування МБТ;
– при значному зниженні рівня СD4-клітин, що характерно для пізніх стадій ВІЛ-інфекції;
– при тяжких формах ТБ.
Протипоказання до туберкулінодіагностики:
– алергічні реакції та захворювання у фазі загострення;
– тяжкі вірусні інфекції (у т. ч. вірусний гепатит В та С в активній фазі);
– стан після вакцинації живими вакцинами (кір, паротит).
Серологічна діагностика проводиться як альтернативний скринінговий метод до туберкулінодіагностики у випадках, коли необхідний
негайний результат або є висока ймовірність не завершити тест Манту у
осіб з ризикованою поведінкою, чи при наявності протипоказань до його
проведення. Крім того, серологічну діагностику слід проводити особам з
рівнем СD4-клітин меншим, ніж 200 в 1 куб. мм, та негативним результатом проби Манту з метою виявлення латентної інфекції туберкульозу.
У зв’язку з тим, що за допомогою серологічних тестів можливо встановити лише факт інфікування МБТ, на даний час серологічні методи
діагностики використовуються дуже обмежено, а в установах Державної
кримінально-виконавчої служби взагалі не використовуються.
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Пасивне виявлення ТБ серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД проводиться під час звернення пацієнта до лікаря зі скаргами.
При ВІЛ-асоційованому ТБ можуть уражатися практично всі органи
та системи внаслідок прямої дії МБТ та ВІЛ, а також опортуністичних інфекцій і новоутворень, які розвиваються при імунодефіциті. Їх діагностика здійснюється залежно від клінічних проявів.
Процедура діагностики передбачає:
– збирання скарг і анамнезу;
– консультування пацієнта щодо необхідності обстеження на ТБ,
важливості своєчасного проведення профілактичних заходів (при
відсутності ТБ), його лікування (у разі підтвердження діагнозу), в
якості та тривалості подальшого життя людини;
– клінічний огляд пацієнта;
– рентгенологічні, інструментальні та лабораторні методи дослідження;
– консультування пацієнта фтизіатром при наявності у пацієнта ТБ
або показань для проведення хіміопрофілактики.
Туберкульоз у ВІЛ-інфікованих осіб може протікати без скарг на момент огляду, але у більшості хворих є характерна симптоматика, що змушує їх звернутися до лікаря. Найчастіше туберкульоз розвивається поступово, тому до моменту звертання хворого до лікаря деякі симптоми
наявні протягом кількох тижнів або місяців.
Слід активно опитувати пацієнтів про симптоми туберкульозу, оскільки
вони можуть звикати до них або не знати про субфебрильну температуру, не
вимірювати її та не звертати уваги на зниження маси тіла, бо не зважувались.
Хворі на позалегеневу форму ТБ можуть скаржитись на збільшені лімфатичні вузли, іноді з утворенням нориць із гнійним виділенням, біль у
суглобах, хребті, розлади шлунково-кишкового тракту, біль у попереку,
порушення сечовидільної функції та інші симптоми, які супроводжують
ТБ ураженого органу. Нерідко ВІЛ-інфіковані звертаються до лікаря зі
скаргами, властивими для менінгоенцефаліту: лихоманкою, стійким розпираючим головним болем, багаторазовою блювотою, яка не приносить
полегшення, двоїнням перед очима, сонливістю та ін.

Особливості клінічного перебігу
ВІЛ-асоційованого туберкульозу
У ВІЛ-позитивних пацієнтів переважають типові легеневі форми туберкульозу, тому застосовуються загальноприйняті методи діагностики та лікування. Однак захворювання на туберкульоз у ВІЛ-інфікованих
спричиняє погіршення перебігу ВІЛ-інфекції, що може призвести до різкого (в 2-10 разів) зменшення кількості СD4+-клітин та зміни типового
перебігу туберкульозу. Під впливом МБТ відбувається бурхливе розмноження ВІЛ та масивне ураження активованих Т-лімфоцитів, що погіршує
прогноз захворювання.
Особливості перебігу туберкульозу проявляються по мірі поглиблення ураження імунітету. Чим нижчий рівень СD4-клітин, тим вираженіший
атиповий перебіг ТБ.
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У ВІЛ-позитивних пацієнтів з вираженою імуносупресією позалегеневі форми ТБ переважають над легеневими, часто реєструється ексудативний плеврит або перикардит, туберкульоз внутрішньогрудних та периферичних лімфатичних вузлів, міліарний (декілька органів та систем) ТБ,
туберкульозний менінгоенцефаліт, туберкульоз кісток та суглобів.
Легені уражуються як наслідок міліарного туберкульозу при включенні в
процес багатьох органів та систем (лімфатичної системи, ЦНС, селезінки).
Ізольоване ураження легень характеризується пневмонієподібним
перебігом, має атипову локалізацію — спостерігається ураження нижніх
відділів легенів, швидкий розвиток туберкульозного процесу, рідко виникає розпад легеневої тканини та виділення МБТ.

Клінічні прояви ВІЛ-асоційованого туберкульозу
У хворих відмічається інтоксикаційний синдром від помірного до різко вираженого (температурна реакція, втрата маси тіла) протягом тижнів
та місяців. Здебільшого інтоксикаційний синдром з’являється раніше, ніж
симптоми ураження легенів (сухий або з виділенням мокротиння кашель,
біль в грудній клітці).
Респіраторні симптоми не дуже характерні для генералізованих
форм ТБ.
Часто збільшуються периферичні лімфатичні вузли (частіше шийні,
над-, підключичні) >2см. Лімфатичні вузли збільшуються нерівномірно,
несиметрично, при пальпації щільні, частіше безболісні, характерні конгломерати та нориці. Лімфовузли можуть бути боліти при різкому збільшенні (до 4-6 см) та залученні у патологічний процес прилеглих тканин
при формуванні нориці. Характерним є хвилеподібний перебіг з появою
нових крупних лімфовузлів. Частий симптомом — гепатомегалія (завжди
при міліарному ТБ). У хворих виявляється стійка та тривала анемія (гемоглобін <90 г/л).
Рентгенологічні прояви ВІЛ-асоційованого туберкульозу мають свої особливості. Зокрема рідко виникають зміни в верхніх долях, характерні міліарна дисемінація, осередкова дисемінація та пневмонієподібні інфільтрати в нижніх відділах. Деструктивні зміни в тканині легенів
виникають рідко, характерним є переважання ексудативного компоненту над казеозно-некротичним.
Для туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів характерним є збільшення всіх груп (біфуркаційних, парааортальних, бронхопульмональних) — більше 1 см, характерні утворення в межистінні (казеоми).
Методами УЗ-діагностики виявляються збільшення черевних лімфатичних вузлів, осередки або осередкова дисемінація в печінці.
МРТ голови реєструє осередки або осередкову дисемінацію в головному мозку.
Морфологічна картина при гістологічному дослідженні біоптатів у
хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз, як правило, демонструє нехарактерні для туберкульозу ураження без формування центрального казеозного некрозу — так звану атипову гранульому. При СНІД-асоційованому
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ТБ спостерігається чітка тенденція до збільшення кількості МБТ в ураженому органі водночас з вираженим ослабленням гістологічних ознак туберкульозного запалення.
Виділення МБТ. Для ВІЛ-позитивних хворих характерне рідке виділення МБТ з мокротинням, особливо методом мікроскопії. Разом з тим,
характерним є виділення МБТ при відсутності рентгенологічних змін у
легенях (що зумовлено проривом казеозно уражених внутрішньогрудних лімфатичних вузлів). При генералізованих формах (міліарний туберкульоз) виявляється туберкульозна бактеріємія (в посівах крові майже
в 70% хворих на СНІД-асоційований ТБ виявляються МБТ). Характерною
є велика кількість МБТ в лімфатичних вузлах при забарвленні їх відбитків
по Цилю-Нільсену та посіві пунктатів з лімфатичних вузлів на поживні
середовища.
Дослідження ліквору при туберкульозному менінгоенцефаліті демонструє збільшення кількості лімфоцитів, вмісту білку, зниження рівня
глюкози. МБТ в лікворі виявляють частіше, ніж у осіб, не інфікованих ВІЛ.
Необхідно проводити діагностику криптококкозу під час дослідження
ліквору, однак виділення криптококів у лікворі не виключає туберкульоз.
Необхідний ретельний моніторинг результатів лікування та клінічного
стану хворого, оскільки позитивний результат на криптокок отримують
набагато раніше, ніж на МБТ.
Застосування туберкулінодіагностики у хворих на ВІЛ з вираженою імуносупресією часто хибно дає негативний результат.
У ВІЛ-інфікованих пацієнтів опортуністичні інфекції нерідко
супроводжують туберкульоз та можуть стати причиною смерті хворого
в разі відсутності їх лікування. Пацієнти потребують діагностики, профілактики та лікування опортуністичних інфекцій, зокрема пневмоцистозу
легенів, який може супроводжувати туберкульоз.
Виявлення позалегеневого ТБ проводять у пацієнтів з інтоксикаційним синдромом, збільшенням периферичних лімфатичних вузлів та симптомами, які свідчать про ураження інших органів, за наступною схемою:
– пряма або аспіраційна біопсія збільшених периферичних лімфатичних вузлів з обстеженням відбитків або пунктату на МБТ методом мікроскопії за Цилем-Нільсеном, посівом матеріалу на МБТ та
гістологічним дослідженням. Біопсію лімфовузла виконують тільки
в разі його значного збільшення (понад 2 см). Біопсія лімфовузла
(до 1 см) при генералізованій лімфаденопатії неінформативна;
– торакоскопія з біопсією плеври та посівом біоптату або ексудату на
МБТ у пацієнтів з ексудативним плевритом, емпіємою плеври;
– комп’ютерна томографія органів грудної клітки у осіб з тривалою
лихоманкою невстановленого походження;
– ультразвукова діагностика органів черевної порожнини у осіб з
тривалою лихоманкою невстановленого походження з оглядом
лімфатичних вузлів органів черевної порожнини або комп’ютерна
томографія;
– п’ятиразовий посів сечі на МБТ у разі стійких патологічних змін в
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аналізі сечі за умови відсутності росту неспецифічної флори та позитивної відповіді на антибіотики широкого спектру дії;
– посів ліквору на МБТ при менінгоенцефалітах незалежно від виділеного збудника, оскільки туберкульозний менінгіт може поєднуватись із криптококовим;
– пробна тест-терапія після закінчення двотижневого курсу неспецифічної терапії, упродовж чотирьох тижнів тільки протитуберкульозними препаратами зі щоденною триразовою термометрією,
обов’язковим остаточним висновком про відповідь на це лікування
та заключною консультацією фтизіатра.
Рекомендується застосовувати таку комбінацію препаратів: Ізоніазид
0,3-0,45 г + Піразинамід 1,5-2,0 г + Етамбутол 1,2 г + Стрептоміцин 1,0 г.
Пробну протитуберкульозну тест-терапію необхідно проводити тільки у випадках повного обстеження пацієнта за наведеною вище схемою,
виключення інших опортуністичних інфекцій, оскільки неправильне
застосування протитуберкульозних препаратів призведе до поширення медикаментозної резистентності до них.

Диференційна діагностика туберкульозу
у ВІЛ-інфікованих осіб
При наданні медичної допомоги ВІЛ-позитивним особам необхідно
провести диференційну діагностику туберкульозу з іншими опортуністичними інфекціями, зокрема з пневмоцистною пневмонією, бактеріальною неспецифічною пневмонією, злоякісною лімфомою, лімфогранульоматозом, токсоплазмозом.
Диференціальна діагностика між туберкульозом легенів та пневмоцистною пневмонією основана на оцінці клінічних симптомів, рентгенологічних даних; визначенні рівня ЛДГ крові, парціального тиску кисню
в периферичній крові, визначенні наявності пневмоцист у мокротинні.
Характерними особливостями клінічної картини пневмоцистної пневмонії є повільне поступове збільшення задишки, що передує розвитку
рентгенологічних змін; задишка перевищує рентгенологічні зміни. Пневмоцистна пневмонія також характеризується змінами лабораторних показників: підвищенням рівня ЛДГ, зниженням концентрації кисню в периферичній крові. Виявлення пневмоцист проводиться при мікроскопії
мазка бронхіального секрету, промивних вод бронхів або в гістологічному препараті.
У пацієнтів з вираженим імунодефіцитом диференціальний діагноз
туберкульозу та неспецифічної бактеріальної пневмонії є важливою проблемою та проводиться на підставі аналізу особливостей перебігу захворювання та клінічних симптомів, дослідження мокротиння на МБТ, результатів лікування антибіотиками широкого спектру дії, які не мають протитуберкульозної активності. У ВІЛ-інфікованих дуже часто пневмонії з
самого початку набувають важкого перебігу — супроводжуються високою
температурою, лихоманкою, кашлем з виділенням гнійного харкотиння,
задишкою, а також ураженням великої площини легеневої тканини.
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Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів потребує проведення диференційної діагностики зі злоякісною лімфомою та лімфогранульоматозом. Для цього використовуються результати біопсії лімфовузла
з обстеженням на ТБ та гістологічним дослідженням.
Міліарний туберкульоз з ураженням легенів, ЦНС, лімфатичних вузлів
потребує виключення діагнозу токсоплазмозу. МРТ голови дозволяє визначити специфічні некротичні осередки при токсоплазмозі ЦНС. Також
застосовується визначення IgG та IgМ.

Діагностика ВІЛ серед хворих на туберкульоз
Виявлення ВІЛ-інфекції у хворих на туберкульоз не відрізняється
від її виявлення у інших осіб і має проводитися з урахуванням принципів добровільності, конфіденційності, анонімності, з обов’язковим
наданням до- та післятестового консультування. Своєчасне виявлення
ВІЛ-інфікування у хворих на туберкульоз надасть можливість вибору
правильної тактики лікування та обстеження, своєчасного розгляду
питання щодо призначення АРТ, проведення профілактики опортуністичних захворювань.

Організація лікування хворих на ВІЛ-асоційований
туберкульоз
Лікування туберкульозу. Лікування ТБ проводиться так само, як і у
осіб, не інфікованих ВІЛ, але відрізняється більшою тривалістю як інтенсивної фази (за рахунок позалегеневих та генералізованих форм), так і
всього курсу хіміотерапії.
АРТ можна призначити після інтенсивної та протягом підтримуючої фази.
У хворих на ВІЛ-асоційований ТБ частіше спостерігається первинна
і вторинна лікарська стійкість до антимікобактеріальних препаратів, побічні реакції на препарати.
Призначення антиретровірусних препаратів та препаратів для лікування туберкульозу необхідно проводити з урахуванням лікарських взаємодій препаратів.
Ризик розвитку побічних реакцій збільшується по мірі прогресування імунодефіциту. У більшості випадків побічні реакції спостерігаються в
перші два місяці лікування.
Профілактичне лікування туберкульозу призначається всім хворим на ВІЛ з тяжкою імуносупресією до підвищення рівня СД4+клітин вище 200 через високий ризик рецидиву або суперінфекції
туберкульозу.
Ефективність лікування ТБ залежить від поширеності специфічного процесу, хіміорезистентності, побічних дій антимікобактеріальних препаратів та від ступеню імунодепресії, виду і кількості опортуністичних захворювань. При своєчасному виявленні туберкульозу та
діагностиці і лікуванні інших опортуністичних інфекцій ефективність
лікування ТБ у ВІЛ-інфікованих вища, ніж у осіб, не інфікованих ВІЛ,
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оскільки відсутня типова гранульома, яка перешкоджає проникненню
протитуберкульозних препаратів у осередок МБТ. Виражена імуносупресія буде сприяти загостренню та прогресуванню туберкульозу на
фоні лікування.
Антиретровірусну терапію (АРТ) доцільно призупиняти на період лікування ТБ в інтенсивній фазі. Це зумовлено високим ризиком парадоксальних реакцій у період реконституції (відновлення) імунітету. АРТ
відновлюють чи починають у підтримуючій фазі або під час інтенсивної
фази лікування після узгодження з фахівцем центру СНІДу.
Синдром реконституції характеризується погіршенням стану хворого,
наростанням симптоматики та туберкульозних змін у легенях у зв’язку з
відновленням імунітету та посиленням імунної відповіді організму на МБТ.
Проведення АРТ у хворого на ВІЛ-асоційований ТБ без протитуберкульозного лікування може призвести до прогресування ТБ і погіршити
прогноз ВІЛ-інфекції.
Профілактика опортуністичних інфекцій (пневмоцистної пнев
монії та ін.) у хворих на ВІЛ-асоційований ТБ є необхідним компонентом
лікування та проводиться згідно з національним протоколом лікування
ВІЛ-інфекції.
У випадках одночасного діагностування ВІЛ-інфекції та активної
форми туберкульозу розпочинати АРТ краще після завершення курсу
протитуберкульозного лікування, щоб запобігти посиленню токсичної
дії препаратів та негативним ефектам взаємодії антиретровірусних і протитуберкульозних препаратів.
Пацієнтам з високим ризиком прогресування ВІЛ-інфекції та високим
ризиком смерті доцільно розпочати АРТ до завершення протитуберкульозного лікування, після консультації з інфекціоністом з центру СНІДу.
Лабораторний моніторинг за АРТ у хворих на ВІЛ-асоційо
ваний ТБ проводяться згідно з національними рекомендаціями.
До лабораторних показників відносяться:
– кількість СD4-клітин/мкл крові хворого;
– рівень вірусного навантаження.
До клінічних показників відносяться клінічні прояви ВІЛ-інфекції
у формі розвитку опортуністичних інфекцій, уражень нервової системи,
онкологічних захворювань. При оцінці стану хворого на ВІЛ-інфекцію
перевага надається такому показнику, як кількість СD4-лімфоцитів як
найкращому показнику імунної реакції організму на терапію.
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Заходи, рекомендовані для хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз
у період проведення основного курсу хіміотерапії
Заходи у процесі
основного курсу ХТ

Умови та форми їх проведення

Визначення
клінічної категорії
диспансерного
обліку хворого
на туберкульоз

У хворих на ВІЛ-асоційований ТБ звичайної важкості
визначають категорію та проводять лікування так само,
як і у пацієнтів, не інфікованих ВІЛ.
У хворих на тяжкі генералізовані форми ВІЛ-асоційованого
ТБ лікування проводять за другою клінічною категорією
п’ятикомпонентним режимом хіміотерапії із залученням
фторхінолонів

Профілактика
або лікування
пневмоцистної
інфекції та
токсоплазмозу
на початку
хіміотерапії
туберкульозу

У хворих на ВІЛ-асоційований ТБ звичайної важкості
з кількістю СD4-клітин >200 в мм куб.: Бісептол (800 мг)
Сульфаметаксазол/Триметоприм 800/160 2 рази на добу
протягом 3-4 тижнів.
У хворих на тяжкі генералізовані форми
ВІЛ-асоційованого ТБ з кількістю СD4-клітин <200 в мм куб.
або орофаренгіальним кандидамікозом: Бісептол-480
по 2 таблетки 2 рази на добу протягом 3 місяців

Лікування
криптококової
інфекції та
кандидомікозу
на початку
хіміотерапії ТБ

У хворих на ВІЛ-асоційований ТБ звичайної важкості:
Флюконазол 0,2 г протягом 7 днів.
У хворих на тяжкі генералізовані форми ВІЛ-асоційованого
ТБ з орофаренгіальним кандидомікозом: Флюконазол 0,4 г
протягом 2-4 тижнів

Визначення
кількості
СD4-клітин
на початку
інтенсивної
фази хіміотерапії
та призначення АРТ

Хворі на ВІЛ-асоційований ТБ звичайної важкості:
– кількість СD4-клітин >200 в мм куб.: АРТ не потребує;
– кількість СD4-клітин <200 в мм куб.: повторити
дослідження після інтенсивної фази хіміотерапії.
Хворі на тяжкі генералізовані форми ВІЛ-асоційованого ТБ
у сполученні з іншими опортуністичними захворюваннями:
– розпочинати АРТ згідно з протоколом до АРТ через 2
тижні від початку протитуберкульозної хіміотерапії на
підставі зниження кількості СD4-клітин <200 в мм куб. або
при неможливості визначення кількості СD4-клітин

Визначення кількості
СD4-клітин після
завершення
інтенсивної фази
хіміотерапії та АРТ

Кількість СD4-клітин >200 в мм куб.: АРТ не потребує.
Кількість СD4-клітин <200 в мм куб.: розпочинати АРТ
на фоні ХТ

Визначення кількості
СD4-клітин після
завершення
основного курсу
хіміотерапії та АРТ

Кількість СD4-клітин >300 в мм куб.: АРТ не потребує.
Кількість СD4-клітин <300 в мм куб.: продовжити тривалість
основного курсу ХТ на 2-4 місяці в режимі підтримуючої
фази та розпочинати АРТ на фоні ХТ

Моніторинг за станом хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз у
процесі основного курсу хіміотерапії проводиться в такому ж обсязі, як
і у хворих на туберкульоз, не інфікованих ВІЛ, за встановленими нормативами.
Після завершення основного курсу хіміотерапії диспансерний нагляд
здійснюється на загальних підставах.
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Заходи, рекомендовані для хворих на ВІЛ-асоційований
туберкульоз у протитуберкульозному закладі після завершення
основного курсу хіміотерапії або після вилікування
Заходи

Умови та форми їх проведення

Визначення кількості СD4клітин кожні 6 місяців та
проведення хіміопрофілактики
туберкульозу

Кількість СD4-клітин >200 в мм куб.: хіміотерапію
ТБ призначають при великих залишкових змінах
Кількість СD4-клітин <200 в мм куб.: призначають
хіміотерапію ТБ та розпочинають АРТ

Рентгенологічне обстеження
для легеневих форм
туберкульозу

Кожні 6 місяців у перший рік спостереження.
В наступні роки один раз на рік

Рентгенологічне обстеження
легень для позалегеневих
форм туберкульозу

1 раз на рік

Хіміопрофілактика
туберкульозу

Великі залишкові посттуберкульозні зміни при
нормальній кількості СD4-клітин або незалежно
від обсягу залишкових змін при зниженні кількості
<200 в мм куб.

Профілактика туберкульозу та ВІЛ-інфекції
Профілактика ВІЛ-асоційованого ТБ включає профілактику ТБ серед
ВІЛ-інфікованих, а також профілактику ВІЛ-інфекції серед хворих на ТБ.

Профілактика ТБ серед ВІЛ-інфікованих
Первинна неспецифічна профілактика ТБ складається з комплексу запобіжних заходів, до яких відносяться:
– поінформованість ВІЛ-інфікованих про методи запобігання ТБ;
– обстеження на ТБ у разі контакту з хворим на активну форму ТБ;
– дотримання належного режиму роботи, відпочинку, харчування тощо.
Вакцинація БЦЖ (первинна специфічна профілактика). За
рекомендаціями ВООЗ вакцинація БЦЖ має проводитися новонародженим, якщо в них немає явних ознак імунодефіциту.
Вторинна профілактика включає хіміопрофілактику протитуберкульозними препаратами. Доцільно застосовувати двокомпонентні режими хіміопрофілактики.
Схеми хіміопрофілактики туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД передбачають наступні комбінації препаратів: Ізоніазид +
Етамбутол або Ізоніазид + Піразинамід щоденно або двічі на тиждень протягом трьох місяців один раз на рік у стандартних дозах (Ізоніазид — 0,3,
Етамбутол — 1,2, Піразинамід — 2,0) або у дозах відповідно до маси тіла.
Хворим на СНІД з кількістю лімфоцитів <1200 або клітин СD4 <200 в
1 мм куб. крові незалежно від результатів туберкулінової проби рекомендовано призначати Ізоніазид + Рифампіцин або вищевказану комбінацію
препаратів щоденно чи двічі на тиждень протягом трьох місяців один раз
на рік у стандартних дозах, відповідно до маси тіла.
Показаннями для проведення хіміопрофілактики туберкульозу серед
ВІЛ-інфікованих:
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– «віраж» туберкулінової проби;
– гіперергічна реакція на туберкулін;
– збільшення папули більш ніж на 6 мм порівняно з попереднім роком;
– залишкові зміни після спонтанно або клінічно вилікуваного туберкульозу;
– контакт із хворим на активну форму туберкульозу протягом останнього року.
Хіміопрофілактика хворим на СНІД призначається незалежно від результатів туберкулінової проби.
Організація контрольованої хіміопрофілактики ВІЛ-інфікованим та
хворим на СНІД здійснюється після всебічного обстеження, виключення
діагнозу активного туберкульозу та консультації фтизіатра.

Профілактика туберкульозу
Головним пріоритетом у боротьбі з туберкульозом у всіх країнах
варто розглядати швидке виявлення й ефективне лікування хворих на
туберкульоз.
Профілактика туберкульозу займає важливе місце в комплексі заходів,
які спрямовані на боротьбу з туберкульозом.
Профілактика туберкульозу включає:
– соціальну профілактику;
– інфекційний контроль;
– санітарну профілактику;
– первинну профілактику;
– вторинну профілактику.
Соціальна профілактика спрямована на:
– покращення умов зовнішнього середовища;
– підвищення матеріального добробуту населення;
– зміцнення здоров’я населення;
– поліпшення харчування та життєво-побутових умов;
– розвиток фізичної культури й спорту;
– проведення заходів щодо боротьби з алкоголізмом, наркоманією,
палінням та іншими шкідливими звичками.
Соціальна профілактика здійснюється шляхом проведення профілактичних заходів соціально-економічного характеру державного масштабу. У її організації повинні брати участь державні органи, широка мережа протитуберкульозних закладів, громадські та інші організації. Основним завданням соціальної профілактики є поліпшення матеріальнопобутових умов усього населення.
Важливою складовою соціальної профілактики туберкульозу є оздоровлення навколишнього середовища шляхом озеленення населених
пунктів, боротьба із запиленням та забрудненням повітря, лісових масивів, рік і озер. Особливо варто звертати увагу на озеленення та благоустрій промислових підприємств.
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Важливе значення в аспекті соціальної профілактики туберкульозу
має розвиток фізичної культури й спорту у всіх вікових групах, що веде
до зміцнення здоров’я.
Розвинена мережа санаторно-курортних закладів, будинків відпочинку, пансіонатів, санаторіїв, туристичних баз є запорукою успішної боротьби з туберкульозом.
Для належного рівня соціальної профілактики необхідне також забезпечення позачергового відселення бацилярних хворих з гуртожитків,
комунальних і густонаселених квартир, де яких немає можливості ізолювати хворих, у строк до одного року з моменту виявлення.
Інфекційний контроль (це поняття включає профілактику інфікування співробітників на робочому місці) — це попередження передачі
туберкульозної інфекції, зараження здорових та суперінфекції хворих на
туберкульоз.

Заходи інфекційного контролю:
1. Адміністративний контроль — комплекс організаційних заходів:
розміщення відділень у протитуберкульозній установі, своєчасне
виявлення та ізоляція заразних хворих до припинення виділення
МБТ методом мікроскопії, регулювання потоків хворих, навчання
персоналу лікувальних установ, планування будинків і розміщення
хворих, боксові приміщення.
		 При розміщенні хворих на туберкульоз необхідно ізолювати їх
від здорових, бацилярних хворих, та хворих з резистентними формами туберкульозу — від інших хворих. Осіб з підозрою на наявність туберкульозу, яким проводиться обстеження та діагностика
туберкульозу, також необхідно ізолювати від інших хворих та здорових. Ці потоки не повинні перетинатися.
2. Інженерний контроль — система технічних засобів, спрямованих
на зниження концентрації інфекційних краплинних ядер, що містять МБТ у повітрі (система вентиляції, лампи ультрафіолетового
випромінювання, високоефективні повітряні фільтри тощо).
		 Вентиляція має бути доповнена установкою бактерицидних випромінювачів, розташованих на стелі. У цьому випадку досягається
змішування знезараженого повітря, що утворюється біля стелі, з іншим повітрям у приміщенні та знезараження повітря в зоні подиху.
Бактерицидні випромінювачі призначені для використання в приміщеннях, де перебувають люди, високоефективні та не створюють
значного ризику опромінення.
		 Особливо строгий інженерний контроль повинен бути забезпечений у місцях найбільшого ризику поширення інфекції (приміщення
для збору мокротиння, кабінети бронхоскопії, бактеріологічні лабораторії, приміщення, у яких перебувають бацилярні хворі).
3. Особистий захист (гігієна кашлю хворих, хірургічні маски у бацилярних хворих, респіратори з фільтрами у медичного персоналу,
що працює з хворими, у яких визначають позитивний мазок).
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		 Хірургічні маски вберігають тільки від попадання в дихальні шляхи великих крапель інфекційного секрету, тому їх варто одягати
хворим, особливо бацилярним. Від дрібних часток, що містять МБТ,
які є основним чинником зараження, вберігає тільки індивідуальний респіратор. Співробітників необхідно навчити правильному
носінню респіратора, спрямованому на те, щоб звести до мінімуму
просочування повітря між шкірою та респіратором. Респіратори не
призначені для тривалого використання.
Санітарна профілактика має за мету попередження інфікування
МБТ здорових людей, захист під час контакту з хворим активною формою туберкульозу (особливо з бацилярним) у побуті та на роботі. Важливою складовою санітарної профілактики є проведення соціальних, протиепідемічних та лікувальних заходів в осередку туберкульозної інфекції
(у родині та житлі хворого на туберкульоз, який виділяє МБТ).
Первинна профілактика включає вакцинацію вакциною БЦЖ при
народженні, ревакцинацію в 7 та 14 років після туберкулінодіагностики.
Вакцину БЦЖ застосовують внутрішкірно в дозі 0,05 мг в обсязі 0,1 мл.
Первинну вакцинацію здійснюють здоровим доношеним новонародженим дітям на 3-5 добу життя.
Ревакцинації підлягають здорові діти, які мають негативну реакцію
Манту з 2 ТО туберкуліну ППД-Л. Реакція вважається негативною при повній відсутності інфільтрату (гіперемії) або при наявності реакції на місці
уколу (1 мм).
Інтервал між проведенням проби Манту та ревакцинацією повинен
бути не менше 3 днів і не більше 2 тижнів.
Дітям, яким не була проведена вакцинація в першу добу життя, щеплення проводяться протягом перших двох місяців у дитячій поліклініці
або іншій лікувально-профілактичній установі без попередньої туберкулінодіагностики. Дітям, старшим 2 місяців, перед щепленням проводять
проби Манту з 2ТО ППД-Л.
Ефективність щеплення БЦЖ залежить від вакцини, що застосовувалася, та інших умов. Щеплення БЦЖ затримує розвиток мікобактерій туберкульозу в організмі і у 50% дітей запобігає різним формам туберкульозу, в 86% — міліарного туберкульозу та туберкульозного менінгіту.
ВООЗ дійшла висновку, що вакцина БЦЖ не захищає від первинної інфекції МБТ і не запобігає значній кількості випадків туберкульозу легенів,
тому вона не забезпечує істотного зниження поширення туберкульозу
серед населення. На основі наведеної інформації, щеплення БЦЖ варто
розглядати як додатковий протитуберкульозний захід.
Специфічна профілактика спрямована не тільки на підвищення
резистентності організму до туберкульозної інфекції шляхом активної
імунізації (вакцинації, ревакцинації), але й шляхом застосування антимікобактеріальних засобів (хіміопрофілактика).
Якщо ефект від вакцинації та ревакцинації БЦЖ наступає через 1-1,5
місяця, то хіміопрофілактику розглядають як термінову профілактику туберкульозу, оскільки її запобіжна дія починається з перших годин після
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вживання антимікобактеріального препарату. Хіміопрофілактику вважають найефективнішою серед усіх методів профілактики туберкульозу,
особливо в групі ризику.
Хіміопрофілактика — це призначення протитуберкульозних препаратів здоровим людям, у яких є підвищений ризик зараження та захворювання на туберкульоз.
Розрізняють первинну й вторинну хіміопрофілактику.
Первинну хіміопрофілактику проводять неінфікованим дітям і підліткам з осередків туберкульозної інфекції для запобігання зараження й
захворювання на туберкульоз.
Вторинну хіміопрофілактику застосовують із метою запобігання розвитку захворювання на туберкульоз у раніше інфікованих осіб. Вторинну
хіміопрофілактику в осіб, які раніше перенесли туберкульоз, називають
ще протирецидивним лікуванням і проводять для профілактики реактивації туберкульозного процесу.
Вторинну профілактику проводять інфікованим мікобактеріями туберкульозу особам, які мали контакт із бацилярним хворими на туберкульоз та для лікування встановленої латентної туберкульозної інфекції
в медичних і соціальних групах ризику, яким проводять туберкулінодіагностику.
Хіміопрофілактиці підлягають:
– особи, контактні із хворими на туберкульоз, які виділяють МБТ, а
також із хворими на туберкульоз тваринами;
– особи з латентною туберкульозною інфекцією (віраж туберкулінової проби Манту з 2 ТО, гіперергічні реакції на туберкулін — інфільтрат діаметром 17 мм і більше при пробі Манту з 2 ТО ППД-Л),
встановленою в медичних і соціальних групах ризику;
– діти молодшого віку, які контактують із хворими активним туберкульозом, що не виділяють МБТ;
– діти, батьки яких контактують із тваринами, інфікованими туберкульозом;
– немовлята, які щеплені в пологовому будинку вакциною БЦЖ, але
народилися від хворих на туберкульоз матерів, у яких це захворювання не було вчасно виявлене і якщо хворі матері годували немовлят грудним молоком;
– особи, які мають сліди раніше перенесеного туберкульозу, при наявності в них несприятливих факторів (гострі захворювання, хірургічні втручання, травми, вагітність тощо), які здатні спровокувати реактивацію туберкульозу;
– особи, що раніше лікувалися від туберкульозу, у яких є значні залишкові зміни в легенях і які перебувають в епідеміологічно небезпечному оточенні;
– особи з наслідками раніше перенесеного туберкульозу, які мають
супутні захворювання (цукровий діабет, колагенози, силікоз, саркоїдоз, виразкова хвороба травного тракту, операція на шлунку
тощо), які самі по собі або їхнє лікування, наприклад глюкокорти-
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костероїдами, може спричинити реактивацію туберкульозу;
– ВІЛ-інфікованим з віражем туберкулінових проб, з гіперергічними
реакціями або наростанням туберкулінової чутливості.
Контактні особи спостерігаються протягом усього часу контакту а також один рік після його припинення.
У певних епідеміологічних умовах хіміопрофілактику можна проводити іншим групам населення, неблагополучним щодо туберкульозу.
Серед осіб, яким проводили своєчасну й раціональну хіміопрофілактику, кількість захворювань туберкульозом в 5-9 разів менша порівняно з
відповідними групами осіб, які не одержували такої профілактики.
Перед призначенням хіміопрофілактики всім особам проводиться
комплексне обстеження на виявлення активних проявів туберкульозу.
Захисна дія цих препаратів триває протягом декількох місяців після
припинення курсу лікування. Добову дозу препарату зазвичай дають на
одне вживання натще.
Лікування проводять протягом 6 місяців Ізоніазидом у дозі 0,3-0,45 мг
або двокомпонентним режимом хіміотерапії (Ізоніазид + Етамбутол або
Ізоніазид + Піразинамід у стандартних дозах ) протягом 3 місяців.
Особам в осередках туберкульозної інфекції, де хворі виділяють хіміорезистентні МБТ, хіміопрофілактика не проводиться.
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Глава III.

