
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕНЬ Ірина Ігорівна 
 
 
 

УДК 616.993.19–07:[616.98:579.834.114]:616–036.22(477.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАНУЛОЦИТАРНИЙ АНАПЛАЗМОЗ ЛЮДИНИ:  

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТА АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ  
(НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ТА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ) 

 
 
 

14.01.13 – інфекційні хвороби 
 
 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня  
кандидата медичних наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Івано-Франківськ – 2019 



Дисертацією є рукопис.  

Робота виконана у Науково-дослідному інституті епідеміології та гігієни 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

 

Науковий керівник: кандидат медичних наук, 

старший науковий 

співробітник  

ЛОЗИНСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 

Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни 

Львівського національного медичного  

університету імені Данила Галицького МОЗ України, 

завідувач лабораторії трансмісивних вірусних інфекцій, 

 

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, академік НАМН України  

АНДРЕЙЧИН МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ 

Тернопільський національний медичний університет  

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 

завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією,   

шкірними та венеричними хворобами, 

 

доктор медичних наук, професор  

МАЛИЙ ВАСИЛЬ ПАНТЕЛЕЙОВИЧ 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

МОЗ України,  

завідувач кафедри інфекційних хвороб 
 
 
 
 
 

 

Захист відбудеться «31» жовтня 2019 р. о 13 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 20.601.03. в Івано-Франківському національному 

медичному університеті МОЗ України за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 2. 
 
 

 

З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Івано-

Франківського   національного   медичного  університету  МОЗ України (76018,  

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2). 

 

Автореферат розісланий «30» вересня 2019 р. 

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради К.20.601.03, 

кандидат медичних наук, доцент      О.Є. Кондрин 

 
 

 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
Актуальність проблеми. Гранулоцитарний анаплазмоз людини (ГАЛ), 

який до 2004 року був відомий під назвою гранулоцитарний ерліхіоз людини, 

відповідно до сучасних уявлень, – гостра зоонозна трансмісивна хвороба, що 

передається іксодовими кліщами (J. S. Bakken, J. S. Dumler, 2015; С. І. Климнюк 

та ін., 2017; В. П. Малий, Н. В. Шепилєва, 2013; Э. И. Коренберг та ін., 2013; М. 

А. Андрейчин та ін., 2018; E. Sanchez et al., 2016). Збудником інфекції є 

Anaplasma phagocytophilum (A. phagocytophilla) з роду Anaplasma родини 

Anaplasmataceae. Для цієї хвороби властивий широкий спектр клінічних проявів 

за відсутності характерних симптомів і високий ризик розвитку ускладнень (J. S. 

Dumler, 2012). Летальність у Європі становить 1-3 %, навіть за умов ранньої 

діагностики і своєчасного лікування, та досягає 7-10 % у США (J. S. Bakken et 

al., 2012; A. A. Weil et al., 2012).  

Актуальність вивчення ГАЛ для багатьох країн Європи та Північної 

Америки визначається широким розповсюдженням і значною захворюваністю 

населення, що обумовлює високу частоту тимчасової втрати працездатності та 

завдає соціальних збитків. Сьогодні за цими показниками ГАЛ займає третє 

місце після Лайм-бореліозу (ЛБ) та кліщового вірусного енцефаліту (КВЕ) серед 

кліщових зоонозів (Th. Dugat et al., 2015; Н. О. Виноград та ін., 2014; F. A. Atif, 

2016) майже у всіх європейських країнах, у тому числі тих, які межують з 

Україною (W. Kmieciak et al., 2016; I. A. Matei et al., 2015; S. Szekeres et al., 2015; 

L. D. Shchuchinova, 2013; O. Katargina et al., 2012; K. Łabuzek et al., 2014).  
Незважаючи на лабораторне підтвердження випадків ГАЛ серед хворих із 

підозрою на природно-осередкові захворювання у семи областях (Волинська, 

Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Полтавська, Рівненська, Черкаська) (Г. 

В. Білецька та ін., 2007), теоретичні та практичні аспекти проблеми ГАЛ в 

Україні залишаються недостатньо вивченими, а для спеціалістів практичної 

медицини ця інфекційна хвороба все ще у ранзі «невідомих» або «нових».  
В Україні не проводилися дослідження щодо клініко-лабораторних 

проявів ГАЛ із визначенням їх регіональних особливостей на достатньому 

клінічному матеріалі, необхідних для раннього виявлення хвороби та проведення 

раціонального лікування. Неспецифічні клінічні симптоми, які характерні для 

захворювання на ранній стадії, загроза розвитку поліорганної недостатності та 

ураження нервової системи зумовлюють потребу обов'язкової лабораторної 

верифікації даної хвороби. Існують ризики виникнення поєднаних інфекцій (S. 

Stuen et al., 2013) внаслідок можливої циркуляції кількох видів збудників (вірусу 

кліщового енцефаліту, борелій та анаплазм) в організмі кліща  
й існування в Європі та Україні осередків поєднаних кліщових інфекцій (G. 

Baneth, 2014; Л. Я. Федонюк та ін., 2018). Тому важливим напрямком роботи є 

вдосконалення і впровадження диференційної лабораторної діагностики ГАЛ у 

закладах та установах охорони здоров’я України.  
Зв’язок   роботи   з   науковими   програмами,   планами,   темами.  

Дисертаційна робота виконувалася у рамках НДР, що здійснювались у 

лабораторії   трансмісивних   вірусних  інфекцій   Науково-дослідного інституту 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchez%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27115378
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Weil%20AA%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dugat%20T%5Bauth%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kmieciak%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27044720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matei%20IA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25838178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szekeres%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25468763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shchuchinova%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25924278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Katargina%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Å�abuzek%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24868903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baneth%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24846527
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епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, і є фрагментом НДР зазначеної лабораторії «Вивчити 

закономірності циркуляції збудників особливо небезпечних природно-

вогнищевих інфекцій в Україні» (№ держреєстрації 0102U007148), що 

виконувалась у 2007-2011 рр., «Розробити методологічні підходи до 

диференційної діагностики кліщових мікст-інфекцій у поєднаних природних 

вогнищах» (№ держреєстрації 0112U000004), що виконувалась у 2012-2014 рр., 

та «Вивчення еволюції природних вогнищ гарячки Західного Нілу та інших 

особливо небезпечних трансмісивних емерджентних і реемерджентних інфекцій 

у сучасній екологічній ситуації та оптимізація епідеміологічного нагляду» (№ 

держреєстрації 0115U002141), що виконувалась у 2015-2017 рр., за участю 

автора як відповідального виконавця.  

Мета дослідження – підвищити ефективність ранньої діагностики та 

розробити критерії ймовірного діагнозу гранулоцитарного анаплазмозу людини 

за результатами комплексних клінічних, лабораторно-інструментальних та 

епідеміологічних досліджень на території Львівської та Волинської областей.  

Завдання дослідження:  

1. Визначити епідеміологічні особливості гранулоцитарного анаплазмозу 

людини, складові елементи природного осередка та його активність за рівнем 

серопозитивного прошарку до збудника гранулоцитарного анаплазмозу людини 

серед сукупного населення, визначити ендемічні зони у Львівській та Волинській 

областях з потенційним ризиком зараження цією інфекцією. 

 

2. Встановити частку лабораторно підтверджених випадків 

гранулоцитарного анаплазмозу людини у структурі захворюваності природно-

осередковими інфекціями та серед гострих гарячкових хвороб у сезон активності 
кліщів.  

3. Охарактеризувати особливості клінічних проявів гранулоцитарного 

анаплазмозу людини, що перебігає у вигляді моноінфекції, та виявити найбільш 

інформативні клініко-лабораторні показники для діагностики цієї інфекції в 

поєднанні з Лайм-бореліозом.  
4. Оцінити значимість окремих лабораторних показників для діагностики 

гранулоцитарного анаплазмозу людини, розробити алгоритм підтверджуючих 

діагностичних досліджень та оцінити діагностичну ефективність методу 

мікроскопії.  
5. На основі клініко-лабораторних та епідеміологічних досліджень 

розробити багатофакторну модель для постановки ймовірного діагнозу 
гранулоцитарного анаплазмозу людини.  

Об’єкт дослідження: гранулоцитарний анаплазмоз людини.  
Предмет дослідження: клінічні прояви ГАЛ, результати лабораторних 

досліджень, аналіз медичних карт стаціонарних хворих; карт епідобстежень 

осередків інфекційного захворювання, офіційних даних про захворюваність 

населення на інфекційні хвороби (інформаційні листи Центру громадського 

здоров'я     МОЗ    України),    дослідження    сукупного    населення,   складових  
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компонентів паразитарної системи ГАЛ (іксодових кліщів, дрібних ссавців – 
мишоподібних гризунів та комахоїдних).  

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи 

використовувалися клінічні, біохімічні, імунологічні, молекулярно-генетичні, 

мікробіологічний (метод мікроскопії), епідеміологічні, статистичні методи 

дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів. На території Львівської та 

Волинської областей виявлено ГАЛ у людей та вперше встановлено частку 

лабораторно підтверджених випадків ГАЛ у структурі захворюваності на 

інфекційні хвороби, яка становила (35,1±4,5) % серед пацієнтів з діагнозом 

«гарячка нез'ясованої етіології» в сезон активності кліщів.  

Доповнено наукові дані про основний спектр клінічних симптомів ГАЛ у 

зазначеному регіоні України. Надано характеристику і частоту клініко-

лабораторних синдромів ГАЛ: гепатит, нефрит, лейкопенія. Визначено клініко-

лабораторні ознаки мікст-інфекцій ГАЛ з ЛБ і КВЕ.  

