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АНОТАЦІЯ 

Бень І. І. Гранулоцитарний анаплазмоз людини: клініко-

епідеміологічна характеристика та алгоритм діагностики (на прикладі 

Львівської та Волинської областей). – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби (222. Медицина). – Науково-

дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, Львів, 2019. 

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, 

Івано-Франківськ, 2019. 

 

Гранулоцитарний анаплазмоз людини (ГАЛ) – це трансмісивна природно-

осередкова хвороба, яка в Україні належить до недостатньо вивчених. Про 

можливість циркуляції збудника ГАЛ в Україні свідчить ряд факторів: виявлення 

випадків ГАЛ на територіях порубіжних країн з аналогічними природно-

кліматичними умовами (Росія, Польща, Чехія, Білорусія, Молдова), реєстрація у 

всіх регіонах України захворювання Лайм-бореліозом (ЛБ), які часто 

поєднуються з випадками ГАЛ, та значний ареал основного європейського 

переносника анаплазм – кліща I. ricinus.  

Метою дослідження було підвищити ефективність ранньої діагностики та 

розробити критерії ймовірності ГАЛ за результатами комплексних клінічних, 

лабораторно-інструментальних та епідеміологічних досліджень на території 

Волинської та Львівської областей. 

Для досягнення мети використовувалися клінічні, біохімічні, імунологічні, 

молекулярно-генетичні, мікробіологічний (метод мікроскопії), епідеміологічні, 

статистичні методи дослідження. Метод ІФА використовували для 

сероепідеміологічних досліджень – визначення рівня серопозитивного прошарку 

серед здорового населення (наявність Ig G до збудника ГАЛ) та серед хворих з 

підозрою на кліщові інфекції (визначення в сироватці крові антитіл класу Ig G до 
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збудника ГАЛ, ЛБ та антитіл класу Ig М до кліщового вірусного енцефаліту). 

Наявність анаплазм (морул) у гранулоцитах крові хворих визначали за допомогою 

скринінг-методу мікроскопії мазків периферичної крові, забарвлених за методом 

Романовського-Гімзи. Для підтвердження ГАЛ кров пацієнтів, у яких виявляли 

антитіла до збудника ГАЛ методом ІФА та/або з позитивними результатами 

мікроскопії, обстежували методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у двох 

модифікаціях: з електрофоретичною детекцією продуктів ампліфікації в 

агарозному гелі та в реальному часі. Дослідження кліщів і дрібних ссавців на 

наявність ДНК збудників кліщових інфекцій здійснювали методом ПЛР в 

реальному часі. 

Для виявлення ГАЛ 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.  

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). 

На підставі комплексних клініко-епідеміологічних і лабораторних 

досліджень на території вказаних областей західного регіону України вивчено 

клінічні особливості інфекційної хвороби – ГАЛ, з´ясовано її нозогеографічну 

характеристику та поширеність серед населення регіону.  

Вперше на території Львівської і Волинської областей визначено частку 

ГАЛ у структурі захворюваності на інфекційні хвороби та серед пацієнтів з 

діагнозом «гарячка нез'ясованої етіології» в сезон активності кліщів, що становить 

(35,1±4,5) %.  
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Доповнено наукові дані про основний спектр клінічних симптомів ГАЛ та 

виявлено регіональні особливості його клінічного перебігу. Проведені 

дослідження стали підставою для висновку про те, що спектр клінічних проявів 

ГАЛ включає наступні основні симптоми і синдроми цього захворювання: 

гарячку, загальну слабкість, біль голови, субіктеричність шкіри та слизових 

оболонок, міальгію, фарингіт.  

У 50 % пацієнтів мали місце прояви гострого гепатиту, в тому числі у      

43,3 % збільшення печінки. У 36,7 % хворих спостерігалося підвищення рівня 

загального білірубіну до 48,73 мкмоль/л та активності АлАТ до 2,4 ммоль/год х л 

у сироватці крові. Підвищення активності лужної фосфатази та показника 

тимолової проби встановлено у 10-ти (33,3%) пацієнтів. Протеїнурію (до 0,125 

г/л), лейкоцитурію та еритроцитурію виявлено у 36,7 та 40,0 % хворих відповідно. 

Лейкопенію встановлено у 70,0 %, лімфопенію – у 60,0 %, лейкоцитоз – у 13,3 %, 

підвищення ШОЕ – у 30,0 % хворих. 

Поява у 35,0 % хворих мігруючої еритеми була ознакою мікст-інфекцій ГАЛ 

із ЛБ у локалізованій стадії. Важкий перебіг хвороби з явищами енцефалопатії, 

артралгії великих суглобів, міальгії та функціональних змін серцево-судинної 

системи (відносна брадикардія, відчуття серцебиття) свідчили про поєднання ГАЛ 

із ЛБ у дисемінованій стадії. Висока частота поєднання ГАЛ з ЛБ – (46,7±6,4) % 

обумовлюють необхідність обов’язкової диференційної діагностики цих двох 

захворювань при гарячковій реакції, симптомах загальноінфекційного синдрому, 

що розвинулися у весняно-осінній період після присмоктування кліща.   

Вперше розроблено алгоритм підтвердження діагнозу ГАЛ з чіткими 

критеріями для підозрілого, ймовірного та підтвердженого випадку. Розроблено 

багатофакторну модель для визначення ймовірного діагнозу ГАЛ. Модель 

створена за методом логістичної регресії на основі восьми чинників, що у разі 

поєднання свідчать про ймовірний ГАЛ, зокрема враховується факт 

присмоктування кліща, підвищення температури тіла, прояви фарингіту, зміни 

(посилення легеневого рисунку) на рентгенограмі органів грудної клітки, 

підвищення концентрації білірубіну та активності АлАТ у крові за наявності 
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мігруючої еритеми та супутній ЛБ. У випадку присутності усіх восьми чинників 

ймовірність діагнозу ГАЛ становить 95,7 %. Якщо відсутні основні ознаки – 

явища фарингіту, змін на рентгенограмі органів грудної клітки (посилення 

легеневого рисунку), підвищення концентрації білірубіну та активності АлАТ у 

сироватці крові, та присмоктуванні кліща в межах максимального інкубаційного 

періоду – ймовірність діагнозу ГАЛ заперечується. 