Опис проблеми
Вірусні гепатити А, В та С є важливою проблемою сучасної медичної науки та практичної охорони здоров’я усіх країн світу.
В Україні вірусний гепатит А зустрічається у 43,7% дорослого
населення, у дітей ВГА діагностується в 93,8%.
Захворюваність дітей на вірусний гепатит А постійно перевищує показники серед дорослого населення. Визначає рівень
дитячої захворюваності вікова група 3-6 років, показник серед
дітей цього віку в 2007 р. склав 82,7 на 100 тис. населення. Захворюваність серед міського й сільського населення практично
зрівнялася, показники становлять відповідно 30,0 і 32,6 на 100
тис. населення.
За оцінками експертів ВООЗ, у світі вірусом гепатиту В інфіковано понад 2 млрд осіб. Щороку первинно інфікується більш
ніж 50 млн і від 1,5 до 2 млн людей помирають від захворювань
печінки, зумовлених цією інфекцією.
В Україні епідеміологічна ситуація щодо поширення гепатиту В є вкрай небезпечною. Рівень захворюваності на гепатит В
останніми роками становить 12,25 на 100 тис. населення, при
цьому абсолютна кількість хворих на гострий гепатит В коливається від 8919 в 2002 р. до 3663 в 2006-му.
Захворюваність на гострий гепатит В в Україні в 5-6 разів перевищує офіційні дані, тому що хворі на безжовтяничні та субклінічні форми інфекції, як правило, залишаються нерозпізнаними. За експертними оцінками кількість носіїв вірусу гепатиту
В в Україні перевищує 1 млн осіб.
По даних Інституту епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Громашевського АМН України, частота виявлення серологіч-
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них маркерів гепатиту В (HBsAg та антиHBs) серед медичних працівників
складає 32,2%, пацієнтів лікувальних закладів — 28,1%, хворих на шкірні та венеричні хвороби — 37,5%, ін’єкційних споживачів наркотичних
препаратів — 68,2%, а серед донорів — 15,3%.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в 1999 р. у світі нараховувалося близько 200 млн (3% населення світу) інфікованих вірусом
гепатиту С, при цьому необхідно зазначити, що статистики по країнах
колишнього СРСР до сьогоднішнього дня немає. Фактично мова йде про
пандемію, що за масштабами в п’ять разів перевищує зараженість вірусом
імунодефіциту людини. До 2015 р. очікується ріст інфікованості вірусом
гепатиту С більш ніж у два рази, а отже зросте кількість хворих на гепатит
на стадії цирозу і раку печінки.
Актуальність проблеми для України обумовлена ростом захворюваності за останні п’ять років на хронічний гепатит на 76,6%, цироз печінки
— на 75,6%. Серед донорів крові та вагітних рівень захворюваності на ВГС
сягає 1,3 та 2,0% відповідно. Високий рівень інфікованості зареєстрований при обстеженні споживачів ін’єкційних наркотиків — 60,1% та ВІЛінфікованих — 53,3%. Також висока частота інфікування спостерігається
у групі осіб, що відбувають покарання в пенітенціарних закладах України
(62,1%) та працівників секс-бізнесу (35,4%)
Серед персоналу неінфекційних відділень захворюваність на ВГС
склала 3%, а серед пацієнтів соматичних стаціонарів — 5%.
Провідним фактором поширення гепатиту С в Україні є вживання
ін’єкційних наркотиків.

Вірусний гепатит А
Етіологія
Збудник вірусного гепатиту А (ВГА, HAV) був відкритий С. Фейнстоуном в 1973 р.
Вірус гепатиту А відноситься до роду Enterovirus, типу 72, сімейства
Picornaviridae. До цього роду належать збудники поліомієліту, ентеровірусних інфекцій Коксакі та ECНО, риновірусної інфекції та декількох інших вірусних хвороб людини та тварин.
На сьогоднішній день відомий тільки один серотип вірусу гепатиту
А, котрий поділяється на 7 генотипів. Він представляє собою сферичне
утворення діаметром 30 нм, що складається з білкової оболонки, в яку
упакована одна молекула РНК. Збудник ВГА виключно нечутливий до
впливу тепла, холоду, кислотності, різноманітних розчинників.
Так, при температурі від –20 до –70С0 він зберігає життєдіяльність
протягом декількох років, при +40С0 — декілька місяців, а в діапазоні від
+50С0 до +60С0 — протягом години. Однак він дезактивується кип’ятінням
протягом 5 хв., ультрафіолетовим опроміненням протягом 60 секунд, автоклавуванням, високими концентраціями хлору (1 мг/л) або рH середовища =7 протягом 30 хв.
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Епідеміологія
Джерелом інфекції є хвора людина з будь-якими проявами хвороби.
З епідеміологічної точки зору найбільшу загрозу мають безсимптомні
(безжовтяничні) форми хвороби. Частка цих форм серед дорослих становить від 25 до 50%, серед дітей — 90-95%. Вірус ГА характеризується високою контагіозністю.
Найпоширеніший шлях передачі — фекально-оральний, через забруднені продукти та воду. Описана можливість переносу збудника ГА
мухами та домашніми тарганами. Масові осередки захворювання можуть
виникати в районах, де каналізаційна та водогінна системи не відповідають сучасним стандартам.
В літературі є інформація про можливість трансплацентарного шляху
передачі ГА від хворої матері до дитини. Не виключений парентеральний
шлях передачі ГА. Найвища віремія спостерігається в безжовтяничному
періоді і зберігається протягом перших днів жовтяничного періоду. В цей
час вірус може бути переданий від донорів до реципієнтів переливанням
препаратів крові.
При статевому контакті (особливо при анальному та оральному сексі)
існує висока вірогідність інфікування (у дорослих статевий шлях інфікування становить близько 40% випадків).

Патогенез
Здебільшого під час зараження вірус ГА з тонкого кишечника потрапляє
в портальний кровообіг, а потім — в печінку. Вірусний ГА розглядають як самообмежуючу інфекцію за рахунок високої імуногенності вірусу. Швидка
імунна відповідь блокує реплікацію вірусу. Первинною мішенню ураження
вірусом є клітини печінки (гепатоцити), де відбувається розмноження вірусу. Вірус ГА завдає пряму цитопатичну дію на гепатоцити, результатом чого
є дезінтеграція мембран та внутрішньоклітинних органел. Вивільнені протеолітичні ферменти сприяють гідролітичному розпаду некротизованих
гепатоцитів з вивільненням вірусу та його антигенів. При цьому активізуються клітинна та гуморальна ланки імунітету, в організмі накопичуються
анти — HAV-віруснейтралізуючі антитіла. Постінфекційний імунітет при
ГА зберігається все життя і виключає можливість реінфікування.
Окрім прямої цитопатичної дії вірусу ГА в результаті ушкодження гепатоцитів можливе утворення білкових комплексів, які виступають в ролі
аутоантигенів та додатково стимулюють Т- і В-системи імунітету, активуючи Т-кілери, утворення антипечінкових антитіл, що сприяє додатковому ушкодженню тканин печінки. При реалізації аутоімунного механізму
розвиваються важкі форми ВГА.

Клініка
Інкубаційний період при ВГА становить 10-45 діб.
Початковий (переджовтяничний) період складає в середньому від 3
до 8 діб.
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У більшості випадків захворювання починається з підвищення температури тіла до 38-390С, симптомів інтоксикації. Хворі скаржаться на тупі
болі в правому підребер’ї, епігастрії, відчуття важкості у животі, темний
колір сечі. Відповідно до основних симптомів виділяють грипоподібний,
диспепсичний, астено-вегетативний та абдомінальний варіанти перебігу
початкового періоду.
При об’єктивному обстеженні хворого визначається болісність нижнього краю печінки при пальпації, збільшення її розмірів. Важливим діагностичним критерієм є гіперферментемія, у першу чергу підвищення
активності амінотрансфераз.
Період розгорнутої клінічної картини (жовтяничний період)
Жовтяниця поширюється поступово. Спочатку жовтіють склери та
слизові оболонки твердого піднебіння, під’язичної області, потім шкіра
тулуба, пізніше — кінцівок.
При ВГА жовтяниця наростає досить швидко — протягом 1-2 днів. З її
появою самопочуття хворих значно покращується — практично зникають симптоми інтоксикації. Жовтяниця зберігається в середньому 7-14
діб. У період максимального ступеня жовтяниці печінка збільшена, її край
твердий, часто загострений. Кал блідий, сеча темна.
При лабораторному обстеженні крові в жовтяничному періоді відмічається підвищення рівня білірубіну крові за рахунок прямої фракції.
Значно підвищується активність індикаторних ферментів — АлАТ, АсАТ.
Окрім типової жовтяничної форми ВГА останнім часом все частіше зустрічаються так звані безжовтяничні та субклінічні форми захворювання.
Подібний перебіг ВГА реєструється здебільшого в епідемічних осередках
інфекції та часто залишається невизначеним у значної кількості хворих.
Для безжовтяничної форми ВГА характерним є підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, поява диспепсичних розладів у вигляді нудоти, блювоти, болю у животі.
При біохімічному дослідженні визначається нормальний рівень білірубіну та підвищення активності АлАТ. При субклінічній формі ГА будь-які клінічні прояви відсутні, визначається лише підвищення рівня АлАТ в крові.
Основні діагностичні критерії ВГА:
– позитивний епідеміологічний анамнез, що підтверджує контакт з
хворим на ВГА;
– характерна сезонність захворювання (серпень-вересень);
– гострий початок з температурною реакцією та диспепсичними
розладами;
– збільшення розмірів печінки, болісність при пальпації;
– покращення стану хворого після появи жовтяниці;
– підвищення активності АлАТ крові на тлі (або при відсутності) підвищення рівня білірубіну в крові за рахунок прямої фракції, показників тимолової проби;
– визначення в крові HAVIgM. HAVIgM, з’являються через два тижні
після інфікування, циркулюють протягом усього гострого періоду
та ще 4-6 місяців після нього.

113

Перебіг та прогноз
У 95-99% випадків ВГА протікає в легкій або середньо-важкій формі.
Здебільшого захворювання закінчується повним одужанням без можливої хронізації процесу. У 1-5% хворих реєструється тяжка форма ВГА.
Тяжкі форми ВГА у 0,01-0,5% випадків можуть ускладнюватися розвитком
гострої печінкової недостатності.
У типових випадках ВГА має гострий циклічний перебіг, однак в 3-20%
випадків можуть бути рецидивними або затяжним. Частіше такий варіант
перебігу хвороби зустрічається в осіб віком від 20 до 40 років. Рецидив
гепатиту виникає між 4 та 15 тижнями захворювання. В період між першим епізодом та рецидивом відмічається повне або часткове клініколабораторне одужання. Важкість рецидиву може бути різноманітною, але
він протікає легше, ніж перша фаза.
Під час рецидивів можуть з’являтися симптоми, відсутні на початку захворювання: свербіння шкіри, геморагічний висип на шкірі та слизових
оболонках, болі в суглобах. При затяжному перебігу ВГА протягом 3, 7, 9
місяців від початку захворювання зберігаються втомлюваність, неприємні відчуття в правому підребер’ї, збільшення розмірів печінки, підвищення
активності АлАТ. У частини хворих зберігається жовтяниця та підвищенний рівень білірубіну в крові на тлі збереження специфічних анти-HAV Ig
M протягом 6 місяців.
Незважаючи на особливості перебігу, ВГА через 7-12 місяців закінчується повним одужанням.
Затяжний та рецидивний перебіг ВГА може бути зумовлений наявністю супутніх захворювань печінки та жовчовивідних шляхів. Вірус
гепатиту А спроможний безпосередньо уражати стінки холангіол з розвитком запалення і формуванням запальних інфільтратів. При цьому підвищується проникність стінок холангіол, починається діапедез жовчі, її
загусання зі створенням жовчних тромбів. Паралельно виникають порушення тонусу сфінктера Одді та внутрішньопечінкових протоків, що
призводить до застою жовчі.
Безпосереднє ураження жовчовивідних шляхів при ГА зустрічається
досить часто. Порушення моторики (дискінезії) виявляється на всіх етапах захворювання.

Лікування
З огляду на те що вірусний ГА є багатостороннім процесом, котрий
має циклічний перебіг виникнення та розвитку симптомів, кожному періоду захворювання має відповідати патогенетично зумовлена та адекватна терапія.
Традиційна базисна терапія вірусних гепатитів включає режим, дієту
та вживання достатньої кількості рідини. Під час гострого періоду хвороби призначають дієтичне харчування — стіл 5-5а за Певзнером. В раціоні
обов’язково повинні бути рослинні жири, білкові продукти, які мають лі-
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потропну дію (вівсяна каша, кисломолочний сир, нежирні сорти риби),
вуглеводи (мед, фрукти, компоти, морси). Вживання жирної, смаженої та
гострої їжі, грибів, консервантів, шоколаду, часнику, кремів може значно
погіршити перебіг захворювання.
Необхідною частиною лікування є вітамінотерапія. Потреба у вітамінах при типовому перебігу ГА збільшується у зв’язку з порушенням їх
всмоктування та синтезу в печінці.
Медикаментозна терапія застосовується при середньо-тяжких та
тяжких формах гострого гепатиту. При наявності симптомів токсикозу
застосовують інфузійну терапію, котра забезпечує виведення продуктів
обміну, корекцію водно-електролітного та кислотно-лужного балансу.
Показанням до її призначення є погіршення стану пацієнта, посилення
жовтяниці, зниження протромбінового індексу. Перевага надається ізотонічному розчину та 5%-му розчину глюкози.
Фізіологічним та безпечним методом детоксикації є застосування ентеросорбентів, які сприяють виведенню токсичних продуктів білкового
обміну, посилюють евакуацію жовчних кислот, попереджають їх всмоктування.
Жовчогінні препарати при всіх формах ГА призначають лише у періоді реконвалесценції, тому що вони можуть привезти до загострення
дискінезії жовчовивідних шляхів.

Профілактика
Ефективність профілактики ГА в першу чергу залежить від забезпечення населення чистою водою для пиття та господарських потреб, створення сучасної системи каналізації, підвищення рівня особистої гігієни.
Під час масових епідемій в населених пунктах як засіб екстреної профілактики в дитячих закладах рекомендовано застосування Імуноглобуліну.
Пасивна імунізація забезпечує швидкий, але короткочасний захист.
Імуноглобулін рекомендується вводити не частіше один разу на рік та не
більше чотирьох разів протягом життя.
Надійним засобом профілактики ГА є вакцинація. Використання вакцинації забезпечує формування активної імунної відповіді.
В Україні вакцинація проти ГА не є обов’язковою. Зважаючи на високий рівень захворюваності на гепатит А, в Україні можна рекомендувати
вакцинацію в районах з високим рівнем захворюваності та великою кількістю представників груп ризику:
– особи, що використовують воду з відкритих водоймищ, колодязів,
яка не проходить належне очищення;
– діти та персонал дитячих дошкільних та закритих закладів;
– медичний персонал інфекційних стаціонарів;
– хворі та персонал психіатричних клінік;
– засуджені та персонал виправних закладів.
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Гепатит В (hepatіtіs В)
Вірусний гепатит В — антропонозна вірусна інфекція з умовної групи
трансфузійних гепатитів, що характеризується імунологічно опосередкованим ураженням гепатоцитів, яка перебігає в різних клінічних формах (від вірусоносійства до цирозу печінки).

Короткі історичні дані
Тривалий час вірусний гепатит В називали сироватковим, парентеральним, ятрогенним, посттрансфузійним, шприцевим. Це підкреслювало парентеральний шлях передачі збудника через ушкоджені шкірні покриви і слизові оболонки (на відміну від вірусу гепатиту А, що передається
фекально-оральним шляхом).
У 1963 р. Б. Бламберг уперше виділив із крові австралійських аборигенів особливий «австралійський антиген», який згодом стали вважати
маркером сироваткового гепатиту. Пізніше Д. Дейн (1970) виділив новий
вірус гепатиту, тим самим обґрунтувавши існування нової нозологічної
форми — вірусного гепатиту В.

Етіологія
Збудник — ДНК-геномний вірус роду Orthohepadnavіrus сімейства
Hepadnavіrіdae. Геном представлений кільцевою молекулою ДНК і асоційованою з нею ДНК-полімеразою. У віріоні виділяють чотири антигени
— поверхневий (HBsAg) і три внутрішніх (HBeAg, HBcAg та HBxAg).
Вірус гепатиту В надзвичайно стійкий у зовнішньому середовищі. У
донорській крові та її препаратах зберігається роками. Антиген вірусу виявляють на постільній білизні, медичних і стоматологічних інструментах,
голках, забруднених сироваткою крові (при збереженні протягом декількох місяців при кімнатній температурі). Вірус інактивується після автоклавування при 120С0 через 45 хв., стерилізації сухим жаром при 180С0
через 60 хв. Згубно на нього діють перекис водню, хлорамін, формалін.

Епідеміологія
Джерело інфекції — особа з маніфестними чи субклінічними формами захворювання (хворі на гострий і хронічний гепатит, з цирозом печінки і так звані «здорові» вірусоносії). У крові хворих вірус з’являється
задовго до прояву хвороби (за 2-8 тижнів до підвищення активності амінотрансфераз) і циркулює протягом усього гострого періоду хвороби,
а також при хронічному носійстві, що формується в 5-10% випадків. За
оцінками фахівців, у світі нараховують 300-350 млн вірусоносіїв, кожний
з яких представляє реальну загрозу як джерело збудника інфекції.

Механізм передачі
Виділення вірусу з різних біологічних середовищ (кров, слина, сеча,
жовч, сльози, грудне молоко, сперма та ін.) визначає множинність шляхів передачі інфекції. Однак тільки кров, сперма і, можливо, слина пред-
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ставляють реальну епідеміологічну небезпеку, оскільки в інших рідинах
концентрація вірусу дуже мала. Захворювання передається головним
чином парентеральним шляхом при переливаннях препаратів крові, використанні медичних інструментів без їх ефективної стерилізації. Відсоток посттрансфузійного вірусного гепатиту В останніми роками значно
зменшився. Усе ще часто пацієнти інфікуються при здійсненні різних
лікувально-діагностичних процедур, що супроводжуються порушенням
цілісності шкіри чи слизових оболонок (ін’єкції, стоматологічні процедури, гінекологічне обстеження і т. д.).
З природних механізмів передачі реалізується контактний (статевий) шлях, а також передача вірусу через різні контаміновані засобі гігієни (бритви, зубні щітки, рушники і т. д.), при проникненні збудника в
організм через мікротравми на шкірі та слизових оболонках. Зараження
відбувається також у результаті нанесення татуювання, пірсингу та при
інших маніпуляціях.
Статевий шлях передачі вірусного гепатиту В реалізується при гомота гетеросексуальних контактах: вірус проникає через мікротравми слизових оболонок при статевих контактах. Контактно-побутовий шлях передачі інфекції — інфікування в родині, в організованих колективах дітей
та дорослих.
Головну небезпеку представляють носії вірусного гепатиту В при тісному спілкуванні в цих колективах.
Можлива також вертикальна передача збудника. Зараження відбувається під час пологів, однак інфікування плоду можливе в матці при розриві плаценти. Небезпека передачі інфекції зростає в десятки разів при
наявності в жінки не лише HBsAg, але і HBeAg. Якщо не проводити спеціальних профілактичних заходів, вірусним гепатитом В інфікується до
90% дітей, що народилися від матерів-вірусоносіїв.
Частка природних шляхів зараження складає 30-35% і має тенденцію
до збільшення.
Високий рівень інфікування гепатитом В спостерігається в місцях
позбавлення волі. Це зумовлено великою часткою осіб, які мають досвід
ін’єкційного споживання наркотиків серед засуджених.
Під час перебування у виправних закладах існує ризик інфікування ГВ
під час спільного використання шприців та ризикованої статевої поведінки.
Природна сприйнятливість до вірусу висока. Відомо, що переливання
крові, яка містить HBsAg, призводить до розвитку гепатиту в 50-90% реципієнтів залежності від дози. Постінфекційний імунітет тривалий, можливо, довічний. Повторні випадки захворюваня спостерігають дуже рідко.

Основні епідеміологічні ознаки
Вірусний гепатит В відносять до числа повсюди розповсюджених
інфекційних хвороб. Вважається, що вірусом інфіковані близько 2 млрд
людей, щорічно помирають близько 2 млн хворих. Щорічний економічний збиток, зумовлений захворюваністю вірусним гепатитом В в Україні
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і країнах СНД, складає близько $100 млн. На пізніх етапах захворювання
виникає загроза розвитку пухлини і цирозу печінки, особливо в осіб, інфікованих ще в дитинстві. У ряді країн вірус гепатиту В спричиняє 80%
усіх випадків первинної гепатоцелюлярної карциноми. На частку вірусного гепатиту В приходиться близько половини всіх клінічних гепатитів,
смертність від гострого вірусного гепатиту В складає приблизно 1%.
Захворюваність на вірусний гепатит В пов’язана в основному з поганими соціальними та економічними умовами життя. Увесь світ можна
розділити на регіони з високою, проміжною та низькою ендемічністю.
Серед «здорових» носіїв значний відсоток невиявлених безсимптомних
форм інфекції. Є всі підстави вважати, що прихований епідемічний процес при вірусному гепатиті В за інтенсивністю та темпами росту показників перевищує маніфестний.
В епідемічний процес інтенсивно втягується молоде працездатне населення: серед тих, хто захворів, переважають особи у віці від 15 до 30
років, на частку яких приходиться близько 90% всіх хворих. Такий віковий склад хворих на гепатит обумовлений тим, що в структурі шляхів інфікування домінує «наркозалежний» та статевий шлях передачі інфекції.
Молоді люди у віці до 30 років, що вживали наркотики, складають 80% померлих від вірусного гепатиту В.
Значна частина летальних наслідків (до 42%) обумовлена одночасним
інфікуванням вірусним гепатитом В, вірусним гепатитом С та вірусним
гепатитом D. На сьогоднішній день у нашій країні проблема парентеральних гепатитів, по суті, з медичної перетворюється в соціальну.
Серед хворих переважають особи, що піддавалися медичним парентеральним маніпуляціям та реципієнти препаратів крові. Групи ризику
складають медичні працівники, які у процесі своєї професійної діяльності контактують з кров’ю та її препаратами (хірурги, стоматологи, працівники гемодіалізу, лабораторій та ін.), а також споживачі ін’єкційних
наркотиків при користуванні одним шприцом. Притаманний сімейний
характер захворюваності, де активно реалізуються статевий та контактний шляхи зараження. У регіонах з високою ендемічністю найбільш
звичайним шляхом передачі інфекції є перинатальне зараження дитини
від матері. Приблизно 5-17% вагітних є носіями вірусу гепатиту В.

Патогенез
Вірус проникає в організм людини через ушкоджені шкірні покриви
чи слизові оболонки, потім з кровотоком уражує печінку, де фіксується на гепатоцитах завдяки поверхневим рецепторам, які містять HBsAg.
Експресія HBsAg відбувається на мембрані печінкових клітин, при цьому
збудник не здійснює пряму цитопатичну дію на клітини печінки.
Процес репродукції в гепатоцитах обумовлений активністю ДНКполімерази, що активно бере участь у «добудуванні» неповноцінного ланцюжка вірусної ДНК. Дочірні популяції вірусу накопичуються в поверхневій мембрані гепатоцитів.
Цитоліз печінкових клітин відбувається під дією цитотоксичних імун-
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них механізмів. Мішенями для останніх є антигенні детермінанти вірусу
гепатиту В, асоційовані з антигенами головного комплексу гістосумісності (HLA) на поверхні гепатоцитів.
Істотну роль у патогенезі вірусного гепатиту В відіграють імунні комплекси (HBsAg-антитіла), що осідають на ендотелії судин різних органів і в
лімфатичних вузлах, обумовлюючи позапечінкові ураження, наприклад
гломерулонефрит і вузликовий периартериїт).
Морфологічні зміни характеризуються дистрофічними і некробіотичними змінами в печінкових часточках з наступним розвитком фіброзу. Одночасно до процесу втягуються внутрішньопечінкові жовчні ходи,
що веде до формування холестазу.

Клінічна картина
Інкубаційний період
При гострій циклічній формі вірусного гепатиту В його тривалість
піддається великим коливанням і варіює від 30 до180 днів і більше.
Переджовтяничний період
В переджовтяничному періоді вірусного гепатиту В часто зустрічають
грипоподібний, артралгічний, астеновегетативний і диспепсичний варіанти. При диспепсичному варіанті виражені стійка анорексія, постійне
почуття нудоти, періодична блювота без будь-яких причин. Варто відмітити, що для грипоподібного варіанту переджовтяничного періоду катаральні явища не характерні, і тільки в невеликої частини хворих можна
спостерігати підвищення температури тіла. Разом з тим хворі нерідко
скаржаться на болі в суглобах, при цьому зовні суглоби, як правило, не
змінюються. Артралгії частіше бувають у нічний і ранковий час, а при русі
ненадовго зникають. Їх можуть супроводжувати висипи на шкірі типу
кропив’янки. Сполучення артралгії і екзантеми зазвичай прогнозує більш
важке протікання захворювання. У таких випадках клінічну картину доповнює підвищення температури тіла, іноді до високих цифр.
Вже в переджовтяничний період можна спостерігати запаморочення,
інтенсивну сонливість і прояви геморагічного синдрому у вигляді кровотеч з носа і ясен.
Жовтяничний період
Самопочуття хворих, як правило, не поліпшується, а в більшості випадків погіршується. Артралгії і екзантема зникають, але наростають диспепсичні симптоми.
Іктеричність шкірних покривів і слизових оболонок повільно прогресує, сягаючи максимуму не раніше 7-10 дня з моменту її появи. Жовтяниця зазвичай інтенсивна, супроводжується шкірною сверблячкою. На
шкірі нерідко з’являються геморагії у вигляді петехій чи великих синців.
При більш важкому перебігу відзначають носові кровотечі, кровоточивість ясен, а в жінок — ранній прихід сильних менструацій. Сеча набуває
темного кольору, у більшості хворих стає більш світлого кольору.
Печінка, як правило, збільшується; вона чітко болісна при пальпації,
досить м’яка за консистенцією. Необхідно звернути увагу на те, що на
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тлі інтенсивної жовтяниці печінка нерідко не збільшується, що вказує
на найбільш важкий перебіг гепатиту. У 50-60% випадків спостерігають
спленомегалію. Характерною є також брадикардія, однак при більш важкому перебігу захворювання можна спостерігати тахікардію. Тони серця
приглушені, вказують на невелику гіпотонію. Хворі зазвичай апатичні,
скаржаться на запаморочення, розлади сну.
Перебіг жовтяничного періоду тривалий, затягується до одного місяця і більше.
Період реконвалесценції починається з моменту зменшення або
зникнення комплексу диспепсичних симптомів, після чого відбувається
повільне зниження білірубінемії. Що стосується зміни розмірів печінки,
то цей процес іноді затягується на кілька місяців.
При приєднанні холестатичного компоненту (5-15% хворих) захворювання набуває торпедного перебігу. У цих випадках характерні невиражена інтоксикація, тривалі холестатичні прояви (високі «монотонні»
показники білірубінемії та ферментемії, темна сеча, кал блідого кольору,
збільшена печінка, що не зменшується в розмірах, субфебрилітет).
Крім гострої циклічної форми захворювання вірусний гепатит В
може проявлятися у вигляді хронічної форми (5-10% випадків) і цирозів
вірусної етіології.
Хронічний гепатит В протікає хвилеподібно, з періодичними загостреннями, які іноді мають сезонний характер. У спеціальній літературі
цей процес описують як фази інтеграції і реплікації вірусу. Поступово
(інтенсивність залежить як від вірусу, так і від імунної системи людини)
гепатоцити замінюються на клітини строми, розвивається фіброз і цироз печінки. Іноді наслідком хронічної HBV-інфекції буває первинноклітинний рак печінки (гепатоцелюлярна карцинома). Приєднання вірусу гепатиту D до інфекційного процесу різко змінює плин гепатиту і
збільшує ризик розвитку цирозу (як правило, у таких хворих рак печінки
не встигає розвинутися).

Диференціальна діагностика
Диференціальну діагностику гепатиту В проводять з тими ж інфекціями, що і при гепатиті А. На відміну від гепатиту А, гепатит В протікає в
більш важкій формі з вираженими симптомами інтоксикації, інтенсивною жовтяницею і нерідко з геморагічними проявами (підшкірні крововиливи, носові кровотечі). Велике значення в диференціальній діагностиці мають вказівки на те, що хворий протягом останніх шести місяців
переносив втручання з ушкодженням шкірних покривів чи слизових
оболонок або мав статеві контакти з особами, які хворіли на гепатит В.
Остаточний етіологічний діагноз встановлюють за допомогою реакцій
ІФА та ПЦР.

Лабораторна діагностика
Згідно з Національним протоколом виділяють наступні критерії діагностики ХВГ-В-інфекції.
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Критерії стадії інтеграції ХВГ-В
Наявність сироваткових маркерів:
– HBsAg — вірусний білок, який знаходиться в повних віріонах та
циркулюючих субчастках вірусу. Він є першим маркером, який
з’являється в крові при гострій НВV-інфекції. Присутність НВsАg в
крові більше шести місяців вказує на хронічну НВV-інфекцію;
– анти-HBcor IgG. Поява IgG anti-НВс є маркером більш пізньої гострої, повністю завершеної або хронічної інфекції;
– анти-HBe — антитіла до НВеАg. Елімінація НВеАg на тлі появи АntiНВе (сероконверсія) асоціюється зі стійким пригніченням реплікації вірусу.
Критерії стадії реплікації ХВГ-В
Наявність сироваткових маркерів:
– HBeAg — розчинний вірусний білок, який підтверджує реплікацію
вірусу при гострій та хронічній інфекції;
– анти-HBcor IgM. Наявність IgМ анти-НВс вказує на недавно перенесену НВV-інфекцію;
– НВV ДНК з’являється приблизно через шість тижнів після інфікування та є маркером реплікації вірусу як при гострій, так і при хронічній інфекції.
Під час захворювання потрібно доволі часто повторювати дослідження для контролю за функціональною активністю печінки. Особливе
значення в цьому плані здобуває визначення протромбінового індексу,
зменшення показників якого нижче 40% говорить про важкий, а іноді
критичний стан хворого.
За допомогою УЗД отримують дані, що свідчать про порушення структури печінки.
Згідно з Націанальним протоколом, хворим на вірусний гепатит В має
бути забезпечене обов’язкове обстеження:
– загальний аналіз крові, сечі, калу;
– загальний білок та білкові фракції;
– білірубін та його фракції;
– тимолова проба;
– АСТ, АЛТ, ЛФ, ГГТ;
– сироваткові маркери вірусних гепатитів (імуноферментним методом).

Ускладнення
Найбільш важке і серйозне в плані прогнозу ускладнення — гостра печінкова енцефалопатія (печінкова кома). Вона розвивається при масивному цитолізі гепатоцитів і характеризується глибоким пригніченням
функції печінки, що прогресує психоневрологічною симптоматикою і
вираженими геморагічними проявами. У своєму клінічному розвитку гостра печінкова енцефалопатія проходить три послідовні стадії.
Стадія І (прекома І)
Характерними симптомами є різке погіршення стану хворого, посилення жовтяниці і диспептичного синдрому (нудота, повторна блювота),
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розвиток геморагічних проявів, поява печінкового запаху з рота. Порушуються орієнтація в часі і просторі, координація точних рухів. Характерні уповільнення мислення, розлади сну (сонливість вдень і безсоння
вночі), запаморочення, почуття «провалів» (відчуття падіння в прірву при
закриванні очей). Привертає увагу емоційна нестійкість — апатія, млявість, почуття тривоги, туги, що змінюються ейфорією. Можуть з’явитися
болі в області печінки, підвищення температури тіла. Часто брадикардія
чи нормокардія змінюється тахікардією. У хворих з портокавальною недостатністю відзначаються минущі порушення свідомості.
Стадія ІІ (прекома ІІ)
Характерним є більш глибоке порушення свідомості. Хворі дезорієнтовані в часі і просторі, ейфоричні чи агресивні; збудження короткочасне і змінюється апатією, інтоксикація посилюється. З’являється тремтіння
рук і кінчика язика, наростає геморагічний синдром. Печінка зменшується в розмірах і може стати недоступною для пальпації. Наростає тахікардія, артеріальний тиск схильний до зниження. Розвивається набряковоасцитичний синдром. Тривалість обох стадій прекоми — від декількох
годин до декількох днів.
Стадія ІІІ (кома)
Відрізняється втратою свідомості і спочатку буває неглибокою. Хворі
реагують стогоном на сильні подразники (наприклад, пальпацію печінки). Ковтальний та кореальний рефлекси зберігаються. З’являються патологічні рефлекси, мимовільне сечовипускання і дефекація. При глибокій
комі настає арефлексія, втрачається реакція на будь-які подразники. Хворі помирають на тлі гострої серцево-судинної недостатності.
Уже на початкових етапах розвитку гострої печінкової енцефалопатії
прогресивно зменшуються показники протромбінового індексу, що має
велике значення для оцінки важкості цього стану.
Важкий фульмінантний (блискавичний) перебіг вірусного
гепатиту В часто відзначають у пацієнтів молодого віку, особливо при
мікст-інфекції (вірусний гепатит В + вірусний гепатит D чи вірусний гепатит В + вірусний гепатит С). Характерним є швидкий і ранній розвиток
гострої печінкової енцефалопатії з високим відсотком (до 90%) летальних випадків.
Для гострої печінкової енцефалопатії характерні приєднання вторинної інфекції, прогресивне погіршення функції нирок зі зменшенням
ниркового кровообігу, зниженням концентрації натрію в сечі, підвищенням її щільності, зменшенням діурезу.

Лікування
Хворих із гострим перебігом вірусного гепатиту В госпіталізують.
Лікування симптоматичне (полегшення стану хворого), дезінтоксикаційне, патогенетичне та противірусне. Хворим на гострий гепатит у
середньо-важкій та важкій формах, а також при вираженому загостренні
хронічного гепатиту необхідний спокій. Навіть після виписки зі стаціонару протягом 1-3 місяців необхідно виключити важку домашню роботу і
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будь-які фізичні перевантаження. Необхідне дотримання дієти: обмеження екстрактивних речовин, виключення алкоголю.
Лікування хронічного гепатиту рекомендовано проводити згідно з
національним протоколом.
Основою лікування хворих на ХВГ є етіотропна противірусна терапія.
Критерії відбору хворих для інтерферонотерапії при ХВГ-В:
– гепатит В у анамнезі;
– підвищення активності амінотрансфераз;
– наявність HBeAg (у випадку «дикого» штаму вірусу);
– наявність HВV-ДНК у сироватці крові;
– відсутність коінфекції (HDV, ВІЛ);
– гістологічні ознаки активності.
Лікування тривале і, на жаль, ефективне тільки для частини хворих.