На підставі виявленого спектру клінічних проявів ГАЛ та з'ясування їх 

діагностичного значення, вперше розроблено багатофакторну модель для 

постановки ймовірного діагнозу.  

Розширено наукові відомості про серопозитивний прошарок сукупного 

населення щодо анаплазм на різних ландшафтно-географічних територіях двох 

областей західного регіону країни, визначено основні території та групи ризику 

щодо інфікування ГАЛ. Встановлено вищий ризик інфікування анаплазмами у 

лісовій зоні регіону, ніж у лісостеповій та українських Карпатах.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено триступеневий 

алгоритм підтвердження діагнозу ГАЛ з чіткими критеріями «підозрілого», 

«ймовірного» та «підтвердженого» випадку. Вдосконалено та проведено валідацію 

методу мікроскопії мазка периферичної крові для виявлення збудника ГАЛ у ранні 

терміни захворювання, що розширює спектр доступних діагностичних обстежень з 

можливістю подальшого впровадження у практику охорони здоров'я. Встановлено 

оптимальний термін застосування методу мікроскопії (протягом 7 днів від початку 

захворювання) для експрес-діагностики ГАЛ. Запропоновано використання 

мікроскопа з двома об'єктивами 40х та 100х при масляній імерсії для підвищення 

специфічності методу (Патент України № 106487, МПК G01N 33/48. Опуб. 

25.04.2016. Бюл. № 8.).  

Запропоновано алгоритм проведення диференційної діагностики 

природно-осередкових трансмісивних інфекційних хвороб, який включає 

покрокове обстеження хворих, залежно від термінів звертання до лікаря від 

моменту присмоктування кліща.  

Запропоновані способи диференційної діагностики та профілактики ГАЛ  

у західному регіоні України, які викладені у розроблених науково-методичних, 

інструктивних матеріалах: Методичні рекомендації «Епідеміологія, клініка, 

лабораторна діагностика та профілактика гранулоцитарного анаплазмозу 

людини»; Методичні рекомендації «Неспецифічна профілактика трансмісивних 

природно-вогнищевих  інфекцій,  що передаються  іксодовими  кліщами»; Атлас 
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«Природно-вогнищеві захворювання, що передаються іксодовими кліщами, у 

західному регіоні України»; 4 інформаційні листи, 2 нововведення, 1 патент на 

корисну модель, 1 пам’ятка для населення.  

Результати, отримані при виконанні дисертаційної роботи, впроваджено в 

роботу ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України» та ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ 

України». Теоретичні аспекти наукової роботи використовуються у навчальному 

процесі Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, Львівського національного університету імені Івана Франка та 

Запорізького національного університету, Львівського медичного інституту, 

Донецького медичного університету імені М. Горького, ДУ «Кримський 

державний медичний університет імені С. І. Георгієвського», Харківської 

медичної академії післядипломної освіти.  

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг досліджень виконано 

особисто автором: патентно-інформаційний пошук та аналіз наукової літератури 

з проблеми ГАЛ; участь у зборі матеріалу, підборі хворих. Автор здійснила 

клініко-лабораторні, мікробіологічні, імунологічні та молекулярно-генетичні 

дослідження матеріалу (зразки сироваток крові людей, дрібних ссавців, а також 

кліщів), аналіз і узагальнення отриманих даних. Проведено аналіз лабораторно 

підтверджених випадків захворювання ГАЛ у Львівській та Волинській областях 

за період 2007-2014 рр., з´ясовані епідеміологічні особливості захворювання у 

регіоні; проаналізовано клінічні прояви ГАЛ у хворих. Дисертант здійснила 

систематизацію та статистичну обробку отриманих даних, а також написала 

розділи дисертації, підготувала (в т. ч. у співавторстві) наукові публікації у 

зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях. Висновки та практичні 

рекомендації сформульовані автором разом з науковим керівником.  

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи представлені 
на науково-практичних конференціях з міжнародною участю “Сучасні проблеми 
епідеміології, мікробіології та гігієни” (Львів, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016), ХІІІ та ХІV Міжнародному медичному конгресі студентів та 
молодих вчених (Тернопіль, 2009, 2010), International Conference on Emerging 

Infectious Diseases (Atlanta, GA, USA, 2010), науковій конференції 
«Neuroinfekcji» (Białystok, Polska, 2011), Всеукраїнській науково-практичній 
конференції інфекціоністів «Природно-осередкові інфекції» (Ужгород, 2012), 

науково-практичній конференції «Довкілля і здоров'я» (Тернопіль, 2013), Євро-
Азійському конгресі з інфекційних захворювань «Актуальные вопросы 

инфекционной патологии» (Витебск, 2014), Науковому форумі і семінарі з 
рецензування та відбору наукових робіт за підтримки ПЗСБД (Київ, 2016, 2017, 

2018), 16
th

 Annual Conference International Society for Disease Surveillance 

(Orlando, USA, 2018).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 51 наукову працю: 6 

статей у виданнях, затверджених МОН України, 1 – в міжнародному журналі,  2  

– в  наукових  журналах,  38 тез  у матеріалах науково-практичних конференцій, 
методичних рекомендацій – 2, 1 атлас. Отримано 1 патент на корисну модель. 
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Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 201 

сторінці основного тексту та складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу 

та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел літератури. Бібліографічний покажчик містить 268 

джерел літератури, з яких 86 – кирилицею, 182 – латиницею. Дисертацію 

ілюстровано 31 таблицею та 20 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

Матеріали та методи дослідження. Для виявлення ГАЛ обстежено 498 

хворих із підозрою на кліщові інфекційні хвороби з різними клінічними 

проявами, які знаходилися на стаціонарному або амбулаторному лікуванні у 

2007-2014 рр. у КЗ ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» та 

Волинській обласній інфекційній лікарні, із них ГАЛ лабораторно підтверджено 

у 60 хворих. Ретроспективний клініко-епідеміологічний аналіз пацієнтів з ГАЛ 

проведений на основі клінічних даних медичних карт стаціонарного хворого 

(форма № 003/о) та епідеміологічних даних карт епідеміологічного обстеження 

осередка інфекційного захворювання (форма № 357/о).  

Серед пацієнтів з ГАЛ розподіл за статтю включав 31 чоловіка та 29 жінок. 

Вік хворих коливався від 16 до 72 років і в середньому становив (44,9±1,88) 

років: для жінок – (49,2±2,51) років, а для чоловіків – (40,9±2,61) років.  

Для відбору пацієнтів використовували наступні клінічні критерії: 

гіпертермія та явища інтоксикації, ознаки ураження печінки (збільшення 

печінки, іктеричність склер, підвищення активності печінкових ферментів), 

зміни в загальному аналізі крові (лейкопенія, зрушення лейкоцитарної формули 

вліво, тромбоцитопенія), епідеміологічні критерії (присмоктування кліща або 

перебування на ендемічній щодо природно-осередкових інфекцій території, в 

лісі, на дачі, в парку тощо).  

Клініко-лабораторні обстеження хворих проводили за загальноприйнятою 

методикою, що включала дані зібраних скарг і анамнезу, об'єктивних обстежень, 

результатів лабораторного (загальний і біохімічний аналіз крові, загальний 

аналіз сечі) та інструментального дослідження (рентгенографія органів грудної 

клітки, ультразвукове дослідження внутрішніх органів).  

Для підтвердження діагнозу ГАЛ сироватки крові 498 хворих були 

протестовані методом ІФА на наявність антитіл (Ig G) до збудника ГАЛ у 

діагностичних титрах (>1:100), застосовували тест-системи ООО «Омникс» 

(РФ). Методом мікроскопії 235 мазків периферичної крові, забарвлених за 

Романовським-Гімзою, визначали наявність морул (скупчення анаплазм) у 

гранулоцитах крові хворих. На другому етапі підтвердження діагнозу для 

визначення ДНК збудника ГАЛ у біологічному матеріалі використовували тест-

системи «Ампли-ГАЧ» ООО «Омникс» (РФ). 
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Для виявлення кліщових мікст-інфекцій серед хворих, з 498 пацієнтів 

одночасно  методом  ІФА  на  наявність антитіл  до  B. burgdorferi  і                                    

A. phagocytophilum було обстежено 452 особи, на наявність антитіл до збудників 

ГАЛ, ЛБ та КВЕ – 211 осіб.  

Серологічні та молекулярно-генетичні дослідження проводилися протягом 

2007 – 2014 рр. на базі лабораторії трансмісивних вірусних інфекцій Науково-

дослідного інституту епідеміології та гігієни Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.   

Із 60 хворих на ГАЛ у 30 лабораторно підтверджена моноінфекція ГАЛ (1-

ша група), у 28 хворих встановлена мікст-інфекція ГАЛ-ЛБ: з них у 21 – ГАЛ та 

ЛБ у локалізованій стадії (2-га група) та у 7 пацієнтів ГАЛ та ЛБ у дисемінованій 

стадії (3-тя група). У 2 хворих виявлена мікст-інфекція ГАЛ та кліщовий 

вірусний енцефаліт.  

У групу порівняння входили здорові особи, претенденти на донорство, які 

по віку і статі не відрізнялись від хворих на ГАЛ. Вони були обстежені на 

наявність маркерів ВІЛ ½, вірусних гепатитів В і С, сифілісу та антитіла Ig G до  
A. phagocytophilum в ІФА.  

Виявлення та вивчення стану природних осередків ГАЛ проводили на 

основі оцінки показників серопозитивності щодо збудника ГАЛ серед сукупного 

населення та даних про видовий склад, індексів домінування окремих видів 

іксодових кліщів і дрібних ссавців, природну зараженість анаплазмами 

іксодових кліщів та дрібних ссавців.  