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, що 

оптимальний термін застосування методу мікроскопії для експрес-діагностики 

ГАЛ – до 7 днів з початку захворювання, що дозволяє виявляти цю хворобу на 

початковій стадії інфекційного процесу (до появи діагностичних титрів антитіл до 

збудника ГАЛ чи при серонегативних варіантах хвороби). Специфічність методу 

підвищується завдяки використанню мікроскопа з двома об'єктивами 40х та 100х 

при масляній імерсії (Патент України № 106487, МПК G01N 33/48. Опуб. 

25.04.2016. Бюл. № 8.). 

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. 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 
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небезпеки осередків ГАЛ у Волинській та Львівській областях. Запропоновано 

алгоритми проведення диференційної діагностики природно-осередкових 

трансмісивних інфекційних хвороб, який включає методи обстеження хворих, 

залежно від термінів звертання до лікаря від моменту присмоктування кліща.  

Ключові слова: гранулоцитарний анаплазмоз людини, клінічні прояви, 

мікст-інфекція, Лайм-бореліоз, алгоритм діагностики. 
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SUMMARY 

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

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

regions). - Qualified scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of Candidate of Medical sciences in specialty 14.01.13 

– “Infectious diseases”. - Research Institute of Epidemiology and Hygiene of Lviv 

National Danylo Halytskyy Medical University, Lviv, 2019. 

Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano-Frankivsk, 2019. 

 

Human granulocytic anaplasmosis (HGA) is a transmissible natural-focal disease, 

which is not insufficiently studied in Ukraine. A number of factors indicate the 

possibility of detecting human granulocytic anaplasmosis in Ukraine: the detection of 

HGA cases in the territories of bordering countries with similar natural and climatic 

conditions (Russia, Poland, Czech Republic, Belarus, Moldova), registration natural 

cases of Lyme diseases in all regions of the country, which are often combined with 

HGA cases and a significant range of the major European vector of anaplasma – the tick 

I. ricinus.  

The aim of the study was to increase the effectiveness of early diagnosis and 

prediction of the probability of human granulocytic anaplasmosis through complex 

clinical, laboratory-instrumental and epidemiological studies in the Volyn and Lviv 

regions.  

Clinical, biochemical, immunological, molecular-genetic, microbiological 

(microscopy method), epidemiological, and statistical methods were used to achieve 

this goal. The ELISA method was used for seroepidemiological studies – the 

determination of the seropositiv layer in the healthy population (IgG to the pathogen of 

human granulocytic anaplasmosis) and the diagnosis of patients (the determination of 

IgG antibodies to HGA and Lyme disease in the serum, and Ig M antibodies to the tick-

borne encephalitis). The presence of anaplasma (morula) in granulocytes in patients' 

blood was determined by screening method for microscopy of blood smears stained by 
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the Romanovsky-Giemza method. For confirmation of human granulocytic 

anaplasmosis in patients, who carried HGA antibodies in serum by ELISA and / or with 

positive microscopy results, were screened by PCR in two modifications: with 

electrophoretic detection of agarose gel and real-time amplification products. The 

research of ticks and small mammals on the presence of DNA of tick-borne infections 

was carried out by the polymerase chain reaction (PCR) method in real time. 

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. 

For the selection of patients, the following clinical criteria were used: 

hyperthermia and intoxication symptoms, signs of liver damage (liver enlargement, 

icteric scleras, increased liver enzyme activity), changes in general blood test 

(leukopenia, blood shift, thrombocytopenia), epidemiological criteria (tick bite or being 

endemic to natural-focal infections, in the forest, in the country, in the park, etc.). 

On the basis of complex clinical and epidemiological and laboratory researches in 

the territory of the specified regions of the western region of Ukraine clinical features of 

infectious disease – HGA were investigated, its nosogeographic characteristics and 

prevalence among the population of the region were determined. 

For the first time in the territory of Lviv and Volyn oblasts, the proportion of 

HGA in the structure of incidence of infectious diseases and among patients diagnosed 

with "fever of unknown etiology" in the season of tick activity was (35,1±4,5) %. 

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

and regional features of the clinical course of cases of human granulocytic anaplasmosis 

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. 
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In 50% 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). The highest level of total bilirubin in the blood of a HGA 

patient was found to be 48,73 μmol/L. The activity of ALT was moderate with the 

highest level in the range of 2,4 mmol/h x L in a patient with HGA. An increase in 

alkaline phosphatase in 33,3% patients. Proteinuria (up to 0,125 g/l), leukocyturia, and 

erythrocyturia were detected in 36,7 and 40,0 % of patients, respectively. Leukopenia 

was found in 70,0 %, lymphopenia in 60,0 %, leukocytosis in 13,3 %, and ESR in      

30,0 % of patients. 

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

disease is 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) indicate 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 two diseases in 

the febrile reaction or symptoms of a generalized infection syndrome that developed 

during the spring and autumn after tick bite. 

An algorithm for confirming a diagnosis of HGA was first developed, with clear 

criteria for a suspicious, probable, and confirmed case. A multifactorial model was 

developed to determine the probable diagnosis of HGA. The model is based on the 

logistic regression method based on eight factors that, in the case of combination, 

indicate probable HGA, including the fact of tick bite, fever, manifestations of 

pharyngitis, changes (enhancement of pulmonary pattern) on the chest X-ray, and 

increase in the concentration of the body and concentration ALT in the blood in the 

presence of migratory erythema and concomitant LD. In the case of all eight factors, the 

probability of diagnosis of HGA is 95,7 %. In the absence of the main features – the 

signs of pharyngitis and changes in the chest X-ray, elevated levels of bilirubin and 

ALT, and a history of tick bite, a HGA diagnosis is denied.  
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Improvement and validation of the microscopy method of the peripheral blood 

smear to detect the HGA agent in the early stages of the disease, which extends the 

range of available diagnostic examinations with the possibility of further introduction 

into practice of health facilities and institutions. 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). The relatively low specificity of the 

method is compensated by the use of a microscope with two lenses of 40x and 100x 

with oil immercia (Patent of Ukraine No. 106487, MPK G01N 33/48, dated April 25, 

2016, No. 8). 