Профілактичні заходи
У комплексі профілактичних заходів першорядне значення мають заходи, спрямовані на попередження заражень вірусним гепатитом В при переливаннях крові і проведенні лікувально-діагностичних парентеральних
маніпуляцій. Усіх донорів піддають комплексному клініко-лабораторному
обстеженню на наявність антигенів гепатиту В. Від донорства відсторонюють осіб, які хворіли на вірусний гепатит В, незалежно від строку давності, а
також тих, що мали контакти з хворими протягом останніх шести місяців.
До здачі крові не допускають осіб, які страждають хронічним гепатитом (у
тому числі неясної етіології), та тих, що отримували за останні роки препарати крові. Перспективним є впровадження автогемотрансфузій, коли
хворому переливають його ж кров, заготовлену до планової операції.
Неспецифічну профілактику гепатиту В проводять із застосуванням
одноразових інструментів при маніпуляціях, пов’язаних з ушкодженням
шкірних покривів і слизових оболонок, ретельною стерилізацією медичного інструментарію, а також жорстким контролем за виявленням вірусних антигенів у донорів.
Першорядне значення має впровадження і поліпшення централізованої стерилізації виробів медичного призначення. Переривання природних шляхів передачі вірусного гепатиту В забезпечують санітарногігієнічні заходи: індивідуалізація всіх предметів особистої гігієни і роздільне їх збереження (прилади для гоління, зубні щітки, мочалки, гребінці
та ін.), виконання правил особистої гігієни, попередження мікротравмування в побуті та на виробництві.
Для профілактики статевого шляху передачі інфекції варто уникати випадкових статевих зв’язків, використовувати механічні контрацептивні засоби. Попередження професійних заражень у лікувальнопрофілактичних установах досягають неухильним дотриманням правил
протиепідемічного режиму, особливо в гемодіалізних, хірургічних, лабораторних і інших відділеннях, де яких персонал часто має контакт із
кров’ю. При виконанні будь-яких парентеральних втручань і процедур
обов’язково використовують гумові рукавички.
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З огляду на різноманітність шляхів передачі вірусного гепатиту В та
велику кількість джерел інфекції, найперспективніший засіб профілактики — вакцинація. Саме вона є єдиним засобом профілактики гепатиту
В у немовлят. Це перша вакцина, що запобігає раковому захворюванню
печінки і знижує рівень носійства вірусу в популяції. ВООЗ, узагальнивши
багаторічний досвід застосування вакцини проти гепатиту В, рекомендує
як найефективніший засіб специфічної профілактики цієї інфекції введення вакцинації в національні календарі профілактичних щеплень незалежно від рівня носійства HВsAg серед населення. Сьогодні є всі підстави відносити гепатит В до інфекцій, що керуються засобами специфічної
профілактики.
Усі вакцини проти гепатиту В взаємозамінні. Кожну з них можна застосовувати для завершення курсу первинної імунізації, початого іншою
вакциною. Титр анти-HBsAT, дорівнює 10 МЕ/л, достатній для створення
несприйнятливості до вірусного гепатиту В. Досягнення такого рівня
антитіл після первинної імунізації сприяє формуванню довгострокової
імунологічної пам’яті і забезпечує тривалий захист від гепатиту В навіть
при подальшому падінні рівня антитіл. Імунологічна пам’ять зберігається
від 5 до 12 років незалежно від рівня антитіл сироватки перед повторним
введенням антигенів.
Вакцинації підлягають медичні працівники з груп високого ризику зараження вірусним гепатитом В, випускники медичних ВУЗів, технікумів,
немовлята, що народилися від матерів-носіїв HBsAg, діти та персонал дитячих будинків і спецінтернатів, пацієнти, що знаходяться у відділеннях з
високим ризиком зараження гепатитом В, особи, що мали контакт із хворими на гепатит В в осередках захворювання за місцем проживання.
Календар вакцинації України передбачає проведення планових щеплень дітям першого року життя за схемою: немовлята (у перші 12 годин
життя), 1 міс., 6 міс. У 13 років вакцинують дітей, раніше не щеплених
проти гепатиту В за схемою 0-1-6 міс. Дітям, що народилися від матерівносіїв вірусу гепатиту В чи хворих вірусним гепатитом В у ІІІ триместрі
вагітності, вакцинація проти гепатиту В проводиться за схемою 0-1-2-12
міс. Вакцинації в будь-якому віці підлягають: діти і дорослі, у родинах яких
є носії HbsAg чи хворий на хронічний гепатит В; діти, що перебувають
в будинках дитини, дитячих будинках та інтернатах; діти та дорослі, що
регулярно одержують кров та її препарати, а також знаходяться на гемодіалізі, онкогематологічні хворі; особи, у яких відбувся контакт із матеріалом, інфікованим вірусом гепатиту В; медичні працівники, що мають
контакт з кров’ю хворих; особи, зайняті у виробництві імунобіологічних
препаратів з донорської та плацентарної крові; студенти медичних інститутів і учні середніх медичних навчальних закладів (у першу чергу випускники); особи, що вживають наркотики ін’єкційним шляхом.
Зараз передбачається, що тривалість поствакцинального імунітету
складає приблизно 15 років. Накопичений досвід свідчить, що проведення вакцинації призводить до зниження захворюваності в 10-12 разів і носійства HВsAg у популяції з 9-12 до 1%.
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Більше половини усіх випадків захворювань серед медичних працівників припадає на перші п’ять років від початку роботи, і основна їхня
частина — при стажі від одного до п’яти років. Це свідчить про необхідність обов’язкової вакцинації проти гепатиту В медичних працівників до
початку їхньої професійної діяльності.
Слід зазначити пріоритетність цієї інфекції з погляду її економічної
значимості, зумовленої сполученням дуже високої «вартості» одного гострого випадку захворювання (поступається тільки поліомієліту і правцю) і широкого та зростаючого поширення серед населення.

Заходи в епідемічному осередку
Хворі гострою формою вірусного гепатиту, а також хворі хронічною
формою в період загострення підлягають обов’язковій госпіталізації в
інфекційній лікарні чи відділенні, а з підозрою на це захворювання — у
діагностичному відділенні чи боксах.
Ті, хто перехворів вірусним гепатитом В, підлягають диспансерному
спостереженню не менше 12 місяців. Згаданих осіб знімуть з обліку при
відсутності хронічного гепатиту і дворазовому негативному результаті
дослідження на наявність HBsAg, проведеного з інтервалом у 10 днів. Носіїв HВsAg спостерігають протягом двох років. Обстеження на наявність
антигенів проводять відразу після виявлення, через 3 місяці, а потім два
рази на рік до зняття з обліку. Якщо антигени виявляють більше 3 місяців,
то таких носіїв розцінюють як хронічних; вони підлягають спостереженню як хворі на хронічний гепатит.
Відносно інших осіб в осередку вірусного гепатиту В ніяких обмежувальних заходів не проводять.
Виділення хворого і носія, посуд, постільна і натільна білизна, рушники та ін. підлягають обробці дезінфікуючими засобами. Екстрена профілактика проводиться шляхом введення специфічного Імуноглобуліну чи
вакцини (відповідно до рекомендованої схеми введення) при епідеміологічних ситуаціях, тобто при реальній загрозі зараження, наприклад при
випадковому уколі чи переливанні інфікованої вірусом гепатиту В крові.

Вірусний гепатит С
Вірусний гепатит С (ВГС) — антропонозна вірусна інфекція з умовної
групи трансфузійних гепатитів, що характеризується ураженням печінки, безжовтяничним, легким і середньо-важким перебігом у гострій фазі
і частою схильністю до переходу у хронічний стан, розвитку цирозу печінки і первинної гепатокарциноми.

Короткі історичні данні
При розшифровці етіології посттрансфузійних вірусних гепатитів
після відкриття Б. Бламбергом австралійського антигену застосовували
методи імунодіагностики вірусного гепатиту С. Однак у досить великому
числі випадків маркерів вірусного гепатиту В не виявляли, що дало під-

125

стави виділити самостійну групу гепатитів, яка одержала назву «гепатит
ні А, ні В». У 1989 р. вдалося створити тест-систему для виявлення антитіл
до нового вірусу, а потім знайти його РНК, що дозволило з групи гепатитів «ні А, ні В» виділити нову самостійну нозологічну форму — вірусний
гепатит С.

Етіологія
Збудник — РНК-геномний вірус, включений до складу безіменного
роду сімейства Flavіvіrіdae. Віріони сферичної форми, оточені суперкапсидом; геном містить РНК. Виділяють шість серотипів і більш ніж 90 субтипів вірусу.
Відмінною рисою вірусу гепатиту С є здатність до тривалої персистенції в організмі, що обумовлює високий рівень хронізації інфекції.
Механізми, які лежать в основі неефективної елімінації вірусу, вивчені
недостатньо. Основне значення надають високій мінливості збудника.
Подібно до інших флавівірусів дочірні популяції вірусного гепатиту С
утворюють квазіштами — імунологічні антигенні варіанти, які уникають
імунного контролю, що ускладнює розробку вакцини.
Оскільки вірус гепатиту С не розмножується на культурах клітин, інформація про чутливість вірусу до впливу факторів зовнішнього середовища нечисленна. Вірус стійкий до нагрівання до +50°С, інактивується УФО.
Стійкість збудника у зовнішньому середовищі більш виражена, ніж у ВІЛ.

Епідеміологія
Резервуар і джерело інфекції — хворі на хронічні та гострі форми
хвороби, що протікають як із клінічними проявами, так і безсимптомно.
Сироватка і плазма крові інфікованої людини заразні протягом періоду,
що починається з одного чи декількох тижнів до появи клінічних ознак
хвороби, і можуть містити вірус невизначено довгий час.

Шляхи передачі
Вірус гепатиту С передається насамперед через заражену кров, в меншій мірі — через інші біологічні рідини людини. РНК вірусу виявлена в
слині, сечі, спермі і асцитичній рідині. Вірус гепатиту С має відносно невисоку стійкість в зовнішньому середовищі і досить велику необхідну для
зараження дозу.
До груп підвищеного ризику відносять осіб, яким багаторазово переливали кров та її препарати, а також осіб, що мають в анамнезі масивні
медичні втручання, пересадки органів від донорів із ВГС-позитивною
реакцією і багаторазові парентеральні маніпуляції, особливо при повторному використанні нестерильних шприців і голок. Поширеність вірусного гепатиту С серед споживачів ін’єкційних наркотиків дуже висока
(70-90%); цей шлях передачі представляє собою найбільшу небезпеку в
поширенні захворювання.
Ризик передачі вірусу підвищують процедури гемодіалізу, нанесення
татуювань, порушення цілісності шкіри при ін’єкціях. Однак у 40-50%
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хворих не вдається виявити ніяких парентеральних факторів ризику, і
спосіб передачі вірусу при цих спорадичних випадках залишається невідомим. Частота виявлення антитіл до вірусу гепатиту С серед медичного персоналу, що піддається небезпеці контакту з інфікованою кров’ю, не
вища, ніж у загальної популяції. У результаті проведення обов’язкового
тестування всіх доз донорської консервованої крові вдалося досягти зниження кількості випадків посттрансфузійного вірусного гепатиту С. Мінімальний ризик пов’язаний головним чином з можливою наявністю в
донора гострого періоду інфекції, під час якого неможлива діагностика
за допомогою скринінгових методів виявлення антитіл до вірусу гепатиту С.
Вертикальна передача вірусного гепатиту С від вагітної до плоду незначна, але можлива при високих концентраціях вірусу у матері чи при
супутньому інфікуванні вірусом імунодефіциту людини.
Роль статевих контактів у передачі вірусного гепатиту С досить невелика і складає близько 5-10% (при передачі вірусного гепатиту В — 30%).
Частота статевої передачі збудника зростає при супутній ВІЛ-інфекції,
великій кількості сексуальних партнерів. Визначення ідентичних генотипів вірусного гепатиту С в родинах підтверджує можливість (хоча і малоймовірну) його побутової передачі.
Природна сприйнятливість висока й у великій мірі визначається інфекційною дозою. Напруженість і тривалість постінфекційного імунітету невідомі. Експерименти на мавпах показують можливість повторного
захворювання.

Основні епідеміологічні ознаки
Інфекція поширена всюди. За даними ВООЗ, наприкінці 1990-х рр.
близько 1% населення світу було інфіковано вірусним гепатитом С. У Європі і Північній Америці поширеність інфекції складає 0,5-2%, у ряді регіонів Африки — 4% і вище.
Основну групу хворих складають, як і при вірусному гепатиті В, підлітки та особи 20-30 років. Число інфікованих в лікувально-профілактичних
установах складає 1-2% усіх випадків інфекції. Вірусний гепатит С є однією з основних причин розвитку хронічних захворювань печінки і гепатоцелюлярної карциноми (первинного раку печінки). Цироз печінки,
обумовлений вірусним гепатитом С, займає одне з основних місць у ряді
показань до трансплантації печінки.

Патогенез
Залишається погано вивченим. Прямій цитопатичній дії вірусу на гепатоцити приділяється незначна роль, причому тільки при первинній
інфекції. Основні ураження різних органів і тканин при вірусному гепатиті С зумовлені імунологічними реакціями. Доведено реплікацію вірусу
поза печінкою — у тканинах лімфоїдного і нелімфоїдного походження.
Розмноження вірусу в імунокомпетентних клітинах (моноцитах) призводить до порушення їхніх імунологічних функцій.
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Висока хронізація вірусного гепатиту С, мабуть, у першу чергу пояснюється відсутністю формування достатньої захисної імунної відповіді,
тобто утворенням специфічних антитіл, що є наслідком великої частоти
збоїв транскрипції РНК вірусного гепатиту С. В інфікованих людей відбувається постійна швидка мутація вірусного гепатиту С, особливо по поверхневих білках вірусу, а це не дозволяє цілком реалізуватися клітинним
ланкам імунітету.
Усе це дозволяє припустити наявність двох провідних факторів у патогенезі вірусного гепатиту С:
1. Постійна неконтрольована реплікація вірусу;
2. Активна, але неефективна гуморальна імунна відповідь.

Клінічна картина
Інкубаційний період
Складає 2-13 тижнів, однак залежно від шляху передачі може подовжуватися до 26 тижнів.
Гостра інфекція здебільшого клінічно не діагностується, протікає
переважно в субклінічній безжовтяничній формі, що складає до 95% усіх
випадків гострого вірусного гепатиту С. Пізня лабораторна діагностика
гострої інфекції обумовлена існуванням так званого серологічного вікна:
при дослідженні тест-системами першого і другого поколінь антитіл до
вірусного гепатиту С у 61% хворих з’являються в період до 6 місяців від
початкових клінічних проявів, а в багатьох випадках значно пізніше.
При клінічно-маніфестній формі гострого вірусного гепатиту С класичні ознаки захворювання незначно виражені або відсутні. Хворі відзначають слабкість, млявість, швидку стомлюваність, погіршення апетиту, зниження лояльності до харчових навантажень. Іноді в переджовтяничному періоді виникають почуття важкості в правому підребер’ї, лихоманка, артралгії, поліневропатія, диспепсичні розлади. У загальному
аналізі крові можуть виявляти лейко- та тромбоцитопенію. Жовтяниця
зустрічається у 25% хворих, в основному в осіб з посттрансфузіоним інфікуванням. Перебіг жовтяничного періоду найчастіше легкий, іктеричність швидко зникає. Захворювання схильне до загострень, при яких
знову виникає жовтяничний синдром і підвищується активність амінотрансфераз.
На даний момент рідко зустрічаються (не більше 1% випадків) блискавичні (фульмінантні) форми вірусного гепатиту С.
У частині випадків маніфестацію гострої інфекції супроводжують важкі аутоімунні реакції — апластична анемія, агранульоцитоз, периферична
невропатія. Ці процеси пов’язані з позапечінковою реплікацією вірусу і
можуть закінчитися смертю хворих до появи значимих титрів антитіл.
Відмінна риса вірусного гепатиту С — багаторічний латентний або
малосимптомний перебіг. У таких випадках захворювання здебільшого
довго залишається нерозпізнаним і діагностується на пізніх клінічних
стадіях, у тому числі на тлі розвитку цирозу печінки і первинної гепатоцелюлярної карциноми.
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Диференціальна діагностика
Аналогічна тій, що й при гепатитах А і В. При цьому варто враховувати,
що жовтянична форма гепатиту С, як правило, протікає зі слабко вираженою інтоксикацією. Виключно достовірним підтвердженням гепатиту С
служать результати маркерної діагностики. З огляду на велику кількість
безжовтяничних форм гепатиту С необхідно проводити маркерну діагностику осіб, що систематично одержують велику кількість ін’єкцій (у
першу чергу споживачів ін’єкційних наркотиків).

Лабораторна діагностика гострої фази гепатиту С
Заснована на виявленні вірусної РНК у ПЦР і специфічних Іg різними
серологічними методами. При виявленні РНК вірусу гепатиту С бажано
проводити генотипування. Виявлення сироваткових Іg до антигенів вірусного гепатиту С свідчить або про раніше перенесене захворювання,
або про персистенцію вірусу.

Лікування
В даний час рекомендовано в гостру і хронічну фази захворювання
застосування препаратів Інтерферону у сполученні з Рибавірином. Монотерапія Інтерфероном малоефективна.

Епідеміологічний нагляд
Вивчення поширеності й епідеміологічних проявів вірусного гепатиту С стало можливим після розробки надійних серологічних методів
визначення інфікованості населення і введення офіційної реєстрації
випадків захворювання. Аналіз захворюваності і носіння інфекції проводять з урахуванням активності тих чи інших шляхів передачі в різних
соціально-вікових групах населення.

Профілактичні заходи
Політика охорони здоров’я, спрямована на зниження передачі ВІЛінфекції, наприклад, просування реклами безпечного сексу серед молоді, впровадження програм зниження шкоди серед СІН сприяє зниженню
передачі вірусного гепатиту С в групах високого ризику. Профілактичні
заходи для попередження інструментального зараження вірусним гепатитом С, як і заходи, спрямовані на нейтралізацію природних шляхів передачі, такі ж, що і при вірусному гепатиті В. Створення ВГС-вакцини є
проблематичним у зв’язку з наявністю великої кількості підтипів (більше
90) і мутантних різновидів вірусного гепатиту С, а також короткочасністю ефекту антитіл, які їх нейтралізують.
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Глава IV.

Венеричні хвороби, чи захворювання, що передаються статевим шляхом, — група інфекційних захворювань, які
поширюються головним чином при статевому контакті з інфікованим партнером.
Спочатку до венеричних відносили п’ять захворювань: гонорею, сифіліс, м’який шанкр, паховий лімфогранульоматоз та
венеричну гранульому. У 1960-ті рр. було доведено, що статевим
шляхом передаються й деякі інші хвороби. Термін «захворювання, що передаються статевим шляхом» сьогодні поєднує більший
ряд захворювань, що включає не тільки згадані вище, але й хламідіоз (збудником якого є Chlamydіa trachomatіs), генітальний
герпес, цитомегаловірусну інфекцію, зараження стрептококом
групи В, гепатит, вагініт, інфекції органів черевної порожнини,
гостроконечні кондиломи і зоопаразитарні хвороби та ін. (більше 130 захворювань). Синдром набутого імунодефіциту (СНІД),
що призводить до смерті внаслідок різних інфекцій, передається як при статевих контактах, так і іншими шляхами.
Під час Другої світової війни і відразу після неї частота захворювань, що передаються статевим шляхом, у більшості країн
зросла. Потім у зв’язку з застосуванням пеніциліну вона зменшилася. Однак після 1950-х рр. частота захворювань на гонорею і
сифіліс знову почала стрімко рости, й у 1989 р. в багатьох регіонах збільшилась у 43 рази та досягла рівня епідемії. У 1980-ті рр.
стало викликати побоювання поширення генітального герпесу
та СНІДу.
Хвороби, що передаються статевим шляхом, зустрічаються
в осіб будь-якого віку і соціального стану. Більше половини зареєстрованих випадків — підлітки і молоді люди, причому більшість випадків припадає на вік від 18 до 29 років.

130

Поширеність таких хвороб зростає в силу цілого ряду факторів. Один
з них полягає в тому, що в даний час молодь починає статеве життя раніше і вступає в статеві стосунки з більшою кількістю партнерів, ніж це було
прийнято колись.
Другий фактор — зміна засобів запобігання вагітності, зокрема, усе
частіше використання протизаплідних таблеток замість презервативів,
що збільшує ризик зараження.
Класифікація хвороб, що передаються статевим шляхом
(класифікація ВООЗ)
Назва

Збудник
Класичні венеричні хвороби

Сифіліс

Treponema pallіdum

Гонорея

Neіsserіa gonorrhoeae

М’який шанкр (шанкроїд)

Haemophіlus ducreyі

Лімфогранульоматоз паховий

Chlamydіa trachomatіs

Гранульома венерична (донованоз)

Calymmatobacterіum granulomatіs

Інші інфекції, що передаються статевим шляхом
А. З переважним ураженням статевих органів
Хламідіоз

Chlamіdіa trachomatіs

Тріхомоніаз

Trіchomonas vagіnalіs

Кандидоз

Candіda albіcans

Мікоплазмоз

Mycoplasma homіns, M. gen., M. sp.

Герпес

Herpes sіmplex vіrus 1, 2

Уреаплазмоз

Ureaplasma

Гостроконечні кондиломи (папіломавірус)

Papіllomavіrus homіnіs

Гарднерельоз

Gardnerella vagіnalіs

Токсоплазмоз

Toxoplasma gondіі

Контагіозний молюск

Molluscovіrus homіnіs

Лобковий педикульоз (воші)

Phthіrus pubіs

Короста

Sarcoptes scaіeі
Б. З ураженням інших органів

ВІЛ-інфекція

Human іmmunodefіcіency vіrus

Гепатит В

Hepatіts B vіrus

Цитомегаловірус

Cytomagalovіrus homіnіs

Стафілокок

Staphylococcus aureus

Стрептокок

Streptococcus agalactіae

Амебіоз (переважно у гомосексуалістів)

Entamoeba hіstolytіca

Лямбліоз

Lamblіa іntestіnalіs
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Класичні венеричні хвороби
Сифіліс
Сифіліс — класичне венеричне захворювання. Для нього характерним є
ураження шкіри, слизових оболонок, внутрішніх органів (серцево-судинної
системи, шлунку, печінки), кістково-суглобової та нервової систем.
Сифіліс є загальним інфекційним захворюванням і за відсутності лікування або неадекватної терапії протікає тривало, роками. Сифіліс характеризується хвилеподібним перебігом зі зміною періодів загострення
прихованими періодами. У активній формі спостерігається проявами на
шкірі, слизових оболонках та внутрішніх органах. Для прихованого періоду сифілісу характерна відсутність клінічних ознак.
Прихований сифіліс характеризується тільки позитивними серологічними реакціями крові.
Сифіліс по рівню захворюваності, загрозі здоров’ю населення, певним труднощам у лікуванні займає особливе місце не тільки серед венеричних хвороб і інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), але
і серед усіх інфекційних захворювань.
Рівень захворюваності на сифіліс, починаючи з 1990-х рр. невпинно
підвищується.
Сифіліс останніми роками набув таких характерних особливостей:
– збільшився відсоток прихованого сифілісу;
– виражене ураження перш за все нервової та імунної систем у хворих на сифіліс, навіть у первинному періоді;
– маскування сифілісу під інші захворювання, зокрема такі, що не
передаються статевим шляхом, наявність синдрому інтоксикації,
вираженого підвищеною втомлюваністю, нездужанням;
– злоякісний перебіг; сифіліс усе частіше діагностується в жінок, особливо у дівчат 13-15 років, що може бути пов’язано з розвитком неконтрольованої сфери інтимних послуг;
– значне зростання захворюваності на сифіліс серед вагітних;
– зростання захворюваності на сифіліс серед новонароджених;
– збільшення строку нормалізації позитивних серологічних реакцій
на сифіліс;
– асоціація сифілісу з ВІЛ-інфекцією (СНІДом), гепатитами В та С,
прихованими статевими інфекціями.

Етіологія
Збудником сифілісу є бліда трепонема — мікроб спіралевидної форми з великою рухливістю. Довжина трепонеми становить 4-16 мкм, товщина — 0,25-0,3 мкм. Бліда трепонема при розмноженні поділяється на
декілька частин. Період розмноження блідої трепонеми — 33 години
(що грає важливу роль при лікуванні сифілісу). Через несприятливі умови трепонеми перетворюються у цисти та зберігаються в організмі у вигляді цист або L-форм.
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Зараження сифілісом відбувається найчастіше статевим шляхом, транс
плацентарним, трансфузійним, рідше — побутовим.

Стадії сифілісу
Сифіліс характеризується послідовною зміною активних проявів з
прихованими стадіями.
Клінічний перебіг сифілісу поділяється на інкубаційну стадію, першу,
другу і третю стадії.
Інкубаційний період зазвичай триває близько місяця.
Сифіліс першої стадії характеризується появою первинної сифіломи
та реакцією регіонарних лімфатичних вузлів. Виразка (шанкр) поодинока, безболісна та щільна, з чистим дном, виділяє прозору світлу рідину,
розташована в аногенітальній області. Будь-яка аногенітальна виразка або
ерозія вважається сифілітичною, якщо не доведено інше її походження.
Первинний серонегативний сифіліс характеризується негативними
серологічними реакціями протягом курсу лікування. При первинному
серопозитивному сифілісі серологічні реакції стають позитивними у
міру чутливості і специфічності.
Сифіліс другої стадії характеризується появою висипів на шкірі та
слизових оболонках, ураженням нервової системи. Він має хвилеподібний перебіг: активні прояви змінюються прихованою формою. Сифіліс
другої стадії поділяється на свіжий, рецидивний і прихований періоди.
Сифіліс третьої стадії характеризується незворотніми ураженнями внутрішніх органів та нервової системи. Він розвивається через відсутність терапії або неповноцінне лікування хворих на першій і другій стадіях сифілісу.
Прихований сифіліс характеризується відсутністю ураження шкіри,
слизових оболонок і внутрішніх органів, проте серологічні реакції на сифіліс позитивні. Ранній прихований сифіліс розвивається до двох років
після зараження. Пізній прихований сифіліс зустрічається, коли з моменту
зараження пройшло більше двох років. Хворих на таку форму сифілісу виявляють випадково при профілактичних медичних обстеженнях. Сифіліс
неуточнений прихований — термін зараження встановити не можливо.
Сифіліс нервової системи (нейросифіліс): ранній — давність сифілісу
до п’яти років, пізній — більше п’яти років.
Вісцеральний сифіліс — сифіліс, при якому уражені внутрішні органи
(серце, головний мозок, спинний мозок, легені, печінка, шлунок, нирки).

Симптоми сифілісу першої стадії
Симптомом сифілісу першої стадії є твердий шанкр. Спочатку це може
бути пляма червоного кольору, що перетворюється на папулу, а потім переходить в ерозію або виразку. Твердий шанкр є однією з найважливіших
ознак сифілісу першої стадії. Він має чіткі межі, у переважній більшості
випадків пальпується ущільнення — інфільтрат, ознаки запалення відсутні. Одним з симптомів сифілісу є безболісність первинної сифіломи.
Ознаками сифілісу іноді можуть бути екстрагенітальні шанкри,
розташовані в області анусу, на губах, язиці, на пальцях, в області мо-
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лочної залози. При анальних контактах збудник може проникати в
слизову оболонку прямої кишки. У цьому випадку шанкр з’являється
у порожнині прямої кишки і при первинному візуальному огляді не
визначається.
Симптомом сифілісу також є регіонарна лімфаденопатія — збільшення регіонарних лімфатичних вузлів. При розташуванні шанкра у порожнині прямої кишки регіонарні лімфовузли можуть не збільшуватися.
Третім симптомом сифілісу є специфічний лімфангоїт — лімфатичні судини визначаються при пальпації еластичним безболісним тяжем. Сьогодні ця ознака сифілісу зустрічається рідко і не має діагностичного значення.
До нетипових симптомів сифілісу першої стадії відносяться атипові
тверді шанкри:
– твердий (індуративний) набряк — з’являється в області статевого
члена, мошонки, крайньої плоті, статевих губах, кліторі, шийці матки. Цей симптом сифілісу характеризується вираженою щільністю
тканини, при натисканні ямка не утворюється, шкіра червоного кольору з синюшним відтінком;
– шанкр-панарицій найчастіше розташовується на вказівному пальці, характеризується ущільненням тканин, утворенням ерозії або
виразки, різкою болючістю;
– шанкр-амигдаліт відноситься до атипових ознак сифілісу і характеризується одностороннім збільшенням мигдалини, виразка відсутня.
Ускладненнями сифілісу першої стадії можуть бути : баланіт, баланопостит, фімоз, парафімоз, гангренізація, фагеденізм, що призводять до
незворотних наслідків.

Симптоми сифілісу другої стадії
Сифіліс другої стадії виявляється у вигляді висипів на шкірі і слизистих оболонках. Ознаки сифілісу цієї стадії різноманітні. До симптомів сифілісу другої стадії відноситься розеольозний висип — плями рожевого
кольору, розташовані безладно або згруповані у півкільця і кільця, найчастіше на тулубі.
Ознакою сифілісу є сифілітична лейкодерма, яка з’являється через півроку після зараження, частіше у жінок, розташовується на задній і боковій
частині шиї, характеризується появою гіпер- та гіпопігментованих плям.
Симптомом сифілісу є також папули, вони можуть з’являтися після виникнення плям (частіше на другій рецидивній стадії).
Сифілітичні папули розрізняються за розміром:
– міліарні, по розміру, як зернятко проса;
– лентиулярні — 0,5 см в діаметрі;
– нодулярні — 2-2,5 см в діаметрі.
До ознак сифілісу другої стадії відносяться широкі кондиломи, які
утворюються в результаті мацерації і подразнення у перианальній, міжсіднічній ділянках та пахово-стегнових складках. Широкі кондиломи необхідно відрізняти від загострених кондилом, що провокуються групою
вірусів папіломи людини.
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Симптомами сифілісу є також папули, розташовані на долонях і підошвах ніг, на волосистій частині голови, на слизовій оболонці ротової
порожнини — на язиці, мигдаликах, піднебінні, губах. Специфічним
симптомом сифілісу цієї стадії є хриплість голосу, аж до афонії, через розташування папул на голосових зв’язках.
Ознакою сифілісу другої стадії іноді є пустульозні сифіліди, що
з’являються рідше, ніж вищерозглянуті. Гнійничкові елементи з’являються
у хворих із зниженим імунітетом, при асоціації сифілісу з ВІЛ, гепатитами
В та С, інфекціями, що передаються статевим шляхом.
Симптомом рецидивного сифілісу другої стадії є алопеція (облисіння), вона характеризується випадінням брів, вій, волосся на голові, рідше
в пахвових западинах і на лобку.
Симптоми сифілісу третьої стадії
Симптоми сифілісу третьої стадії розвиваються через три-п’ять років
(іноді через два роки) у нелікованих хворих або тих, що отримали неповноцінне лікування.
Ознаками сифілісу цієї стадії є:
– розеола третинна — плями кільцеподібної форми блідо-рожевого
кольору від 5 до 15 см у діаметрі без суб’єктивних відчуттів, переходять у атрофію;
– горбковий сифілід — горбики темно-червоного кольору, розміром
від конопляного зерна до горошини, переходять у виразку, а потім
рубець.
– гумозний сифілід — утворення гум з подальшим утворенням виразки і рубця. Гуми можуть утворюватися на слизуватій оболонці носа,
на твердому і м’якому піднебінні, язиці та призводити до незворотніх пошкоджень.
При наявності висипів у хворих виявляються позитивні серологічні тести у 60-70% випадків та у 40-50% випадків у прихований фазі.
Симптомами вісцерального сифілісу є ураження:
– печінки — симптоми гепатиту (рідко);
– шлунку — симптоми гастриту;
– серцево-судинної системи — загальна слабкість, болі в ділянці серця, задишка, серцебиття, аневризма аорти, міокардит;
– легенів — розвиток гранульом;
– нирок — поява у сечі білка;
– кісток, суглобів — періостити, запалення, болі.
Ознаки сифілісу нервової системи:
– асимптомний (безсимптомний) сифілітичний менінгіт — клінічні
ознаки сифілісу відсутні, позитивні серологічні реакції крові і патологічна спинномозкова рідина;
– гострий генералізований менінгіт;
– базальний менінгіт;
– cифілітична гідроцефалія;
– ранній та пізній менінговаскулярний сифіліс;

135

– сифілітичний менінгомієліт;
– прогресуючий параліч — сифілітичний психоз із розвитком недо
умства.

Діагностика сифілісу
Діагностика сифілісу є комплексною і включає бактеріоскопічне виявлення збудника, серологічні дослідження (виявлення антитіл до
збудника).
Бактеріоскопічна діагностика сифілісу
Бактеріоскопія — це виявлення збудника захворювання (Treponema
pallidum) з матеріалу із джерел ураження або з інфікованих лімфовузлів
при мікроскопії в темному полі.
Діагностика сифілісу першої стадії проводиться шляхом дослідження
виділеннь первинної сифіломи (твердого шанкра), пунктату з регіонарних лімфатичних вузлів. У діагностиці сифілісу вторинного періоду досліджується матеріал папульозних, пустульозних елементів, ерозійних та
гіпертрофічних папул шкіри та слизових оболонок.
Серологічна діагностика сифілісу включає трепонемні та нетрепонемні методи діагностики.
Нетрепонемна діагностика сифілісу (нетрепонемні тести):
– реакція зв’язування комплементу з кардіоліпіновим антигеном;
– мікрореакція з плазмою та інактивованою сироваткою;
– RPR-тест — виявлення антитіл до антигена кардіоліпін-лецитинхолестерину.
Цей аналіз на сифіліс є першим етапом — відбірковим, дозволяє простежити ефективність протисифілітичної терапії. Нетрепонемна діагностика сифілісу є високочутливою при ранніх формах сифілісу.
Трепонемна діагностика сифілісу
До трепонемної діагностики сифілісу відноситься реакція зв’язування
комплементу (реакція Вассермана). Цей метод аналізу сифілісу дозволяє
діагностувати його на різних стадіях.
Реакція Вассермана оцінюється якісно та кількісно:
«++++» — різко позитивна,
«+++» — позитивна,
«++» — слабопозитивна,
«+» — сумнівна,
«–» — негативна.
Реакція Вассермана позитивна майже у 100% хворих на сифіліс другої
стадії, при ранньому природженому сифілісі, у 70-80% хворих на сифіліс
третьої стадії.
Трепонемним методом діагностики сифілісу є також реакція імунофлюоресценції (РІФ). РІФ є одним з найвисокочутливіших методів діагностики сифілісу і стає позитивною вже при первинному серонегативном
сифілісі. РІФ є незамінним методом діагностики прихованого та пізнього
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сифілісу. РІФ позитивна при вторинному сифілісі, природженому сифілісі
в 100%, при сифілісі третьої стадії — в 95-100%, при пізніх формах сифілісу
(внутрішніх органів, нервової системи) — в 97-100%. Реакція іммобілізації трепонем (РІТ) є найспецифічнішим серологічним тестом. Починаючи з другої стадії сифілісу РІТ позитивна у всіх хворих. РІТ є дорогим та
трудомістким в постановці методом діагностики сифілісу, доступним тільки в установах з високоспецифічним лабораторним обладнанням.
Іммуноферментний аналіз (ІФА) є одним із сучасних серологічних тестів на сифіліс і використовується як для встановлення діагнозу, так
і для проведення контролю за минулою сифілітичною інфекцією.