Рівень серопозитивності щодо збудника ГАЛ визначали за допомогою 

ІФА. Було обстежено на наявність антитіл Ig G до A. phagocytophilum 1084 

сироватки крові осіб, які постійно проживали у 11 з 16 районів Волинської та 17 

з 20 районів Львівської областей у 3-ох ландшафтно-географічних зонах. Вибірка 

включала 504 (46,5 %) жінок і 580 (53,6 %) чоловіків. Віковий діапазон коливався 

від 16 до 70 років. Середній вік представників цієї групи склав (49,83±3,25) років. 

Для проведення досліджень використано когортний метод, формування груп 

обстежених проводилося шляхом випадкової вибірки.  

Для оцінки природної зараженості анаплазмами іксодових кліщів і дрібних 

ссавців було досліджено 3210 екземплярів (190 пулів) кліщів I. ricinus і 1920 

екземплярів (176 пулів) кліщів D. reticulatus та органи (серце, печінка, селезінка) 

463 екземплярів семи видів мишоподібних гризунів. Матеріал був зібраний на 

території Львівської та Волинської областей у зонах: лісовій (Українського 

Полісся) (16 районів), Лісостепу (12 районів) та українських Карпат (5 районів). 

Кліщі та гризуни були відловлені у стаціонарних точках, визначених 

багаторічним моніторингом за природно-осередковими інфекціями та 

враховуючи райони обстеження сукупного населення. Дослідження кліщів і 

дрібних ссавців на наявність ДНК збудників кліщових інфекцій здійснювали 

методом ПЛР у реальному часі.  

Для наукового аналізу випадків ГАЛ на кожного хворого у програмі Epi 

Info 7.1.1.14 створено електронну карту (анкету) для збору клініко-   

лабораторних     даних.      Обробку   статистичного   матеріалу   проводили     за                                                                          
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загальноприйнятими методами варіаційної статистики на персональному 

комп’ютері з використанням стандартного пакета прикладних програм Microsoft 

Office (Microsoft Еxcel 2007) та за допомогою пакету програм “STATISTICA FOR 

WINDOWS 6.0” (Statsoft, USA). Показники подавали як середнє арифметичне зі 

стандартним відхиленням (M±m). Для виявлення статистичної значущості 

різниці показників між підгрупами застосовували непараметричний U-критерій 

Манна–Вітні, як такий, що є невибагливим до правильності розподілу у вибірці. 

Для оцінки значущості зв'язку між двома сукупностями використовували 

розрахунок коефіцієнта кореляції рангів Спірмена.  

При побудові моделі для визначення ймовірного діагнозу ГАЛ, залежно від 

наявності діагностичних ознак, було використано логістичну регресію. 

Розрахунки проводились у програмі PSPP v.1.0.1. Особливу подяку висловлюємо 

доц. Т. Г. Гутору за допомогу у проведенні статистичної обробки результатів 

дослідження.  

Результати власних досліджень та їх обговорення. На підставі 

епідеміологічного аналізу основних показників до території з максимальним 

ризиком зараження ГАЛ віднесена лісова зона. Доведена вища інтенсивність 

епідемічного процесу в лісовій та лісостеповій зонах порівняно зі зоною 

українських Карпат (p<0,05). А саме: ДНК анаплазм була виявлена в організмі 

28 мишоподібних гризунів – (12,6±2,2) % у лісовій зоні, 12 – (6,3±1,7) % у 

лісостеповій та 3 – (6,1±1,1) % у зоні українських Карпат. Циркуляція                         

(і резервація) анаплазм здійснювалася за участю семи видів дрібних ссавців 

родин Rodentia та Insectіvora, чотири з яких (мишак лісовий, мишак 

жовтогрудий, нориця руда, полівка польова) відомі в Європі як головні господарі 

A. phagocytophilum. Встановлено частішу зараженість кліщів у лісовій зоні – 

(3,32±0,3) % порівняно з лісостеповою – (2,14±0,4) % та зоною українських 

Карпат – (0,87±0,4) % (р<0,05). Доведено частішу зараженість анаплазмами 

кліщів I. ricinus порівняно з D. reticulatus (р<0,001). За величиною серологічно 

позитивного прошарку щодо збудника ГАЛ більший ризик інфікування існував 

на території лісової зони, ніж у лісостепу та українських Карпатах (p<0,05). Цей 

показник у середньому становив (11,2±1,0) %, що є свідченням ендемічності, 

високої активності та потенційної епідемічної небезпеки осередків ГАЛ у 

Волинській та Львівській областях. Також підтверджено тенденцію до зростання 

захворюваності на ГАЛ за інтенсивним показником.  

До основних епідеміологічних особливостей ГАЛ на обстеженій території 

належать сезонність (весняно-літньо-осіння) та значна тривалість епідемічного 

сезону (до 7-8 місяців), яка підтримується за рахунок полівекторних осередків.  

У більшості пацієнтів – 20 (66,7 %) захворювання маніфестувало в період із 

травня до серпня з максимальними показниками у липні – 16 (33,3 %). Виявлена 

значна урбанізація осередків ГАЛ: у (66,7±6,1) % інфікування людей збудниками 

ГАЛ відбулося на території великих і малих міст як під час роботи на 

присадибних    чи    дачних    ділянках,   розташованих   поблизу  лісу,  так   і   на 
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території самих міст у місцях відпочинку – в скверах, парках, лісосмугах, на 
шкільних стадіонах.  

Серед постраждалих від нападу кліщів частка серопозитивних щодо                      

A. рhagocytophilum осіб склала (17,1±2,4) %, що вкладається у діапазон 

показників в інших європейських країнах (8–28 %), у структурі пацієнтів із 

гарячками нез'ясованої етіології в сезон активності кліщів – (35,1±4,5) %, що 

відповідає другому після ЛБ місцю та привертає увагу на важливе значення 

анаплазмозу в регіональній інфекційній патології (рис. 1).  

 

Групи обстежених Виявлено осіб з АТ (IgG) до 
 

   анаплазм 
 

  

Всього обстежено 60 

  
 

    
 

  498 хворих, з них: (12,0 ±1,5) %   
 

  з присмоктуванням 41   
 

  кліща – 240 (17,1±2,4) %   
 

  з гарячкою – 114 40   
 

   (35,1±4,5) %   
  

 

Рис. 1 – Частка випадків ГАЛ серед окремих обстежених груп хворих 

 

Аналіз розподілу хворих за статтю та віком показав, що при моноінфекції 

ГАЛ чоловіків було незначно більше (51,7 %), ніж жінок (48,3 %) і переважали 

особи працездатного віку, 2/3 всіх пацієнтів склали особи віком від 31 до 60 

років. При мікст-інфекції ГАЛ-ЛБ чисельно переважали особи, які належали до 

вікової групи 51-60 років – (42,9 %) пацієнтів та жінки (60,7 %), у порівнянні з 

чоловіками (39,3 %).  

За наявності моноінфекції ГАЛ у 85,7 % хворих були прояви загально-
інфекційного синдрому. Переважали хворі з середньою тяжкістю захворювання  

– 25 (83,3±4,8) %, легка форма спостерігалась у 5 (16,7±4,8) % пацієнтів (p<0,05). 

Гарячковий період тривав від 3 до 10 діб, у середньому (3,9±0,29) доби.  

Ураження печінки встановлено у 15 (50,0 %) пацієнтів: у 7 (23,3 %) 

спостерігалась іктеричність склер та шкіри, у 4 (13,3 %) – потемніння сечі. При 

подальшому обстежені у 13 (43,3 %) з них виявлено збільшення печінки. 

Гіпербілірубінемію мали 11 ((36,7±8,8) %) хворих, тоді як у групі порівняння – 

лише у (2±0,9) % (p<0,001) (табл. 1).  

Підвищення активності лужної фосфатази та показника тимолової проби 

встановлено у 10 – (33,3±8,7) % пацієнтів, що вище відповідних показників у 

групі порівняння – (2±0,9) % (p<0,001). 



9 
 

Таблиця 1 – Порівняння даних біохімічного аналізу крові у хворих на  

ГАЛ і в групі порівняння       

 Хворі на ГАЛ Група порівняння 

Біохімічний показник  (n=30)  (n=50) 

 абс. число (M±m) % абс. число (M±m)% 

Гіпербілірубінемія 11  36,7±8,8* 1  2±0,9 

Підвищення активності АлАТ 11  36,7±8,8** 4  8±3,8 

Підвищення активності 10  33,3±8,7* 1  2±0,9 

лужної фосфатази       

Підвищення показника 10  33,3±8,7* 1  2±0,9 

тимолової проби        

Примітка. * – p<0,001, ** – p<0,01 – достовірність різниці між показниками 

хворих на ГАЛ та групи порівняння 

 

Ще одним важливим проявом моноінфекції ГАЛ є ураження нирок. Про 

наявність нефропатії у гострий період захворювання свідчить підвищення рівня 

сечовини (8,3-9,4 ммоль/л) та креатиніну (120-138 ммоль/л)  у  крові  5  пацієнтів  

– (16,7±6,8) %, тоді  як  у  групі  порівняння – (2±0,9) %  (p<0,01).   У 3-х               

((10,0±5,5) %) пацієнтів у сечі виявлено білок, а у 10 ((33,3±8,6) %) – епітеліальні 

клітини понад 10 в полі зору, що перевищувало нормальні показники. Функція 

нирок відновилася після призначення антибіотикотерапії.  