Based on the epidemiological analysis of the main indicators, the forest area is 

classified as the highest risk of HGA infection. Higher intensity of the epidemic process 

in the forest and forest-steppe zones compared to the Ukrainian Carpathian area 

(p<0,05) was proved. Namely: DNA of anaplasma was detected in the body of 28 

mouse rodents – (12,6±2,2) % in the forest zone, 12 – (6,3±1,7) % in the forest-steppe 

and 3 – (6,1±1,1) % in the Ukrainian Carpathians. More frequent infection of ticks in 

the forest zone – (3,32±0,3) % compared to forest-steppe – (2,14±0,4) % and zone of 

the Ukrainian Carpathians – (0,87±0,4) % (p<0,05). A higher incidence of I. ricinus tick 

than D. reticulatus was proven (p<0,001). By the magnitude of the serologically 

positive layer for the HGA pathogen, there was a greater risk of infection in the forest 

area than in the forest-steppe and Ukrainian Carpathians (p<0,05). This indicator 

averaged (11,2±1,0) %, which is evidence of endemicity, high activity and potential 

epidemic risk of HGA foci in Volyn and Lviv regions. Algorithms for differential 

diagnostics of natural-focal transmissible infectious diseases are proposed, which 

includes methods of examination of patients, depending on the terms of treatment to the 

doctor from the moment of the suction of the tick. 

Key words: human granulocytic anaplasmosis, clinical manifestations, mixed 

infection, Lime disease, diagnostic algorithm. 
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ВСТУП 

 

 

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 [1-6]. Збудником інфекції є Anaplasma 

phagocytophilum (A. phagocytophilla) з роду Anaplasma родини Anaplasmataceae. 

Для хвороби властивий широкий спектр клінічних проявів за відсутності 

характерних симптомів та високий ризик розвитку ускладнень [7]. Летальність у 

Європі становить 1-3 % навіть за умов ранньої діагностики і своєчасного 

лікування та досягає 7-10 % у США [1, 8-9]. 

Актуальність вивчення ГАЛ для багатьох країн Європи та Північної 

Америки визначається широким розповсюдженням і значною захворюваністю 

населення, що зумовлює тимчасову втрату працездатності населення та завдає 

соціальних збитків. Сьогодні за цими показниками ГАЛ займає третє місце після 

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

зоонозів [10-12] майже у всіх європейських країнах, у тому числі тих, які 

межують з Україною [13-18].  

Незважаючи на лабораторне підтвердження випадків ГАЛ серед хворих із 

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

Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Полтавська, Рівненська, Черкаська) [19], 

теоретичні та практичні аспекти проблеми ГАЛ для України залишаються 

недостатньо вивченими, а для спеціалістів практичної медицини дана інфекційна 

хвороба все ще знаходиться у ранзі «невідомих» або «нових».  

В Україні не проводилися дослідження щодо клініко-лабораторних проявів 

ГАЛ з визначенням їх регіональних особливостей на достатньому клінічному 

матеріалі, необхідних для раннього виявлення хвороби та раціонального 

лікування. Неспецифічні клінічні симптоми (гарячка, міальгії, артралгії), які 

характерні для захворювання на ранній стадії, загроза розвитку поліорганної 
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недостатності (дихальної, ниркової, печінкової) та ураження нервової системи 

зумовлюють потребу обов'язкової лабораторної верифікації даної хвороби. Ризики 

виникнення поєднаних форм цих інфекцій [20] обумовлені наявністю кількох 

видів збудників (вірусу кліщового енцефаліту, борелій та анаплазм) в організмі 

кліща та існуванням в Європі та Україні осередків поєднаних кліщових інфекцій 

[21-22]. Тому важливим напрямком роботи є вдосконалення та впровадження 

диференційної лабораторної діагностики ГАЛ у закладах та установах охорони 

здоров’я України.  

Для проведення досліджень було обрано територію частини західного 

регіону України, де поєднані три ландшафтно-географічні зони: лісова 

(Українське Полісся), Лісостеп та гірська (українські Карпати), які відзначаються 

високою ендемічністю захворювань, що передаються через присмоктування 

іксодових кліщів (Лайм-бореліоз, кліщовий вірусний енцефаліт та рикетсіози) 

[23].  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася у рамках НДР, що здійснювались у лабораторії 

трансмісивних вірусних інфекцій Науково-дослідного інституту 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 ГАЛ за результатами комплексних 
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клінічних, лабораторно-інструментальних та епідеміологічних досліджень на 

території Львівської та Волинської областей. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити епідеміологічні особливості ГАЛ, складові елементи 

природного осередка та його активність за рівнем серопозитивного прошарку до 

збудника ГАЛ серед сукупного населення, та визначити ендемічні зони у 

Львівській та Волинській областях з потенційним ризиком зараження цією 

інфекцією. 

2. Встановити частку лабораторно підтверджених випадків ГАЛ у 

структурі захворюваності природно-осередковими інфекціями та серед гострих 

гарячкових хвороб у сезон активності кліщів. 

3. Охарактеризувати особливості клінічних проявів ГАЛ, що перебігає у 

вигляді моноінфекції, та виявити найбільш інформативні клініко-лабораторні 

показники для діагностики цієї інфекції в поєднанні з ЛБ. 

4. Оцінити значимість окремих лабораторних показників для діагностики 

ГАЛ, 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 ГАЛ. 

Об’єкт дослідження: гранулоцитарний анаплазмоз людини.  

Предмет дослідження: клінічні прояви ГАЛ, результати лабораторних 

досліджень, аналіз медичних карт стаціонарних хворих (форма 003/о); карт 

епідобстежень осередків інфекційного захворювання (форма 357/о), офіційних 

даних про захворюваність населення на інфекційні хвороби (форма 2, 

інформаційні листи Центру громадського здоров'я МОЗ України), дослідження 

сукупного населення, складових 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 
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дослідження. Методом ІФА визначали серопозитивний прошарок серед сукупного 

населення (наявність IgG до збудника ГАЛ у сироватках крові обстежених осіб) та 

діагностували хворобу (наявність у сироватці крові антитіл класу IgG до 

збудників ГАЛ, ЛБ та наявність антитіл класу Ig М до вірусу кліщового 

енцефаліту). Наявність анаплазм (морул) у гранулоцитах крові хворих визначали 

за допомогою скринінг-методу мікроскопії мазків периферичної крові, 

забарвлених за методом Романовського-Гімзи. Для підтвердження ГАЛ кров 

пацієнтів, у яких виявляли антитіла до збудника ГАЛ методом ІФА та/або з 

позитивними результатами мікроскопії, обстежували методом ПЛР у двох 

модифікаціях: з електрофоретичною детекцією продуктів ампліфікації в 

агарозному гелі та в реальному часі. Дослідження кліщів і дрібних ссавців на 

наявність ДНК збудників кліщових інфекцій здійснювали методом ПЛР в 

реальному часі. 