Лікування сифілісу
Лікування сифілісу базується на встановлених у світі відповідних
стандартах. При лікуванні сифілісу використовуються специфічні антибактеріальні препарати декількох груп і поколінь. Пацієнт повинен дотримуватись рекомендованого режиму, тривалості інтервалів між курсами лікування, що значно підвищує ефективність лікування.
Лікування сифілісу у пацієнтів із супутніми інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), — гонореєю, хламідіозом, тріхомоніазом,
уреаплазмозом, мікоплазмозом включає перш за все протисифілітичну
терапію. Після лікування сифілісу проводиться лікування супутніх ІПСШ.
Загальні принципи
Основними лікарськими засобами для лікування сифілісу є пеніциліни. В практиці лікування сифілісу в Україні використовуються препарати
біосинтетичного пеніциліну: Бензилпеніциліну натрієва сіль, Пеніциліну
G натрієва сіль, препарати бензатинбензилпеніциліну, комбіновані препарати пеніциліну. При несприйнятливості препаратів пеніцилінового
ряду застосовуються антибіотики резерву: тетрацикліни, макроліди, цефалоспорини.
Превентивне лікування
Превентивне лікування проводиться особам, які мали статевий або
тісний побутовий контакт із хворим на заразні форми сифілісу, якщо з
моменту контаку пройшло не більше трьох місяців. Особам, які мали
контакт із хворим на сифіліс більше трьох місяців, проводиться повне серологічне обстеження (КСР, ІФА, РІФ, РІТ), у разі негативного результату
лікування не проводиться. Превентивне лікування проводиться амбулаторно. Призначається Бензатінбензилпеніцилін, комбіновані препарати
пеніциліну. В умовах стаціонару використовується натрієва сіль бензилпеніциліну протягом семи діб. Превентивне лікування реципієнта, якому
було перелито кров хворого на сифіліс, проводять аналогічно, але курсові дози (тривалість лікування) збільшуються у два рази.
Набутий сифіліс зі строком зараження до трьох місяців (первинний, вторинний свіжий, прихований). При лікуванні викорис-
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товують Натрієву сіль бензилпеніциліну. У разі злоякісного перебігу (гігантські шанкри, алопеція, ранні вісцеральні та неврологічні прояви) або
за наявності супутньої патології строки лікування подовжуються, використовують Пеніциліну G натрієву сіль, Бензатинбензилпеніцилін, комбіновані препарати пеніциліну.
Тривалість лікування — 14-18 діб.
Набутий сифіліс зі строком зараження від трьох до шести місяців (вторинний свіжий, рецидивний, прихований). При лікуванні призначається Натрієва сіль бензилпеніциліну, Пеніциліну G натрієва сіль, Бензатинбензилпеніцилін, комбіновані препарати пеніциліну.
Тривалість лікування — 16-21 доба.
Набутий сифіліс зі строком зараження від шести місяців до
одного року (вторинний рецидивний, прихований). При лікуванні застосовується Натрієва сіль бензилпеніциліну, Пеніциліну G натрієва
сіль.
Тривалість лікування становить 16-21-28 діб.
Набутий сифіліс зі строком зараження більше одного року
(вторинний рецидивний, неуточнений або пізній прихований),
ранній сифіліс (до одного року) зі злоякісним перебігом та вісцеральними або неврологічними ураженнями. Лікування проводиться в умовах
стаціонару.
При лікуванні застосовується Натрієва сіль бензилпеніциліну — два
курси з інтервалом один місяць, за необхідності проводять третій курс,
Пеніциліну G натрієва сіль — два курси з інтервалом один місяць.
Тривалість лікування — 28-34 доби.
Прихований сифіліс та активний сифіліс зі строком зараження більше одного року або з невстановленим строком. Рекомендовано лікворологічне обстеження. За наявності раннього нейросифілісу перевага надається внутріовенному введенню пеніциліну. Паралельно зі специфічною терапією слід проводити неспецифічну патогенетичну терапію
з урахуванням рекомендацій терапевта, невропатолога, окуліста та ін.
Тривалість лікування — 28-42 доби.

Серорезистентність
Лікування серорезистентності проводиться двома-трьома курсами з
перервою два-три місяці за однією зі схем лікування сифілісу із строком
зараження більше одного року, з обов’язковим неспецифічним (патогенетичним) лікуванням.

Особливості надання медичної допомоги вагітним
Пеніциліни є єдиним адекватним засобом лікування вагітних, які хворі на сифіліс. При несприйнятливості пеніцилінів альтернативою можуть
бути тільки макроліди (Кларитроміцин, Спіраміцин), які мають високу
біодоступність і добре проникають крізь плацентарний бар’єр.
Методи лікування сифілісу у вагітних залежать від форми захворювання і строку вагітності. Превентивне і специфічне лікування жінок у
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першій половині вагітності (до 19-20 тижнів) проводиться методами,
аналогічними тим, що застосовуються при лікуванні сифілісу у невагітних. Лікування проводиться в умовах стаціонару. Лікування жінок у другій
половині вагітності базується на комбінації водорозчинної Пеніциліну G
натрієвої солі, яка вводиться внутрівенно, та Бензатінпеніциліну, який
вводиться внутрім’язово. При всіх формах сифілісу через 12 годин після
останньої внутрівенної ін’єкції одноразово вводиться Бензатинпеніцилін внутрім’язово.
Тривалість лікування
Стаціонарне лікування — 15-28 діб. Амбулаторне лікування не проводиться. Клініко-серологічний контроль хворих після лікування сифілісу:
клінічне обстеження та встановлення комплексу серологічних реакцій,
реакції іммобілізації трепонем (РІТ), реакції імунофлуоресценції (РІФ),
імуноферментного аналізу (ІФА). Періодичність та обсяг серологічного
обстеження залежать від форми сифілісу та динаміки негативації. Після
закінчення клініко-серологічного нагляду всі хворі, незалежно від форми сифілісу, підлягають обстеженню терапевта, невропатолога, окуліста,
отоларинголога.
Після закінчення лікування усі хворі підлягають тривалому спостереженню (від одного до п’яти років), по завершенні якого вони проходять
ретельне обстеження і лише потім знімаються з обліку.

Профілактика сифілісу
Профілактика сифілісу передбачає комплекс суспільних і індивідуальних заходів. Серед заходів суспільної профілактики основне значення мають госпіталізація усіх хворих з активними проявами хвороби,
строгий контроль за хворими до зняття з обліку, активне виявлення джерел зараження, обстеження контактів, профілактичні огляди, дослідження крові вагітних і всіх стаціонарних хворих на реакцію Вассермана,
санітарно-просвітня робота, організація пунктів індивідуальної профілактики при вендиспансерах.
Заходи індивідуальної профілактики:
– статева помірність до вступу в шлюб;
– неприпустимість незахищених статевих стосунків;
– при випадкових статевих зв’язках використання чоловічих презервативів з наступним обмиванням статевих органів теплою водою з милом;
– відвідування пункту індивідуальної профілактики в перші години
після підозрілого статевого контакту;
– використання розчинів Хлоргексидину 0,05% або Мірамістіну
0,01% після незахищеного статевого акту.
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Гонорея
Гонорея зазвичай уражує слизові оболонки статевих органів. Може
уражати слизові оболонки інших частин тіла. Наприклад, у дитини, мати
якої до моменту пологів хворіла гонореєю статевих шляхів, може розвитися гонорейне ураження очей — так звана бленорея немовляти.

Історичний аспект
Гонорея — одна з найстарших хвороб людини. Китайські автори згадували її ще 5 тис. років тому. Гіппократ описав це захворювання в 460 р.
до н. е., а інший грецький лікар, Гален, у 130 р. до н. е. дав йому нинішню
назва, складену з двох грецьких слів: gonos («сперма») і rheeіn («витікання»).
Зв’язок гонореї зі статевими контактами був виявлений тільки в середні віки. Якийсь час сифіліс і гонорея вважалися різними стадіями одного
захворювання, і тільки в 1838 р. французький лікар Ф. Рікор розділив ці
хвороби. Він уводив гній хворих на гонорею декільком сотням людей, і в
жодного з них не розвинувся сифіліс. Німецький лікар А. Нейссер у 1879
р. відкрив гонокок, а в 1885 р. довів епідеміологічну роль збудника.
Збудник гонореї — бактерія Neіsserіa gonorrhoeae, гонокок. Практично у всіх випадках гонорея передається при прямому контакті, як
правило при незахищених статевих стосунках, і не залишає після себе
імунітету.

Симптоми
У чоловіків гонорея зустрічається набагато частіше, ніж у жінок, супроводжується клінічними симптомами. Щорічно у світі реєструють 60
млн випадків.
Гонорея у чоловіків починається із свербіння і болісності при сечовипусканні. Зазвичай ці симптоми з’являються через два-сім днів після зараження, але можуть виникати і через десять; у деяких випадках хворобливі
відчуття відсутні. У сечовому міхурі розвивається запалення, зі статевого
члена починає виділятися гній. Спочатку з’являються прозорі водянисті
чи біловасті виділення, потім вони стають густими і зеленувато-жовтими.
Іноді в них помітні прожилки крові. Згодом виділення гною зменшується,
однак зникнення симптомів не означає одужання.
У жінок найчастіше уражується шийка матки, яка запалюється і виділяє гній. Можуть запалюватися також сечовий міхур і деякі залози навколо зовнішніх статевих органів, що викликає біль і пекучість при сечовипусканні. За відсутності лікування інфекція поширюється по статевих
шляхах нагору. Згодом запалення сягає верхніх відділів статевого тракту,
включаючи матку, маткові труби, яєчники і черевну порожнину; виникають ускладнення. Найчастіше з них — запалення органів малого тазу, що
веде до безпліддя.
Як у чоловіків, так і в жінок гонокок може проникати в кров і, поширюючись в організмі, уражати суглоби (артрит), головний мозок і навіть
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серце. Оскільки в багатьох жінок гонорея протікає відносно безсимптомно, вони мимоволі стають джерелом інфекції.
Діагноз встановлюється на підставі даних анамнезу, скарг, клінічних
та лабораторних даних. Бактеріоскопія мазка виділень з сечовивідного
каналу у чоловіків або цервікального каналу у жінок дозволяє виявити
збудника гонореї. Наявність гонококів у мазку дозволяє з упевненістю поставити діагноз.

Лікування
У 1937 р. для лікування гонореї були вперше застосовані сульфаніламідні препарати. Після Другої світової війни їх витіснив пеніцилін. В
даний час пеніцилін для лікування гонореї не застосовується, оскільки у
багатьох штамів гонококу розвинулась стійкість до нього, тому застосовують цефалоспорини.

Інші інфекції, що передаються статевим шляхом
з переважним ураженням статевих органів
Негонорейні (неспецифічні) уретрити
Запалення сечового міхура, обумовлені не гонококками, а іншими
причинами (крім трихомонад), називаються негонококовими, або неспецифічними, уретритами. Вони як правило зустрічаються в чоловіків,
в жінок рідко й мало вивчені.
Здебільшого причинами негонококових уретритів є збудники інфекції. Найчастіше в чоловіків негонококовий уретрит викликається хламідіями (23-55%, у середньому 40%), уреаплазмами (20-40%, у середньому
30%), мікоплазмами (12-25%), трихомонадами (5-11%). В останнє десятиріччя при різкому збільшенні всієї гами венеричних хвороб не викликає сумніву, що більшість негонококових уретритів має венеричне походження. За частотою поширення найбільший інтерес представляють хламідіоз та урогенітальні мікоплазменні інфекції. Саме збудники цих двох
інфекцій викликають до 60% всієї негонококової урогенітальної патології. Значно рідше виділяються при уретритах гемифільні коринебактерії,
гриби роду Кандида, віруси простого герпесу.
Клінічна картина всіх негонококових уретритів у чоловіків характеризується перевагою малосимптомних форм. Як правило, інкубаційний
період становить від 7 до 21 дня. Негонококові уретрити часто супроводжуються ускладненнями, зокрема простатит (запалення передміхурової
залози) зустрічається в 17-22%, везикуліт (запалення насінних пухирців) у
6-8%, епідидиміт (запалення придатків яєчка) — у 1-2%, синдром Рейтера
(уретрит, артрит, увеїт (запалення слизової оболонки очного яблука) — в
1-3% спостережень негонорейного уретриту.
У цілому пацієнтів з негонококовим уретритом варто розділити
на хворих, що мають клінічні прояви, і пацієнтів з безсимптомним
перебігом захворювання. Перші мають симптоми уретриту й/або
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уретральні виділення. Безсимптомні форми уретриту заслуговують
найпильнішої уваги й активного виявлення, оскільки при відсутності суб’єктивних проявів захворювання пацієнти, як правило, не
звертаються по медичну допомогу та є джерелом розповсюдження
інфекції.
Хворі на негонококовий уретрит можуть бути джерелом інфікування статевої партнерки з наступним розвитком у неї запальних захворювань органів малого тазу, ускладненням яких можуть бути обструкція
фаллопієвих труб, безпліддя, позаматкова вагітність, а також хронічний
тазовий біль.
Діагноз негонококового уретриту легко встановлюється на підставі
стійкої відсутності гонококів і трихомонад при повторних бактеріоскопічних і бактеріологічних аналізах та відсутності гонореї або трихомоніазу у статевих партнерів. Загальним для негонорейних уретрирів (крім
кандидозних) є їх швидке регресування при призначенні відповідної антибактеріальної терапії протягом 7-10 днів.
Лікування
Однією з найоптимальніших груп фармакологічних препаратів широкого спектру дії є тетрацикліни, які ефективні при уретритах хламідійної та мікоплазменної етіології, викликаних більшістю з відомих штамів
даних збудників.
Усі статеві партнери підлягають обстеженню, якщо з моменту виявлення симптомів у хворого на уретрит ще не пройшло 60 днів. Під час
лікування не рекомендуються статеві контакти до зникнення всіх симптомів у всіх партнерів. Якщо в пацієнтів трапляється рецидив унаслідок
недотримання режиму лікування або інфікування від нелікованого партнера, курс треба повторити із самого початку. Якщо ні першого, ні другого не було, необхідно провести культуральне дослідження на трихомонадну інфекцію.

Хламідіоз
Збудник захворювання — Chlamіdіa trachomatіs.
Приблизно в 50% випадків хламідіоз протікає разом з гонореєю чи
трихомонозом.
Шлях передачі — статевий.
Хвороба передається при незахищених статевих стосунках, рідко забрудненими хламідіями руками, білизною, засобами особистої гігієни.
Хворий на хламідіоз після контакту з ураженими статевими органами
може занести хламідійну інфекцію в очі, що спровокує кон’юнктивіт.
Епідеміологія
Хвороба поширена повсюди. В основному хворіють люди, що знаходяться в піку сексуальної активності — чоловіки 19-28 років і жінки 26-40
років.
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Клінічний перебіг хвороби
Після 20-30 днів інкубації в жінок розвивається картина вагініту, запалення шийки матки, можуть спостерігатися невеликі гнійно-слизові виділення з піхви, ерозію шийки матки, можливі тягнучі болі у нижній частині живота, запалення сечового міхура з неприємними відчуттями під час
сечовипускання, запалення маткових труб і яєчників.
Під час хвороби може зникнути почуття задоволення від статевого
життя.
При аналізі причин жіночого безпліддя з’ясовано, що в 70% його причиною є хламідійна інфекція. Вважається, що хламідія викликає запалення в маточних трубах і черевній порожнині, де утворюються спайки, які
перекривають просвіт маточних труб, що також є причиною безпліддя у
жінок.
У чоловіків хвороба протікає у вигляді невираженого запалення сечового міхура. Характерною є наявність вранці на виході із сечівника
краплі гною. Можливі неприємні відчуття при сечовипусканні, свербіння в уретрі, кров’янисті виділення наприкінці сечовипускання чи
еякуляції.
Хламідіоз і вагітність
У більшості немовлят вроджений хламідіоз виявляється у вигляді запалення очей — кон’юнктивіт, що з’являється через 7-14 днів після народження дитини. Рідше в термін від двох місяців до півроку може розвинутися пневмонія хламідійної етіології, ураження суглобів.
Лабораторна діагностика заснована на виділенні фрагменту генома збудника методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в культурі
клітин, використанні серологічних методів непрямої мікроімунофлюоресценції, РЗК та ІФА.
Лікування проводиться комплексно, довгостроково. Лікуватися повинні всі партнери. Використовуються антибіотики тетрациклінового
ряду, макроліди та фторхінолони.
Профілактика:
–
використання якісних презервативів;
–
виключення випадкових статевих контактів.

Трихомоніаз
Трихомоніаз займає 2-3 місце серед венеричних захворювань (після
гонореї і хламідіозу), що найчастіше зустрічаються.
Збудник сечостатевого трихомоніазу — Trіchomonas vagіnalіs.
Трихомонади представляють собою дуже рухливі одноклітинні мікроорганізми, що мають джгутики і паразитують у сечостатевому тракті людини.
У жінок живе в піхві, у чоловіків — у простаті та сім’яних пухирцях.
Сечівник може уражатися в обох статей.

143

Трихомонади мають грушоподібну чи веретеноподібну форму. Розмножуються шляхом подовжнього поділу. Трихомонади не розвиваються
при нормальному pH-середовищі піхви (у діапазоні 4,0-5,5).
Встановлено, що трихомонади здатні поглинати інші патогенні мікроорганізми, що зберігають свої життєві функції в організмі трихомонад (наприклад, гонококи). Таким чином, трихомонади можуть служити
провідниками інфекції у верхні відділи статевих шляхів і навіть у черевну
порожнину.
Шлях передачі трихомонад — статевий. Можливе зараження через
забруднені рушники, медичний інструментарій, діти можуть інфікуватись під час пологів від матері.
Патогенез
У жінок Trіchomonas vagіnalіs уражує зовнішні статеві органи, піхву,
шийку матки. Частота захворювань у жінок, що ведуть активне статеве
життя, складає 50-70%.
У чоловіків трихомонади можуть уражати простату, сім’яні пухирці,
придатки яєчок і уретру. Чоловіки також частіше хворіють у період максимальної статевої активності.
Трихомонадна інфекція може протікати по типу безсимптомного носійства. При цьому латентний перебіг зустрічається у чоловіків частіше,
ніж у жінок. Трихомонади, як правило, виявляються у статевих партнерів
хворої жінки. Безсимптомний перебіг захворювання в жінок дуже часто
супроводжується важкими ушкодженнями епітелію шийки матки, що виявляються при кольпоскопії. Ураження матки трихомонади, як правило,
не викликають, хоча і можуть слугувати провідниками поширення інфекції у верхні статеві шляхи.
Безпліддя унаслідок трихомонадної інфекції зумовлено інфікуванням
чоловіка (статевого партнера) і не пов’язане з наявністю трихомонад у
жінок. Дослідники звернули увагу на те, що успішне лікування жінки не
призводить до настання вагітності, тоді як після лікування чоловіка вагітність у його партнерки настає.
Присутність трихомонад у спермі може викликати зміну рухливості
сперматозоїдів і їхньої життєздатності, особливо при високій концентрації мікроорганізмів.
Клінічний перебіг
Інкубаційний період при урогенітальному трихомоніазі триває від 2-5
до 30-60 днів. Трихомоніаз може протікати по типу гострого, підгострого
та хронічного запального процесу.
Клінічно виявляється у вигляді кольпиту, вульвіту, циститу, уретриту,
простатиту й інших форм запальних реакцій.
Найчастіше трихомонадний кольпіт діагностують у жінок (80-90%
випадків захворювання). При цьому ознаками трихомоніазу є скарги на
свербіння в області статевих органів.
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Одночасно з цим з’являються болі в області статевих органів, пінисті
виділення сірувато-жовтого кольору з неприємним запахом. При обстеженні виявляється картина вульвовагініту.
У чоловіків найчастіше розвивається уретрит. Скаргами в чоловіків є
відчуття печіння і свербіння в сечовому міхурі, невеликі сірі чи білуваті
водянисті виділення.
Лабораторна діагностика урогенітального трихомоніазу
– цитоморфологічне дослідження пофарбованих мазків — зіскобів,
одержаних з різних відділів сечостатевих органів;
– культуральна діагностика Trіchomonas vagіnalіs з використанням
якісних стандартизованих живильних середовищ;
– ДНК-ідентифікація Trіchomonas vagіnalіs методом проведення ПЛР
(полімеразна ланцюгова реакція).
Лікування
Терапії підлягають хворі на трихомоніаз як з наявністю запальних
процесів, так і з їх відсутністю. Лікуванню підлягають як хворі носії, так і
контактні особи.
Одужання спостерігається не у всіх пацієнтів, у деяких хворих після
лікування залишаються посттрихомонадні запальні явища, що вимагають додаткового лікування.
Лікуванню підлягають обидва статеві партнери. Контроль результатів
лікування проводять через 7-10 днів після лікування, а потім ще двічі з інтервалом у місяць.
Лікування вагітних протитрихомонадними засобами рекомендується
проводити в другому триместрі вагітності.

Герпес

Герпетична інфекція статевих шляхів — вірусне захворювання, що має
тенденцію до поширення. Наприклад, у США це захворювання носить характер епідемії (нараховується до півмільйона первинних випадків у рік).
Збудник герпетичної інфекції статевих шляхів — вірус простого герпесу (Herpes sіmplex vіrus — HSV). Герпетичні ураження відзначалися вже
в І ст. н. е. римськими лікарями, які спостерігали герпетичні висипи на
губах. Перший випадок герпетичного ураження статевих шляхів зареєстрований у 1700 р. Вірус простого герпесу вперше описаний у 1912 р.,
уперше виділений з жіночих статевих шляхів у 1946 р. Вірус простого
герпесу розвивається внутрішньоклітинно.
Розрізняють два види вірусу простого герпесу:
– HSV-1 вражає порожнину рота;
– HSV-2 вражає статеві органи (генітальний герпес).
Більшість людей контактують з вірусом герпесу 1 типу з раннього дитячого віку, тоді як «знайомство» з вірусом герпесу 2 типу відбувається в
молодих людей тільки з початком статевого життя.
Вірус герпесу виділяють у жінок із шийки матки і зовнішніх статевих
органів, у чоловіків — із сечового міхура, передміхурової залози, сім’яних
пухирців і сперми.
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Зараження вірусом герпесу відбувається при статевому контакті і при
поцілунку.
Поширення інфекції відбувається при генітальних, орогенітальних і
анальних статевих контактах, а також під час пологів, коли зараження немовляти відбувається від інфікованої матері.
Також можливе зараження вірусом герпесу під час прямого контакту з
виділеннями хворих через різні предмети. Зараження може відбутися від
інфікованого пацієнта як при наявності симптомів захворювання, так і
при їхній відсутності.
Самоінфікування може спостерігатися, коли хворий сам переносить
вірус герпесу з джерела інфекції на незаражені частини тіла: обличчя,
руки, очі, порожнину рота чи статеві органи.
Первинне інфікування супроводжується різко вираженою симптоматикою, після чого вірус переходить у прихований стан. Повторне загострення захворювання спостерігається в 75% хворих.
Традиційний висновок — герпес 1 типу до пояса, герпес 2 типу нижче
пояса — нині піддається сумніву. Ріст частоти виявлення вірусу герпесу 1
типу при ураженнях статевих шляхів може бути результатом збільшення
частоти орогенітальных зносин.
В даний час багато хто з сексуально активної молоді є людьми інфікованими одночасно вірусами герпесу 1 і 2 типів. Вірус герпесу 2 типу
виявляється в 74% обстежених з герпетичними ураженнями статевого
члена, а в інших випадках вірусом герпесу 1 типу. Здатність вірусу герпесу зберігатися в організмі інфікованого господаря без проявів симптомів
захворювання служить причиною періодичних загострень чи рецидивів
герпетичної інфекції.
Спочатку вірус уражує шкіру, а потім переміщається по нервових клітинах і живе в прихованій формі в клітинах нервових вузлів. Так, вірус
герпесу 1 типу зберігається в нервових вузлах трійничного нерва, а вірус
герпесу 2 типу — у крижових нервових вузлах.
Вірус герпесу може бути виділений з поверхні шкіри, слини, слізних і
статевих секретів при повній відсутності симптомів захворювання.
Механізми збереження вірусу в клітинах і умови, необхідні для переходу його в прихований стан, повністю не вивчені. Загострення (реактивація) вірусу герпесу пов’язана з циклічною міграцією вірусу між нервовими клітинами і поверхнею шкіри.
Пацієнти з міцною імунною системою легше переносять герпетичну
інфекцію, у них вона частіше проходить у прихованій формі. У пацієнтів
зі зниженим імунітетом частіше спостерігаються важкі і тривалі герпетичні ураження.
Клінічні прояви генітального герпесу
Ураження, викликані вірусом простого герпесу, можуть з’являтися в
різних ділянках організму. Симптоми захворювання виявляються через
три-сім днів після контакту: з’являється запалення, слідом за ним утворюються пухирці. Пухирці лопаються, виникають невеликі ранки, що мають
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тенденцію до злиття. Потім формується скоринка, виразкова поверхня
гоїться протягом декількох днів, не залишаючи рубця. Везикули на слизовій оболонці скоринкою не покриваються, а затягуються сіруватожовтою плівкою.
У чоловіків герпетичні ураження статевих органів розвиваються на
статевому члені і внутрішній поверхні крайньої плоті. У деяких випадках
вони розташовуються на мошонці, в уретрі чи на промежині.
Процес часто супроводжується місцевими болями, лихоманкою,
ущільненням пахових лімфатичних вузлів. Загостренню захворювання
можуть передувати поколювання чи відчуття печіння.
Фактично у всіх випадках герпетичного ураження статевих шляхів у жінок інфікування відбувається при статевих контактах. Інкубаційний період складає 3-14 днів. З’являються болі, місцеве подразнення і виділення.
При первинному ураженні можуть виникати лихоманка, нездужання, головний і м’язовий біль. Через кілька днів ці симптоми зникають, а
локальна симптоматика наростає. Через три-чотири дня після появи локальних симптомів на місці ураження виникають маленькі болючі пухирці, що зливаються в гроно.
Повний цикл первинного захворювання продовжується до трьох
тижнів; нерідко можна одночасно спостерігати ураження на різних стадіях розвитку.
Хворі з герпетичними ураженнями статевих органів найчастіше скаржаться на болючість і свербіння. У 30-50% випадків відзначається від одного до декількох загострень захворювання. Діагностика рецидивів доволі складна, оскільки період лихоманки дуже нетривалий, а ознаки дискомфорту можуть бути відсутні. Однак деякі хворі за 6-12 годин до появи
висипів на місці первинного ураження відзначають поколювання.
Загостренню захворювання сприяють різні фактори:
– ультрафіолетове опромінення при тривалому перебуванні на сонці;
– переохолодження;
– перевтома;
– менструація;
– стресові фактори та ін.
Герпес статевих органів у вагітних жінок призводить до спонтанного
аборту, передчасних пологів, рідко — до вроджених аномалій.
Новонародженим дітям при контакті з вірусом простого герпесу не
завжди вдається уникнути інфікування внаслідок зараження при проходженні через інфіковані статеві шляхи матері. Частота інфікування немовлят, у матерів яких виділили вірус герпесу наприкінці вагітності, складає 40-60%.
Смертність немовлят з первинною герпетичною інфекцією складає
близько 50%, а в тих, що вижили, є очні чи неврологічні ускладнення.
Для запобігання зараження плоду під час пологів вагітним, що мають в
анамнезі герпес статевих органів, роблять кесарів розтин (якщо за кілька
годин до пологів не було розриву оболонки плодового міхура). Це основний метод раціональної профілактики. Таких жінок ретельніше обсте-
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жують у другій половині вагітності (для підтвердження діагнозу за допомогою виділення вірусу із шийки матки). В ідеалі тест на виявлення вірусу
повинен проводитися й у переддень розродження.
Якщо клінічні і лабораторні ознаки герпетичної інфекції перед пологами відсутні, то пологи можуть бути проведені природним шляхом.
Жінкам з активною первинною герпетичною урогенітальною інфекцією, що розвилася до моменту пологів, потрібен кесарів розтин.
Лікування і діагностика генітального герпесу
Лікування уражень, викликаних вірусом герпесу, надзвичайно важке,
тому що, по-перше, інфікування може бути прихованим і, а по-друге, вірус може «вислизнути» з-під впливу імунної системи. Тому за допомогою
сучасної комплексної терапії не завжди вдається запобігти рецидивам й
ускладненням захворювання.
Існуючі сучасні методи лікування дозволяють ефективно обривати рецидиви захворювання, але не ліквідують герпетичну інфекцію в цілому.
Успіх у лікуванні урогенітального герпесу, можливо, пов’язаний з
більш ранньою діагностикою. Основними методами діагностики є:
–
полімеразно-ланцюгова реакція ДНК- або ПЛР-діагностика,
тобто виділення самого збудника. Вірус може бути виділений з джерел
ураження (шкіри, слизових оболонок, роговиці). Його можна знайти в
сечовому міхурі, каналі шийки матки, гортані, слині, фекаліях як під час
первинної інфекції, так і в безсимптомний період хвороби. Тому саме по
собі виділення вірусу герпесу є достатнім доказом того, що саме він є причиною даного захворювання;
–
серологічне дослідження (виявлення специфічних антитіл до вірусу герпесу в сироватці крові). Антитіла до вірусу герпесу з’являються в
сироватці крові через чотири-сім днів після первинного зараження, досягають піку через два-три тижні і можуть зберігатися все життя. Оскільки
для встановлення діагнозу дуже важливий приріст антитіл, наявність їх у
єдиному зразку сироватки ще нічого не означає, у більшості дорослих завжди є антитіла в крові.
Гострі бородавки
Кондиломи гострі — різновид бородавок у вигляді м’яких часточкових
розростань, найчастіше в аногенітальній області. Збудник — папіломавірус людини (Papіllomavіrus homіnіs). Зараження зазвичай відбувається в
результаті прямого контакту з хворим. Контагіозність невелика. Розвитку
гострих кондилом сприяє тривала мацерація шкіри і слизистої оболонки
(неохайність, патологічні уретральні і вагінальні виділення). Гострі кондиломи представляють собою часточкові і ниткоподібні розростання,
що нагадують цвітну капусту. Вони схильні до групування, мають м’яку
консистенцію, білясту рідину, ворсисту поверхню, звужену ніжку, різні
розміри, болючі, супроводжуються неприємним запахом. Основна локалізація: крайня плоть, малі статеві губи, перианальна область. Від сифілітичних широких кондилом відрізняються звуженою ніжкою, часточко-
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вою структурою, м’якою консистенцією.
Лікування
Змазування 20%-м спиртовим розчином Подофілліну, присипка чистим Резорцином, аплікації Колхамінової мазі. При безуспішності консервативної терапії — електрокоагуляція, вискоблювання гострою ложечкою чи хірургічне висічення.
Профілактика рецидивів
Гігієнічний догляд, ліквідація патологічних виділень.
Контагіозний молюск
Молюск контагіозний — хронічна вірусна інфекція шкіри, переважно
у дітей. Досить часто зустрічаються у ВІЛ-інфікованих дорослих.
Збудник — однойменний вірус, патогенний тільки для людини. Зараження відбувається при безпосередньому контакті з хворим або через
предмети, що знаходилися в його користуванні.
Інкубаційний період — від декількох тижнів до декількох місяців.
Клінічні прояви. Одиничні чи множинні щільні віскоподібні безболісні вузлики тілесного кольору, величиною від голівки шпильки до горошини, напівкулястої форми з пупкоподібним заглибленням у центрі, що
розташовуються зазвичай в дітей на обличчі, шиї і тулубі, а в дорослих
— на статевих органах і в сусідніх з ними областях. При здавлені вузликів (нігтями або пінцетом) з центрального заглиблення виділяється біла
крихка маса. Висипи зазвичай стійкі, але можуть зникати спонтанно.
Лікування: видалення вузликів пінцетом з наступним змазуванням
йодною настійкою, іноді електрокоагуляція.
Педикульоз
На шкірі людини паразитують три різновиди вошей: платтяна, головна і лобкова. Платтяна воша живе і відкладає яйця (гниди) у складках натільної білизни, одягу. Тільки для добування їжі (крові) вона переходить
на шкіру, частіше в місцях щільного прилягання одягу — поперек, спина.
Травмування шкіри при чуханні часто ускладнюється шкірними захворюваннями (імпетиго, фолікуліти, фурункули). При тривалому педикульозі в зазначених місцях з’являється пігментація, шелушіння, інфільтрація шкіри.
Головна воша. Протягом місяця свого життя самка відкладає до 150
яєць (гнид), що кріпляться до волосся хітиновою речовиною. Розвиток
яєць займає до двох тижнів, протягом яких личинка кілька разів линяє (з
обов’язковим насиченням кров’ю), після чого перетворюється в дорослу
вошу. Розчухування шкіри створює сприятливі умови для розвитку вторинної гнійної інфекції, а іноді й екземи. Можливе утворення фолікулітів,
фурункулів, запальних болючих лімфаденітів та ін.
Лобкова воша живе на волоссі лобка, бровах та інших волосистих частинах тіла, міцно утримуючись на шкірі, малорухома. Поза тілом господаря може жити не більше 12 годин. Самиця відкладає по три яйця (50 за
життя). Без харчування лобкова воша живе 10 годин. Розповсюджуються
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воші, переповзаючи з однієї людини на іншу при безпосередньому контакті, при користуванні спільними речами — одягом, білизною, головними уборами, гребінцями, щітками для волосся та інше. Збереженню
завошивленості сприяють скупченість населення, порушення санітарногігієнічних умов, а також невиконання правил особистої гігієни.
Укуси паразитів викликають свербіння та розчухування шкіри, нерідко приєднується вторинна інфекція. На шкірі живота, бокових поверхнях
грудей з’являються своєрідні синюваті неправильних обрисів плями, що
не зникають при натисненні.
Для лікування лобкового педикульозу рекомендується збрити волосся, обмити теплою водою з милом і втерти в шкіру 5-10%-ву білу чи сіру
ртутну мазь, 20%-ву суспензію Бензилбензоату чи аерозоль Спрегалю. На
вії — мазь з 1%-го жовтого окису ртуті.
В установах ДКВСУ організація проведення протипедикульозних заходів регламентується Інструкцією, затвердженою Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 р. N 3/6.
Виявлення педикульозу у плановому порядку здійснюється під час медогляду прибулих до установи, перед відправленням до другої установи, а
також не рідше одного разу на місяць у період повної санітарної обробки.
Дезінсекційні заходи боротьби з вошами включають: механічний, фізичний і хімічний методи знищення комах та їхніх яєць.
Препарати для знищення вошей:
1. Препарати, що згубно впливають на всі стадії розвитку вошей (овіциди): 30 або 50%-й ЕК карбофосу, 50%-й ЕК сульфідофосу, «Нітіфор».
1.1. Препарати, що не діють на яйця (не овіциди): 30%-ве мило гексохлорциклогексанове (далі — ГХЦГ), 5%-ва борна мазь, порошок піретруму.
2. репарати для дезінсекції білизни:
2.1. Овіциди: 30 або 50%-й ЕК карбофосу, 50%-й ЕК сульфідосу, дуст
сульфолану.
2.2. Не овіциди: дуст неопіну, порошок піретруму, 3%-ве мило ГХЦГ.
3. Препарати для дезінсекції приміщень: 30 або 50%-й ЕК карбофосу,
аерозольні засоби «Карбозоль», «Неофо-2».
Перелік протипедикульозних засобів:
1. Карбофос — застосування у вигляді 0,15%-ї водної емульсії. Застосовується виключно медичними працівниками. Норма використання на обробку 10-50 мл, експозиція — 30 хв.
2. Бензилбензоат — застосовується у вигляді 20%-ї водно-мильної
суспензії або 20%-ї емульсії. Експозиція — 30 хв.
3. Водна мильно-гасова емульсія. Експозиція — 30 хв., 1 год.
4. Лосьйон «Ніттифор» — препарат фабричного виготовлення, норма використання на одну обробку 30-50 мл, експозиція — 30 хв.
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Короста (Scabies)
Заразне паразитарне захворювання, спровоковане коростявим кліщем Sarcoptes scabiei.
Епідеміологія.
Кліщі за своєю природою є ектопаразитами, що харчуються лусочками, роговими масами поверхневих шарів шкіри людини й тварин.
Захворювання на коросту є високо контагіозним, існує можливість
зараження при контакті із хворою людиною (прямий шлях) або користуванні інфікованими предметами побуту, насамперед особистого користування (непрямий шлях). Зараження коростою може відбуватися при
статевому контакті, тому її відносять до захворювань, що передаються
статевим шляхом.
Коростявий кліщ має невеликі розміри, його погано видно неозброєним оком. Кліщ має округлу форму і по зовнішньому вигляду трохи нагадує черепаху. Запліднена самка проникає в роговий шар епідермісу й
прокладає паралельно поверхні шкіри коростявий хід довжиною 5-10
мм, відкладає до 50 яєць. З яєць з’являються личинки, які формуються в
статевозрілих кліщів, що живуть 2-2,5 міс. Найбільш сприятливими місцями перебування кліщів, крім шкіри людини, є природні (вовняні, бавовняні, шовкові) тканини, а також побутовий пил і вироби з дерева.
Патогенез.
Зараженню коростою сприяють погані гігієнічні умови, забруднення
шкіри, підвищена пітливість, астенізуючі хронічні захворювання — гіпотрофія, цукровий діабет, ожиріння.
Клініка. На місці проникнення кліща в шкіру з’являються маленькі
пухирці, розташовані попарно. Головним симптомом корости є сильна
сверблячка, особливо різка увечері й уночі, після того як хворий лягає
в постіль. Крім характерної сверблячки, що часто є першою ознакою
захворювання, відзначають появу парних елементів, коростявих ходів
(тонкі пунктирні лінії сіруватого кольору) і саден від розчухування шкіри.
Улюбленою локалізацією корости є міжпальцеві складки зап’ястків, бічні
поверхні пальців рук, згинальна поверхня променезап’ясткових суглобів,
розгинальна поверхня передпліч, ліктьового суглоба, передньо-бокові
поверхні тулуба, область передніх стінок пахвових западин, молочних
залоз (окружність соска), живота, сідниць, стегон, гомілок і область
статевого члена. На місці пухирців утворюються кров’янисті скоринки
завбільшки як голівка шпильки.
Зазначені місця локалізації корости пояснюються тим, що коростявий
кліщ розташовується на ділянках з тонким роговим шаром. У маленьких
дітей відзначають трохи іншу локалізацію корости: вона уражує внутрішні
краї стоп, підошви, долоні, сідниці, лице та шкіру голови.
Сильна сверблячка, що супроводжує коросту, приводить до травмування
шкіри, внаслідок чого хвороба ускладнюється піодермією. Це нерідко
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змінює клінічну картину корости й значно ускладнює діагностику. При
розповсюдженій і ускладненій корості виявляють еозінофілію в крові.
Короста може ускладнитися мікробною екземою.
Останнім часом все частіше стали спостерігатися стерті форми
корости, при яких відсутні характерні елементи висипів, але є сильна
сверблячка. Ця форма корости спостерігається в охайних людей або при
неправильному лікуванні.
Особливим різновидом є норвезька короста, що формується у хворих з
важкими системними захворюваннями (онкологічні захворювання, ВІЛінфекція та ін.) або осіб, що довгостроково отримували імуносупресивне
лікування. При цій формі корости сверблячка може бути відсутня або
буває не різко вираженою, а запальні зміни проявляються великими
еритематозними поверхнями, вкритими множинними нашаруваннями
сірувато-брудного кольору, серед яких скупчується дуже велика кількість
коростявих кліщів. Тулуб, кінцівки, лице, волосиста частина голови уражуються по типу еритродермії.
При норвезькій корості шкіра в осередках ураження суха, вкрита товстими темно-зеленого кольору кірками, що місцями нагадують суцільний
панцир, який обмежує рухи й робить їх болючими. Волосся на уражених
ділянках має сухий та тьмяний вид. Відзначається загальне збільшення лімфатичних вузлів. З огляду на виразність клінічної симптоматики корости,
слід зазначити незначність сверблячки або її відсутність. При насильницькому видаленні кірок оголюється гіперемована шкіра, на якій неозброєним оком можна бачити масу білих крапок — коростявих кліщів.
Діагностика. Одним із надійних способів діагностики корости є знаходження коростявого кліща при мікроскопічному дослідженні.
Для виявлення коростявих ходів використають йодну пробу. Коростяві ходи містять розпушені рогові маси, які після змазування йодом усмоктують йодну настійку в більшій кількості, що дозволяє чітко виявити ходи.
Розроблено новий метод лабораторної експрес-діагностики корости
з використанням молочної кислоти. Краплю 40%-ї молочної кислоти
наносять на коростявий елемент і через 5 хв. розпушений епідерміс зішкрібають гострою ложкою до появи капілярної кровотечі в межах здорової шкіри. Отриманий матеріал наносять на предметне скло в краплю
молочної кислоти, накривають покривним склом і відразу ж досліджують
під малим збільшенням мікроскопа.
Діагноз корости також обґрунтовується наявністю у хворих сверблячки, що підсилюється в нічний час, знаходженням характерних висипів на
шкірі (коростяві ходи, парні везикульозні, папульозні та пустульозні елементи). Труднощі виникають при діагностиці корости у випадку ускладнення її піодермією. Виявлення піодермічних елементів у типових для
корости місцях дає підстави для додаткового дослідження або пробного
лікування.
Діагностиці сприяють парне розташування папуловезикул на улюблених для корости ділянках шкіри, наявність коростявих ходів, посилення
сверблячки вночі, поява сверблячих висипів у кількох членів родини. Іно-
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ді встановити діагноз допомагає наявність «ознаки трикутника»: в області
хрестця коростяві висипи розташовуються трикутником, вершина якого
спрямована убік міжягодичної складки. На цій ділянці, крім звичайних
висипів, є пігментація з наступним утворенням атрофічних плям.
У важких для діагнозу випадках варто повторно оглядати хворого й
осіб, що були з ним у тісному контакті, повторно проводити лабораторні дослідження. Іноді рекомендується провести пробне лікування. Одержання швидкого ефекту (зникнення сверблячки, характерних висипів)
буде свідчити про наявність корости.
Лікування корости
Для лікування корости застосовується досить велика кількість препаратів і схем.
Перед початком терапії доцільно прийняти гарячий душ, користуючись мочалкою й милом, з метою механічного видалення з поверхні шкіри
кліщів, секрету сальних залоз, а також для розпушення поверхневого шару
епідермісу, що, у свою чергу, полегшує проникнення лікарських засобів.
Бензилбензоат — препарат, який має акарицидну дію щодо різних
видів кліщів, включаючи коростявих. Під дією препарату загибель коростявих кліщів наступає через 7-32 хв. Препарат не діє на яйця кліщів. При
нанесенні на шкіру препарат проникає у верхні шари епідермісу. Практично не всмоктується.
Крем Бензилбензоату 25% застосовують місцево. При лікуванні корости перед застосуванням препарату необхідно прийняти душ. Видавлюючи
крем з туби, його втирають у шкіру. Найкраще проводити обробку на ніч,
перед сном. При корості спочатку обробляють шкіру лівої та правої рук,
тулубу (за винятком шкіри обличчя й волосистої частини голови), а потім
шкіру ніг, підошов і пальців ніг. Після обробки руки не слід мити протягом
трьох годин. Після закінчення обробки хворі надягають чисту білизну, змінюють постіль. Обробку проводять один раз у добу протягом трьох днів.
Після закінчення курсу лікування хворий приймає душ і робить зміну натільної й постільної білизни. За необхідності курс лікування повторюють.
Сірчана мазь використовується місцево, її наносять на шкіру, крім
шкіри голови, ретельно втирають. Особливу увагу приділяють важкодоступним місцям (статеві органи, пахви, лікті, між пальцями рук і ніг).
Спрегаль — увечері обробляють всю поверхню тіла, крім шкіри обличчя, з відстані 20-30 см від поверхні шкіри, починаючи з тулуба, не залишаючи неопрацьованою жодної ділянки тіла. Ретельно наносять між
пальцями рук, ніг, на пахвову область, промежину, на всі згини й уражені
ділянки й залишають на шкірі; через 12 год. необхідно ретельно вимити
шкіру з милом.
Білизну хворих, яка підлягає кип’ятінню, кип’ятять, ретельно прасують або провітрюють на повітрі протягом п’яти днів, а на морозі протягом одного дня.
Контроль результату проводиться через три дні після закінчення лікування, а потім кожні 10 днів протягом півтора місяця.
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Профілактика.
Здійснюється шляхом ранньої діагностики захворювання та активного виявлення хворих. Особлива увага приділяється оперативному залученню до обстеження контактних осіб, а також проведенню профілактичних заходів в осередку захворювання з поточною й заключною дезінфекцією. На всіх виявлених хворих на коросту заповнюють спеціальне
повідомлення. Головною умовою успішної боротьби з коростою є одночасне лікування всіх хворих в осередку інфекції. Для виявлення хворих
роблять огляд всіх контактних осіб. Своєчасне виявлення хворих, ізоляція їх від колективу й лікування — важливі умови для профілактики поширення захворювання.
Для дезінфекції повсякденних речей хворого й білизни пропонується
інсектоакарицидний засіб в аерозольному впакуванні А-ПАР.