Специфічну дію A. phagocytophilum на клітини крові підтверджують зміни 

у лейкоцитарній формулі всіх пацієнтів з моноінфекцією ГАЛ. Найчастіше у 

загальному аналізі крові було виявлено лейкопенію – у (70,0±8,4) %, лімфопенію 

– у (60,0±8,8) % хворих та зрушення лейкоцитарної формули вліво  

– у (83,3±6,8) %. Відповідно у групі порівняння лейкопенію та лімфопенію 

встановлено у (2±0,9) %, зрушення лейкоцитарної формули вліво – у (4±2,7) % 

осіб (p<0,001). Суттєво рідше знайдено лейкоцитоз – лише у (13,3±6,2) %, хворих 

та підвищення ШОЕ – у (30,0±8,4) % хворих (p<0,01) (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Порівняння показників загального аналізу крові у хворих на 

ГАЛ і здорових осіб (група порівняння)  

 Хворі на ГАЛ Група порівняння 

Показник (n=30) (n=50) 

 абс. число (M±m) % абс. число (M±m) % 

Анемія 2 6,7±4,5 1 2±0,9 

Лейкопенія 21 70,0±8,4* 1 2±0,9 

Лейкоцитоз 4 13,3±6,2 2 4±2,7 

Зрушення лейкоцитарної 25 83,3±6,8* 2 4±2,7 

формули вліво     

Лімфопенія 18 60,0±8,9* 1 2±0,9 

Тромбоцитопенія 2 6,7±4,5 0 0 
 

Примітка. * – p<0,001, ** – p<0,01 – достовірність різниці між показниками 
обстежених хворих на ГАЛ та групою порівняння 
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Виявлено 28 ((46,7±6,4) %) хворих з мікст-інфекцією ГАЛ-ЛБ: у 21 

пацієнта ((35,0±6,1) %) ГАЛ із ЛБ у стадії локалізованої інфекції та у 7-ми 

((11,7±4,1) %) – ГАЛ з ЛБ у дисемінованій стадії.  

Порівняльне вивчення клінічних проявів у хворих з мікст-інфекцією ГАЛ  

і ЛБ у стадії локалізованої інфекції (2-га група – 21 хворий) та моноінфекцією 

ГАЛ (1-ша група – 30 хворих) виявило ряд відмінностей (табл. 3).  
Серед випадків ГАЛ-ЛБ у локалізованій стадії спостерігався менш 

виражений інтоксикаційний синдром (p<0,05), рідше відмічались ураження 

печінки з підвищенням концентрації білірубіну та активності АлАТ і лейкопенія 

(p<0,001), не зафіксовано порушень з боку нирок. 
 

Таблиця 3 – Частота клінічних проявів моноінфекції ГАЛ і мікст-інфекції 
ГАЛ-ЛБ у стадії локалізованої інфекції  

Показник  Частка проявів (%) 

  Моноінфекція ГАЛ Мікст-інфекція 

  (n=30) ГАЛ-ЛБ (n=21) 

  абс. число / абс. число / 

  (M±m) % (M±m) % 

Гарячка:     

 відсутня 4 / 13,3±6,2* 8 / 38,1±9,1 

 субфебрильна 8 / 26,7±8,1 7 / 33,3±8,9 

 фебрильна 18 / 60,0±8,9* 6 / 28,6±8,5 

Озноб 16 / 53,3±9,1* 4 / 19,0±7,4 

Загальна слабкість 14 / 46,6±9,1 7 / 33,3±8,9 

Біль голови 11 / 36,7±8,8 5 / 23,8±8,0 

Міальгії 7 / 23,3±7,7 2 / 9,5±5,5 

Артралгії 4 / 13,3±6,2 5 / 23,8±8,0 

Брадикардія 4 / 13,3±6,2 1 / 4,8±4,0 

Мігруюча еритема  0 18 / 85,7±6,6 

Фарингіт 7 / 23,3±7,7 4 / 19,0±7,4 

Аускультативно порушене дихання 12 / 40,0±8,9* 3 / 14,3±6,6 

Зміни на оглядовій Rtg ОГК 8 / 26,7±8,1 2 / 9,5±5,5 

Субіктеричність шкіри та склер 7 / 23,3±7,7  0 

Збільшення печінки 13 / 43,3±9,0 7 / 33,3±8,9 

Підвищення рівня білірубіну 11 / 36,7±8,8* 2 / 9,5±5,5 

Підвищення активності АлАТ 11 / 36,7±8,8* 2 / 9,5±5,5 

Лейкоцитоз 4 / 13,3±6,2* 10 / 47,6±9,4 

Лейкопенія 21 / 70,0±8,4** 4 / 19,0±7,4 
 

Примітка. * – p<0,05, ** – p<0,001 – достовірність різниці між показниками 

хворих з моноінфекцією ГАЛ і з поєднанням ГАЛ і ЛБ 
 

Переважали симптоми ЛБ – висока частота МЕ, яка була виявлена у 

(85,7±6,6 %) пацієнтів з мікст-інфекцією ГАЛ і ЛБ.  

Встановлено важчий перебіг поєднаної інфекції ГАЛ з ЛБ у стадії 
дисемінації   з   ураженням    нервової    системи    у    вигляді    загальномозкової 
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симптоматики (помірний біль голови, запаморочення, парестезії та тремор 

верхніх кінцівок), опорно-рухового  апарату у вигляді артриту та МЕ у трьох 

(42,3 %) пацієнтів, із збільшенням печінки та підвищенням концентрації 

білірубіну й активності АлАТ у двох (28,6 %) хворих, змінами в загальному 

аналізі крові – лейкоцитоз (42,8 %) і лейкопенія (14,3 %).  

При мікст-інфекції ГАЛ та КВЕ клінічно також домінували ознаки, 

характерні для ГАЛ (підвищення температури тіла, збільшення печінки, 

посилення легеневого рисунку, підвищення активності АлАТ), та в меншій мірі 

проявлялися ознаки КВЕ (горизонтальний ністагм, позитивна пальценосова 

проба, нестійкість у позі Ромберга).  

Отже, розвиток гострого безжовтяничного гепатиту та поява лейкопенії, 

лімфопенії і паличкоядерного зсуву вліво в загальному аналізі крові відносяться 

до важливих діагностичних проявів ГАЛ при кліщових мікст-інфекціях.  

Для постановки ймовірного діагнозу на підставі найважливіших клінічних 

проявів ГАЛ розроблено багатофакторну модель за методом логістичної регресії. 

Визначено вісім чинників – факт присмоктування кліща в анамнезі, підвищення 

температури тіла, прояви фарингіту, зміни на рентгенограмі органів грудної 

клітки, підвищення концентрації білірубіну та активності АлАТ, наявність МЕ 

та виявлений ЛБ, які свідчать про можливу наявність ГАЛ (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Значення коефіцієнтів регресії для встановлення ймовірного 

діагнозу ГАЛ за методом логістичної регресії  

Сукупність чинників Коефіцієнт Ймовірність 

 регресії (R) встановлення 

  діагнозу ГАЛ, % 

Усі вісім чинників 3,096 95,7 

Вісім чинників при фебрильній температурі 3,551 97,2 

тіла (t>38 °С)   

Сім чинників без присмоктування кліща в -0,598 45,9 

анамнезі   

Сім чинників без наявності МЕ 6,148 99,8 

Сім чинників без підвищення температури 2,641 93,4 

тіла (t – N)   

Сім чинників без ознак фарингіту 1,411 80,4 

Сім чинників без підвищення концентрації 1,861 86,5 

білірубіну (рівень білірубіну – N)   

Сім  чинників  без  підвищення  активності 2,426 91,9 

АлАТ (АлАТ – N)   

Сім  чинників  без  змін  на  Rtg  органів 4,664 99,1 

грудної клітки   

Сім  чинників  без  підтвердження  ЛБ  у 1,516 82,0 

пацієнта    
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Ретроспективна перевірка нашої бази даних показала, що показник правильно 
прогнозованих випадків становив 80,7 %.  

При сукупній дії вище перелічених чинників ймовірність діагнозу ГАЛ 

становить 95,7 %. У разі відсутності основних ознак – явищ фарингіту, змін на 

рентгенограмі органів грудної клітки, підвищення концентрації білірубіну та 

активності АлАТ, присмоктування кліща в анамнезі – ймовірність діагнозу ГАЛ 

у пацієнта різко знижується до 6,8 %, тобто практично виключається.  

Для проведення диференційної діагностики моно- та поєднаних форм 

природно-осередкових трансмісивних інфекційних хвороб запропоновано 

алгоритм дій, який включає покрокове обстеження хворих, залежно від термінів 

звертання до лікаря від моменту присмоктування кліща.  

Проведено валідацію методу мікроскопії мазка периферичної крові, 

пофарбованого за Романовським-Гімзою, та встановлено доцільність його 

застосування на ранній стадії ГАЛ – у перші 7 днів захворювання (48,1±5,7) %. 

Виявлення морул методом мікроскопії мазків периферичної крові має ряд 

економічних переваг порівняно з ІФА та ПЛР, не вимагає спеціального 

обладнання та закордонних тест-систем, безпечний і доступний для пацієнта. 

Водночас, через невисоку специфічність (25,3 %), метод мікроскопії доцільно 

використовувати лише як додатковий з метою розширення спектру доступних 

діагностичних методів обстеження на ГАЛ у ранній стадії захворювання. 

Специфічність методу підвищується завдяки використанню мікроскопа з двома 

об'єктивами 40х та 100х при масляній імерсії. 

 

ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та вирішення 

актуального наукового завдання щодо гранулоцитарного анаплазмозу людини, 

зокрема встановлено його природні осередки у Львівській та Волинській 

областях, вивчено циркуляцію збудника в системі гризуни – кліщі – людина. 