Наукова новизна одержаних результатів. На території Львівської та 

Волинської областей виявлено ГАЛ 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 у 50,0 % пацієнтів, нефрит – у 17,9 %, 

лейкопенія – у 70,0 % пацієнтів.  

Визначено клініко-лабораторні ознаки мікст-інфекцій ГАЛ з ЛБ і кліщовим 

вірусним енцефалітом (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 

західного регіону країни, визначено основні території та групи ризику щодо 
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інфікування ГАЛ. На основі встановленої частоти індикації анаплазм в іксодових 

кліщах, дрібних ссавцях та географічного поширення лабораторно підтверджених 

випадків ГАЛ визначено зону підвищеного ризику інфікування людей. 

Встановлено вищий ризик інфікування анаплазмами у лісовій зоні регіону, ніж у 

лісостеповій та українських Карпатах. 

Практичне значення одержаних результатів. Сукупність отриманих 

даних сероепідеміологічних досліджень, клінічних особливостей та результатів 

лабораторної діагностики дозволила практично здійснити клініко-лабораторну 

діагностику «маловідомої» в Україні інфекційної хвороби – ГАЛ.  

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 алгоритми 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: «Гранулоцитарний анаплазмоз 

людини – нова природно-осередкова інфекція в Україні» № 04.4.03/186-1969 від 

07.09.2009р; «Методичні підходи до алгоритмів дослідження кліщів (Acarina: 

Ixodidae) на кліщові мікст-інфекції» № 206-2014; «Алгоритми диференційної 

лабораторної діагностики кліщових мікст-інфекцій» № 207-2014; «Основні засади 

профілактики кліщових інфекцій у невакциновних осіб, що постраждали від укусу 

кліща» № 208-2014; 2 нововведення, 1 патент на корисну модель, 1 пам’ятка для 

населення) [24-33]. 

Результати, отримані при виконанні дисертаційної роботи, впроваджено в 

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

України», а також впроваджені Головним управлінням Держсанепідслужби у 

Закарпатській, Волинській та Львівській областях. 

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, Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 

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 виявлених 

випадків захворювання ГАЛ у регіоні за період 2007-2014 рр., з´ясовані 

епідеміологічні особливості захворювання у регіоні; проаналізовано клінічні 

прояви гранулоцитарного анаплазмозу у хворих. Дисертант здійснила 
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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-практичній конференції “Епідеміологія, сучасні методи діагностики та 

профілактики гострих інфекцій дихальних шляхів” (Київ, 2007), науково-

практичній 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), науково-практичній конференції «Актуальні 

питання епіднагляду за особливо небезпечними інфекціями, санітарна охорона 

території, біологічна безпека» (Іллічівськ, 2009), International Conference on 

Emerging Infectious Diseases (Atlanta, GA, USA, 2010), Всеукраїнській семінарі-

нараді з актуальних питань епіднагляду за вірусними особливо небезпечними 

інфекціями (Суми, 2011), 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), 16th Annual Conference International 

Society for Disease Surveillance (Orlando, USA, 2018).  

Публікації.  

За матеріалами дисертації опубліковано 51 наукову працю: 9 статей, з яких 1 

належать особисто автору в міжнародному журналі, 6 – у співавторстві у 

виданнях, затверджених МОН України, 38 тез у матеріалах науково-практичних 

конференцій (три належать особисто автору, а решта – у співавторстві), в 

іноземних виданнях – 8, 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 та методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу 

і узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних літературних джерел. Бібліографічний покажчик містить 

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

ілюстровано 31 таблицею та 20 рисунками.  

Комісія з біомедичної етики Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (протокол № 6 від 25.06.2018 року), 

розглянувши матеріали дисертаційної роботи, встановила, що дослідження 

заплановані з дотриманням основних положень. 
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РОЗДІЛ І 

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГРАНУЛОЦИТАРНОГО АНАПЛАЗМОЗУ 

ЛЮДИНИ У СВІТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

ГАЛ належить до трансмісивних зоонозів, його збудник Anaplasma 

phagocytophilum є представником родини Anaplasmataceae, триби Ehrlichia, роду 

Anaplasma [34]. А дане захворювання відповідно до Міжнародної класифікації 

хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) відноситься до рубрики А.79.8 Інші не уточнені 

рикетсіози. 

У 1991 р. вперше ГАЛ виявлено у Сполучених штатах Америки [35], де у  

1994 р. була уточнена його етіологія і описано клінічні прояви хвороби [36]. У 

Європі анаплазмоз почали вивчати з 1997 р. у Словенії [37-39]. 

У США ГАЛ включено до переліку захворювань, які підлягають 

обов'язковій реєстрації. За даними CDC [40], у період з 2000 р. до 2017 р. 

абсолютна кількість зареєстрованих випадків ГАЛ зросла з 348 до 5762 випадків. 

Показник захворюваності на ГАЛ з 2000 до 2017 р. збільшився з 1,4 до 17,9 на 100 

тис. населення відповідно. Тенденцію до зростання захворюваності ГАЛ можна 

пояснити підвищенням рівня інформованості, появою нових діагностичних тестів 

та введенням цієї нозологічної одиниці до офіційної статистики у Сполучених 

Штатах Америки. Активний епідеміологічний нагляд за даною інфекцією 

підтверджує, що на деяких територіях показник захворюваності може сягати 

значного рівня, наприклад, від 24 до 58 випадків на 100 тис. населення у 

Коннектикуті та Верхньому Мідвесті [41].  

У Європі ГАЛ не належить до офіційно звітних захворювань. Тому, 

починаючи з 1997 р. зафіксовано лише 100 випадків ГАЛ. Менше число 

зареєстрованих випадків цієї хвороби в Європі автори пояснюють легшим 

клінічним перебігом захворювання, внаслідок циркуляції інших геновидів           

A. phagocytophilum, меншою настороженістю медичних працівників і, відповідно, 

зниженням кількості лабораторних обстежень на ГАЛ [41]. 
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В Україні ГАЛ залишається маловідомою та «новою» проблемою для 

охорони здоров'я [2-3, 22, 42-44]. Важливо оцінити основні показники – 

захворюваність, важкість наслідків перенесеного захворювання (інвалідизацію), 

які визначають медико-соціальне значення цієї хвороби.  

 

1.1 Особливості епідемічного процесу при гранулоцитарному 

анаплазмозі людини. 