Профілактика та контроль поширення ЗПСШ
Боротьба з поширенням венеричних хвороб включає ряд заходів.
Перший з них — лікування хворих на ранніх стадіях захворювання;
це не тільки збільшує шанси на повне одужання, але й перешкоджає зараженню інших осіб.
Другий важливий захід — виявлення статевих контактів заражених
осіб; це дозволяє швидко почати лікування партнерів і сприяє встановленню діагнозу, особливо в жінок. Нерідко єдиною вказівкою на венеричну хворобу в жінки є захворювання її статевого партнера.
Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом, здійснюється різними методами. Найефективнішим з існуючих профілактичних заходів є санітарна освіта. Відповідні знання дозволяють людині
змінити свою статеву поведінку та гігієнічні прийоми так, щоб звести до
мінімуму можливість зараження і поширення інфекції. Найращий з механічних способів профілактики венеричних хвороб — це правильне
використання презервативів. Хімічні методи полягають у негайному застосуванні засобів (чи їхніх сполучень), що знищують бактерії, перш ніж
ті зможуть проникнути в організм.

Сучасні презервативи
Переважну більшість презервативів виготовляють із натурального латексу (сік каучукового дерева гевея). Як експеримент виробляються невеликі партії презервативів зі штучних полімерів, однак для них поки не
вдалося досягти прийнятних показників по розтяганню й міцності. Отже,
латексний презерватив більш ніж на 92% складається з натурального латексу з доданням незначної кількості різних добавок (вулканізаторів,
стабілізаторів та ін.), які надають латексу необхідні властивості (міцність,
тягучість).
Згідно зі стандартом Європейського Союзу CEN 600:1994 довжина
презервативів повинна бути не менше 170 мм, а ширина перебувати в діа-
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пазоні 44-56 мм. Презервативи, що продаються в Європі, зазвичай мають
номінальну ширину 52 мм. Держстандарт передбачає наступні розміри:
довжина — більше 178 ± 2, ширина — 54 ± 2 мм.
З метою перевірки якості презервативів найбчастіше використаються міжнародні стандарти — ISO (Міжнародна організація стандартів),
WHO (Всесвітня організація охорони здоров’я), стандарт Європейського
Союзу (CEN); національні — Німеччини (DIN), Франції (NF) Великобританії (BS). Якщо ви зустрінете національний стандарт із буквами EN (DIN
EN, NF EN і т. д.), це значить, що виріб відповідає стандарту, погодженому
із загальноєвропейським.
Більша частина презервативів виробляється в районах, близьких до
місць вирощування гевеї — в Південно-Східній Азії (Малайзія, Індонезія,
Корея, В’єтнам, Китай, Індія й т. д.). Найращим латексом уважається малайзійський.
Презерватив може забезпечити безпеку лише у випадку правильного його застосування.
Правила використання презервативів:
– кожного разу використовуйте новий презерватив;
– обережно відкривайте упаковку, щоб не пошкодити презерватив;
– не розгортайте презерватив до того, як надягти його на пеніс;
– надягайте презерватив, коли статевий член перебуває у збудженому стані;
– відтягніть крайню плоть назад. Стиснувши пальцями кінець презерватива, надягніть його на голівку пеніса;
– притримуючи кінець презерватива, розправте його в напрямку до
основи статевого члена;
– відразу після еякуляції вийміть пеніс, притримуючи край презерватива, щоб він не зісковзнув;
– не торкайтесь презервативом або статевим членом піхви після вийняття пеніса після еякуляції.
Правила й строки зберігання
Строки зберігання презервативів визначаються в різних стандартах (від двох до п’яти років). Більшість закордонних підприємстввиробників гарантують придатність презервативів протягом п’яти
років з моменту виробництва за умови правильного зберігання. Негативно впливають на якість зберігання презервативів висока температура, сонячне світло й речовини, що вступають в реакцію із латексом
(наприклад, масла). Тому їх рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, вдалині від сонячних променів та у місці, що виключає
можливість механічних ушкоджень.
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Види презервативів

1. По якості вироблення
а) Гладкі. Звичайні презервативи без якої-небудь спеціальної
структури.
б) Контуровані (сontoured), щільно прилягаючі (form fitting). Мають анатомічну форму.
в) Текстуровані — презервативи з різною спеціальною текстурою.
2. За наявністю і якістю змазки
а) Без змазки.
б) Звичайна змазка. У стандартній змазці, як правило, використовується силіконове масло або монопропіленгліколь.
в) Сильна змазка — подвоєна кількість змазки.
г) Ароматизована змазка — у змазку доданють ароматизатор.
д) Сперміцидна змазка — у змазку додають речовини (як правило, nonoxinol-9), що вбиває сперматозоїди та знижує їхню рухливість. Вважається, що це може сприяти зниженню ризику випадкової вагітності у випадку, якщо презерватив розірветься.
е) Змазка, що продовжує статевий акт (long love). У змазку додають анестезуючу речовину, дія якої віддаляє еякуляцію, не знижуючи ерекції.
3. За іншими ознаками
а) Збільшеного розміру. На відміну від стандартних презервативів, їхній розмір (ширина) збільшений до 54-56 мм.
б) Особливо міцні.
в) Надтонкі (ultrathin).

Екстрена індивідуальна профілактика

У випадку незахищених статевих стосунків рекомендується проведення екстреної індивідуальної профілактики. Вона може бути проведена на
пунктах противенеричної допомоги або самостійно.
Після незахищеного статевого акту чоловікам рекомендується:
1. Випустити сечу та вимити руки з милом.
2. Статевий член, мошонку, проміжність вимити з милом.
3. Витерти шкіру чистим рушником та протерти тампоном з 0,05%-м
розчином Хлоргексідину або 0,01%-м розчином Мірамістину.
4. Промити уретру 0,05%-м розчином Хлоргексідину або 0,01%-м розчином Мірамістину.
5. Надягти чисту білизну.
Після незахищеного статевого акту жінкам рекомендується:
1. Випустити сечу та вимити руки з милом.
2. Статеві органи та проміжність вимити з милом.
3. Витерти шкіру чистим рушником та протерти тампоном з 0,05%-м
розчином Хлоргексідину або 0,01%-м розчином Мірамістину.
4. Промити піхву 0,05%-м розчином Хлоргексідину або 0,01%-м розчином Мірамістину.
5. Надягти чисту білизну.
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У випадку орального сексу проводять промивання ротової порожнини,
після незахищеного анального контакту необхідно провести промивання
прямої кишки з використанням 0,05%-го розчином Хлоргексідину або
0,01%-го розчином Мірамістину.
Профілактична обробка статевих органів має ефективність 80% при
умові, що вона проведена не пізніше, ніж через дві години після незахищеного статевого акту.
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Глава V.

Статистика смертності в європейських
країнах, пов’язана із вживанням наркотиків:
– 7-8 тис. смертей, пов’язаних з наркотиками щорічно;
– згідно з останніми даними вони відповідальні за 3% всіх
смертних випадків дорослих людей молодших 40 років;
– оціночні показники безпосередньо пов’язані з вживанням
наркотиків, але не включають випадки смерті, викликані трагічними випадками, насильством і хронічними хворобами;
– типова жертва передозування в Європі: чоловік приблизно 30 років. По всій Європі вік типової жертви передозування підвищується;
– зниження гострих смертей, пов’язаних з наркотиками в
2000-2003 рр.;
– це зниження йшло після сплеску в 1995-2000 рр.;
– за наявними даними за 2003-2004 рр. кількість смертей
виросла на 3%, що свідчить про нестабільність тенденції
до зниження;
– неможливо передбачити тенденцію набагато вперед, проте 13 з 19 країн зафіксували деяке зростання.

Наркоманія в Україні
Згідно з розрахунками міжнародних організацій(ВООЗ,
ЮНЕЙДС), в Україні налічується від 250 до 400 тис. споживачів
ін’єкційних наркотиків(СІН). Не менше 95% з них вживають або
вживали похідні опію, в тому числі героїн. Серед СІН відсоток
ВІЛ-інфікованих коливається від 19 (Донецький регіон) до 54%
(Одеська область).
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За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні на 01.01.09 р. кількість наркозалежних, які знаходяться на диспансерному наркологічному
обліку, — 84 325 чоловік (179,03 на 100 тис. населення). Близько 97% від
цієї кількості складають ін’єкційні споживачі опіоїдів .
Найбільша кількість наркозалежних зареєстрована в Дніпропетровській області — 13446 осіб (387,1 на 100 тис. населення), Одеській — 7550
(314,0 на 100 тис. населення). Донецькій — 10163 (218,1 на 100 тис. населення) і в м. Київ — 9097 (346,5 на 100 тис. населення);
За даними МОЗ України, рівень поширеності вживання наркотичних
речовин вищий на півдні і сході України, і більш низький — на заході країни. У 2005 р. 39 872 особи отримали лікування (близько 1/3 від кількості
зареєстрованих). Серед пацієнтів, що отримали лікування, 11 339 осіб з
наркотичними проблемами лікувалися стаціонарно, 28 304 людини —
амбулаторно, 11 187 осіб отримали наркологічну допомогу вперше в
житті (28% від загальної кількості отримали лікування в 2005 р.).
В Україні наявні наступні види допомоги наркозалежним:
– стаціонарна детоксикація — у наркологічних та деяких психіатричних закладах;
– амбулаторна детоксикація — у наркологічних закладах;
– лікарські консультації — у всіх наркологічних закладах;
– замісна підтримуюча терапія Бупаренорфіном — 9 пунктів (Київ,
Одеса, Сімферополь, Донецьк, Дніпропетровськ, Миколаїв, Херсон,
Винниця, Полтава);
– реабілітаційні програми (амбулаторні) — здебільшого у великих
містах;
– реабілітаційні програми (стаціонарні) — приблизно 50 центрів;
– терапевтичні осередки — приблизно 20 центрів:
– програми духовної психотерапії та релігійної реабілітації (стаціонар) — приблизно 40 центрів.
При цьому за наслідками аналізу, який провела Всеукраїнська наркологічна асоціація, методом лікування в більш ніж 92% випадків з’явилася
детоксикація.

Визначення хімічних залежностей
Хімічна залежність — поняття дуже близьке до поняття психологічної та фізіологічної залежності. З тією лише відмінністю, що при хімічній залежності в організмі людини відбуваються значні біохімічні та
як наслідок фізіологічні зміни, коли для нормального існування виникає
необхідність прийому певних доз хімічних препаратів.
Хімічна залежність (за визначенням А. Ребера) — це психічний та фізичний стан, що виникає в результаті взаємодії між живим організмом і
хімічним реагентом (алкоголем, лікарським препаратом, наркотиком,
газоутворюючою речовиною тощо), що характеризується поведінковими й іншими реакціями, які включають потребу постійно або періодично приймати хімічний препарат (наркотик, алкоголь), щоб випробувати

159

його психічні ефекти, або з метою уникнення фізіологічної дисфункції
(дискомфорту) від припинення його вживання.
Наркотичні речовини — це хімічні речовини, які мають специфічний
вплив на мозок людини та на організм в цілому.
Фактори ризику зараження ВІЛ та іншими інфекційними патогенами
серед споживачів наркотиків численні та пов’язані не тільки зі специфікою прийому наркотиків як таких, але й зі стилем життя в цілому.
– Обмін ін’єкційним інструментарієм (голки, шприци, ємкість для
приготування розчину, фільтр) може призвести до передачі інфекції від однієї людини іншій. Крім ВІЛ та вірусних гепатитів при спільному використанні шприців можуть передаватися й інші віруси.
– Споживачі наркотиків часто займаються проституцією (секс за
гроші або за наркотики).
– Вживання стимуляторів перед сексуальним контактом дуже часто
призводить до практики небезпечного сексу.
– Ін’єкційне введення наркотиків, навіть при наявності індивідуального
інструментарію, небезпечне, оскільки прокол шкіри (першого бар’єру
в імунній системі) сприяє потраплянню в кров чужорідних речовин.
– За результатами досліджень, проведених ВООЗ в 12 містах на шести континентах, СІН, що проживають у цих містах, ведуть дуже динамічний спосіб життя, а ті з них, які входять до групи особливого
ризику по ВІЛ-інфекції, найбільш схильні до подорожей.

Діагностичні критерії
наркотичної залежності (DSM-IV)
Хімічна залежність визначається як дезадаптивний спосіб вживання
наркотичних речовин, що призводить до клінічно вираженого дистресу,
який проявляється трьома (та більше) ознаками, які виникли протягом
12 місяців:
1. Толерантність:
– необхідність в значному підвищенні дози для досягнення бажаного ефекту;
– помітне зниження ефекту при повторному введенні тієї ж дози
наркотичної речовини.
2. Абстиненція що проявляє себе як:
– абстиненентний синдром, характерний для конкретної наркотичної речовини;
– прийом тієї ж (або подібної) наркотичної речовини для полегшення або профілактики абстинентного синдрому.
3. Часто хімічна речовина приймається в дозах більших або протягом
більш довгого періоду, ніж передбачалось;
4. Наявне стійке бажання припинити вживання або мають місце безрезультатні спроби зменшити вживання наркотичних речовин або
встановити над ним контроль.
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5. Витрата значної кількості часу на придбання, вживання наркотичних речовин або на відновлення після вживання.
6. Припинення або зменшення суспільної чи професійної діяльності,
менш організовано проводиться дозвілля.
7. Вживання продовжується, не дивлячись на постійні або регулярні
психологічні та фізичні проблеми.

Діагностичні критерії зловживання
наркотичними речовинами
Споживання наркотичних речовин призводить до клінічно вираженого порушення (дистресу), що являє собою одну та більше ознак протягом 12 місяців:
– повторне вживання наркотичних речовин, що призводить до неможливості виконувати основні обов’язки вдома, на роботі;
– повторне вживання наркотиків в ситуаціях, що пов’язані з особовою
небезпекою (керування транспортом після вживання наркотиків);
– повторні проблеми з законом, що виникають на тлі вживання наркотичних речовин;
– продовження вживання наркотиків на тлі постійно виникаючих сімейних проблем.

Критерії наркотичної абстиненції
Розвиток специфічного для конкретного виду наркотика синдрому,
викликаного відміною (зниженням кількості) прийому після інтенсивного протягом певного часу споживання.
Специфічний наркотичний синдром викликає клінічно виражений
дистрес або порушення в громадській, професійній та інших сферах діяльності.
Поява даних симптомів не зумовлена порушенням стану здоров’я та
не пояснюється наявністю інших психічних захворювань.

Причини (мотиви) вживання,
етапи формування залежності
На підставі вивчення визначені фактори ризику та концепції формування хімічних залежностей.
1. Генетична схильність. Є наукові дані, які підтверджують роль спадковості в розвитку алкогольної залежності, отримані на підставі вивчення близнюків та прийомних дітей.
2. Фактори зовнішнього середовища: вплив оточення та наявність доступу до наркотиків можуть сприяти формуванню залежності.
3. Біль та самолікування: причиною початку споживання наркотичних засобів з метою самолікування можуть стати наслідки соматичних захворювань (депресія, фрустрація, больовий синдром).

161

4. Характерні особливості та супутні психічні захворювання: встановлено високий рівень психічних захворювань серед хімічно залежних людей, найчастіше зустрічаються депресія, соціопатія та
граничні стани. Характерними рисами характеру здебільшого є
імпульсивність, нарцисизм, залежність, тривога, іпохондрія, амбівалентність.
5. Соціальні та культурні фактори. До факторів, що впливають на вживання наркотиків, відносяться етнічне середовище, стать, культура,
вік, рід діяльності, соціальний стан, субкультура, релігія.
Вживання наркотичних речовин можна розподілити за шкідливістю і
подальшою залежністю на кілька видів за етапами:
– одноразове вживання, викликане бажанням спробувати або супроводжується вживанням алкоголю, за «компанію» тощо;
– періодичне вживання хімічної речовини, що призводить до неможливості виконувати важливі соціальні обов’язки;
– періодичне вживання хімічної речовини, коли це небезпечне для
життя;
– періодичні проблеми із законом, пов’язані з вживанням речовини;
– тривале вживання хімічної речовини, не дивлячись на постійні або
регулярні соціальні чи міжособистісні проблеми — набуття синдрому наркотичної залежності.
Згідно з Міжнародною класифікацією хвороб 10 перегляду (МКХ X)
діагностичні групи хімічних залежностей поділяються за психоактивною речовиною або групою речовин, вживання яких зумовлює психічні
та поведінкові розлади:
1

F10

Психічні розлади та розлади поведінки, пов’язані з вживанням алкоголю

2

F11

Психічні розлади та розлади поведінки, пов’язані з вживанням опіоїдів

3

F12

Психічні розлади та розлади поведінки, пов’язані з вживанням
канабіноїдів

4

F13

Психічні розлади та розлади поведінки, пов’язані з вживанням седативних
або снодійних речовин

5

F14

Психічні розлади та розлади поведінки, пов’язані з вживанням кокаїну

6

F15

Психічні розлади та розлади поведінки, пов’язані з вживанням інших
стимуляторів, включаючи кофеїн

7

F16

Психічні розлади та розлади поведінки, пов’язані з вживанням
галюциногенів

8

F17

Психічні розлади та розлади поведінки, пов’язані з вживанням тютюну

9

F18

Психічні розлади та розлади поведінки, пов’язані з вживанням летких
розчинників

10

F19

Психічні розлади та розлади поведінки, пов’язані з сумісним вживанням
наркотиків та інших психоактивних речовин

За дією та проявами психотропні хімічні речовини поділяються на
декілька груп.
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1. Стимулятори
Загальна назва

Торгове назва

Кокаїн

–

Амфетамін

Benzedrine

Декстроамфетамін

Dexedrine, Biphetamine

Метамфітамін

Methedrine, Desoxyn

Метилфінідат

Ritalin

Фенметразин

Preludin

2. Депресанти
Загальна назва

Торгова назва

Алкоголь

–

Опіати

морфій, кодеїн, героїн, метадон

Барбітурати (снодійні)

пентобарбітал, секобарбітал та ін.

Транквілізатори

діазепам, флуразепам, оксазепам

3. Галюциногени

Серотонінергичні

Метилові амфетаміни
Антихолінергічні
Дисоціативні анестетики

Діетиламід лізергінової кислоти (LSD) cинтетичний,
гриб спорини;
Ібогаїн;
Псілоцібін — гриб сімейства Psylocybe, Conocyb
Мескалін — кактус пейот
Діметилтриптамін — дерево Virola calophylla
Хармалін — виноград Banisteriosis caapi
Ергін, ізоергін — насіння в’юнка Rivea corymboza
MDMA (єкстазі), MDA, MDE, DOM
Атропін
Скпопаламін
Фенциклідін (PCP)
Кетамін

Клінічна картина хімічних залежностей
Стимулятори
Стимулятори — психоактивні речовини, що використовуються для
підняття настрою, зняття втоми. Викликають відчуття бадьорості, впевненості. Застосовуються або для отримання стану ейфорії, або для зняття
депресивних ефектів транквілізаторів чи алкоголю.
Кокаїн
Кокаїн — алкалоїд, що був виділений з листя коки в 1859 р. Стимулюючий ефект листя коки відомий багато сторіч. Кокаїн використовувався
як харчова добавка, як стимулятор ЦНС для лікування різноманітних нездужань. Сьогодні легальне використання кокаїну у медицині обмежене
термінальною анестезією. У зв’язку з поширенням зловживання кокаїном, що в розвинених країнах має характер епідемії, він підлягає суровому контролю як наркотик.
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Фармакологія
Кокаїн, що розповсюджується нелегально, існує у двох видах: кокаїну
гідрохлорид та кокаїн-основа. Кокаїн-основа має сленгову назву «крек».
Особливістю кокаїну є стійкість при сублімації, що дозволяє споживачам
наркотиків вживати його шляхом паління («крек»). Кокаїну гідрохлорид
вживається переважно внутрівенно. Також кокаїн вживається інтраназально та перорально. Кокаїн-основа частіше вживається шляхом паління. Поширення зловживання кокаїном у розвинених країнах зараз час
відбувається в основному завдяки «креку», що дозволив відмовитися від
внутрівенного введення наркотику. При палінні та внутрівенному вживанні спостерігаються майже однакові пікові ефекти й розподіли в плазмі
крові. Період напіввиведення препарату становить 40-60 хв.
Серед споживачів кокаїну часто зустрічається зловживання іншими
препаратами, зокрема депресантами (алкоголь, опіати) для зменшення
збудження.
Препарат метаболізується в печінці та плазмі крові, розчинні метаболіти та 5-10% препарату виводяться нирками і можуть виділятись в сечі за
допомогою токсикологічних тестів.
Механізм дії
Кокаїн та інші споріднені з ним стимулятори нервової системи підвищують синаптичні рівні дофаміну, серотоніну. Це зумовлює активацію
адренергічної системи та розвиток гострих ефектів застосування препарату: активізація нервової діяльності, підвищення артеріального тиску,
тахікардія, мідріаз, зниження температури тіла та рівня цукру в крові, підвищення основного метаболізму.
Наслідки вживання
Найчастіше зустрічаються неврологічні та психічні ускладнення вживання кокаїну. У споживачів спостерігаються ураження судин мозку у вигляді крововиливів або інфарктів в півкулях мозку, стовбурі мозку, спинному мозку. Патологія зумовлена спазмом кровоносних судин, що виникає на тлі прийому кокаїну.
Судоми здебільшого виникають після куріння «креку» або внутрівенного введення.
Поведінкові ускладнення включають розвиток депресії після повторного та тривалого застосування кокаїну.
Кокаїновий делірій зустрічається через 24 години після введення препарату та характеризується тактильними галюцинаціями, розладами
мислення, дезорієнтацією.
Психоз може розвинутися на третю-п’яту добу після прийому кокаїну
на тлі періоду неадекватної поведінки, дисфорії. У хворого розвиваються
інтенсивні зорові, тактильні та слухові галюцинації («кокаїнові жучки»,
що повзають під шкірою).
Кокаїн може викликати ураження серця у вигляді ішемії та інфаркту.
Ішемія міокарда розвивається в період від декількох хвилин до 18 годин
після прийому кокаїну. Серед пацієнтів з інфарктом міокарда, викликаним кокаїном, переважають особи віком близько 30 років. Механізм роз-
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витку коронарної ішемії у споживачів кокаїну включає: спазм коронарних
судин, підвищення агрегації тромбоцитів, прискорений розвиток атеросклеротичних уражень коронарних артерій, зростання потреби міокарда в кисні на фоні тахікардії та підвищеного постнавантаження. Кокаїн та
нікотин мають синергічну дію на розвиток спазму коронарних судин.
Ураження легень здебільшого пов’язані з курінням «креку» — баротравма, місцеве запалення, ураження паренхіми та судин.
Сексуальна дисфункція у споживачів кокаїну проявляється в посиленні сексуального збудження та підвищенні тривалості сексуального
контакту. Комбінація цих порушень зі зниженням критики сприяє підвищенню кількості незахищених сексуальних контактів, і як результат —
ризику інфікування ЗППП. При хронічному вживанні кокаїн спричиняє
імпотенцію та зниження лібідо.
Залежність
За даними опитування пацієнтів, залежність від кокаїну здебільшого
формується протягом двох-чотирьох років.
Кокаїнова абстиненція проявляється через депресію. Для кокаїнової
залежності характерний трьохфазний синдром відміни. Термін та важкість симптомів залежать від характеру застосування препарату (доза,
шлях введення, частота застосування) та ступеня залежності.
Перша фаза — від 9 годин до 4 діб. В перші три дні залежні особи відчувають «ломоту» — відчуття пригніченості, депресію, анорексію, безсоння.
В наступні три дні скаржаться на безсоння на фоні бажання виспатися,
апатію, підвищений апетит.
Друга фаза розвивається протягом від 1 до 10 тижнів, дня неї характерний рівний настрій, слабка тяга до кокаїну (яка підвищується наприкінці фази), втрата почуття радості та насолоди.
Після 10 тижнів розвивається третя фаза, під час якої хворий демонструє нормальні психічні реакції на події, час від часу виникає тяга до кокаїну, яка може провокуватись умовними подразниками (зустріч зі знайомими, перебування в приміщенні, де раніше вживали наркотичні речовини).
Діагноз
Хронічне вживання кокаїну призводить до появи характерних симптомів:
– перфорована носова перетинка — результат вдихання кокаїну;
– кокаїнові «сліди» — помаранчево-рожеві плями на місці попередньої
ін’єкції, інколи язви з червоним або сірим дном та блідими краями;
– «крековий» кератит — під час куріння «креку» виникає анестезія роговиці; зниження чутливості призводить до травмування роговиці
при розтиранні ока;
– «крекова рука» — гіперкератозні та опікові ушкодження на внутрішній
поверхні долоні від постійного контакту з трубкою для куріння «креку»;
– ерозія зубів — пероральне та назальне вживання кокаїну призводить до впливу на зуби кислоти та пошкодження емалі.
Аналіз сечі на вміст кокаїну має значення за умови проведення тесту
не пізніше, ніж через 7 діб після вживання препарату.
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Амфетаміни
В Україні зараз відзначається збільшення кількості хворих із залежністю від психостимуляторів. До цієї групи речовин відносять амфетамін
(фенілізопропіламін) і його похідні, кофеїн, ефедрин, норефедрин, псевдоефедрин та речовини, які синтезуються з них.
Відповідно до судово-фармацевтичного критерію вони підлягають
різному ступеню контролю за виготовленням і розповсюдженням. До
речовин, які підлягають суворому контролю, відносять речовини, що
найшвидкше призводять до формування психічної та фізичної залежності, наприклад амфетамін, його деривати, альфа-йод-первітин. Крім
цього, часто мають місце психотичні розлади на рівні інтоксикації, що
ускладнює надання медичної допомоги. Більшість хворих із залежністю
від стимуляторів в Україні вживають препарати кустарного виробництва.
Первинною речовиною найчастіше є ефедрин і лікарські засоби, які його
містять. З нього синтезують ефедрон та первитін («гвинт» — альфа-йодпервітин). У роздрібній аптечній мережі продаються препарати «Ефект»,
«Тріфід», «Колдакт», «Колдрекс» (містять норефедрин, псевдоефедрин).
Їхня доступність призвела до широкого поширення виготовлення одурманюючих засобів, які при систематичному вживанні швидко призводять до важкої енцефалопатії.
Серед осіб, що вживають амфетаміни, переважають чоловіки (дві третини). Сьогодні амфетаміни є основними «танцювальними» наркотиками, що здебільшого поширюються в клубах та інших розважальних закладах.
Фармакологія
Амфетамін є синтетичним препаратом, близьким до ефедрину.
Метамфетамін — хімічно близька сполука, синтезується з ефедрину
або з фенілацетону та метиламіну.
Амфетаміни при внутрішньому вживанні швидко та повністю всмоктуються в шлунково-кишковому тракті. При внутрівенному введенні препарат сягає центральної нервової системи за секунди, при інгаляційному
вживанні пари амфетамінів концентруються в легенях, потім швидко потрапляють в кровообіг.
Період напіввиведення препаратів та їхніх похідних становить 8-12
годин. Метаболіти виводяться з сечею та можуть бути визначені за допомогою токсикологічних досліджень.
Наслідки застосування
Амфетаміни є потужними стимуляторами центральної нервової системи. В ЦНС амфетаміни стимулюють кору головного мозку, лімбічну
систему, стовбур мозку, що призводить до стану підвищеної готовності,
активності, зниженої втомлюваності, гарного настрою з ініціативністю
та впевненістю в собі, до підвищеної спроможності концентрувати увагу,
зниження апетиту та безсоння.
Поява цих симптомів пов’язана з вивільненням великої кількості норадреналіну та дофаміну.
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Вживання великих доз може викликати порушення серцевого ритму,
втрату координації, колапс, порушення зору, нудоту, тривогу, галюцинації.
Залежність з’являється при хронічному застосуванні амфетамінів.
Синдром відміни при залежності від амфітамінів проявляться розвитком
апатії, періодів довготривалого сну, дратівливості, депресії, дезорієнтації.
Симптоми передозування: епілептичний приступ, підвищення
температури тіла, галюцинації, судоми, серцево-судинна недостатність.