Вивчено клінічні прояви хвороби та її поєднання з Лайм-бореліозом, розроблено 

критерії встановлення підозрілого, ймовірного та підтвердженого діагнозу 

анаплазмозу, запропоновано алгоритм клініко-лабораторної діагностики та 

проведення диференційної діагностики природно-осередкових трансмісивних 

інфекцій, що передаються іксодовими кліщами.  

1. Встановлено існування ендемічних природних осередків 

гранулоцитарного анаплазмозу людини на території різних ландшафтно-

географічних зон Львівської та Волинської областей, де основними 

резервуарами A. phagocytophilum є п'ять видів мишоподібних гризунів, а 

переносниками – два види кліщів (I. ricinus та D. reticulatus). Середній рівень 

серопозитивного прошарку щодо збудника гранулоцитарного анаплазмозу 

людини у здорового населення становить (11,2±1,0) % з максимальними 

показниками у лісовій зоні (20,7±2,4) %.  

2. Виявлено найважливіші епідеміологічні риси гранулоцитарного 

анаплазмозу людини у Львівській та Волинській областях, зокрема весняно-

літньо-осінню   сезонність,    значну   тривалість    епідемічного   сезону   (до 7-8 
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місяців), формування міських осередків, чисельне переважання серед захворілих 
чоловіків та осіб працездатного віку.  

3. Встановлено, що гранулоцитарний анаплазмоз людини у Львівській та 

Волинській   областях є поширеною ендемічною хворобою, частка якої 

становить (17,1±2,4) %   серед   осіб  з присмоктуванням  кліщів  в  анамнезі           

та (35,1±4,5) % у структурі етіологічно не розшифрованих гарячок в сезон 

активності кліщів. Гранулоцитарний   анаплазмоз   людини   як   моноінфекція  

складає  (50±6,5) %, а у вигляді мікст-інфекції з Лайм-бореліозом – (46,7±6,4) %, 

мікст-інфекція гранулоцитарний анаплазмоз людини та кліщовий вірусний 

енцефаліт – (3,3±0,7) %.  
4. До основних клінічних синдромів гранулоцитарного анаплазмозу 

людини як моноінфекції належать загально-інфекційний синдром у 85,7 % 

хворих, гепатит (50 %), гостре ураження нирок (43,3 %), зміни в гемограмі – 

лейкопенія з нейтропенією (70,0 %), зрушення лейкоцитарної формули вліво 

(83,3 %), тромбоцитопенія (6,7 %).  
5. Найчастішим проявом поєднання гранулоцитарного анаплазмозу 

людини з Лайм-бореліозом у стадії локалізованої інфекції є мігруюча еритема 

(85,7 %). Інтоксикаційний синдром реєструється утричі рідше, ніж при одному 

гранулоцитарному анаплазмозі людини (p<0,05). Ураження печінки встановлено 

у два рази рідше (p<0,01) порівняно з одним гранулоцитарним анаплазмозом 

людини, ураження нирок взагалі не виявлялись.  
6. При поєднанні гранулоцитарного анаплазмозу людини з 

дисемінованою формою Лайм-бореліозу хвороба частіше має важкий перебіг з 

явищами   енцефалопатії та ураженням  опорно-рухового апарату (42,3 % 

хворих), гепатитом (28,6 %), функціональними змінами серцево-судинної 

системи у (28,6 %), лейкопенією (14,3 %).  
7. Валідовано метод мікроскопії мазка периферичної крові для 

скринінгової діагностики на ранній стадії гранулоцитарного анаплазмозу 

людини. При порівняльному вивченні результативності методів мікроскопії, 

ІФА, ПЛР  встановлено, що оптимальний термін застосування методу 

мікроскопії для експрес-діагностики гранулоцитарного анаплазмозу людини 

становить до 7 днів від початку захворювання.  
8. На основі методу логістичної регресії створено багатофакторну модель 

визначення ймовірного діагнозу гранулоцитарного анаплазмозу людини та 

встановлено, що за наявності восьми факторів (присмоктування кліща, 

підвищення температури тіла, явища фарингіту, підвищення концентрації 

білірубіну та активності аланінамінотрансферази в сироватці крові, посилення 

легеневого рисунка на рентгенограмі органів грудної клітки, наявності еритеми 

та Лайм-бореліозу) ймовірність діагнозу гранулоцитарного анаплазмозу людини 

становить 95,7 %. Розроблено критерії встановлення підозрілого, ймовірного та 

підтвердженого діагнозу гранулоцитарного анаплазмозу людини для 

покращення діагностики. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

1. Для ранньої лабораторної діагностики гранулоцитарного анаплазмозу 

людини пропонується скринінгове дослідження мазків периферичної крові на 

наявність  морул  анаплазм  в умовах закладів охорони  здоров'я у хворих                   

з даними про присмоктування кліща, гарячку та інші клінічні прояви, які 

характерні для кліщових інфекцій. 

2. З метою покращення діагностики природно-осередкових хвороб, що 

передаються кліщами, у роботу закладів МОЗ України доцільно запровадити 

алгоритм проведення диференційної діагностики природно-осередкових 

трансмісивних інфекцій: 

✓ Первинний огляд постраждалого від присмоктування кліща має 

проводити лікар-інфекціоніст. Якщо пацієнт звернувся до інших спеціалістів 

(хірурга, дерматолога, сімейного лікаря), то після видалення кліща його слід 

скерувати до інфекціоніста. 

✓ Видаленого кліща (бажано живого) доцільно доставити в лабораторію 

особливо небезпечних інфекцій Лабораторного центру МОЗ України для 

дослідження на наявність борелій, анаплазм і вірусу кліщового енцефаліту. 

✓ Рекомендовано використовувати двоступеневий діагностичний підхід: 

ранній період (1-3-тя доба після присмоктування кліща) – ПЛР (для трьох 

інфекцій), на 3-7-ий день – мікроскопія мазків крові (при гранулоцитарному 

анаплазмозу людини) та ІФА (при кліщовому вірусному енцефаліті), у пізніший 

період – ІФА (для трьох інфекцій). 

3. Рекомендовано використання запропонованих критеріїв для 

підозрілого та ймовірного клінічного діагнозу гранулоцитарного анаплазмозу 

людини на підставі виявленого спектру клінічних проявів анаплазмозу та їх 

діагностичного значення. 

 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ   

1. Ben I. Features of clinical manifestations of human granulocytic 

anaplasmosis in the Western region of Ukraine. The Pharma Innovation Jornal. 2019; 

8(2):118-122.  
2. Бень ІІ, Білецька ГВ. Епідеміологічні аспекти гранулоцитарного 

анаплазмозу людини на заході України. Лікарська справа. 2015;7–8(1136): 167–  
171. (Дисертантом зібрано матеріал, проаналізовано результати 

дослідження, проведено статистичну обробку та підготовлено матеріали до 

друку).  
3. Морочковський РС, Бень ІІ. Клінічні випадки гранулоцитарного 

анаплазмозу людини на  території    Волині.  Інфекційні хвороби.  2015;3(81):92–  
95. (Дисертантом зібрано матеріал та проаналізовано результати 

дослідження).  
4. Білецька ГВ, Лозинський ІМ, Бень ІІ, Друль ОС, Федорук ВІ. Деякі 

аспекти диференційної діагностики природно-вогнищевих трансмісивних 

вірусних інфекцій, що передаються іксодовими кліщами. Лабораторна 

діагностика. 2015;1(71):29–36. (Дисертантом зібрано матеріал, проаналізовано 



15 
 

результати дослідження, проведено статистичну обробку та підготовлено 
матеріали до друку).  

5. Білецька ГВ, Лозинський ІМ, Бень ІІ, Шульган АМ, Друль ОС, 

Федорук ВІ. Регіональний моніторинг кліщових природно-вогнищевих інфекцій 

у західних областях України. Проблеми військової охорони здоров'я : Збірник 

наукових праць Української військово-медичної академії.  
2014;42(2):23–30. (Дисертантом зібрано матеріал, проаналізовано результати 

дослідження, проведено статистичну обробку та підготовлено матеріали до 

друку).  
6. Лозинський ІМ, Білецька ГВ, Бень ІІ, Шульган АМ, Друль ОС, Федорук 

ВІ.    Сучасний    стан     вивчення     кліщових    природно-вогнищевих        інфекцій  
в Україні. Профілактична медицина. 2014;3–4(23):60–61. (Дисертантом 

зібрано матеріал, проаналізовано результати дослідження, проведено 

статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
7. Бень ІІ, Білецька ГВ, Королюк ОВ, Морочковський РС, Шульган АМ. 

Гранулоцитарний анаплазмоз людини у західному регіоні України: 

епідеміологічні та лабораторні дослідження. Збірник наукових праць 

співробітників НМАПО імені Л.П. Шупика. 2013;22(2):320–325. (Дисертантом 

зібрано матеріал, проаналізовано результати дослідження, проведено 

статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
8. Білецька  ГВ,   Бень  ІІ.   Лабораторна    діагностика   гранулоцитарного  

анаплазмозу людини. Лабораторна діагностика. 2013;4(66):26–33. 

(Дисертантом зібрано матеріал, проаналізовано результати дослідження, 

проведено статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
9. Бень ІІ, Білецька ГВ, Королюк ОВ, Семенишин ОБ. Клініко-

епідеміологічна характеристика гранулоцитарного анаплазмозу людини у 

західному регіоні України. Профілактична медицина. 2013;3–4(21):41–45. 