1.1.1 Хребетні резервуари та кліщі-переносники A. phagocytophilum. 

Основні резервуарні господарі анаплазм – мишоподібні гризуни та дикі 

копитні, зараженість яких складає 15-74 та 18-38 % відповідно [20, 45-55]. У 

Сполучених Штатах Америки до них належать, в основному, олені білохвості 

(Odocoiles virginianus) та миші білоногі (Peromyscus leucopus) [38, 43, 50-53], в 

Європі – мишак лісовий (Sylvaemus sylvaticus L.) та мишак жовтогрудий 

(Sylvaemus flavicollis), нориця руда (Myodes glareolus Schr.), полівка польова 

(Microtus arvalis Pal.), а також косулі (Capreolus capreolus) і олені (Cervus elaphus) 

[10, 20, 35, 46-48, 54-57]. Потенційними резервуарами збудника серед домашніх 

тварин вважають собак і котів, велику та малу рогату худобу, коней, овець [20, 43, 

54-55], у яких А. phagocytophilum спричиняє захворювання крові [36, 53-55].  

Зважаючи на коло годувальників, з якими кліщі пов’язані трофічно, спектр 

потенційних хребетних резервуарів A. phagocytophilum може бути набагато 

ширший. Підтвердженням цього є нові дані про участь в циркуляції збудника 

ГАЛ у природі травоїдних (благородний олень, європейська сарна, плямистий 

олень, водяний олень) [53, 55] та м'ясоїдних (койоти, гірські леви, чорні ведмеді, 

єноти, коти, скунси, руді рисі) [20, 52], європейського бурого ведмедя (Ursus 

arctos) [56], кабанів [57]. Дорослі кліщі І. pacificus паразитують на койотах, 

ведмедях, рудих рисях, конях, оленях, собаках і рогатій худобі. Доімагінальні 

форми кліщів І. pacificus зазвичай харчуються на дрібних ссавцях, ящірках, але 

інколи також на оленях і хижаках [58].   

В якості годувальників для кліщів I. ricinus у Центральній та Східній Європі 

слугують різні гризуни [59-63]. Крім того, ряд досліджень показав, що кліщі             
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I. ricinus у ролі господарів використовують деякі види гризунів частіше. У 

Німеччині, одним з найважливіших господарів для личинок і німф є мишак 

жовтогрудий (Sylvaemus flavicollis),), миша польова (Аpodemus agrarius) і нориця 

руда (Myodes glareolus) [64]. У Румунії та Франції основними годувальниками для 

проміжних (незрілих) стадій була полівка польова (Microtus arvalis) та мишак 

лісовий (Sylvaemus sylvaticus) відповідно [62, 65]. 

Збудника ГАЛ виявляли також у кліщах I. scapularis (Північна Америка) та     

I. ricinus (Швеція, Естонія), що паразитували на перелітних птахах [66-70]. У Росії 

цей показник інфікованих кліщів I. ricinus становить 14 %, що підтверджує 

значення Aves у поширенні інфекції на значні відстані та у формуванні нових 

природних осередків [71].  

Виявлена генетична гетерогенність штамів збудника, виділених від різних 

видів господарів, вказує на різне географічне походження цієї бактерії та дозволяє 

прогнозувати вірулентність її стосовно людини [10, 45, 72-74].  

Циркуляція збудника між кровосисними кліщами та резервуарними 

господарями, головним чином дрібними ссавцями, підтримує існування 

природних осередків ГАЛ [1, 5, 20, 43, 45, 75, 76]. Період циркуляції                     

A. phagocytophilum в організмі тварин є незначним і відповідає в основному 

періоду активності іксодових кліщів, які є основними резервуарами та 

переносниками анаплазм, підтримують їх збереження в паразитарних системах 

впродовж міжсезоння [20, 48, 77, 78]. Кліщі здатні передавати анаплазми 

трансфазово, проте трансоваріальна передача збудника не доведена [4, 79]. 

Збудника анаплазмозу тварин переносять переважно іксодові та аргасові 

кліщі родів Amblyomma, Dermacentor, Rhipicephalus [1, 14, 36, 38, 43]. Однак 

основним вектором A. phagocytophilum слугують представники роду Ixodes, а саме 

I. ricinus у Європі, I. persulcatus – на півночі Європи та в Азії [2, 4, 20, 44, 75, 76], 

I. scapularis, I. pacificus та I. spinipalpis – в Америці [36, 43, 58, 74, 80]. Значна 

роль в існуванні паразитарної системи A. phagocytophilum в лісових районах ряду 

європейських країн належить також норовим кліщам I. trianguliceps, які 

харчуються на дрібних гризунах [45, 77, 78]. Крім того, в Європі збудник ГАЛ 
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виявлено у кліщах D. reticulatus, H. concinna, І. ventalloi, у США – з I. dentatus, 

Amblyomma americanum, Dermacentor variabilisта та D. оccidentalis [20].   

Дані про зараженість основних векторів, зібраних з рослинності, на підставі 

детекції збудника методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), коливаються 

як всередині окремих країн, так і на різних континентах.  

В Європі дослідження із застосуванням молекулярно-генетичних методів 

встановили наявність збудника А. phagocytophilum в усіх країнах [1, 14, 20, 21, 36, 

38, 43, 48, 75, 79, 81]. Наймасштабніше обстеження переносників проведено серед 

іксодових кліщів I. ricinus. Рівень природної зараженості цього виду кліщів 

збудником ГАЛ коливався від <1 % до 30 %: від 1–5 % (в Болгарії, 

Великобританії, Латвії, Словенії, Швеції, Швейцарії, на північному заході Росії) 

[16, 17, 20, 37, 45, 67, 75-76, 78, 82, 83], 5,3 % на півночі Іспанії (Ла Ріоя) [85],    

9,3 % на півночі Італії (район Емілія-Романья) [86] до 24,4 % в Італії [20, 45, 76, 

87], 24,7 % у Польщі [20, 88-90] і 27,3 % у Білорусі (Біловежська Пуща) [17, 91, 

92]. Також виявлено значну мінливість у показниках зараженості анаплазмами 

кліщів-переносників у різних частинах однієї країни. Так, на північному заході 

Польщі збудник ГАЛ виявлено у 1,4 % обстежених кліщів, на території північно-

східної частини країни – у 8,7 %, на півночі – у 19,2 % відповідно. У міських та 

приміських лісах Гданська, Сопота та Гдині (північна Польща) збудник 

анаплазмозу містили 14 % обстежених кліщів I. ricinus [88-90]. 