Стимулятори кустарного виробництва
В Україні відзначається зростання кількості осіб із залежністю від психостимуляторів кустарного виробництва.
Основою для кустарного виготовлення эфедрину та первітину є лікарські засоби, що містять эфедрин, псевдоефедрин і норефедрин. Останнім
часом поширюється виготовлення наркотичних засобів з аптечних безрецептурних препаратів, які містять фенілпропаноламіну гідрохлорид, —
«Ефект», «Колдакт», «Фервекс» та ін.
Споживачі кустарних стимуляторів — переважно особи у віці 15-25
років, що часто вже мають досвід уживання інших наркотиків (найчастіше коноплі, опіатів). Цю групу характеризує асоціальність, низький соціальний рівень, часто безпритульність.
Наркотичне сп’яніння, яке викликають психостимулятори кустарного
виробництва, наступає відразу після їх внутрвенного введення. Клінічна
картина наркотичного сп’яніння в цілому подібна до ефедринової.
При зовнішньому огляді по ходу поверхневих вен відзначаються багаточисельні, переважно свіжі сліди від внутрівенних ін’єкцій, оскільки
добова частота внутрівенних введень дуже велика.
Швидкість формування психічної залежності при зловживанні психостимуляторами, виготовленими із препаратів типу «Ефект», значно вища, ніж
при зловживанні ефедрином. За даними опитування споживачів препарату,
перший «запій» розвивається вже через місяць після початку наркотизації.
В розвитку абстинентного синдрому розрізняють три фази, що змінюють одна одну. У перші години припинення вживання наркотиків
стан хворих характеризується дратівливістю, запальністю, брутальністю,
негативізмом, іноді істеріформними реакціями, вираженим потягом до
наркотику. В другій фазі для хворих характерні: сонливість, почуття втоми, нездужання, депресія. Через два-п’ять днів хворі знову стають дратівливими, конфліктними, прагнуть припинити лікування.
Для осіб, що вживають психостимулятор, одержуваний із препаратів
типу «Ефект», характерне швидке формування тяжкого ураження нервової системи у вигляді гіпомімії, загальної брадікінезії, дифузного зниження м’язової сили, пожвавлення та асиметрії сухожильних рефлексів, патологічних пірамідних симптомів, атаксії, порушень координації, дизартрії
та дизлексії, тремтіння кінцівок, гіперкінезів за типом хореї, лицьового
пара- та геміпарезу, паркінсонізму.
Токсичні ефекти стимуляторів кустарного виробництва зумовлені
як діючою психоактивною речовиною, так і токсичними речовинами,

167

що використовуються в процесі виготовлення препарату (перманганат
калію, харчовий оцет та ін.). Присутність сполук марганцю у високих
концентраціях зумовлює розвиток марганцевокислого паркінсонізму та
марганцевокислої енцефалопатії.

Канабіноїди (марихуана)
Канабіноїди — найбільш уживані наркотики в Україні. Канабіноїди містяться в коноплях, які, незважаючи на різноманіття сортів, є одним видом рослини. Зміст наркотичних речовин сильно відрізняється
в різних сортах (підвидах) і залежить від місця зростання. Найбільша
концентрація канабіноїдів міститься в індійських коноплях (Cannabіs
іndіca). Найпоширеніший спосіб вживання коноплі — паління, але
препарати коноплі можуть вживатися усередину й значно рідше парентерально.
Фармакологія
Марихуана — висушені, подрібнені квітки та листя деяких видів коноплі, найбільш активними компонентами є ізомери тетрагідроканабінолу
(ТГК), канабіноїд та канабідіол.
Гашиш — смола, отримана з цієї ж рослини, що й марихуана, вживається при палінні в порошковому вигляді.
Найпоширеніший спосіб застосування — вдихання диму. Крім того,
канабіоїди можна жувати, заварювати як чай, додавати в тісто.
Під час куріння максимальна концентрація діючої речовини сягає
піку протягом 70 хвилин, потім знижується протягом години.
Седативні ефекти проявляються протягом шести годин після вживання.
Тетрагідроканабінол метаболізується в печінці та екстрагується переважно через біліарну систему.
Наслідки застосування.
Марихуана має стимулюючу, седативну та галюциногенну дію. Ці
ефекти є дозозалежними.
Найбільш виражена дія на ЦНС та сердцево-судинну системи.
Гострі ефекти включають послаблення розумової діяльності, зміну
сприйняття реальності, порушення складної моторики. Марихуана має
релаксуючу дію — після вживання хворі відчувають задоволення, ейфорію. При вживанні високих доз можливий розвиток галюцинацій.
Хронічне застосування призводить до почуття хронічного втоми та
летаргії, порушень координації, зниження реакції, безпліддя, порушень
менструального циклу, імпотенції. Проявляються також психічні розлади
— зміни настрою, погіршення пам’яті, втрата інтуїції, порушення відчуття пропорцій власного тіла, втрата індивідуальності, сенсорні та психічні
ілюзії.
Марихуана підвищує частоту пульсу, систолічний тиск в лежачому положенні та понижує його в вертикальному положенні.
Толерантність та синдром відміни
У споживачів марихуани з часом формується звикання, тому є потреба в підвищенні дози.
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Синдром відміни характеризується наступними симптомами: нетерплячість, втрата апетиту, зниження маси тіла, безсоння, тремтіння кінцівок,
озноб. Ці симптоми можуть з’являтися через кілька годин після відмови
від вживання марихуани та продовжуватись чотири-п’ять діб.

Депресанти
До групи препаратів з депресивною дією відносять алкоголь, препарати опію, снодійні (барбітурати), транквілізатори.

Опіоїди
До опіоїдів відносять алкалоїди опію, напівсинтетичні, синтетичні
речовини та лікарські засоби з опіатоподібною активністю (що є агоністами опіатних рецепторів). Більшість хворих із залежністю від опіатів в
Україні вживають препарати опію кустарного виробництва. Технологія
виготовлення дозволяє синтезувати ацетильовані опіати. Все більше хворих із залежністю від опіатів вживає героїн (діацетилморфін), виготовлений у лабораторних умовах. Практично всі хімічні речовини дають схожу клінічну картину гострої інтоксикації, абстинентного синдрому, що
швидко формується і представляє класичний приклад формування великого наркоманічного синдрому. Опіоїди відрізняються за наркогенними
і токсичними властивостями, за ступенем контролю їх поширення. Найбільшу наркогенність мають похідні фентанілу, діацетилморфін. Значно
меншої — медичні препарати: трамадол, бупренорфін. Найпоширеніший
спосіб вживання опіоїдів — парентеральний, але також можуть вживатися всередину або інтраназально.
Опіоманія є найбільш поширеною наркоманією у нашій країні. Однією
з проблем наркології є несприятливий прогноз при опійній наркоманії, що
безпосередньо пов’язано з неефективністю лікування хворих на опіоманію.
Однією з особливостей опійної наркоманії є швидке формування фізичної залежності та тяжкі її прояви.
Основний препарат, опіум, отримують із соку опійного маку (Papaver
somnіferum). Є близько 20 різних алкалоїдів, які виділяють з опію; найвідоміший — морфін. Це напівсинтетичні алкалоїди опію; у самому опії
вони є натуральними, можуть бути також отримані з морфію, у тому числі героїн (діацетил морфію), кодеїн та гідроморфін. Активні інгредієнти
маку отримують з розкритої насінної коробочки після опадання квітки.
Алкалоїди складають 25% від соку маку, основним з них є морфін.
Механізм дії
В організмі людині існують три типи опіоїдних рецепторів: мю, дельта, каппа. Мю-рецептори здебільшого зв’язують морфін та забезпечують
аналгезію. Активація каппа-рецепторів призводить до загальної аналгезії,
міозу та седативної дії. Дельта-рецептори мають високу чутливість до енкефалінів (ендогенних опіоїдів).
Опіати всмоктуються при внутрівенному, підшкірному введенні
та при прийомі всередину. Незважаючи на те що опіоїди зв’язуються
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білками плазми крові, вони швидко накопичуються в легенях, печінці
та нирках. Героїн та кодеїн швидко проходять гемато-енцефалічний
бар’єр та накопичуються в ЦНС. Інактивація опіоїдів відбувається в
печінці.
Наслідки застосування опіоїдів
Серед багаточисельних фізіологічних ефектів опіоїдів найбільш вираженими є аналгезія та ейфорія.
Клінічні прояви
Після прийому невеликої кількості опіатів спостерігаються аналгезія, дрімотний стан, зміни настрою та порушення свідомості. Максимум знеболюючого ефекту відзначається приблизно через 20 хв. після
внутрівенного введення або через одну годину після підшкірного введення, триває від чотирьох до шести годин залежно від типу опіоїду,
дози й історії зловживання наркотиками в минулому. Деякі хворі на початку застосування опіатів відчувають ейфорію, що може тривати від
10 до 30 хв.
Гострі ефекти впливу на ЦНС включають також пригнічення кашльового рефлексу. Пригнічення дихального центру, який знаходиться в
стовбурі мозку, призводить до порушення ритму дихання та його зупинки. Це є найбільш частою причиною смерті у споживачів препаратів опію
при передозуванні. Зупинка дихання може наступити через 5 хв. після
внутрівенного введення препарату, через 60-90 хв. при підшкірному та
внутрімя’зовому введенні.
Опіати знижують перистальтику гладкої мускулатури та одночасно
підвищують її тонус, що призводить до зниження панкреатичної, жовчної та кишкової секреції та запорів.
Прийом опіатів супроводжується міозом (звуженням зіниць).
Депресивний вплив опіатів також проявляється в зниженні лібідо. У
жінок, що вживають опіоїди протягом довгого часу, порушується гормональна регуляція менструального циклу.
До інших проявів відносяться відчуття тепла, важкості в кінцівках та
сухість у роті. Пацієнти відмічають свербіння шкіри, особливо носа, що
може бути пов’язане з виділенням гістамінів.
Залежність
Формування пристрасті до опіоїдів проявляється в двох видах — гострому та хронічному.
Гострі прояви, які потребують невідкладної медичної допомоги, виникають під час передозування та синдрому відміни.
Діагностика хронічної залежності потребує більш детального аналізу
анамнезу хвороби, фізикального дослідження.
Для діагностики можливе застосування токсикологічного дослідження сечі.
Інтоксикація й передозування
Опіоїдна інтоксикація з’являється після повторного вживання опіоїдів
і характеризується змінами настрою, психомоторною ретардацією, дрімотним станом, невиразною мовою й порушеннями пам’яті та уваги.
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Діагностичні критерії опіоїдної інтоксикації.
A. Недавнє споживання опіоїда.
Б. Зміни поведінки, що носять дезадаптивний характер (ейфорія,
апатія, дисфорія, порушення критики, порушення соціальної та
професійної діяльності).
В. Звуження зіниць і наявність не менше одної з наступних ознак:
– дрімотний стан;
– невиразна мова;
– порушення уваги або пам’яті.
Г. Відсутність зв’язку з будь-яким соматичним або психічним розладом.
Передозування опіоїдів небезпечне для життя й проявляється у вигляді вираженої ареактивності, коми, уповільнення дихання, гіпотермії, гіпотензії, шоку й брадикардії. Смерть зазвичай наступає внаслідок зупинки
дихання. Наявні на руках, ногах, ліктях, у паху (навіть на дорсальній вені
статевого члена) сліди від голки у хворого, що перебуває в несвідомому
стані, повинні насторожувати лікаря стосовно можливості передозування наркотиків.
Тріада симптомів, що включає кому, зіниці у вигляді голівки шпильки
й пригнічення дихальної функції, дозволяє припустити наявність передозування опіоїдів.
Лікування передозування
Передозування героїну (overdose) — гострий клінічний стан, що виникає в результаті перевищення «звичної» дози наркотику в наркозалежної
людини; прийому великої дози наркотику людиною, що не має звички до
нього, й уживання «звичайної» дози з іншими наркотичними й лікарськими засобами, — є найчастішою (і основною) причиною смерті споживачів ін’єкційних опіоїдів. Тема ця досить актуальна і являє собою, можливо, не стільки науковий, скільки практичний інтерес. Більшість опіоїдів
при вживанні через рот відносно нетоксичні, однак прийом цих препаратів шляхом ін’єкцій і вдихання може призвести до виражених токсичних ефектів: ступор або кома, пригнічення дихання, цианоз, гіпотензія,
брадикардія, гіпотермія й міоз (звуження зіниць). Може спостерігатися
й таке клінічно важке ускладнення, як набряк легенів. Цікаво довідатися
про те, як самі споживачі наркотиків сприймають ризик передозувань, і
як це впливає на ін’єкційне поводження. В одному дослідженні, представленому на конференції по профілактиці передозувань (Сіетл, США, 13-14
січня 2000 р.), лікарі з Австралії провели опитування в 1998 р. серед 141
СІН, яким була надана невідкладна медична допомога у зв’язку з передозуванням [9]. Незважаючи на те, що більшість із опитаних були в минулому інформовані про високий ризик передозування при паралельному
вживанні декількох наркотиків, ті, хто все-таки це робив, приписували
інші причини тому, що відбулося. Люди схильні приймати героїн разом з
іншими наркотиками швидше з метою посилення «кайфу», ніж для того,
щоб полегшити синдром відміни або депресію. Очевидно, героїнозалежні споживачі впевнені в тому, що потенційна перевага вживання декількох наркотиків переважує існуючий ризик важкої інтоксикації. Більшість
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респондентів (63%) не турбуються про майбутні передозування або впевнені в тому, що вони трапляться (75%). Це свідчить про те, що низький рівень стурбованості відносно передозувань анітрохи не змінився після пережитої події. На запитання про те, як зміниться їхнє поводження надалі
(характер прийому героїну), 77% опитаних відповіли, що спробують або
точно кинуть уживати героїн, продовжать уживати, але більш безпечно
або будуть уживати не так часто, й лише 11% учасників опитування заявили про намір звернутися по допомогу (досягти абстиненції). 15% респондентів вказали на те, що ніяких змін у їхньому характері вживання не відбудеться. Таким чином, як показує дане дослідження, досвід передозувань
не є мотиваційним чинником, що сприяє пошуку лікування.
Передозування опіоїдів вимагає екстреної медичної допомоги. Дихання хворого сильно пригнічене, і він іноді перебуває у коматозному або
шоковому стані. Найпершим завданням є перевірка функції дихальних
шляхів і підтримання цієї життєво важливої функції. Вводиться антагоніст опіоїдів Налоксон (Narcan) 0,4 мг внутріовенно, причому це введення можна повторювати 4-5 разів протягом перших 30-45 хв. Реактивність
хворого зазвичай підвищується, але через те, що тривалість дії Налоксону
невелика, хворий може знову впасти в напівкоматозний стан через чотири або п’ять годин. Таким чином, необхідно встановити ретельне спостереження за станом хворого. При передозуванні промедолу (Meperіdіne)
з’являються припадки, які можна припинити Налоксоном. З антагоністами треба поводитися обережно, тому що вони можуть підсилювати абстинентний синдром. Іншими антагоністами наркотиків є Налтрексон
(Ревіа, Антаксон) та Налорфін .
Синдром відміни опіатів має специфічну симптоматику.
Через 3-4 години після відміни наступає страх синдрому відміни, почуття тривоги, бажання прийняти наркотик. В цей період пацієнт активно намагається знайти та вжити наркотик.
Період ранніх проявів починається через 8-10 годин після останньої
дози. Пацієнт скаржиться на пітливість, слізотечу, ринорею, почуття тривоги, відмічаються розширення зіниць та кишкові коліки. При можливості пацієнт намагається вжити наркотик.
Розвинутий синдром, як правило, спостерігається через 1-2 доби після
останнього вживання. Пацієнт скаржиться на виражене почуття тривоги,
тремтіння, м’язові болі, озноб, лихоманку, головний біль, діарею, реєструється тахікардія, підвищений артеріальний тиск.
Затяжна абстиненція може продовжуватися до шести місяців і проявлятися гіпотензією, брадикардією, безсонням, пасивністю, відсутністю
апетиту.
Зараз в Україні хворі на опіоїдну залежність переважно вживають препарати опію кустарного виробництва. Звичайним стало вживання опіатів
з іншими нейроактивними речовинами. Технологія кустарного виготовлення опійних наркотичних препаратів різна, суттєвим є використання
при їх виготовлені оцтового ангідриду, що дозволяє молекули морфіну
перетворювати в діацетилморфін (героїн), а, як відомо, він є більш нарко-
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генною та токсичною речовиною, ніж морфій. Часто з метою посилення
дії опіатів або її модулювання (отримання суб’єктивно більш приємного
наркотичного сп’яніння) вживають димедрол та інші антигістамінні препарати.
Зловживання кустарно виготовленими препаратами опію, які містять
у собі оцетовані опіати, суттєво погіршує протікання опіоманії. Проявом цього є більш швидке формування абстинентного синдрому, перевага психопатологічних порушень над соматовегетативними проявами
абстиненції. Поєднане зловживання опіатів з антигістамінними препаратами погіршує клінічну картину наркоманії, одним з проявів цього є
сполучна залежність від кустарно виготовлених препаратів опію та димедролу.

Галюциногени
Галюциногени — це препарати, що викликають галюцинації, ілюзії та
маячню. Характерною рисою препаратів цієї групи є спроможність змінювати сприйняття, настрій, характер мислення.
Найчастіше застосовуються d-диетіламід лізергінової кислоти (ЛСД),
псилоцибін та мескалін.
Фармакологія
Форми та способи застосування
ЛСД та спорідненні препарати зазвичай застосовуються перорально.
ЛСД частіше застосовується у вигляді капсул або всмоктується через
слизові оболонки рота з так званих «марок».
Псилоцибін та близькі до нього препарати (псилоцин) є складовою
частиною галюциногенних грибів.
Мескалін видобувають при переробці мексиканского кактуса Lophophora, здебільшого застосовується у вигляді «мескалінових бутонів» —
висушених на сонці шматочків кактуса.
МДМА («екстазі») є прототипом «дизайнер»-препаратів і має як
галюциногенні, так і амфетамінні ефекти.
Фармакокінетика
ЛСД швидко та повністю всмоктується з шлунково-кишкового тракту
або через слизові оболонки рота, перші симптоми появляються протягом
10 хв. після вживання.
Период напівіснування в сироватці крові становить 2-3 години, гострі
симптоми можуть зберігатися до 12 годин.
ЛСД метаболізуються в печінці та виділяються з жовчю. Препарат
може бути визначений в сечі через 5 діб після вживання.
Наслідки застосування
Через 5-10 хв. після вживання ЛСД проявляються симпатоміметичні
ефекти препарату — підвищення артеріального тиску, тахікардія, мідріаз,
підвищення температури тіла. Одночасно можуть розвинутися запаморочення, нудота, тремтіння, слабкість, порушення координації.
Психічні ефекти ЛСД з’являються через 15-20 хв. після вживання: лабільність настрою, порушення сприйняття, порушення процесу мислен-
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ня, поведінкові порушення. Інколи реєструється значне збудження, агресивність, суїцидальні думки та спроби, виникнення помилкових небезпечних суджень. Часто зустрічаються зорові та слухові галюцинації.
Хронічні прояви виникають у 16-57% споживачів у вигляді рецидивів
галюцинацій, що можуть бути викликані стресом, хворобою, або вживанням іншого стимулятора (марихуани).
Даних про залежність та формування синдрому відміни не має.
Лікування
Лікування ЛСД-інтоксикації потребує забезпечення надійного та спокійного оточення, при вираженому збудженні застосовують бензодіазепіни.

Хімічні залежності, викликані вживанням інгалянтів
Інгалянтами називають широку групу органічних летких рідин та газів, котрі навмисно вдихають з метою отримання ейфорії.
Ігналянти швидко набули популярності в молодіжному середовищі через їхню низьку вартість, відсутність строгого обліку, доступність
багатьох комерційних продуктів, які містять у собі інгалянти, невелику
тривалість дії, швидке відновлення з не частими гострими побічними
ефектами.
Фармакокінетика
Серед різноманітних засобів побутової хімії й технічних засобів
(клеїв, розчинників, аерозолів), що застосовуються як інгалянти, діючими речовинами в основному є аліфатичні та ароматичні вуглеводні.
Серед них бензол, ксилолі-толуол, ацетон та інші кетони (етил-, метилізобутилкетон та ін.), етиловий та аміловый ефіри, метиловий та ізопропіловий спирти, а також галогенізовані (наприклад, трихлоретілен) та
фторовані (ди-, трихлорфторметан) вуглеводні. Зловживання ними поширене в основному в молодіжному середовищі. Спосіб зловживання
часто обумовлений фізичною формою відповідного продукту.
Інгалянти є найбільш популярними серед молоді та представників малозабезпечених верств населення.
Форми та способи застосування
З метою вдихання контейнер з леткою речовиною розміщують біля
носа та рота, споживач швидко вдихає та видихає. Зігрівання контейнера
(долонями, на нагрівальному приладі) сприяє підвищенню леткості речовини.
Механізм дії здебільшого включає пригнічуючу дію на ЦНС за рахунок впливу, по-перше, на кору головного мозку, по-друге, на стовбурові
структури мозку.
Леткі речовини, які застосовуються для отримання ейфорії, є жиророзчинними, що підвищує їх проникнення через тканину легенів до
центральної нервової системи. Період напіввиведення хімічних речовин становить від декількох годин до декількох днів. Елімінація більшості
летких речовин здійснюється за рахунок ексгаляції, екскреції з сечею та
окислювального метаболізму у печінці.
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Наслідки застосування
Найбільшою загрозою вживання летких речовин є раптова смерть
(від вдихання).
Ураження центральної нервової системи проявляється в когнітивних
дисфункціях (порушення пам’яті, концентрації уваги), атаксії та дизартрії, гіперрефлексії, периферичній нейропатії, психозі з галюцинаціями,
енцефалопатії, депресії.
Серцево-судинні симптоми включають аритмію, гіпотензію, брадикардію.
Вдихання летких речовин призводить до подразнення носоглотки,
появи виразок на слизовій оболонці рота та носа, неприємного запаху з
рота, розвитку пневмоніту.

Лікування хімічних залежностей
Стратегії зменшення шкоди
Із середини 1980-х рр. як альтернатива безуспішній «війні з наркотиками» у всьому світі стала популярною нова концепція, що одержала
назву «зменшення шкоди». В основі цієї філософії лежить ідея, що люди
тим чи іншим способом схильні задовольняти свої потреби, внутрішні
спонукання та вирішувати проблеми, використовуючи індивідуальні механізми адаптації.
Вживання наркотиків у цьому контексті є інструментом особистісного пристосування до навколишнього світу. Категорії «погано/добре»,
«правильно/не правильно» є оцінними й ні в якій мірі не відбивають всієї
глибини індивідуального вибору відносно наркотиків.
Проте наслідки вживання наркотиків зачіпають такі аспекти життя, як
стан здоров’я, взаємини з іншими членами суспільства, професійна діяльність, дотримання законів та ін.
Суспільство може й повинне спрямувати увагу на наслідки тієї поведінки, яку обрала людина, щоб скоротити персональний і соціальний ризик і збиток, що виникає в результаті вживання наркотиків.
Основними принципами зменшення шкоди є:
1. Немедичне використання психоактивних засобів — неминуче явище в будь-якому середовищі, що має до них доступ. Політика відносно наркотиків не повинна базуватися на утопічній ідеї про те,
що немедичне вживання наркотиків можна припинити.
2. Немедичне вживання наркотиків неминуче веде до соціальної та
індивідуальної шкоди. Політика відносно наркотиків не повинна
базуватися на утопічній ідеї про те, що всі споживачі наркотиків будуть завжди вживати наркотики менш небезпечним способом.
3. Політика відносно наркотиків повинна бути прагматичною. Вона
повинна оцінюватися на основі актуальних наслідків, а не на символічно правильних чи неправильних посланнях.
4. Споживачі наркотиків — інтегральна частина суспільства. Для захисту здоров’я всього суспільства необхідний захист здоров’я спо-
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живачів наркотиків, а для цього необхідно інтегрувати споживачів
у суспільство, а не намагатися ізолюватися від них.
5. Вживання наркотиків наносить індивідуальну та соціальну шкоду
через різні механізми, а тому програми впливу необхідно здійснювати за різними напрямками:
– програми оздоровлення (включаючи лікування наркозалежності) для нинішніх споживачів наркотиків;
– зниження числа осіб, схильних до вживання;
– допомогати споживачам перейти на менш небезпечні способи
прийому наркотиків.
Прикладом можуть служити три аспекти програм зменшення шкоди,
запропоновані Канадським центром вивчення проблем зловживання
наркотичними речовинами:
1. Методи роботи програм засновані на прийнятті того, що на даний
момент клієнт має намір продовжувати вживання наркотиків.
2. До споживача наркотиків ставляться з повагою, як до будь-якого
повноправного члена суспільства. Таке відношення припускає, що
споживач наркотиків буде поводитися у рамках існуючого закону.
3. Відношення програм зменшення шкоди до довгострокових цілей
лікування нейтральне. Участь у програмах зменшення шкоди може
стати вирішальним кроком на шляху скорочення і навіть припинення вживання наркотиків.
Зменшення шкоди — це політика, стратегії й заходи, спрямовані на
обмеження або зниження природи й ступеня поширення шкідливих наслідків:
– для здоров’я: зниження поширення ВІЛ-інфекції й інших інфекційних хвороб;
– соціальних: зниження соціальних витрат у зв’язку з широким поширенням незаконних наркотиків і т. д.;
– економічних: зниження витрат на лікування людей з ВІЛ/СНІДом;
– правових: включаючи тюремне ув’язнення споживачів наркотиків при
відсутності адекватної терапії наркотичної залежності у в’язницях;
– інших наслідків, які можуть виникати в результаті вживання наркотиків.
Цей підхід ґрунтується на визнанні того, що не існує програм, вплив
яких міг би повністю зупинити вживання наркотиків або вирішити проблеми, пов’язані з цим уживанням, у жодному місті, житловому співтоваристві або в країні.
Принципи роботи з СІН зі зменшення шкоди містять у собі:
– акцент на короткострокових прагматичних цілях (наприклад, профілактика поширення ВІЛ-інфекції в конкретних умовах);
– розробка шкали засобів досягнення конкретних цілей (наприклад,
ієрархія ризику).
– використання різноманітних стратегій для досягнення цілей.
– залучення осіб, що вживають наркотики, до планування й здійснення програм.
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Напрямки діяльності програм зменшення шкоди можуть
включати:
– проведення вуличної роботи (аутріч) за принципом «рівні навчають рівних»;
– організація обміну використаного інструментарію на новий з роздачею презервативів, засобів для дезінфекції;
– створення за допомогою самих клієнтів інформаційних матеріалів
(буклети, брошури, листівки) і їх поширення;
– телефон довіри для осіб, що вживають наркотики;
– консультування й тестування на ВІЛ, вірусні гепатити та ЗПСШ;
– заняття з СІН по формуванню навичок надання першої допомоги у
випадку передозування наркотиками;
– консультації психолога, інших медичних фахівців;
– проведення замісної терапії;
– створення бази даних по медичних установах і службах допомоги
та направлення клієнтів у програми по лікуванню наркотичної залежності та ін.;
– організація груп самодопомоги;
– відкриття спеціальних приміщень для проведення безпечних ін’єкцій;
– працевлаштування клієнтів.
У роботу зі зменшення шкоди повинні бути залучені різні групи (співробітники наркологічних служб, працівники аутріч і самі споживачі наркотиків), роботу необхідно проводити в різних напрямках: від кампаній
з профілактики вживання наркотиків до консультування на індивідуальному рівні.
Найбільш ризикованою практикою відносно інфікування ВІЛ є практика обміну ін’єкційним інструментарієм між СІН. З метою зниження ризику застосовуються використання індивідуального ін’єкційного обладнання, програми обміну шприців.
Забезпечення достовірною інформацією й індивідуальною роботою зі
споживачами ін’єкційних наркотиків може сприяти зниженню кількості
випадків використання чужого ін’єкційного інструментарію.
У випадках, коли СІН не припиняють використовувати чужий інструментарій, стерилізація шприців та голок може сприяти зниженн. поширення ВІЛ-інфекції. З цією метою можна застосовувати наступні методи:
кип’ятіння голок і шприців, промивання в хлорному розчині або дезінфектантах.
Програми обміну шприців, тобто обмін використаних шприців на
нові, здійснюються на базі якогось закладу (стаціонарні пункти), на транспортних засобах (мобільні пункти), або вуличними працівниками (польова робота).
Стаціонарні програми можуть бути відкриті як у недержавних, так і державних установах. Останнє є характерним для пострадянських країн, де
пункти обміну в деяких містах були відкриті на базі центрів СНІДу або наркологічних диспансерів. Пункт обміну інструментарію є місцем доступу до
цільової групи, тому його робота будується таким чином, щоб залучити у
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програму якнайбільше клієнтів. Окрім отримання нових шприців, клієнти
мають можливість отримати консультації у спеціалістів та літературу.
Важливий аспект діяльності пунктів обміну шприців/голок — не тільки
збір, але й утилізація зданого на обмін використаного інструментарію.
Вулична робота (аутріч — від англ. outreach) спрямована на
встановлення контакту з СІН, залучення їх до послуг програми, створення довірчих відносин між співробітниками програми та СІН, поширення
інформаційних матеріалів і у деяких випадках забезпечення клієнтів стерильним інструментарієм і презервативами. Робота на вулицях, тобто в
тих місцях, де має місце продаж і/або вживання наркотиків, здійснюється
або активними, або колишніми споживачами наркотиків, базуючись на
підході «рівний навчає рівних».
Провідним компонентом вуличної роботи з СІН є поширення інформації (як друкованої, так і вербальної), а тому в кожному проекті особлива
увага приділяється питанню якості інформаційних продуктів. Традиційно тексти буклетів, які створюються в проектах, містять у собі як рекомендації щодо підтримки здоров’я, так і інформацію про те, де і як можна
отримати медичну допомогу.
Лікування наркотичної залежності також є ефективною стратегією профілактики хвороб серед СІН і зниження рівня смертності, асоційованої із уживанням наркотиків.
Популярною методикою лікування в країнах Заходу є замісна або
підтримуюча терапія, що була вперше випробувана в США в 1964 р.
Ідея полягає в тому, що опіатну залежність можна тримати під контролем, призначаючи під ретельним спостереженням препарати, що повторюють дію наркотиків. У цьому випадку наркозалежній людині не доводиться шукати та вживати нелегальні наркотики, а можна повноцінно
жити й працювати.
Комітет ВООЗ із проблем наркотичної залежності в 1995 р. дав таке
визначення для замісної терапії: «Для досягнення певних терапевтичних
цілей, зазвичай поліпшення стану здоров’я та благополуччя, людям, залежним від психоактивних речовин, призначається психоактивний засіб, фармакологічно схожий з тим, що викликає залежність.
Метадон став першим препаратом, який почали використовувати
для цих цілей. Правильно підібрана доза (для Метадону від 60 до 120 мг/
день), що приймається у вигляді розчину один раз на день, дозволяє наркозалежній особі вести повноцінне життя (робота, родина, соціальна
активність). Неодноразово було доведено, що замісна терапія як метод
ресоціалізаціі пацієнта ефективно поліпшує стан соматичного та психічного здоров’я, усуває необхідність у прийомі ін’єкційних наркотиків, і запобігає виникненню інфекційних ускладнень.
Поряд із традиційною моделлю замісної терапії Метадоном у багатьох
країнах існують програми, де використовують Бупренорфін, який має більш
тривалий фармакологічний ефект (призначається один раз на дві-три доби).
Профілактика передозувань — одна з важливих тем, що завжди зачіпається при роботі з наркозалежними особами. Активне проникнення

178

героїну на наркоринок та заміщення ним кустарних опіатів ставить на порядок денний проблему запобігання загрозливих для життя ускладнень,
викликаних його вживанням. Як показує статистика, кількість смертельних передозувань за останні роки різко зросла, а тому як державні, так і
неурядові організації повинні приділяти особливу увагу цій проблемі.
Більшість смертельних передозувань зафіксовано серед чоловіків (до
80%). Цей факт підтверджує наявні дані про превалювання чоловіків серед споживачів наркотиків.
Свідки передозувань не прагнуть надати допомогу потерпілим. В одному з досліджень в 79% випадків ніяких реанімаційних заходів потерпілому не проводилося. Головне виправдання — страх перед правоохоронними органами.
Замісна терапія, яка призначається опіоїднозалежним пацієнтам, істотно знижує ризик виникнення передозування. Використовуючи підхід,
що базується на принципах зменшення шкоди, необхідно впроваджувати наступні стратегії:
1. Консультування й навчання СІН методам зменшення шкоди (менш
небезпечні способи вживання наркотиків, ієрархія ризику та ін.).
2. Навчання споживачів наркотиків навичкам ранньої діагностики
симптомів гострої інтоксикації (передозування) і способам надання першої медичної допомоги (техніки реанімації).
3. Консультування й інформування пацієнтів відділень детоксикації
та реабілітаційних програм, а також ув’язнених перед виходом на
волю про феномен толерантності й про небезпеку вживання декількох наркотиків одночасно.
4. Залучення споживачів наркотиків у програми замісної терапії.
5. Заохочення свідків передозування викликати швидку допомогу.