(Дисертантом зібрано матеріал, проаналізовано результати дослідження, 

проведено статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
10. Білецька ГВ, Семенишин ОБ, Бень ІІ, Шульган АМ, Друль ОС, 

Федорук ВІ, та ін. Сучасні паразитарні системи кліщових інфекцій у Львівській 

області. Annals of Mechnikov Institute. 2012;4:126–132. (Дисертантом зібрано 

матеріал, проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну 

обробку та підготовлено матеріали до друку).  
11. Бень ІІ, Білецька ГВ, Лозинський ІМ, Козловський ММ, винахідники, ДУ 

ЛНДІЕГ МОЗ України. Спосіб ранньої експрес-діагностики гранулоцитарного 

анаплазмозу   людини.   Патент   України   №   106487   України,   МПК  G01N  33/48  
25.04.2016. Бюл. № 8. (Дисертантом проведено обстеження пацієнтів, 

статистичний аналіз, узагальнення результатів, підготовлено матеріал до 

друку).  
12. Бень ІІ, Лозинський ІМ. Розробка моделі прогнозу виникнення 

гранулоцитарного анаплазмозу людини. В: Збірник тез Третього щорічного 

регіонального наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоров`я»; 2018 

квіт.   16-20;     Київ.   Київ:   SWAM-Ukraine;   2018,    с.     77.     (Дисертантом 
                       



16 
 

проведено обстеження пацієнтів, статистичний аналіз, узагальнення 
результатів, підготовлено матеріал до друку).  

13. Ben I, Semenyshyn O, Lozynskyi I. Experience of GIS technology 

application in the epidemiological surveillance of tick-borne infections. In: 16
th

 Annual 

Conference International Society for Disease Surveillance (ISDS 2018); 2018 Jun 30-
Feb 2; Orlando, USA. Orlando, USA: 2018, р. 35. (Дисертантом зібрано матеріал, 
проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну обробку та 
підготовлено матеріали до друку).  

14. Бень ІІ, Лозинський ІМ. Застосування ГІС-технологій для оцінки 

ризику територій при кліщових інфекціях. В: Матеріали Регіонального 

Наукового Симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоров'я» та семінару із 

рецензування та відбору наукових робіт за підтримки ПЗСБД в Україні; 2017 

квіт. 24-28; Київ. Київ: SWAM-Ukraine; 2017, с. 167. (Дисертантом зібрано 

матеріал, проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну 

обробку та підготовлено матеріали до друку).  
15. Бень   ІІ.   Застосування     комп'ютерних    технологій      при        вивченні  

гранулоцитарного анаплазмозу людини у західному регіоні України.                         

В: Виноград НО,  редактор. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною 

участю. Актуальні проблеми епідеміології інфекційних, паразитарних і 

неінфекційних    захворювань;  2016 трав. 12-13;  Львів.   Львів:    ЛДМУ   імені  

Д. Галицького; 2016, с. 34–35.  

16. Семенишин ОБ, Луговський ЕН, Величко ОБ, Гацій ЛП, Підкович ЮЛ, 

Мишковська ЛО, Коструба ОМ, Бень ІІ. Моніторинг природних осередків 

особливо небезпечних інфекцій на Львівщині. В: Виноград НО, редактор. 

Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю. Актуальні проблеми 

епідеміології інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань; 2016 

трав. 12-13; Львів. Львів: ЛДМУ імені Д. Галицького; 2016, с. 200–201. 

(Дисертантом проаналізовано результати дослідження, проведено 

статистичну обробку).  
17. Бень ІІ,  Лозинський  ІМ.  Роль  гранулоцитарного анаплазмозу людини  

у структурі «кліщових» інфекцій в сучасних умовах. В: Матеріали Наукового 

форуму і семінару з рецензування та відбору наукових робіт за підтримки 

ПЗСБД; 2016; Київ. Київ: CBEP; 2016, с. 62. (Дисертантом зібрано матеріал, 

проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну обробку та 

підготовлено матеріали до друку).  
18. Лозинський ІМ, Білецька ГВ, Бень ІІ, Семенишин ОБ, Гацій ЛП, 

Гнатюк ОЯ, Гаврищук ВЙ. Розробка алгоритмів диференційної діагностики 

кліщових мікст-інфекцій на прикладі поєднаних вогнищ Львівської та 

Волинської областей. В: Матеріали наук.-практ. конф. Сучасні проблеми 

епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу; 2015 травень; Львів. Львів:  
ДУ «ЛНДІЕГ МОЗ України»; 2015, с. 14–17. (Дисертантом проаналізовано 

результати дослідження, проведено статистичну обробку та підготовлено 

матеріали до друку). 



17 
 

19. Бень ІІ, Білецька ГВ. Основні риси епідеміології гранулоцитарного 

анаплазмозу у західному регіоні України. В: Матеріали наук.-практ. конф. 

Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу; 2015 

травень; Львів. Львів: ДУ «ЛНДІЕГ МОЗ України»; 2015, с. 20–23. 

(Дисертантом зібрано матеріал, проаналізовано результати дослідження, 

проведено статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
20. Белецкая ГВ, Лозинский ИН, Морочковский РС, Бень ИИ, Семенишин 

ОБ. Современное состояние заболеваемости клещевыми инфекциями на 

приграничных территориях Украины и Республики Беларусь. В: Семенов ВМ, 

редактор. Материалы Евро-Азиатского конгресса по инфекционным болезням. 

Актуальные вопросы инфекционной патологии; 2014 мая 29-30; Витебск. 

Витебск: МЗ РБ, Витебский гос. мед. ун-т; 2014, с. 11–12. (Дисертантом 

проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну обробку та 

підготовлено матеріали до друку).  
21. Белецкая ГВ, Лозинский ИН, Бень ИИ, Шульган АМ, Друль ОС, 

Федорук ВИ, Рогочий ЕГ, Шоломей МВ, Козловский ММ. Актуальные 

клещевые   природно-очаговые   инфекции   в   Украине.   Журнал   инфектологии.  
2014; 6(2):17–18. (Дисертантом проаналізовано результати дослідження, 

проведено статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
22. Бень ІІ,  Білецька ГВ. Використання геоінформаційних систем (ГІС) 

для  картографування гранулоцитарного анаплазмозу людини у західному 

регіоні України. В: Матеріали наук.-практ. конф. Сучасні проблеми 

епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу; 2014 травень; Львів. Львів:  
ДУ «ЛНДІЕГ МОЗ України»; 2014, с. 92–95. (Дисертантом зібрано матеріал, 

проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну обробку та 

підготовлено матеріали до друку).  
23. Шульган АМ, Бень ИИ, Семенишин ОБ, Белецкая ГВ, Лозинский ИМ. 

Применение ПЦР для мониторинга инфекций, переносимых иксодовыми 

клещами (Acarina, Ixodidae), в западном регионе Украины. В: Материалы 

междунар. конф. Молекулярная эпидемиология актуальных инфекций; 2013; 

Санкт-Петербург. СПб: Инфекция и иммунитет. 2013;3(2): 90. (Дисертантом 

проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну обробку та 

підготовлено матеріали до друку).  
24. Білецька ГВ, Шульган АМ, Бень ІІ, Мостюк ОІ. Зростання ризику 

інфікування     населення     природно-вогнищевими      інфекціями          внаслідок  

негативного  впливу  чинників   довкілля   (на прикладі Львівської області).            
В:   Матеріали    наук.-практ.  конф.   Довкілля   і   здоров'я;    2013    квіт.  25-26;  

Тернопіль. Тернопіль: ТМДУ «Укрмедкнига»; 2013, с. 16–19. (Дисертантом 

проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну обробку та 

підготовлено матеріали до друку).  

25. Бень ІІ, Білецька ГВ. Основні результати вивчення гранулоцитарного 

анаплазмозу людини у двох областях західного регіону України. В: Матеріали 

наук.-практ. конф. Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та 

туберкульозу;   2013   травень;   Львів.  Львів:  ДУ «ЛНДІЕГ МОЗ України»; 2013, 



18 
 

с. 94–97. (Дисертантом зібрано матеріал, проаналізовано результати 

дослідження, проведено статистичну обробку та підготовлено матеріали до 

друку).  

26. Семенишин ОБ, Зарічна ОЗ, Всяка ІВ, Лук’янчук ІВ, Шульган АМ, 

Мікуш НЮ, Бень ІІ. Полімеразна ланцюгова реакція в етіологічній діагностиці 

кліщових інфекцій. В: Матеріали наук.-практ. конф. Сучасні проблеми 

епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу; 2013 травень; Львів. Львів:  
ДУ «ЛНДІЕГ МОЗ України»; 2013, с. 124–128. (Дисертантом проаналізовано 
результати дослідження, проведено статистичну обробку).  

27. Лозинський ІМ, Білецька ГВ, Семенишин ОБ, БеньІІ. Методичні 

підходи   до  алгоритмів диференційної лабораторної діагностики кліщових 

мікст-інфекцій. В: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. з міжнародною участю. 

Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні 

особливості, лікування, профілактика; 2013 жовт. 10-11; Київ. Київ: ДУ «Інст. 

епід. і інф. хвор. імені Л.В. Громашевського АМН України»; 2013, с. 55–56. 

(Дисертантом зібрано матеріал, проаналізовано результати дослідження, 

проведено статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
28. Білецька ГВ, Шульган АМ, Бень ІІ. Епідемічна ситуація з кліщових 

інфекцій  у  західному регіоні України. В: Матеріали XII з’їзду ВУЛТ; 2013 
верес. 5-7;  Київ.  Київ: Українські медичні вісті. 2013;10(1-4):196. 