В ендемічних районах Східної Європи показник природної зараженості 

збудником ГАЛ кліщів I. persulcatus становив 1,7–16,7 %, на північному заході 

Росії [4, 17], у Алтайському та Приморському краях [16, 93], у Китаї [94] і Кореї 

[95] не перевищував 4 та 5,5 % відповідно.   

У США рівень зараженості кліщів I. scapularis варіює від <1 % до 50 %, а 

кліщів I. pacificus від <1 % до приблизно 10 % [1, 20, 38, 43, 49, 50, 80]. В Азії 

рівень виявлення збудника в кліщах I. persulcatus знаходиться у межах <1–21,6 % 

[20, 96]. 

У природних осередках зараженість анаплазмами кліщів, зазвичай, значно 

нижча від їх зараженості бореліями [20]. Зокрема у Швейцарії 49 % імaго              
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I. ricinus, знятих з рослинності, було заражено B. burgdorferi і лише 2 % –             

A. phagocytophilum [97, 98], у південній Німеччині – 21,8 і 2,2 % відповідно [20, 

81, 99]. Для порівняння, 22,7–45,2 % кліщів I. scapularis у США [100] та 30–60 % 

кліщів I. persulcatus і максимум до 30 % I. ricinus у Росії є носіями B. burgdorferi – 

збудника ЛБ [101]. У Коннектикуті (США) B. burgdorferi було заражено 32–33 % 

(12,5 %) німф і 52–56 % (38,2 %) імаго I. scapularis, зібраних з рослинності, тоді 

як A. phagocytophilum – 1,2–1,8 % і 8–19 % відповідно [1, 20, 35, 81, 102].  

Зараженість дорослих кліщів (імаго) майже завжди вища, ніж зараженість 

німф, а самок вища, ніж самців [61, 64, 103]. На півночі Польщі встановлена 

інфікованість самок I. ricinus збудником анаплазмозу (32,9 %) у 3,2 разу частіша, 

ніж німф (10,3 %) і у 2,4 разу частіша, ніж самців (13,7 %) [88], а у північно-

східній частині країни при середньому показникові 14,1 % А. phagocytophilum 

виявили у 36,8 % самок, 0,9 % німф і 8,2 % самців [89, 90].  

Основний механізм передачі ГАЛ – трансмісивний через присмоктування 

зараженого кліща. Проте описано нечисленні випадки захворювань, пов'язаних з 

переливанням інфікованої донорської крові або плазми, з трансплантацією 

органів, а також із проникненням патогенів в організм людини через порізи і 

мікротравми шкіри та через кон`юнктиву очей під час обробки туш заражених 

тварин [1, 37, 38, 79, 104]. 

Кліщі заражаються збудником ГАЛ при кровосмоктанні на інфікованих 

тваринах. Анаплазми активно проникають в епітелій кишківника кліща, де 

здійснюється їх первинна реплікація. Після цього мікроорганізми потрапляють у 

слинні залози, в епітеліальних клітинах яких відбувається другий цикл їх 

розмноження. Ураження слинних залоз кліщів А. phagocytophilum здійснюється 

впродовж 24-48 годин присмоктування [91, 104, 105]. 

Щодо періоду інфікування, коли кліщі передають A. phagocytophilum 

хребетним тваринам, оцінки дослідників неоднозначні. На думку одних, така 

передача рідко відбувається у перші 36 годин кровосмоктання, зазвичай необхідне 

більш тривале годування [106]. За оцінками інших, заснованих на 

експериментальних дослідженнях на мишах, трансмісія збудника ГАЛ від кліщів 
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до ссавців здійснюється через перші 24 години після початку кровосмоктання [43, 

107, 108]. 

 

1.1.2 Епідеміологічний аналіз захворюваності гранулоцитарним 

анаплазмозом людини. 

Епідемічний процес при ГАЛ взаємопов'язаний з епізоотологічним і 

залежить від кліматичних та біологічних чинників. Активність осередків ГАЛ 

визначається за чисельністю основних видів резервуарів і кліщів-переносників 

анаплазм, показниками природної зараженості резервуарів й векторів збудника, 

ступенем контакту людей із зараженими переносниками та рівнем захворюваності 

населення.  

Одним з важливих показників, який свідчить про ризик інфікування, слугує 

рівень колективного імунітету. Його показник щодо ГАЛ знаходиться у межах від 

0 або дуже низького до 28 % у Швеції [109].   

Донедавна існувала думка, що більшість випадків ГАЛ виявляються у 

Північній Америці і лише у декількох країнах центральної Європи (Словенія) та 

Скандинавії (Швеція) [35-37, 109, 110]. За даними CDC у Сполучених Штатах 

Америки з 2000 р. до 2017 р. кількість зареєстрованих випадків ГАЛ зросла з 348 

до 5762 випадків, а показник захворюваності на ГАЛ збільшився з 1,4 до 17,9 на 

100 тис. населення відповідно [35, 40, 41, 111]. У Європі [112] в період 1995-1999 

рр. було описано лише 8 випадків ГАЛ: один у Нідерландах [113], один у Швеції 

[112] та 6 у Словенії [36, 39]. До березня 2003 р. їх кількість зросла до 65 [1]. 

Сьогодні випадки ГАЛ відомі майже у всіх країнах, при цьому більшість їх 

обмежена географічними територіями, ендемічними на ЛБ [4, 5, 114]. Рівень 

захворюваності на ГАЛ значно нижчий ніж при ЛБ [115], але, в той же час, дані 

сероепідеміологічних досліджень свідчать про набагато більшу територіальну 

розповсюдженість А. phagocytophilum порівняно з B. burgdorferi. Майже у 75 % 

хворих захворюванню передує присмоктування кліща. Більш сприйнятливі до 

анаплазмозу (група ризику) пацієнти з імунодефіцитними станами та люди 

похилого віку (старші 60 років), у них захворювання виникає частіше і переважно 
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у важчій формі. Для ГАЛ характерна весняно-літня сезонність, подібна до такої 

при КВЕ та ЛБ, що корелює із сезонними змінами чисельності іксодових кліщів-

переносників і відповідає періоду їх активності: квітень-жовтень. Відповідно 

cезонна динаміка захворюваності на ГАЛ двопікова: з першим піком у травні-

червні і другим – у вересні-жовтні [1, 10, 38, 43, 79, 106]. Інфікування людей 

збудником ГАЛ частіше відбувається під час роботи на дачних ділянках, а також 

при професійній діяльності (наприклад, у працівників лісового господарства) у 

лісі [116]. Частка інших господарсько-побутових і рекреаційних причин контакту 

населення із збудником незначна [105, 117].  