Профілактика ВІЛ у виправних закладах
Проблема поширення ВІЛ-інфекції у виправних установах повинна
вважатися важливою для суспільної охорони здоров’я, оскільки ситуація
в СІЗО, в’язницях і колоніях є лише відбитком загальносуспільних процесів. Ризиковані типи поведінки, які практикуються людьми на волі, легко
«транслюються» за ґрати, створюючи можливість для широкого поширення інфекційних хвороб серед ув’язнених.
Основою впровадження профілактичних програм в виправних установах є визнання факту вживання наркотиків та ризикованої сексуальної
поведінки серед засуджених.
Як показують дослідження, практично в усіх виправних закладах ув’язнені
мають доступ до наркотиків та вживають їх. Гострий дефіцит інструментарію
сприяє тому, що той самий шприц використовується декількома засудженими одночасно, що створює небезпеку поширення інфекційних хвороб.
Для профілактики ВІЛ, ЗПСШ та інших інфекцій серед ув’язнених необхідно використати ті ж методи зменшення шкоди, які традиційно працюють серед СІН поза тюремними стінами: навчання як професіоналами,
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так і рівними із числа ув’язнених з питань ВІЛ/СНІДу та менш ризикованої
поведінки; консультування та тестування на ВІЛ; надання стерильного інструментарію та презервативів; забезпечення дезінфікуючими засобами;
замісна терапія; сучасне лікування, підтримка та догляд ВІЛ-інфікованих.
В 1994 р. уряд Швейцарії відкрив програму роздачі стерильного
ін’єкційного інструментарію в жіночій колонії в Хіндельбанку. Програма оцінювалася щороку і виявлялися явно позитивні результати, особливо в поліпшенні здоров’я ув’язнених. Не було зареєстровано нових випадків ВІЛ-інфекції
або гепатитів; знизився рівень спільного використання інструментарію; голки не використовувалися як зброя й, що дуже важливо, рівень уживання наркотиків не зріс. Спостереження щодо того, що рівень уживання наркотиків не
зріс, збігається з оцінками, які продемонстрували, що програми обміну голок
поза в’язницями не приводять до росту споживання наркотиків[20].
Інший ефективний метод для профілактики ін’єкційного шляху передачі ВІЛ у в’язницях — замісна терапія Метадоном. На жаль, така інтервенція
доступна лише ув’язненим у Канаді. Її одержують ті люди, яким вона була
призначена ще до висновку й у цілому вважається звичайним медичним
лікуванням, еквівалентом медичної допомоги, яка надавалася на волі.

Міжнародні організації й документи
в підтримку програм зменшення шкоди
Сучасні міжнародні об’єднання у сфері зменшення шкоди включають:
Іnternatіonal Harm Reductіon Assocіatіon (Міжнародну Асоціацію зменшення шкоди), the Global Voіce Project (Проект «Голос миру»), що складається з Азіатської, Центрально-Європейської, Африканської і ПівденноАмериканської мережевих програм зменшеня шкоди. Головним інформаційним форумом, на якому збираються фахівці з усього світу, є щорічна конференція «Зменшення шкоди, пов’язаної із уживанням наркотиків»
яка, починаючи з 1990 р., проводиться в різних країнах.
У вересні 2000 р. ООН опублікувала документ, що відображає позицію
цієї організації відносно профілактики ВІЛ серед споживачів ін’єкційних
наркотиків.
Опубліковані наступні рекомендації. Для запобігання подальшого
розвитку епідемії потрібна реалізація комплексної стратегії, що повинна
включати три основних компоненти:
1) профілактику наркозалежності;
2) забезпечення можливості вільного отримання лікування від наркозалежності;
3) організацію ефективної вуличної роботи для залучення споживачів наркотиків у програми профілактики ВІЛ, які допоможуть захистити їх самих, членів їхніх родин та сексуальних партнерів від
зараження ВІЛ і залучити СІН у програми лікування від наркозалежності та в інші лікувальні установи.
При розробці ефективних програм профілактики й лікування ВІЛінфекції серед споживачів наркотиків необхідно враховувати інтереси й
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точку зору самих споживачів наркотиків і представників тих соціальних
груп, у яких вони живуть. Подібні програми повинні відповідати реальному положенню речей і задовольняти потреби цільової групи, для якої
вони створюються. Цього можна досягти, забезпечивши активну участь
представників цільової групи в процесі розробки й реалізації програми.
Комплексні програми профілактики ВІЛ серед споживачів наркотиків
повинні включати: освітню роботу з питань ВІЛ/СНІДу, організацію тренінгів по формуванню життєвих навичок, роздачу презервативів, добровільне й
конфіденційне тестування на ВІЛ, поширення стерильних голок і шприців,
засобів для дезінфекції, направлення клієнтів проекту в різні лікувальні програми. Весь комплекс перерахованих заходів повинен проводиться паралельно із заходами щодо профілактики наркоманії, особливо серед молоді.

Зменшення шкоди в Україні
Історія програм зменшення шкоди почалася в 1995 р., коли Національним комітетом України зі СНІДу за підтримки ВООЗ уперше був проведений
семінар по профілактиці інфекції серед людей, що вживають наркотики
ін’єкційним шляхом. В 1996 р. подібний тренінг був проведений у Харкові.
Однак перший реально діючий проект став здійснюватися в Одесі НГО «Віра.
Надія. Любов» за підтримки Програми ООН зі СНІДу із квітня 1997 р. Друга
програма для СІН відкрилася в Полтаві у вересні 1997 р. на базі благодійного
фонду «Анти-СНІД» при фінансовій підтримці Інституту відкритого суспільства (Нью-Йорк) [37]. З 1998 р. проекти по зменшенню шкоди стали створюватися в інших великих містах, і на сьогоднішній день в Україні (березень 2002
р.) діє більше 20 проектів зменшення шкоди, фінансування яких здійснюється
міжнародними фондами й організаціями. На жаль, у деяких регіонах немає
таких програм, що сприяє подальшому поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу серед
СІН, погіршуючи і без того складну епідеміологічну ситуацію.
Численні дослідження, які проводилися протягом останніх 15 років, показують, що комплексні програми зменшення шкоди (аутріч, обмін шприців, консультування з питань ВІЛ/СНІДу, замісна терапія, групи самодопомоги) ефективно впливають на ризиковану плведінку СІН, що дозволяє:
– знизити частоту спільного використання ін’єкційного інструментарію;
– підвищити частоту використання одноразових шприців;
– підвищити використання засобів дезінфекції для очищення інструментарію;
– підвищити частоту використання презервативів при проникаючих
сексуальних контактах;
– підвищити кількість звернень СІН у програми лікування наркотичної залежності й соціальні служби підтримки;
– приділяти більше уваги питанням власного здоров’я, включаючи
тестування на ВІЛ та інші інфекційні захворювання, й тим самим
знизити кількість нових випадків ВІЛ-інфекції в суспільстві.
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Глава VI.

Психологічне здоров’я — це здатність людини засвоювати,
переробляти та генерувати нову інформацію, що дозволяє гнучко, мобільно вистроювати конструктивні життєві сценарії та
успішно реалізувати їх у мінливому агресивному середовищі.
Психологи (А. Маслоу, К. Роджерс, Н. В. Маслова) так характеризують психологічно здорову людину:
– наявність орієнтації на реальність;
– сприйняття себе й навколишніх такими, які вони є;
– спонтанність;
– зосередженість на проблемі, а не на собі;
– наявність потреби в самотності;
– автономність і незалежність;
– відсутність стереотипів у сприйнятті людей і явищ;
– духовність;
– ідентифікація з людством;
– здатність до близьких відносин з людьми;
– наявність почуття гумору;
– висока креативність;
– відповідальність за своє життя ;
– адаптивність до зовнішніх та внутрішніх змін.
Сучасне суспільство живе в умовах, які не сприяють розвитку гармонії й урівноваженості, стабільності особистісного
розвитку людини. Природні катаклізми, різкі зміни соціальних
норм, урбанізація роблять поняття «психічне й психологічне
здоров’я» найбільш актуальним на сучасному етапі розвитку
людства.
Алкоголізація, наркотизація, тютюнопаління й інші шкідливі
звички, придбані людством у процесі розвитку цивілізації, сприяють порушенню психічного здоров’я людини.
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Фактори негативного впливу на психічний стан людини, пов’язані з
професійною діяльністю в умовах УВП:
– ризик фізичних ушкоджень (напад засуджених, приниження);
– постійний психічний тиск з боку негативно налаштованих засуджених, керівництва;
– ненормований робочий час, що призводить до фізичного та психічного виснаження;
– неприйняття суспільством значення ролі праці в органах виконання покарання (низький престиж роботи);
– відсутність упевненості в майбутньому;
– низький рівень соціального захисту працівників КВС (низька заробітна плата, відсутність системи оздоровлення, забезпечення житлом тощо);
– відсутність можливості впливати на прийняття рішень відносно діяльності самих працівників та їхніх підлеглих;
– низький громадський рейтинг професії;
– необхідність виконання інших обов’язків;
– відсутність стандартів професійних підходів, викликана переходом
у КВС фахівців з інших галузей діяльності;
– бар’єри порозумінь, викликані різним рівнем освіти, досвіду, вихованості, віку тощо;
– привласнення керівниками заслуг підлеглих та покладення своєї
відповідальності на останніх;
– брак спілкування;
– подвійність стандартів поведінки;
– некомфортні умови праці.
Психологічне здоров’я передусім передбачає ефективний процес
адаптації людини до змін. Останніми роками значно зросла увага до питань, пов’язаних з успішною адаптацією персоналу в умовах професійного стресу. До категорії осіб, найбільш схильних до професійного стресу, можна віднести персонал правоохоронних органів, зокрема особовий склад кримінально-виконавчої служби.
У сучасних умовах боротьби із злочинністю, успіх заходів і ефективність спільної діяльності в складі згуртованої команди однодумців залежить від уміння кожного працівника регулювати свою поведінку і стан в
екстремальних умовах професійної діяльності.
Адаптивні здібності до стресу, професійна надійність, емоційна
стійкість є найважливішими показниками психологічної підготовленості
персоналу до оперативно-службової діяльності. Це проявляється в:
– наявності адаптивних реакцій, які підвищують ефективність дій;
– надійному виконанні службових завдань в складних, небезпечних
умовах;
– вмінні зберігати пильність та мобільність, проявляти обережність,
самоконтроль в умовах професійного ризику;
– стійкості і толерантності до тиску осіб, які намагаються впливати
на роботу персоналу установи виконання покарань;
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– умінні зберігати стійкість в процесі конфліктної взаємодії з порушниками закону;
– самоконтролі і витримці в провокаційних ситуаціях;
– умінні приймати адекватні рішення в екстремальних умовах;
– збереженні психологічного і фізичного здоров’я.
Недостатній розвиток адаптивних здібностей до стресу, невміння регулювати свій психологічний і фізіологічний стан може стати джерелом
серйозних негативних наслідків як для службової діяльності, так і для
психологічного і фізичного здоров’я співробітника. Окрімцього, професійний стрес тривалої дії може призвести до професійної деформації
особистості і високої плинності кадрів упідрозділі.
У зв’язку з цим психологічна підготовка персоналу КВС до управління професійним стресом в оперативно-службовій діяльності єодним з
найважливіших завдань груп по роботі з персоналом. Встановлено, що
найуспішнішими в службовій діяльності є співробітники, у яких міцні
нерви, які вміють мобілізуватися на роботу із засудженими, раціонально
розпоряджатися своїм часом, зберігати стійкість в екстремальних умовах
службової діяльності. Все це об’єднується поняттям «адаптивні здібності
до стресу».

Контроль над стресом в службовій діяльності
персоналу кримінально-виконавчої служби
В професійній діяльності персоналу ДКВСУ існує безліч ситуацій,
для яких неможливо заздалегідьпередбачати різку зміну умов. Невизначеність, дефіцит часу, небезпека для здоров’я, а іноді й життя, можливе
застосування зброї, ймовірність захоплення в заручники, спілкування
з агресивно настроєнимиособами сприяють високій екстремальності
службової діяльності. До цього додаються фінансові, побутові та інші
проблеми, зякими доводиться стикатися персоналу установ. Професійний стрес в службовій діяльності може носити і травматичний характер,
пов’язаний із загрозою для здоров’я або життя співробітника, життя його
рідних, близьких і колег по службі. Додаютьекстремальності в роботі відповідальність за засуджених під час відбування покарання останніми,
необхідність прийняттябезпомилкового рішення в складних, напружених умовах, пов’язаних з професійним ризиком і небезпекою.
Для професійної діяльності персоналу виправних колоній і слідчих
ізоляторів характерними є психологічні перевантаження, дефіцит часу
в окремих ситуаціях, небезпека для здоров’я або життя, активна протидія
з боку засуджених, негативне ставлення до персоналу з боку близьких та
рідних засуджених.
Виділяють наступні екстремально-психологічні чинники правоохоронної діяльності:
– смерть людей, загибель співробітників;
– підвищена відповідальність за дії, прийняті рішення;
– підкуп співробітників і професійна зрада;
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– новизна незвичність, раптовість події;
– стрімкість, дефіцит часу, високі і тривалі навантаження;
– інформаційна невизначеність і професійний ризик.
– зростаючий професіоналізм криміналітету;
– використання правопорушниками сучасних технічних засобів при
скоєнні злочинів;
– груповий характерпорушень режиму утримання тощо.
Недостатня психологічна підготовка персоналу до дій в умовах професійного стресу може призвести до:
– надмірної напруги, неспокою, розгубленості, нерішучості, сповільненості реакцій;
– боязні невдачі, страху перед відповідальністю, боязкості;
– зниження активності, наполегливості, завзятості;
– постійного почуття слабкості, втоми, безсилля, невміння мобілізуватися;
– загострення почуття самозбереження;
– зростання дратівливості, втраті контролю над собою;
– зростаннягрубих помилок (іноді смертельних) в діях;
– відмов від виконання завдань;
– песимістичних відносин в підрозділах;
– ослаблення службової дисципліни;
– зловживання спиртним;
– професійної деформації;
– суїцидальної поведінки тощо.
Екстремальність оперативно-службової діяльності вимагає від персоналу гарної підготовки до дій в умовах професійного стресу, володіння
навиками саморегуляції психологічного і фізіологічних станів. Від цього
залежить як успішність професійної діяльності, так і збереження психологічного здоров’я персоналу.
Одним з важливих чинників надійності персоналу в екстремальних
умовах є здатність управляти стресовими станами в екстремальних умовах діяльності.
Поняття стресові стани об’єднує в собі різні негативні явища в роботі персоналу КВС.
У найзагальнішому вигляді стан людини розглядається як функція, яка
регулює готовність людини до зміни зовнішньої ситуації, середовища.
Фактично для людини це зафіксоване на певний момент часу відчуття
благополуччя чи неблагополуччя, комфорту чи дискомфорту частково
або в організмі в цілому.

І. Функціональний, або психофізіологічний стан
Функціональний, або психофізіологічний стан — це сукупність функцій нашого організму, від яких залежить працездатність, виконання діяльності, а також показники активності нашої діяльності. Серед видів функціональних станів довготривалі активаційні стани: кома — глибокий сон
— неглибокий сон — дрімота— пробудження — пасивне безсоння — ак-

185

тивне безсоння — емоційне збудження — надзбудження; працездатність
— втома; психічне напруження — спокій — розслаблення; емоційний
стрес;функціональний комфорт — дискомфорт; відсутність мотивації;
тривога; індиферентність.

ІІ. Екстремальні умови і кризові стани.
Поняття «екстремальні умови» охоплює несприятливі для життєдіяльності, граничні, крайні значення тих елементів ситуації, які вимагають
мобілізації «аварійних» резервів організму. В невеликих дозах екстремальні умови служать оптимальним робочим фоном або принаймні не
сприймаються нами як джерело дискомфорту.
Загальна особливість екстремальних факторів полягає в тому, що вони
перевищують діапазон оптимальних для комфортного існування людини впливів. Екстремальні умови службової діяльності персоналу установ
виконання покарань можуть характеризуватися:
1. Новизною, незвичністю і раптовістю дії (звуки, постріли, яскраві
спалахи світла, падіння; ситуації, коли співробітник є об’єктом нападу або очевидцем правопорушення чи злочину).
2. Складністю завдання, дефіцитом часу, збільшенням темпу дій, поєднаннямдвох складних дій, монотонністю, невизначеністю ситуації.
3. Ситуацією конфліктного вибору за наявності у співробітника несумісних мотивацій; наявністю перешкод з боку інших осіб; наявністю елементів змагання; акцентуванням на тому, що вас «тестують»
тим чи іншим завданням; зміною (зменшенням) винагороди за
участь у заходах.
Під впливом екстремальних чинників відбувається руйнування «адаптаційного бар’єру» і настає психічна дезадаптація, або криза.
Кризові стани
Поняття «кризовістани» значною мірою є умовним та об’єднує велику
групу психологічних станів і клінічно оформлених психічних і поведінкових розладів.
Василюк В. Ф. виділяє чотири ключові поняття, які описують кризові
стани людини: стрес, фрустрацію, внутрішній конфлікт і власне кризу.
Фрустрація — це психічний стан переживання невдачі, обумовлений
неможливістю задоволення якихось потреб. Виникає при наявності реальних або уявних перепон на шляху до мети. Фрустрація може розглядатися
як одна з форм психологічного стресу, що проявляється в переживаннях
розчарування, тривоги, дратівливості, відчаю. Ефективність діяльності при
цьому суттєво знижується. Фрустрація супроводжується, як правило, негативними емоціями: гнівом, роздратуванням, почуттям провини.
Важливим поняттям при вивченні фрустрації є «фрустраційна толерантність». Фрустраційна толерантність — це стійкість до стресорів, в
основі якої лежить здатність до адекватної оцінки кризової ситуації і передбачення виходу знеї. Вважається, що людина з високою фрустраційною толерантністю має дуже сильну мотивованість до досягнення мети
і подолання перешкод.
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Внутрішній конфлікт — це зіткнення суперечливих мотивів, цілей
чи інтересів індивіда, існування двох суперечливих альтернатив, які є однаково привабливими (або непривабливими) для людини.
Наслідки внутрішньоособистісних конфліктів:
1) конструктивні: максимальний розвиток конфліктуючих структур та мінімальні особистісні затрати на його вирішення (ускладнення психологічного життя, перехід його на інший рівень функціонування, розвиток моральних почуттів, усвідомлення себе особистістю в результаті вирішення конфлікту).
		 В результаті конфлікту загартовується характер, формується рішучість, стійкість поведінки, стабілізується спрямованість особистості, формується адекватна самооцінка.
2) деструктивні: конфлікт переростає в життєві кризи, розвиток
невротичних реакцій (загроза ефективності діяльності, перешкода розвитку особистості, втрата впевненості у своїх силах, формування стійкого комплексу неповноцінності, деструкція існуючих
міжособистісних стосунків у вигляді підвищеної агресивності,
тривожності та дратівливості).

Криза
У енциклопедичному словнику криза (від грецьк. Krisis — вирішення,
поворотний пункт, результат) визначається як різкий, крутий перелом
або гострі проблеми в будь-чому, важкий перехідний стан або важкі життєві обставини.
Кризовий стан виникає, якщо життєва подія створює актуальну чи потенційну загрозу для задоволення базових потреб людини і ставить перед особою проблему, якої вона не може уникнути і яку не може вирішити звичайним способом.
Існує чотири послідовних стадії розвитку кризи:
1) первинне наростаннянапруги, що стимулює звичні для людини
способи вирішенняпроблем;
2) подальше наростання напруги в умовах, коли ці способи виявляються безрезультатними;
3) збільшення напруги, що вимагає мобілізації зовнішніх і внутрішніх сил;
4) підвищення тривоги і депресії, відчуття безпорадності і безнадійності, дезорганізація особистості.
Криза може бути подолана на будь-якій стадії, за умови, що небезпека
зникає і з’являється спосіб вирішення проблеми.
Таким чином, поняття «кризові стани» включає явища, пов’язані з кризою, фрустрацією і внутрішнім конфліктом, які зумовлюють ситуацію
неможливості для співробітника реалізації мотивів, прагнень, цінностей
та свого особистісного потенціалу в службовій діяльності. До них також
відноситься і стрес.
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Стрес, професійний стрес і професійне «вигорання»
персоналу кримінально-виконавчої служби
Стрес (від англ. stress — тиск, напруга) — поняття, введене Г. Сельє в
1936 р. для позначення широкого кола станів, обумовлених виконанням
діяльності в особливо складних умовах і тих, що виникають у відповідь на
різноманітні екстремальні впливи — стресори.
Первинне поняття стресу виникло у фізіології для визначення неспецифічної реакції організму у відповідь на будь-який несприятливий
вплив. Пізніше воно стало використовуватися для опису станів людини
в екстремальних умовах на фізіологічному, психологічному та поведінковому рівнях.
Залежно від стресора і характеру його впливу виділяються різні види
стресу. Залежно від ознак стреси бувають наступних видів:
– емоційнопозитивний стрес, який може бути спричинений позитивними подіями. У співробітників з ослабленим здоров’ям навіть
цей вид стресу може спровокувати негативні наслідки.
– емоційнонегативний стрес, який викликається негативними подіями. Він менш контрольований з боку співробітника, і тому небезпечніший для його здоров’я.
Залежно від часу протікання, стреси діляться на:
– короткочасний (гострий) стрес, для якого характерні швидкість і
несподіване виникнення;
– довготривалий (хронічний) стрес. Він може бути наслідком гострого стресу, часто виникає через незначні, слабкоінтенсивні, але
постійнодіючі чинники службової діяльності.
За походженням і механізмами розвитку стрес буває:
– фізіологічний стрес, який спричиняється такими стрес-факто
рами як біль, холод, жара, голод, спрага, фізичні перевантаження;
– психологічний стрес, який викликаний такими чинниками
як обман, образа, погроза, небезпека, інформаційне перевантаження.
Психологічний стрес прийнято ділити на:
а) емоційний стрес, який трапляється в ситуаціях, що загрожують
безпеці співробітника (злочини, аварії, важкі хвороби) або його
соціального статусу, економічному благополуччю, міжособистісним відносинам (втрата роботи, проблеми родині);
б) інформаційний стрес виникає при інформаційних перевантаженнях, коли співробітник, що несе велику відповідальність за наслідки своїх дій, не встигає приймати правильні рішення.
Причини стресу. Причиною стресу може бути будь-яка сильна емоція. Частіше за все це страх, гнів або образа. Може бути також занадто інтенсивна радість. Причиною стресу можуть бути і психологічні стани. До
них відносяться втома, напруга, тривога і монотонність.
Стрес може бути викликаний як гострою, так і хронічною хворобою.
Будь-яке соматичне захворювання може бути джерелом стресу.
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Т. Холмс і Р. Рейх встановили, що стрес можуть викликати серйозні
життєві події. Вони склали шкалу, в якій кожній важливій життєвій події
відповідає певне число балів залежно від ступеня його стресогенності:
Стресогенні життєві події — це особисті події, що змінюють наш
внутрішній світ і стосунки з оточенням.
Психологи встановили, що дрібні життєві події також можуть викликати інтенсивний стрес, тому що людина до них не готується.
Такими дрібними подіями є:
– надмірна кількість обов’язків на роботі і вдома;
– надмірна турбота про свою зовнішність;
– самотність;
– нестача життєвої енергії;
– бажання бути в усьому першим;
– відсутність часу на відпочинок і розваги;
– неприємності на роботі;
– тривалі роздуми про сенс життя;
– страх бути знехтуваним;
– велика кількість справ, які потрібно зробити та ін.
Причини стресів, пов’язаних з навколишнім середовищем:
– нестача свіжого повітря і простору;
– шум. Раптовий різкий шум або постійний низькочастотний шум,
спричинений кондиціонерами, офісним обладнанням або вуличним транспортом.
Причини, пов’язані з шкідливими звичками:
– переїдання. Споживання у великих кількостях їжі, кофеїну може викликати дратівливість, відчуття тривоги і неспокою.
– алкоголь. Надмірне вживання алкоголю є додатковим джерелом
стресу;
– куріння.
Причини, пов’язані з міжособистісними відносинами:
– конфлікт у підрозділі є типовою причиною стресу. До стресу можуть призводити також сімейні конфлікти, конфлікти між керівником і підлеглими;
– недостатній розвиток комунікативних якостей. Існує безліч ситуацій, в яких нестача комунікативних якостей може призводити до
конфлікту, а отже, стресу.
Причини, пов’язані з професійною діяльністю, дуже різноманітні. Це
дало підстави виділити такий вид стресу, як професійний стрес.
Стрес має фізіологічні, психологічні, особистісні і медичні ознаки.
Крім того, будь-який стрес обов’язково включає емоційне напруження.
Фізіологічні ознаки:
– прискорене дихання;
– частий пульс;
– підвищення артеріального тиску;
– почервоніння або збліднення шкіри обличчя;
– збільшення кількості адреналіну в крові;
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– інтенсивне потовиділення;
– постійне відчуття голоду;
– часте відчуття втоми;
– безпричинне тремтіння;
– розширення зіниць.
Психологічні ознаки:
– зміна динаміки психічних функцій;
– уповільнення розумових операцій;
– розсіювання уваги;
– ослаблення пам’яті;
– зменшення сенсорної чутливості;
– сповільненість процесу прийняття рішення;
– дратівливість;
– погіршення настрою;
– зниження мотивації до міжособистісних і сексуальних контактів;
– ослаблення волі (абулія);
– зниження самоконтролю;
– зниження здатності до творчих рішень;
– підвищена навіюваність, страх, тривога, неспокій.
Шеффер виділяє наступні ознаки стресової напруги:
– неможливість на чомусь зосередитись;
– часті помилки в роботі;
– прискорення мови;
– поява болю голови, спини, шлунку;
– підвищена збудливість;
– відсутність задоволеності роботою;
– втрата почуття гумору;
– зростання кількості викурених цигарок;
– зловживання алкогольними напоями;
– неможливість вчасно закінчити pоботy.

Наслідки стресу
Соматичні і психофізіологічні наслідки стресу
Вплив стресу на організм працівника є дуже індивідуальним. Встановлено, що при стресі виникає напруга в шлунку, сухість у роті, частішає
дихання і частота серцевих скорочень, посилюється потовиділення, спостерігаються вегетосудинні реакції (почервоніння, збліднення обличчя),
розширення зіниць, напруження м’язів, підвищується артеріальний тиск,
посилюється кровообіг у м’язах, збільшується кількість адреналіну в крові, змінюється шкірно-гальванічна реакція.
Негативні емоції викликають сильні фізіологічні реакції. Позитивний адаптивний сенс цього полягає в тому, що організм готується
до стресової ситуації, отримує додаткові сили для її подолання. Відомо також, що в стресовій ситуації у людини можуть виявитися такі
адаптивні резервні можливості, про які вона раніше і не здогадувалась. Хтось піднімає автомобіль для порятунку товариша, інший, не
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вміючи плавати, рятує дитину, яка тоне, спортсмен показує високі
результати і тощо.
Вплив стресу на організм може бути і негативним, дезадаптивним. В
результаті тривалого стресу підвищується ймовірність виникнення дезадаптивних психосоматичних хвороб («хвороб стресу»), таких як виразка
шлунку і дванадцятипалої кишки, гіпертонічна хвороба, інсульт, інфаркт
міокарда, мігрень, бронхіальна астма, виразковий коліт, нейродерміт, наявність істеричних реакцій, астма, артрит, серцеві болі, діабет.
Нині існує точка зору, що до 90% всіх захворювань пов’язано зі стресом.
Таким чином, під впливом стресу в організмі можуть відбуватися зміни, які є дуже небезпечними для здоров’я. Хвороби стресу виникають унаслідок невідповідності адаптивних здібностей персоналу до вимог.
Особистісні наслідки стресу. В процесі адаптації в умовах стресу
формуються нові адаптивні механізми, які регулюють стосунки людини
із зовнішнім середовищем і формують діапазон стійкості до дії стресорів.
Встановлено, що тривала або інтенсивна дія стресорів може породжувати декілька форм особистісних змін.
Перша форма особистісних змін при стресі пов’язана із замкнутістю,
відособленістю, відчуженням, відчуттям неадекватності, невпевненістю,
поганою соціальною пристосованістю.
Друга характеризує афективні реакції, підвищену чутливість, незадоволеність стосунками.
Третя форма особистісних змін включає тенденцію до заперечення психологічних конфліктів, оптимізм, товариськість та інші адаптивні властивості.
Четверту форму відносять до явищ невротичної декомпенсації.
При тривалому стресі відбуваються також мотиваційні зміни. Це явище одержаало назву стресове інвертування мотивів. Його суть полягає в перебудові значущості мотивів. Ті мотиви, які спонукали діяльність,
починають її гальмувати, а ті, які гальмували, – спонукати. Стрес змінює
продуктивні мотиви, мотиви досягнення на мотиви уникнення, збереження стану спокою. Замість того щоб продуктивно працювати, співробітник починає турбуватись винятково про своє здоров’я. Внаслідок
стресу наростають тривожність, замкненість, нерішучість, байдужість.
Таким чином, тривала або інтенсивна дія стресових умов погіршує
результати службової діяльності, веде до порушення міжособистісних
відносин, викликає різнорівневі зміни в психофізіологічній організації,
є причиною неадаптивних особистісних змін, зокрема емоційної і мотиваційної сфер суб’єкта оперативно-службової діяльності.

Професійний стрес
Професійний стрес — це складний феномен, що виражається в
психічних і соматичних реакціях на напружені ситуації в оперативнослужбовій діяльності.
У психології і фізіології праці виявлено і вивчено велику кількість виробничих стрес-факторів. До них відносяться:
– фізичні (вібрація, шум, забруднена атмосфера);
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– фізіологічні (змінний графік, відсутність режиму харчування);
– соціально-психологічні (конфлікт ролей і рольова невизначеність,
перевантаження або недовантаження працівників, хаотичність інформаційних потоків, міжособистісні конфлікти, висока відповідальність, дефіцит часу);
– структурно-організаційні чинники (організаційний стрес).
Дж. Грінберг описує дві альтернативні моделі професійного стресу. Згідно з першою, стрес є результатом підвищених вимог до роботи і
низького рівня впливу на процес діяльності. Відповідно до цієї моделі від
співробітника чекають і вимагають високих результатів діяльності, при
цьому одночасно не даючи можливості вирішити, що і як робити. У цьому контексті спосіб оцінювання працівника (відповідно довисунутих високих вимог) залежить від факторів, які він не може контролювати.
Другою моделлю є невідповідність зусилля і винагороди. Відповідно
до цієї моделі стрес — результат дуже великих зусиль і дуже низької винагороди за добре зроблену роботу. З одного боку, це висока завантаженість на роботі, а з іншого — заробіток, оцінка і статус на роботі. Необхідні завдання в поганих умовах, повільне просування по службі і низький
заробіток порівняно з кваліфікацією можуть загрожувати здоров’ю і добробуту працівників.
Встановлено, що в різних професійних групах величина стресу може
бути різною. У таблиці показані результати ранжирування рівня стресу у
представників різних професійних груп (по Cooper, 1985). Цифри варіюють від 0 до 10.
Рід діяльності

стрес

Рід діяльності

стрес

Шахтар

8,3

Фермер

4,8

Поліцейський

7,7

Військовослужбовець

4,7

Будівельник

7,7

Ветеринар

4,5

Журналіст

7,5

Державний службовець

4,4

Пілот цивільної авіації

7,5

Клерк

4,3

Тюремний наглядач

7,5

Інженер

4,3

Рекламний працівник

7,3

Агент з нерухомості

4,3

Стоматолог

7,3

Перукар

4,3

Актор

7,2

Представник місцевої
влади

4,3
4,3

Політик

7,0

Секретар

Лікар

6,8

Юрисконсульт

4,3

Працівник податкової служби

6,8

Художник, дизайнер

4,0

Режисер

6,5

Архітектор

4,0

Няня, домогосподарка

6,5

Манікюрниця

4,0

Пожежник

6,3

Оптик

4,0

Музикант

6,3

Економіст

4,0

Учитель

6,2

Поштар

4,0

Представник сфери обслуговування

6,0

Статист

4,0
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Працівник соціальної служби

6,0

Технік-лаборант

3,8
3,8

Менеджер

5,8

Банкір

Зовнішньоторговельний працівник

5,8

Оператор ЕОМ

3,7

Представник прес-служби

5,8

Фахівець з працетерапії

3,7
3,7

Футболіст

5,8

Лінгвіст

Продавець, помічник продавця

5,7

Косметолог

3,5

Біржовий маклер

5,5

Священик

3,5

Водій автобуса

5,4

Астроном

3,4

Психолог

5,2

Няня в яслах

3,3

Видавець

5,0

Працівник музею

2,8

Дипломат

4,8

Бібліотекар

2,0

Причини професійного стресу дуже різноманітні.
Психологи називають такі основні причини професійного стресу:
– загальноорганізаційні проблеми (немає чіткого розподілу обов’яз
ків між співробітниками підрозділу, погана внутрішньоорганізаційна комунікація);
– реорганізація і пов’язана з цим невизначеність становища співробітника в підрозділі;
– неадекватне розподілення кадрів;
– дуже швидке просування по службі або відсутність перспективи
службового зростання;
– недостатній рівень заробітної плати;
– авторитарний стиль керівництва;
– конфліктні взаємини керівника з підлеглим;
– міжособистісні конфлікти в колективі;
– необхідність приймати відповідальні рішення;
– перевантаження або недостатня завантаженість;
– недостатньо чітко визначені посадові обов’язки;
– дуже розмиті межі повноважень;
– незрозумілі усні інструкції;
– необхідність виконувати несумісні функції;
– впровадження нових технологій;
– невизначеність областей відповідальності;
– поведінка інших співробітників, що викликає стрес;
– недостатність професійного спілкування;
– неможливість отримати консультацію зі складних питань;
– стресогенна внутрішньоорганізаційна політика;
– недоступність керівництва;
– високий рівень стресу у самого керівництва;
– безперспективне майбутнє організації;
– методи роботи, що дисонують з системою цінностей працівника;
– загроза передчасного звільнення або переведення на менш оплачувану роботу;
– недостатня професійна компетентність;
– нездатність адаптуватися до змін;
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– невміння працювати в колективі, в команді;
– зміна місця розташування організації;
– поїздки на роботу і з роботи, що забирають багато часу і сил;
– необхідність регулярних відряджень;
– недостатня мотивація діяльності;
– рутинна, одноманітна робота;
– слабка задоволеність виконаною роботою;
– дуже високий або дуже низький темп роботи;
– недостатня оплата праці;
– несправедлива оцінка праці;
– відсутність нематеріальних стимулів.
Багато дослідників називають головною причиною виникнення професійного стресу організаційні чинники. Проте професійний стрес часто буває викликаний і зовнішніми фізичними факторами: шум; тісне помешкання; погана вентиляція приміщення; недостатнє освітлення робочого місця; некомфортна температура на робочому місці; недоступність
потрібних для роботи матеріальних і інформаційних ресурсів.
Серед наслідків професійного стресу виділяють серцево-судинні патології, патології кістково-м’язового апарату, депресію, астенію, виробничі травми і аварії, високу плинність кадрів, суїциди, рак, виразки, зниження продуктивності діяльності.