(Дисертантом проаналізовано результати дослідження, проведено 

статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
29. Білецька  ГВ,  Семенишин  ОБ,  Бень ІІ, Федорук ВІ, Друль ОС, 

Шульган АМ, Шоломей МВ, Рогочий ЄГ, Лозинський ІМ. Актуальні природно-

осередкові інфекції в Україні. В: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

інфекціоністів.   Природно-осередкові   інфекції;   2012    трав. 17–18;   Ужгород.  
Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2012, с.11–13. (Дисертантом проаналізовано 

результати дослідження, проведено статистичну обробку).  
30. Бень ІІ, Білецька ГВ. Проблеми лабораторної діагностики 

гранулоцитарного анаплазмозу в Україні. В: Матеріали наук.-практ. конф. 

Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу; 2012 

травень; Львів. Львів: ЛНДЕГ; 2012, с. 302–307. (Дисертантом зібрано 

матеріал, проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну 

обробку та підготовлено матеріали до друку).  
31. Лозинський  ІМ,  Білецька ГВ, Козловський ММ, Семенишин ОБ, 

Друль ОС, Федорук ВІ, Рогочий ЄГ, Бень ІІ, Шоломей МВ, Шульган АМ. 

Особливо небезпечні  зоонози з трансмісивним механізмом передачі в Україні. 

В: Матеріали наук.-практ. конф. Актуальні проблеми особливо-небезпечних 

інфекцій  та  біологічної  безпеки;  2012  верес.  16–20;  Євпаторія.  Київ:  ДСЕСУ;  
2012, с. 62–65. (Дисертантом проаналізовано результати дослідження, 
проведено статистичну обробку).  

32. Білецька ГВ, Лозинський ІМ, Друль ОС, Федорук ВМ, Семенишин ОБ, 

Королюк  ОВ,  Шоломей  МВ,  Козловський  ММ,  Рогочий   ЄГ,  Бень  ІІ, 

Шульган  АМ.  Стан   і   перспективи   досліджень   кліщових   мікст-інфекцій  в 



19 
 

Україні. В: Матеріали ХІV Конгресу світової федерації українських лікарських 
товариств; 2012 жовт. 04–06; Донецьк. Донецьк–Київ–Чікаго; 2012, с. 255. 

(Дисертантом проаналізовано результати дослідження, проведено 

статистичну обробку).  

33. Бень ІІ, Білецька ГВ. Іксодові кліщі – переносники гранулоцитарного 

анаплазмозу людини. В: Матеріали наук.-практ. конф. Сучасні проблеми 

епідеміології, мікробіології та гігієни ; 2011 травень; Львів. Львів: ДУ «ЛНДІЕГ 

МОЗ України»; 2011, с. 150–152. (Дисертантом зібрано матеріал, 

проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну обробку та 

підготовлено матеріали до друку).  
34. Бень ІІ, Білецька ГВ. Епідеміологічні дослідження з гранулоцитарного 

анаплазмозу людини у західному регіоні України. В: Матеріали Всеукр. 

семінару-наради з актуальних питань епіднагляду за вірусними особливо 

небезпечними   інфекціями; 2011; Суми. Суми: ДСЕСУ; 2011, с. 53–55. 

(Дисертантом зібрано матеріал, проаналізовано результати дослідження, 

проведено статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
35. Lozynski I, Biletska H, Semenyshyn O, Ben I, Shulgan A. Medical 

importance of Ixodid ticks in Ukraine. In: Konferencjа naukowа. Neuroinfekcji; 2011 

października 13-15; Białystok. Białystok: 2011, р. 42. (Дисертантом проведено 

статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
36. Biletska H, Ben I. First results of serologic study of HGA in Ukraine. In: 

Program and Abstracts Book. International Conference on Emerging Infectious 

Diseases; 2010 July 11-14; Atlanta. Atlanta: 2010, p. 222–223. (Дисертантом 

зібрано матеріал, проаналізовано результати дослідження, проведено 

статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
37. Бень ІІ. Епідеміологічні аспекти гранулоцитарного анаплазмозу 

людини   в   Україні.  В: XIV Міжнародний медичний конгрес студентів та 

молодих  вчених;  2010 квіт. 13-15; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ 

«Укрмедкнига»; 2010, с. 83.  
38. Білецька ГВ, Бень ІІ, Шульган АМ. Гранулоцитарний анаплазмоз 

людини (ГАЛ). Результати серологічної розвідки ГАЛ в Україні. В: Матеріали 

наук.-практ. конф.   Сучасні  проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни; 

2010 трав.; Львів. Львів: ЛНДІЕГ; 2010, с. 443–449. (Дисертантом 

проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну обробку та 

підготовлено матеріали до друку).  
39. Білецька ГВ, Бень ІІ, Лозинський ІМ, Семенишин ОБ. Нові 

трансмісивні природно-вогнищеві інфекції в Україні. В: Матеріали ХІІІ 

Конґресу  Світової  Федерації  Українських  Лікарських  Товариств;  2010; Львів.  
Львів: 2010, с. 420. (Дисертантом проаналізовано результати дослідження, 

проведено статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
40. Лозинський ІМ, Білецька ГВ, Рогочий ЄГ, Козловський ММ, 

Семенишин ОБ, Друль ОС, Федорук ВІ, Бень ІІ, Шоломей МВ, Шульган АМ, 

Фурко ОБ.   Підсумки досліджень з вивчення природно-вогнищевих інфекцій, 

що передаються    кліщами.   В:   Матеріали   ХІІІ   Конґресу  Світової  Федерації 



20 
 

Українських Лікарських Товариств; 2010; Львів. Львів: 2010, с. 425–426.  

(Дисертантом проаналізовано результати дослідження, проведено 
статистичну обробку).  

41. Белецкая   ГВ,   Бень   ИИ.   Гранулоцитарный  анаплазмоз  человека  в  
Украине: серологические исследования. В: Всерос. конф. с международным 

участием,   посвященная     70-летию     теории     академика   Е. Н. Павловского 

о природной очаговости болезней. Актуальные проблемы природной очаговости 

болезней; 2009; Омск. Омск: ООО «Издательский центр «Омский научный 

вестник»; 2009, с. 110–111. (Дисертантом зібрано матеріал, проаналізовано 

результати дослідження, проведено статистичну обробку та підготовлено 

матеріали до друку).  
42. Бень  І. Гранулоцитарний анаплазмоз людини – нова інфекція в 

Україні. В: ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених; 

2009 квіт. 27–29; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2009, с. 83.  
43. Білецька ГВ, Новохатній ЮО, Бень ІІ. Гранулоцитарний анаплазмом 

(ГАЛ) – нова природно-осередкова інфекція в Україні. В: Матеріали наук.-практ. 

конф.   Актуальні    питання    епіднагляду   за особливо небезпечними 

інфекціями, санітарна охорона території, біологічна безпека; 2009 верес. 8-10; 

Іллічівськ.   Іллічівськ:    ДСН    ІВЦ    УкрМорМедінформ;   2009,      с. 122–123.  
(Дисертантом проаналізовано результати дослідження, проведено 
статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  

44. Белецкая ГВ, Бень ИИ. Серологическая верификация 

гранулоцитарного анаплазмоза человека в Украине. В: Лобзин ЮВ, редактор. 

Материалы конф. Инфекционные болезни: современные проблемы диагностики  
и лечения; 2008 декаб. 3-4; Санкт-Петербург. Санкт-Петербург: Вестник 

инфектологии   и   паразитологии;   2008,  с. 26. (Дисертантом зібрано матеріал,  
проаналізовано результати дослідження, проведено статистичну обробку та 

підготовлено матеріали до друку).  
45. Білецька  ГВ,  Лозинський ІМ, Семенишин ОБ, Федорук ВІ, Рогочий 

ЄГ, Друль ОС, Шоломей МВ, Бень ІІ. Асоційовані природні вогнища кліщових 

інфекцій у Волинській області. В: Матеріали конф., приуроченої до Дня Науки. 

Сучасні  проблеми  епідеміології, мікробіології та гігієни; 2008 Львів. Львів: 

2008, с. 275–279. (Дисертантом проаналізовано результати дослідження та 

підготовлено матеріали до друку).  
46. Бень   ІІ,  Білецька ГВ. Вивчення гранулоцитарного анаплазмозу 

людини   у  західних областях України. В: Матеріали конф., приуроченої до Дня 

Науки.   Сучасні   проблеми   епідеміології,   мікробіології та гігієни;  2008  Львів.  
Львів: 2008, с. 297–304. (Дисертантом зібрано матеріал, проаналізовано 

результати дослідження, проведено статистичну обробку та підготовлено 

матеріали до друку).  
47. Білецька ГВ, Федорук ВІ, Семенишин ОБ, Бень ІІ. Нові зоонози 

України. В: Матеріали наук.-практ. конф. Епідеміологія, сучасні методи 

діагностики та профілактики гострих дихальних шляхів;  2007;  Київ.  Київ:  2007, 



21 
 

с. 97–98. (Дисертантом зібрано матеріал, проведено статистичну обробку та 
підготовлено матеріали до друку).  

48. Білецька ГВ, Федорук ВІ, Семенишин ОБ, Бень ІІ. Перші результати 

вивчення   анаплазмозів в Україні. В: матеріали конф., приуроченої до Дня 

Науки. Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни; 2007; Львів. 

Львів: 2007, с. 418–420. (Дисертантом зібрано матеріал, проведено 

статистичну обробку та підготовлено матеріали до друку).  
49. Неспецифічна профілактика трансмісивних природно-вогнищевих 

інфекцій, що передаються іксодовими кліщами [методичні рекомендації, 

затверджені   Наказом МОЗ України № 369 від 13.05.2013 року в інтернеті]. 