Серед хворих на ГАЛ співвідношення чоловіки/жінки складає 3(4):1. Частка 

хворих збільшується з віком, сягаючи максимуму серед осіб старше 60 років. За 

іншими даними [1, 9, 79, 112], середній вік пацієнтів з ГАЛ складає 57 років (від 

21 до 89). 

Існує висока ймовірність виявлення хворих ГАЛ серед пацієнтів із ЛБ та 

КВЕ. Пацієнти з ГАЛ з проявами загально інтоксикаційного синдрому частково 

проходять під діагнозом «Гостра респіраторна вірусна інфекція», а також 

можливий безсимптомний перебіг, що пояснює порівняно невелику кількістю 

випадків ГАЛ серед населення на фоні значного рівня серопозитивного 

населення, наявність заражених анаплазмами кліщів-векторів і ссавців-

резервуарів [9, 43, 91, 118]. Це призвело до припущення, що європейський варіант 

ГАЛ, принаймні у північних країнах, має м'якший перебіг, можливо, пов'язаний з 

циркуляцією інших, ніж у Північній Америці, варіантів (штамів, видів) збудника 

[72, 73].   

 

1.1.3 Мікст-інфекція гранулоцитарного анаплазмозу людини з іншими 

«кліщовими» зоонозами.  

В останні роки у характеристиці природних осередків зоонозів все частіше 

згадується така важлива їх риса, як співіснування паразитарних систем різних 

нозоформ на тих самих територіях [4, 11]. Це явище дослідники називають 

поєднаністю осередків. Існування поєднаних осередків кліщових інфекцій 
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обумовлено, у першу чергу, спільністю основних складових паразитарних систем 

(переносників, резервуарів) та їх ландшафтною приуроченістю. Встановлення 

факту одночасного існування в організмі іксодових кліщів до 5-7 етіологічно 

різних патогенів (їх геновидів) призвело до висновку, що природна мікст-

зараженість кліщів – явище, яке ще у 1973 р. назвали «найважливішим і новим 

доповненням у розвитку природної осередковості хвороб» – цілком нормальне і 

широко розповсюджене [119]. З епідеміологічної точки зору важливо, що будь яке 

захворювання, що виникло після укусу кліща, слід розглядати як потенційну 

мікст-інфекцію [106].  

Важливе значення в існуванні асоційованих паразитарних систем і 

поєднаних осередків кліщових зоонозів має полігостальність паразитів, тобто їх 

здатність перебувати в максимально можливому колі хребетних господарів. 

Наслідком цього є одночасне існування в організмі дрібних ссавців кількох видів 

збудників, яке сьогодні розглядається як звичайне явище природних осередків 

зоонозів. На думку Е. І. Коренберга [120] хребетні – резервуари патогенів, які 

впродовж свого життєвого циклу неодноразово контактують із кліщами, скоріш за 

все виконують роль «акумуляторів» мікст-інфекції у природних осередках [4, 91].  

В Європі [60-62, 85] поширеність поєднаної інфекції ЛБ і анаплазмозу серед 

гризунів у середньому становить 7 % [121]. У південній Словаччині методом ПЛР 

підтверджено мікст-інфікованість B. burgdorferi та A. phagocytophilum у 1,8 % 

обстежених дрібних ссавців, що поширені і в західному регіоні країни (миша 

польова та мишак лісовий) [60, 121, 122]. Однак, на європейському континенті 

вивчення даної проблеми знаходиться на початковому рівні, тому наукові 

публікації з цього питання досить обмежені.  

У біотопах природних осередків ГАЛ, які були виявлені на 66,7 % території 

ендемічних регіонів Росії, імунологічними дослідженнями підтверджена 

гостальність анаплазм у популяціях дрібних ссавців як агрофільних, так і 

синантропних видів: звичайної (5,4 %) та польової (9,4 %) миші, мишака лісового 

(7,8 %) та жовтогрудого (9,8 %), польової (3,4 %) та водяної (9,3 %) полівок; 

нориці рудої (11,9 %), мідниці звичайної (10,0 %) та малої (11,1 %); сірого пацюка 
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(10,2 %); соні лісової (55,6 %) [4, 16, 91, 105]. В Передуральї у нориці рудої 

встановлено одночасне інфікування бореліями, бабезіями та анаплазмами [123]. 

У США рівень одночасної зараженості кількома видами патогенів у дрібних 

ссавців, на яких прогодовуються кліщі I. scapularis у преімагінальній стадії 

розвитку, досить значний і складає при мікст-інфікуванні ГАЛ-ЛБ від 14 до     

60,4 % [124].   

Характер патології та імунної відповіді в організмі експериментально 

заражених B. burgdorferi sensu stricto та A. phagocytophilum тварин свідчить, що ці 

патогени поводяться як синергісти [125-128], забезпечуючи їх передачу іксодовим 

кліщам одночасно або послідовно при вигодовуванні різних фаз метаморфозу цих 

членистоногих. Принципово важливо, що інфікованість резервуарного господаря 

кількома збудниками внаслідок підвищення бактеріального навантаження 

збільшує ймовірність передачі їх до вектора (кліща-переносника) [2, 125, 127].   

Рівень ризику щодо кліщових мікст-інфекцій залежить від поширеності 

окремих збудників у резервуарах та іксодових кліщах і відрізняється у різних 

географічних регіонах [4, 129]. Найбільша поширеність мультипаразитарності 

іксодових кліщів ГАЛ-ЛБ ≤ 28 % – реєструється у тих регіонах Північної 

Америки та Європи, де випадки ЛБ мають масовий характер. У наукових 

публікаціях зазначено, що подвійна інфекція кліщів роду Ixodes B. burgdorferi,    

B. microti з А. phagocytophilum (у будь якій комбінації) складає в ендемічних за ЛБ 

регіонах США від 1 до 28 % [38, 100] і від <1 до 13 % в Європі [130-133]. За 

іншими даними, у регіонах масового розмноження кількість кліщів I. ricinus, 

заражених одночасно анаплазмами та бореліями, знаходиться у межах 2,2 – 25 % 

[129-134]. 