Професійне (психоемоційне) «вигорання»
Проблема професійного «вигорання» виникла в 1970-х рр. і розглядалася в контексті негативного впливу професійної діяльності на особистість у сфері соціальних професій. Уперше термін burnout syndrome (від
англ. «вигорання, згорання») був введений американським психіатром Х.
Фреденбергом в 1974 р. Під вигоранням він розумів почуття виснаженості
в сукупності з почуттям власної даремності і непотрібності.
В.В. Бойко визначає термін «емоційне вигорання» як вироблений
особистістю механізм психологічного захисту у формі повного або
часткового «вимикання» емоцій у відповідь на вплив деяких вибіркових
стресорів.
У більшості досліджень професійне вигорання розглядається як
довготривалий стресовий синдром, що виникає внаслідок тривалого впливу стресорів середньої інтенсивності. Цей синдром характерний для представників комунікативних професій, для тих, чия робота
здійснюється в системі людина — людина. Він є особистісною деформацією внаслідок емоційно утруднених або напружених міжособистісних відносин.
Синдром професійного «вигорання» можна розглядати як чотирьохмірну конструкцію , що складається з:
– емоційного виснаження, яке виступає основною складовою
професійного вигорання. Воно проявляється в пониженому емоційному тонусі, втраті інтересу до оточення або ж емоційному перенасиченні, агресивних реакціях, спалахах гніву, депресії;
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– деперсоналізації, що виявляється в деформації (знеособленні)
відносин з іншими людьми. Це може бути збільшення залежності
від інших, або, навпаки, негативізм і цинічність;
– редукції особистих досягнень, яка пов’язана з негативною самооцінкою і зниженням значущості своїх досягнень. При редукції
співробітник усвідомлює обмеження своїх можливостей, негативне ставлення до службових обов’язків. Знижується професійна мотивація із зняттям з себе відповідальності і усуненням від обов’язків
відносно інших.
– залежності, яка характеризується головними болями, порушенням сну, дратівливістю, хімічними залежностями (алкоголізм, тютюнопаління та ін.).
До чинників ризику професійного «вигорання» співробітника можна
віднести:
– відчуття несправедливості у стосунках з керівництвом;
– незадоволеність службовою діяльністю та її умовами;
– незадоволеність кар’єрним зростанням;
– завищені очікування від роботи;
– обмеження свободи дій і використання наявного потенціалу;
– монотонність роботи;
– високий ступінь невизначеності в оцінці виконуваної роботи;
– незадоволеність соціальним статусом;
– неадекватний рівень вимог до фахівця;
– дефіцит зовнішньої підтримки;
– ситуативні обмеження, що впливають на професійну адаптацію;
– заниженість професійної самооцінки;
Симптоми професійного вигорання:
– байдужість, нудьга, пасивність і депресія;
– бажання спати протягом всього дня;
– зловживання алкоголем, різке зростання тютюнопаління;
– зміни графіка роботи з ініціативи співробітника;
– думки про звільнення;
– невиконання важливих пріоритетних завдань і «застрягання» на
дрібних деталях;
– загальна астенізація;
– загальна негативна установка на життєві і професійні перспективи;
– порушення дихання при фізичному або емоційному навантаженні;
– відчуженість від колег, підвищення критичності до них;
– відчуття емоційного та фізичного виснаження;
– відчуття, що робота стає все важчою й важчою;
– підвищена дратівливість як реакція на незначні, дрібні події;
– підвищений неспокій і тривожність;
– підвищене почуття провини, образи, підозрілості, сорому;
– повне або часткове безсоння;
– постійні розлади шлунково-кишкового тракту;
– різка втрата або різке збільшення ваги;
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– симптом хронічної втоми і недосипання;
– зниження сприйняття змін зовнішнього середовища (відсутність
реакції цікавості на чинник новизни або реакції страху на небезпечну ситуацію);
– втрата почуття гумору;
– погіршення зору, слуху, нюху і дотику, зниження внутрішніх, тілесних відчуттів;
– часті безпричинні головні болі;
– часті нервові зриви, замкненість;
– почуття підвищеної відповідальності і сумніви стосовно того, що
щось не вдасться;
– почуття даремності, байдужість до результатів діяльності.

Травматичний стрес
Б. Колодзін називає подію травматичною, якщо вона виходить за межі
звичайного людського досвіду, а травматичний стрес — нормальною реакцією на ненормальні обставини.
Факт переживання травматичного стресу для деяких людей може стати причиною посттравматичного стресового розладу (ПТСР) як відстроченої реакції на травматичний стрес. Травматичний стрес може викликати психічні порушення практично у будь-якої людини.
Тарабріна Н.В. пропонує під травматичним стресом розуміти безпосередню реакцію на стресор, а під посттравматичним стресом — відстрочені наслідки травматичного стресу.
Травматичний стрес часто виникає в учасників воєнних дій, поліцейських, жертв пожеж, засух, газових отруєнь, стихійних лих, аварій, насильницьких злочинів. Травматичний стрес може виникати внаслідок
завдання морального збитку. Травматичними ситуаціями вважаються
також тортури, голод, бідність, несподівана вагітність, сімейний стрес,
старіння, біль, нестерпна жара або холод, статус біженця, важка хвороба
або інформація про невиліковну хворобу, смерть або хвороба близьких,
втрата житла і майна, «невидимий стрес» радіаційної загрози або бактеріологічне зараження та ін.
Піддається травматичному стресу і персонал кримінально-виконавчої
сдужби. Вивчаючи стрес співробітників правоохоронних структур, Котєнєв В.О. відзначає, що екстремальні умови службової діяльності, з якими
стикаються співробітники, з психологічної точки зору характеризуються
сильною психотравмуючою дією. Найпотужнішими стресорами в діяльності співробітників є такі:
– загроза життю чи здоров’ю, життю та здоров’ю близьких і товаришів по службі;
– втрати серед особового складу підрозділу;
– застосування зброї;
– катастрофа, що призвела до масової загибелі людей;
– групові непокори або масові заворушення у виправних установах;
– захоплення заручників.
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Котєнєв відзначає, що в результаті травматичної дії у персоналу розвиваються хворобливі психопатологічні стани, можуть з’явитися серйозні психологічні проблеми, пов’язані з адаптацією.
Це призводить до госпіталізації, звільнення, підвищення тривоги, недисциплінованості, погіршення показників служби, зловживання спиртним, внутрішньосімейних і міжособистісних конфліктів.
Таким чином, професійний стрес травматичного типу може серйозно
травмувати психіку будь-якого психічно і фізично здорового працівника
при загрозі життю і здоров’ю його та близьких людей. Результатом цього
може бути посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).
Умови виникнення посттравматичного стресового розладу:
– співробітник усвідомлює травматичні події, що відбуваються;
– відбувається погіршення стану співробітника і його звичного способу життя.
Можна виділити три природні реакції співробітника на гостру травматичну ситуацію, небезпеку:
1. Боротьба (наприклад, коли необхідно дати відсіч нападникузлочинцеві).
2. Втеча (наприклад, коли потрібно ухилитися від машини, що мчить
на тебе).
3. Завмирання/заціпеніння (співробітник безсилий що-небудь зробити, «відсторонюється» від загрози).
Механізми виникнення ПТСР:
– стрімкість, швидкість розвитку травматичної події;
– тривалість дії;
– часта повторюваність.
Найбільш сильними є людські стресори (напад, зґвалтування, захоплення в заручники та ін.).
Американські психологи розглядають проблеми травматичного стресу в контексті смерті, ізоляції, свободи і безглуздя. При травматичній дії ці
явища стають реальними переживаннями.
Переживання смерті. Людина може бути очевидцем смерті інших
людей, або сама наражатися на небезпеку; ламається ілюзія безсмертя,
людина втрачає ілюзію «зі мною цього ніколи не трапиться».
Переживання несправедливості. Кожна людина має свої ілюзії
справедливості, які виражаються приблизно так: «кожен в житті отримує по
заслугах», «якщо робити людям добро, то воно повернеться до мене». Потрапляння в травматичну ситуацію ламає ілюзію про справедливість світобудови, а це, в сою чергу, велике потрясіння, відчуття даремності зусиль.
Переживання почуття провини. Відчуття провини – найсерйозніше обмеження свободи людини. Маніпулюючи цим почуттям, з людиною можна робити все що завгодно. Проте слід пам’ятати, що людина
може бути відповідальною тільки за те, що від неї залежить. Травматична
провина виникає за уявні гріхи, за те, що людина щось не зробила, виникає «хворобливе відчуття відповідальності», «провина того, хто вижив»,
яка виникає лише тому, що людина залишилася живою.
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Переживання самотності. Ця ілюзія пов’язана передусім з тим, що
«жертва завжди викликає співчуття». Але це не так. Найчастіше люди стороняться жертв, щоб не «заразитися» їхнім нещастям.
Переживання почуття безглуздості. Психологи встановили, що
людина може пережити все що завгодно, тільки б в цьому був сенс. У
свою чергу, несподіванка, стрімкість травматичного стресу завжди є безглуздою і людина починає осмислювати події, що відбулися, пояснювати
можливі їх причини. Вона усвідомлює, що в якусь мить для неї вже нічого
не матиме значення.
Наслідки травматичного стресу. Посттравматичний стрес
Існує декілька можливих наслідків травматичної дії стресорів службової діяльності:
1. Нормальна, успішна адаптація. Така адаптивна реакція характерна для
співробітників з розвиненими адаптивними здібностями до стресу та
конструктивними адаптивними стратегіями подолання перешкод.
2. Посттравматичний стресовий розлад, розлад особистості або розлад адаптації.
Науковці виділяють наступні симптоми посттравматичного стресу:
1. Невмотивована пильність (паранойя) — пильне стеження за всім, що
відбувається навколо, неначе людині постійно загрожує небезпека.
2. «Вибухова» реакція — різкі рухи при найменшій несподіванці.
3. Притуплення емоцій — часткова або повна втрата здатності до
емоційних проявів.
4. Агресивність — прагнення вирішувати проблеми за допомогою
грубої сили або емоційної та вербальної агресії.
5. Порушення пам’яті та концентрації уваги.
6. Депресія — нервове виснаження, апатія, негативне ставлення до
життя.
7. Загальна тривожність — постійний неспокій та заклопотаність,
необґрунтована боязнь переслідувань, переживання страху, невпевненість в собі, відчуття провини.
8. Напади люті. Частіше виникають під впливом психоактивних речовин (алкоголю).
9. Зловживання наркотичними і лікарськими речовинами.
10. Непрошені спогади — спогади страшних сцен, пов’язаних з травматичною подією. Можуть виникати як уві сні, так і під час в активну частину доби.
11. Галюцинаціїдуже яскраві непрошені спогади про травматичні події, яскравіші, ніж реальність.
12. Безсоння — труднощі із засинанням і уривчастий сон.
13. Думки про самогубство.
14. «Провина того, хто вижив» — почуття провини через те, що вижив
у важких випробуваннях.
Реакція на важкий стрес і порушення адаптації
У міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10) виділяються декілька
адаптивних реакцій на важкий стрес:
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1. Гостра реакція на стрес.
2. Постравматичний стресовий розлад.
3. Розлади адаптації.
Реакція на гострий стрес. Для гострої реакції на стрес характерна дія
винятково медичного або фізичного стресора. Симптоми виникають відразу після впливу стресора (протягом однієї години). Виділяються дві групи
симптомів. Реакція на гострий стрес поділяється на легку, помірну, важку.
Для гострого стресу характерні наступні ознаки:
– ухиляння від майбутніх соціальних взаємодій;
– звуження уваги;
– прояви дезорієнтації;
– гнів або словесна агресія;
– відчай або безнадійність;
– неадекватна або безцільна гіперактивність;
– неконтрольоване і надмірне переживання горя (відповідно до місцевих культурних стандартів).
Якщо стресор швидкоплинний або може бути полегшений, симптоми повинні починати зменшуватися не пізніше, ніж за вісім годин. Якщо
стресор продовжує впливати, симптоми повинні почати зменшуватися
не пізніше сорока восьми годин.
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). ПТСР виникає в
результаті інтенсивної або тривалої дії загрозливого чи катастрофічного
стресора, що викликає загальний дистрес майже у будь-якої людини. Для
ПТСР характерним є:
– стійкі спогади або «пожвавлення» стресора в нав’язливих ремінісценціях, яскравих спогадах або снах, що повторюються, або повторне переживання горя при дії обставин, які нагадують або асоціюються із стресором;
– людина проявляє фактичне уникнення або прагнення уникнути
обставин, які нагадують або асоціюються із стресором (чого не
спостерігалося до дії стресора);
– психогенна амнезія, часткова або повна, відносно важливих аспектів періоду дії стресора.
Стійкі симптоми підвищення психологічної чутливості або збудливості (що не спостерігалися до дії стресора), представлені будь-якими
двома з наступних:
а) труднощі засинання або збереження сну;
б) дратівливість або спалахи гніву;
в) труднощі з концентрацією уваги;
Ці симптоми виникають, як правило, наприкінці періоду стресу або
протягом шести місяців після стресової ситуації.
Посттравматичні розлади відносять до серйозних психологічних, а
часто й психофізіологічних станів, саме тому радять перенаправлення осіб,
які перебували під впливом екстремальних стресорів, на консультацію або
довготривалу реабілітацію до фахівців у галузі психотерапії, а за потреби
і до психіатрів. Проте в умовах КВС ми часто стикаємось з неможливістю
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подібних перенаправлень. Вся відповідальність за стан психологічного
здоров’я персоналу лягає на психолога установи. Існує безліч методик та
психотехнік, які можна застосовувати для реабілітації осіб з ознаками посттравматичних розладів. Одна з таких методик наведена в додатку.

Методи корекції та профілактики
негативних психологічних явищ
в умовах кримінально-виконавчої системи
1. Дебрифінг як метод психологічної корекції посттравматичних стресових розладів.
Психологічний дебрифінг — це обговорення організоване особливим чином, яке використовується для груп людей, що спільно пережили
стресову або трагічну подію. Загальна мета групового обговорення — мінімізація психологічних страждань. Для досягнення цієї мети ставляться
такі питання: «опрацювання» вражень, реакцій і почуттів; когнітивна організація пережитого досвіду за допомогою розуміння структури й змісту
подій, що відбулися, реакцій на них; зменшення індивідуальної й групової напруги; зменшення відчуття унікальності та патологічності власних
реакцій. Це завдання вирішується за допомогою групового обговорення
почуттів; мобілізації внутрішніх і зовнішніх групових ресурсів, посилення групової підтримки, солідарності й розуміння; підготовки до переживання тих симптомів або реакцій, які можуть виникнути; визначення засобів подальшої допомоги .
2. Методи психодіагностики професійного стресу, професійного «вигорання» та адаптивних здібностей персоналу до екстремальних умов службової діяльності.
Для своєчасного виявлення стресового стану у персоналу кримі
нально-виконавчих установ та слідчих ізоляторів, визначення рівня
психо-емоційного вигорання та для забезпечення можливості надання
необхідної психологічної допомоги працівникам, які пережили вплив
екстремальних стрес-факторів, пропонується ряд тестових методик. Їх
існує велика кількість, в нашому посібнику відібрані ті з них, які можуть
використовуватись не лише фахівцями-психологами, а й іншими працівниками соціально-психологічних служб, служб по роботі з персоналом
тощо. Детальніше з цими методиками можна ознайомитись в Додатку 1.
3. Рекомендації керівникам підрозділів зі створення антистресових умов службової діяльності персоналу кримінальновиконавчої служби України
Дуже важливо з погляду управління стресом в оперативно-службовій
діяльності створити антистресові умови діяльності. До них відносять:
– створення здорового соціально-психологічного клімату в колективі;
– організацію різних видів спільного відпочинку;
– складання оптимальних для кожного алгоритмів виконання завдання;
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– розробку оптимальних режимів роботи і відпочинку;
– зниження одноманітності виконуваних завдань шляхом чергування різних завдань і зниження перевантаженості;
– антистресову організацію робочого місця, робочого простору (колір, форма, розташування меблів, комп’ютери тощо);
– раціональне і грамотне використання стимулів роботи, підвищення зацікавленості в результатах діяльності;
– відповідність робочого навантаження адаптивним здібностям працівника;
– чітке визначення ролей і обов’язків персоналу;
– участь персоналу в прийнятті рішень, які впливають на його роботу;
– створення умов для оптимальної безконфліктної взаємодії між працівниками;
– складання гнучких графіків чергувань;
– чергування роботи з відпочинком;
– чіткий розподіл обов’язків між співробітниками підрозділу, організація ефективного спілкування всередині підрозділу;
– психологічно грамотну розстановку кадрів;
– організацію перспективи службового зростання;
– оптимальний стиль керівництва;
– забезпечення чітких меж повноважень;
– зрозумілі усні інструкції;
– визначеність сфер відповідальності;
– створення умов для професійного спілкування, обміну досвідом;
– забезпечення можливостей отримання консультації зі складних
питань;
– забезпечення доступності керівника;
– зниження стресу у самого керівника;
– підвищення професійної компетентності;
– забезпечення успішної адаптації новачків;
– заходи з об’єднання команди;
– забезпечення мотивації персоналу;
– справедливу оцінку роботи;
– доступність потрібних для роботи матеріальних та інформаційних
ресурсів;
– боротьба з шкідливими звичками.
4. Методи та засоби попередження і контролю негативних
психічних станів особистості
Зростання злочинності, насильства, конфліктності в нашому суспільстві викликає необхідність в спрямуванні зусиль на розробку адекватних
психолого-педагогічних засобів корекції та профілактики негативних
станів працівників, які задіяні у видах діяльності по протидії та нейтралізації негативних соціальних явищ.
Серед заходів, направлених на забезпечення високої ефективності збереження психічного здоров’я громадян, велике значення належить систе-
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мі надання психологічної допомоги особам, що перенесли психотравмуючий стрес. Психологічна допомога розуміється як область, орієнтована
на підвищення соціально-психологічної компетентності людей, надання
психологічної підтримки і допомоги як окремій людині, так і групі. Зміст
психологічної допомоги полягає в меті взаємодії психолога з клієнтом.
Зміст психологічної допомоги може бути представлений таким чином:
– психодіагностика (надання допомоги через повідомлення об’єк
тивної інформації);
– психологічна корекція (організований вплив на клієнта з метою
забезпечення його повноцінного розвитку і функціонування, припускає зміну показників його активності);
– психологічне консультування (вид психологічної допомоги, що полягає в забезпеченні людини продуктивною інформацією в конкретних обставинах її життя, в пошуку виходу з проблемної ситуації);
– психотерапія (вид психологічної допомоги при вирішенні проблем або утруднень психологічного характеру).
Інші види психологічної допомоги: психотерапевтичне навчання (застосовується при навчанні батьків роботі з дітьми), сумісна допомога (здійснюється подружжям після психотерапевтичного навчання), самодопомога.
Термінова психотерапія — вид психологічної допомоги, яка проводиться в найближчий час після отримання людиною психічної травми
з метою відновлення психічної рівноваги і недопущення дезадаптивної
реорганізації особи. Вона має на меті надання оперативної психологічної допомоги, як правило, в безпосередній близькості до району дій
стресора, стихійних лих, надзвичайних подій, при звільненні заручника
тощо. Психотерапія розрахована на короткий термін; вид психологічної
допомоги, який застосовується до осіб, у яких відстрочені реакції на психотравмуючий стрес не набули хронічної форми. Основним завданням
термінової психотерапії є допомога людині в поверненні до нормального процесу відновлення після травматичної події.
Раціональна психотерапія — метод, в якому використовується здатність людини проводити зіставлення, робити висновки, доводити їх обґрунтованість. Цим методом психотерапевт впливає на спотворені уявлення пацієнта, які створюють додаткове джерело емоційних переживань. Основними
напрямами дії вважаються: зняття невизначеності, корекція суперечності, непослідовність в уявленнях пацієнта, які перш за все стосуються його хвороби.
На зниження рівня емоційного напруження особистості може мати
вплив сміх. Ч. Мюллер і Е. Доннерштейн в результаті експериментальних
досліджень довели, що сміх може внести розрядку в найнапруженіших в
емоційному плані ситуаціях.
Було прослідковано, що добровільна допомога іншим приносить
користь не тільки тому, кому допомагають, а й тому, хто допомагає.
Одним із методів профілактики та корекції стресової напруги особистості є соціально-психологічний тренінг (СПТ), можливості якого описані в цілому ряді наукових публікацій. На відміну від традиційних
методів навчання, тренінг спрямований насамперед на розвиток осо-
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бистості в цілому, на формування ефективних комунікативних навичок,
засвоєння навичок міжособистісної взаємодії тощо. Найбільш суттєвим
результатом тренінгу повинно стати розуміння персоналом установ виконання покарань власних психологічних особливостей, причин, механізмів формування тривожності, ворожості, а також способів формування стійкої мотивації до саморозвитку позитивних соціальних навиків.
Соціально-психологічний тренінг базується на наступних підходах.
Моделювання — цей спосіб пропонує демонстрацію прикладів
адекватної поведінки особам, які не мають базових соціальних вмінь.
Його мета — усунення неадекватних емоційних реакцій, відпрацювання
вмінь соціального сприйняття, поглиблення самопізнання.
Рольові ігри. Суть методу полягає в програванні ролей, уявлянні
себе в ситуаціях, де необхідна реалізація базових умінь. Учасники тренінгу грають ролі, які дозволяють їм повністю виразити свої реальні почуття
і думки. Усвідомлення призводить до дії, а її виконання веде до розширеного усвідомлення самого себе і своїх можливостей.
Встановлення зворотного зв’язку. Цей механізм є однією із найважливіших складових власного «Я», важливою ланкою в пізнанні інших
людей та світу. Зворотний зв’язок може бути вербальним чи невербальним, оціночним чи безоціночним, загальним чи специфічним стосовно
поведінки особистості, емоційно забарвленим і нейтральним. Важливою
умовою продуктивності зворотного зв’язку є його невідкладність.
Проекція навичок з навчальної ситуації на реальні життєві ситуації.
В процесі спрямованого психологічного впливу відбувається відпрацювання нових прийомів і моделей поведінки (на основі змін в пізнавальній
сфері) і проектування їх на реальні життєві обставини.
Розширення сфери усвідомлення своїх проблем в процесі соціальнопсихологічного тренінгу відбувається за умов осмислення ситуації, мотивів поведінки, своєї ролі у виникненні різних ситуацій, більш глибоких
причин виникнення тих чи інших закономірностей, способів поведінки
та емоційних реакцій.
До поняття «емоційна реакція» входить вільний прояв власних емоцій:
розуміння і розкриття своїх проблем з відповідними їм переживаннями,
отримання емоційної підтримки, емоційну корекцію власних стосунків,
модифікацію способу переживань.
Розуміння свого «Я» в процесі соціально-психологічного тренінгу відбувається на декількох рівнях:
– усвідомлення учасником того, як його сприймають інші, яким він
виступає в міжособистісних ситуаціях («яким мене бачать інші?»);
– усвідомлення власних стратегій і тактик, які застосовуються в поведінці тривалий час («яким я сприймаю себе?»);
– усвідомлення мотивів, що лежать в основі того чи іншого стилю поведінки («чому я вчиняю саме так ?»);
– розуміння учасником того, як протягом його життя сформувались
відповідні способи поведінки («які глибинні причини лежать в
основі моєї поведінки?»).
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В основі програми СПТ лежить принцип поетапності розвитку групи,
його наступності і в більш глибокому розумінні кожним учасником самого себе, своєї психологічної сутності.
Емоційно-вольова саморегуляція особистості
Емоційно-вольова регуляція попереджує розумову та фізичну перевтому, сприяє зміцненню нервової системи і підвищенню стійкості психіки до негативних впливів.
Суть емоційно-вольової регуляції полягає в розвитку у персоналу
здатності до самостійного впливу на свої регулюючі психологічні і нервові механізми за допомогою конкретних вправ і прийомів.
Більшість вправ, націлених на контроль та корегування емоційновольової сфери супроводжуються прийомами аутогенного тренування, пов’язаними з тимчасовим розслабленням м’язів (релаксацією),
оскільки відомо, що тілесним проявом негативних емоцій є м’язове напруження. Уміння знижувати тонус м’язів допоможе попереджувати вибух проявів негативних емоцій. Приклади вправ аутогенного тренування наведені в додатку №4. Оволодіння засобами психічної саморегуляції
більш ефективно, ніж соціально-психологічний тренінг, впливає на зниження схильності до вербальної агресії, фрустрації.
Медитація — один із видів саморегуляції, метою якого є оволодіння
власною увагою та контроль над нею, для того щоб уміти концентруватися на вибраному предметі, а не бути жертвою обставин. Люди, які практикують медитацію, краще переживають стрес, а їхня нервова система
більш стабільна та стійка до зовнішніх подразників.
Нервово-м’язова релаксація (метод Джекобсона) — прогресивна м’язова релаксація, що досягається шляхом первинної напруги і
подальшого розслаблення м’язів. Процес формування здатності уловлювати напругу в м’язах і відчуття м’язового розслаблення, здійснювані за
допомогою концентрації уваги.
Методика десензитизації рухами очей (ДДГ). Вказана техніка базується на клінічних дослідженнях, що виявили перспективи в корекції травматичних спогадів. Основний компонент ДДГ — здійснення ритмічних рухів очима одночасно з процесом концентрації на травматичних спогадах.
Було помічено, що наявність у свідомості травматичних переживань завжди
супроводжується швидкими рухами очей, і якщо викликати їх за відсутності актуально усвідомлюваних негативних емоційних подій, тривожність
суб’єкта через травматичні спогади зникає або значно знижується.
Індивідуальне психологічне консультування як форма психокорекції негативних станів співробітників. Окрім тренінгових
занять, ефективною формою психокорекції є індивідуальне психологічне консультування, яке має за мету забезпечити безпосередню взаємодію
психолога з особистістю, що потребує психологічної допомоги.
Психологічне консультування в основному має форму «вертикального»,
тобто такого, в якому головною діючою особою є психолог-консультант.
Роль консультованого зводиться лише до формулювання проблеми, відповідей на запитання психолога та вислуховування його порад, тобто його
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позиція є відносно пасивною. Психологічно це не забезпечує його включеність в процес взаємодії, не викликає почуття відповідальності консультованого за реалізацію поради, яку йому дав психолог.
У процесі консультування діалог ведеться за чітко визначеними правилами. У ньому з’ясовується суб’єктивний сенс дій консультованого, а на
основі отриманих результатів формулюються варіанти рішення.
Особливе значення надається здатності людини прогнозувати свій
майбутній стан, виділяти його із предметних ситуацій оточуючого світу, що дає можливість інтеріоризувати внутрішні спонуки своїх вчинків,
мету, основи діяльності.
Консультативна діяльність будується таким чином, щоб консультований міг сам вибрати найбільш прийнятне для нього на даний момент вирішення проблеми, а також зміг в подальшому повторно проаналізувати
проблему і самостійно знайти шляхи її розв’язання.
Індивідуальне психологічне консультування на засадах співробітництва є результативною формою психокорекційної роботи із співробітниками установ виконання покарань, які мають проблеми з негативними
психічними станами в особливих умовах діяльності.
Рефреймінг (від англ. frame — переформовування) — переформовування внутрішніх психічних процесів людини, що дозволяють їй моделювати свою поведінку. В основі рефреймінгу лежать базові положення НЛП:
– будь-яка реакція на психотравмуючий стрес, будь-яка поведінка,
обумовлена цією реакцією, спочатку носять захисний характер і
тому корисні; шкідливими вони вважаються тільки тоді, коли використовуються в невідповідному контексті;
– у кожної людини своя суб’єктивна модель світу, яку можна змінити;
– кожна людина володіє прихованими ресурсами, що дозволяють змінити цю модель. Ресурс — сума невикористаних можливостей людини, що зберігаються як на свідомому, так і на підсвідомому рівні.
Рефреймінг — дуже потужний засіб, за допомогою якого, використовуючи приховані ресурси організму, можна змінити відношення людини
до її проблеми. Несподівана затримка вильоту літака по розкладу є прикрим непорозумінням для пасажирів, які вже на борту, і несподіваним
щастям для пасажирів, що запізнюються. У будь-якому випадку, щось, що
сприйняте як перевага або її відсутність, визначається рамкою, в якій воно
розуміється. Ефективний рефреймінг приводить до змін у досвіді.
Раціонально-емотивна терапія (А. Елліс) ґрунтується на положенні про те, що безпосередній вплив на емоційні наслідки роблять не активізуючі події нашого життя, а система переконань і уявлень. Завдання
РЕТ полягає в тому, щоб допомогти людині знайти здатність заперечити
свої ірраціональні уявлення і змінити їх, знайти нову життєву філософію,
звільнившись від ідеї самозвинувачення. Раціональні уявлення — думки,
що допомагають переживати доречні почуття і поводитися адекватно.
Особистісно-орієнтована психотерапія (Роджерс). Психологічна допомога в даному випадку ґрунтується на принципі, що тільки сама
людина відповідальна за всі емоції і почуття, які вона відчуває. Людина
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відповідальна за той вибір, який вона робить, і якщо вона вибирає бути
нещасною і жити у минулому, то це її право і її відповідальність. Основною метою даного виду психотерапії є зміна ставлення постраждалого
до факту наявності в його житті психотравмуючої ситуації.
Групова психотерапія — один з методів надання психологічної допомоги особам, що перенесли психотравмуючий стрес. Вона може охоплювати велику кількість людей і поступово активізувати здорові захисні механізми. Групова психотерапія допомагає полегшувати симптоматику, дозволяє
міняти ролі окремих членів групи і посилювати у них відчуття приналежності до групи за допомогою внутрішньогрупових взаємодій і емоційних
реакцій. Приналежність до категорії людей, які пережили схожі психотравми, підтримує людину. Група спонукає її до прояву емоцій і пригнічених відчуттів так, щоб вона могла зосередитися на дійсності і здійсненні своїх невідкладних потреб. Основна мета групової психотерапії — допомогти вербалізувати свої відчуття, навчити людей розуміти свої емоції і давати їм раду.
Ефективність групової психотерапії забезпечується трьома чинниками: розвитком позитивних стосунків між психологом і клієнтами, вільним проявом почуттів, можливістю детальнішого аналізу психологічних
проблем. Таким чином, дана форма психологічної допомоги є впорядкованим і злагодженим процесом, в якому психотерапевт створює рівноправні допоміжні відносини при взаємодії з клієнтом.
Система емоційно-вольової саморегуляції є ефективним засобом
психологічної підготовки та самовиховання, і повинна доповнювати
основні методи навчання та виховання службовців установ кримінальновиконавчої системи. Соціально-психологічний тренінг — важлива складова групової психокорекційної роботи із співробітниками установ виконання покарань. Певну ефективність має для окремих осіб індивідуальна психокорекційна робота психолога пенітенціарних установ щодо
зняття негативних психічних станів у співробітників.
Особисті методи регуляції психологічних станів особистості
Кожна людина може в міру можливостей сама подбати про своє
психологічне здоров’я та профілактику робочої стомлюваності. Досить
ефективною профілактикою стресів на робочому місці вважається техніка самомасажу, який можна робити і на роботі при відчутті втоми,
і вдома зранку, щоб прокинутись. Ця практика дозволяє підбадьоритись
або заспокоїтись. Основним правилом масажу є ряд погладжувальних рухів від периферії до центру, наприклад від зап’ястків до плечей. Масаж позитивно впливає на центральну нервову систему і покращує циркуляцію
лімфи. Інструкцію можна знайти в додатку №5.
Спираючись на досвід боротьби з професійним «вигоранням» і деформацією, наводимо список методів.
Профілактичні засоби на робочому місці:
– облаштування робочого місця, створення максимально можливих
комфортних умов;
– регулярне підвищення кваліфікації, навчання;
– обговорення важких робочих ситуацій з колегами;
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– дотримання режиму праці, відпочинку, харчування;
– визначення цілей і можливостей свого подальшого кар’єрного
зростання;
– зміна посади чи місця роботи (крайній випадок);
– пошук в рутинній роботі позитивних моментів;
– відпочинок відповідний до навантаження;
– відпустки.
Поза роботою:
– художня література (в тому числі і філософська);
– фільми, спектаклі;
– різні види мистецтв;
– перегляд гумористичних передач;
– приготування їжі;
– танці, йога, шейпінг;
– здорове харчування;
– різні види спорту, прогулянки; риболовля
– лазня-сауна;
– вечірки;
– перукарня, шопінг;
– відвідання психолога;
– спілкування з близькими та друзями;
– секс;
– пікніки, мандрівки;
– екстраординарні події;
– ремонт будинку;
– сон;
– хобі;
– медитація
Цей список можна продовжувати до нескінченності, адже у кожного
є свої власні зацікавлення і індивідуальні методи відпочинку. Нижче наведено також способи подолання напруги і складних ситуацій без емоційних втрат:
– покричати там, де ніхто не почує;
– побути на самоті;
– витрусити килим;
– розповісти близькій людині;
– поплакати, якщо сумно;
– написати листа з претензіями, але не відправляти;
– описати ситуацію на папері;
– побити подушку;
– зайнятись спортом;
– уявити щось смішне;
– помалювати;
– побубоніти;
– погуляти, інтенсивно походити, обдумуючи ситуацію;
– послухати спокійну музику тощо.
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