Львів: ДУ «ЛНДІЕГ МОЗ України», МОЗ України. Доступно на: 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20121123_p.html.  
50. Епідеміологія, клініка, лабораторна діагностика та профілактика 

гранулоцитарного анаплазмозу людини [методичні рекомендації, затверджені 

Наказом   МОЗ    України   №   359   від   07.05.2013  року в  інтернеті]. Львів: ДУ  
«ЛНДІЕГ       МОЗ        України»,       МОЗ        України.       Доступно            на:   
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20121114_pp.html  

51. Білецька   ГВ, Лозинський ІМ, Курганова ІІ, Семенишин ОБ, Кушнір 

ЗГ,   Козловський  ММ,  Бень  ІІ,  Друль   ОС,   Рогочий   ЄГ, Федорук ВІ, 

Шоломей МВ, Шульган АМ. Природно-вогнищеві захворювання, що 

передаються  іксодовими  кліщами,  у  західному  регіоні України. Львів: 2012. 

29 с. (Дисертантом зібрано матеріал, проведено статистичну обробку та 

підготовлено матеріали до друку). 
 

АНОТАЦІЯ  
Бень І. І. Гранулоцитарний анаплазмоз людини: клініко-

епідеміологічна характеристика та алгоритм діагностики (на прикладі 

Львівської та Волинської областей). – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Івано-Франківський національний 

медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019.  
Дисертаційна робота присвячена вивченню місця гранулоцитарного 

анаплазмозу людини серед кліщових інфекцій на території Львівської та 

Волинської областей, підвищенню ефективності ранньої діагностики та розробці 

критеріїв ймовірного діагнозу гранулоцитарного анаплазмозу людини за 

результатами комплексних клінічних, лабораторно-інструментальних та 

епідеміологічних досліджень. Для виявлення гранулоцитарного анаплазмозу 

людини обстежено 498 хворих з підозрою на кліщові інфекційні хвороби, які 

знаходилися на стаціонарному або амбулаторному лікування у 2007-2014 рр. у 

КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічній лікарня» та КП «Волинська 

обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради.  
В роботі проаналізовано дані зібраного анамнезу, суб'єктивних та 

об'єктивних даних, встановлено клінічні і лабораторні особливості перебігу 

моноінфекції гранулоцитарного анаплазмозу людини та поєднаних форм 

гранулоцитарного анаплазмозу людини та Лайм-бореліозу. 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20121123_p.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20121114_pp.html
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Запропоновано триступеневий алгоритм підтвердження діагнозу ГАЛ з 

чіткими критеріями «підозрілого», «ймовірного» та «підтвердженого» випадку 

на основі розробленої багатофакторної моделі. Проведено валідацію та 

вдосконалено метод мікроскопії мазка периферичної крові для виявлення 

збудника ГАЛ у ранні терміни захворювання.  

Ключові слова: гранулоцитарний анаплазмоз людини, клінічні прояви, 
мікст-інфекція, Лайм-бореліоз, алгоритм діагностики. 

 

SUMMARY  

Ben I. I. Human granulocytic anaplasmosis: clinical and epidemiological 

characteristics and diagnostic algorithm (on the example of Lviv and Volyn 

regions). – Manuscript.  

Dissertation for the degree of Candidate of Medical sciences in specialty 

14.01.13 – “Infectious diseases”. – Ivano-Frankivsk National Medical University, the 

Ministry of Health of Ukraine. – Ivano-Frankivsk, 2019.  

The dissertation is devoted to the study of the place of human granulocytic 

anaplasmosis among tick-borne infections in the Lviv and Volyn regions, to increase 

the efficiency of early diagnostics and to develop criteria for a probable diagnosis of 

human granulocytic anaplasmosis by the results of complex clinical, laboratory and 

experimental instruments. For the detection of human granulocytic anaplasmosis, 498 

patients with suspected tick-borne infectious diseases with various clinical 

manifestations, who were in the inpatient or outpatient treatment in 2007-2014 of the 

Lviv Regional Infectious Diseases Hospital and Volyn Regional Infectious Diseases 

Hospital were examined. The study of the existence of natural foci of human 

granulocytic anaplasmosis was performed on the basis of the evaluation of 

seropositivity rate for A. phagocytophilum among the population and data on the 

species composition, natural infestation of anaplasma ticks and small mammals.  

Based on the established frequency of anaplasma indication in ixodic ticks, small 

mammals and the geographical spread of laboratory-confirmed cases of HGA, a higher 

risk of anaplasma infection in the forest zone than in the forest-steppe and Ukrainian 

Carpathians was established. For the first time in the territory of Lviv and Volyn 

oblasts, the part of human granulocytic anaplasmosis in the structure of infectious 

disease incidence and among patients with fever of unknown origin during the tick 

activity season was determined (35,1±4,5) %.  

The scientific data on the main spectrum of clinical symptoms were supplemented 

and regional features of the clinical course of HGA cases on the basis of clinical material 

were revealed. The research was based on the conclusion that the range of clinical 

manifestations of HGA cases in the examined region includes all the main known 

syndromes (symptoms) of the disease: fever, general weakness, headache, subcurrent skin 

and mucous membranes, myalgia, pharyngitis, broken breathing.  

In 50,0 % patients, manifestations of acute hepatitis were noted – 43,3 % of them 

detected liver enlargement and 36,7 % patients had hyperbilirubinemia and elevated ALT 

activity (p<0.001). An increase in alkaline phosphatase in 33,3 % patients. 
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The presence of characteristic changes in blood in the acute period of the disease 

was proved: in the hemogramme most often, leukopenia was detected in 70,0 % and 

lymphopenia – in 60,0 %, while leukocytosis was found only in 13,3 % patients, 

elevated ESR – in 30,0 % of patients.  

The emergence of 35,0 % of migratory erythema – the manifestation of Lyme 

disease was a sign of mixed infections HGA with LD in the localized stage. The severe 

course of the disease with compromise of the nervous system (dizziness, tremor of the 

upper extremities), lesions of the locomotor system in the form of more characteristic 

of LD arthralgia of large joints, myalgia) and of the cardiovascular system (tachycardia 

and elevated blood pressure) indicated a combination of HGA with LD disseminated 

stage. High frequency of combined infection with HGA with LD (46,7±6,4) % 

stipulates the necessity of compulsory differential diagnostics of these diseases in the 

febrile reaction or symptoms of a generalized infection syndrome that developed 

during the spring and autumn after tick bite.  

On the basis of the obtained data, a multifactorial model was first developed for 

determining the probability of a diagnosis of human granulocytic anaplasmosis. The 

prognostic model is based on the logistic regression method based on eight factors, 

which combined, have an effect on the risk of HGA, namely, the fact of tick bite, an 

increase in body temperature, pharyngitis, changes in the chest radiograph, increases 

in bilirubin levels, and ALT, the presence of migratory erythema (ME) and detected 

Lyme disease. In the case of all eight factors, the probability of diagnosis of HGA is 

95,7 %. A three-step algorithm for confirming the diagnosis of HGA with clear criteria 

for "suspicious", "probable" and "confirmed" case was proposed.  

Validation of the peripheral blood smear microscopy method for the detection 

of the HGA pathogen in the early stages of the disease was improved and performed. 

This had expanded the range of available diagnostic examinations with the potential 

for further implementation in healthcare It has been established that the optimal term 

for applying microscopy for HGA express diagnosis is up to 7 days from the onset of 

the disease (p<0,05), which allows to detect this disease at the initial stage of the 

infectious process (until the diagnostic titers of antibodies to the HGA agent are 

obtained, as well with their seronegative variants).  

Key words: human granulocytic anaplasmosis, clinical manifestations, mixed 

infection, Lyme disease, diagnostic algorithm. 

 

АННОТАЦИЯ  

Бень И. И. Гранулоцитарный анаплазмоз человека: клинико-

эпидемиологическая характеристика и алгоритм диагностики (на примере 

Львовской и Волынской областей). – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.13 – инфекционные болезни. Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Украины, Ивано-Франковск, 2019.  

Диссертация посвящена изучению места гранулоцитарного анаплазмоза 

человека   среди    клещевых   инфекций   на  территории  Львовской  и Волынской 
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областей, повышению эффективности ранней диагностики и разработке 

критериев возможного диагноза гранулоцитарного анаплазмоза человека по 

результатам комплексных клинических, лабораторно-инструментальных и 

эпидемиологических исследований. Для выявления гранулоцитарного 

анаплазмоза человека обследовано 498 больных с подозрением на клещевые 

инфекционные болезни, которые находились на стационарном или 

амбулаторном лечении в 2007-2014 годах в КНП ЛОС «Львовская областная 

инфекционная клиническая больница» и КП «Волынская областная 

инфекционная больница» Волынского областного совета.  

В  работе  проанализированы  данные собранного анамнеза, субъективных  
и объективных данных, установлены клинические и лабораторные особенности 

течения моноинфекции гранулоцитарного анаплазмоза человека и сочетания его 

с Лайм-боррелиозом.  
Предложено      трехступенчатый      алгоритм    подтверждения      диагноза  

гранулоцитарного анаплазмоза человека с четкими критериями 

«подозрительного», «вероятного» и «подтвержденного» случая. Проведено 

валидацию и усовершенствован метод микроскопии мазка периферической 

крови для выявления возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека в 

ранние сроки заболевания.  
Ключевые слова: гранулоцитарный анаплазмоз человека, клинические 

проявления, микст-инфекция, Лайм-боррелиоз, алгоритм диагностики. 
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