У Європі вивчення мікст-інфікування кліщів найбільш інтенсивно 

відбувається у Німеччині і Польщі. Дослідження також проводяться у Болгарії, 

Франції, Італії, Нідерландах, Словаччині та Швейцарії [98, 99, 131, 134]. 

Виявлено, що інфікованість I. ricinus двома патогенами – ЛБ та ГАЛ складає від 

0,5 – 2 % [89] до 11 % (Польща) [75, 135] – 13 % (Болгарія) [136].   
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Важливо, що при наявності в організмі одного кліща анаплазм і збудників 

ЛБ передача цих патогенів відбувається паралельно (незалежно) і з рівною 

ефективністю [126]. Антагоністичні відносини між різними збудниками не 

виникають, оскільки вони переважно локалізуються в різних органах і тканинах або 

навіть клітинних структурах організму людини, які утворюють властиві їм 

екологічні ніші [4, 137, 138].  

Рідшим феноменом (до 3,7 %) є мікст-інфікування кліщів вірусом КЕ та 

анаплазмами [91], а випадки потрійної ко-інфекції (ГАЛ, ЛБ, КВЕ) переносників 

виявляються лише з ймовірністю <1 % навіть у географічних регіонах, 

ендемічних за цими трьома кліщовими зоонозами [4, 91].  

Описані вибіркові серологічні дослідження сироваток крові здорового 

населення та осіб з груп ризику на наявність антитіл до кількох збудників кліщових 

інфекцій з метою встановлення ризику мікст-інфікування. В європейських країнах 

[135, 138-143] частка сукупного населення, що одночасно містить антитіла до 

збудників ГАЛ та ЛБ коливається від 3,0 % у Швеції, 3,8 % у Данії, 8,3 % у Чехії, 

10,2 % у Норвегії до 11,4 % у Німеччині [4, 91, 111, 135, 144]. У Польщі в групах 

професійного ризику одночасна присутність антитіл до збудника ГАЛ та ЛБ 

спостерігалась у 4,2 % лісників та у 2,6 % фермерів [116, 145, 146]. Крім того, у 

1,3 % обстежених лісників виявили антитіла до трьох патогенів –                           

A. рhagocytophilum, B. burgdorferi та Bartonella spp. а у 0,6 % – антитіла до 

чотирьох збудників (A. рhagocytophilum, B. burgdorferi, Bartonella spp., Babesia 

microti) [135].  

Сьогодні кліщові мікст-інфекції діагностуються у багатьох країнах США, 

Центральної і Північної Європи та Росії [4, 39, 139, 147, 148]. Використання 

методу ІФА для виявлення антитіл до збудників ГАЛ, ЛБ, КВЕ, МЕЛ дозволило 

встановити, що серед пацієнтів з анаплазмозом 68,8 % становили хворі на мікст-

інфекції [4, 149]. Найчастіше серед мікст-інфекцій, які виникають після укусу 

кліща, зустрічається поєднання ГАЛ та ЛБ (84,4 %), з них у 65-70 % дорослих і до 

20 % у дітей [150-152], а більше 10 % хворих на ЛБ у ряді регіонів мають високі 
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титри антитіл до збудника ГАЛ [124]. Ймовірно, це обумовлено тим, що майже    

4 % іксодових кліщів можуть містити одночасно борелії та анаплазми [149, 153].  

У Пермському краї Росії в 75-85 % від всіх лабораторно підтверджених 

випадків ГАЛ виявлено мікст-інфекцію ГАЛ та ЛБ та ГАЛ і КВЕ, а в Омській 

області – комбінації трьох різних інфекцій ГАЛ-ЛБ-КВЕ та ГАЛ-МЕЛ-КВЕ [4, 91, 

151]. На півночі Північного Заходу США від 9 до 16 % обстежених містили 

антитіла до ГАЛ, ЛБ та бабезіозу [154-156]. 

 

1.2 Сучасні уявлення про етіопатогенез гранулоцитарного анаплазмозу 

людини. 

 

Патогенез гранулоцитарного анаплазмозу людини знаходиться на стадії 

вивчення. У процесі його дослідження використовувались експериментальні 

моделі на тваринах, зокрема білих мишах, та різноманітні лінії культури клітин 

лейкемії [74, 81, 157].  

Збудник ГАЛ A. phagocytophilum – облігатний внутрішньоклітинний 

мікроорганізм, який характеризується унікальною специфічністю до клітин 

господаря, уражає лейкоцити (переважно, гранулоцити) та ендотеліальні клітини 

судин [80, 158]. А. рhagocytophilum вважалася збудником гранулоцитарного 

ерліхіозу людини (ГЕЛ), однак після останньої таксономічної реорганізації 

(молекулярного філогенетичного аналізу), здійсненої за результатами секвенс-

аналізу гену 16S рРНК у 2001 р., цей агент, Ehrlichia phagocytophila та Ehrlichia 

equi були рекласифіковані в A. phagocytophilum [34, 159-160]. 

За сучасною класифікацією, збудник A. phagocytophilum віднесений до 

царства Bacteria, типу α-Protebacteria, класу Rickettsiales, родини 

Anaplasmataceae, яка включає 4 роди: Anaplasma, Ehrlichia, Neorickettsia, 

Wolbachia [34, 161].    

За морфологією всі види анаплазм є плеоморфної, паличкоподібної, 

кокоподібної або овоїдної форми мікроорганізмами з діаметром клітини близько 

0,5 мкм. При світловій мікроскопії анаплазма нагадує коковидні рикетсії [158]. 
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Залежно від особливостей розташування нуклеотидних послідовностей 

рибосомального гену A. phagocytophilum у варіабельній ділянці, розміщеній 

поблизу 5’ краю гена, виділяють сім генетичних варіантів анаплазм [84, 162].    

Оскільки анаплазми належать до внутрішньоклітинних паразитів, вони не 

ростуть на штучних поживних середовищах. Доступним субстратом при їх 

вирощуванні слугує культура клітин HL-60 (промієлоцитарної лейкемії) [157]. 

Крім того, лінії еукаріотичних клітин ссавців, кліщів і людини (ендотеліальні 

клітини, макрофаги, моноцити) використовують для культивування більшості 

видів Anaplasma [5, 80, 163].   

Усі патогенні для людини види анаплазм локалізуються у цитоплазматичних 

вакуолях клітин крові господаря, в основному у лейкоцитах, розмножуються у 

гранулоцитах – нейтрофілах (гранулоцитарний анаплазмоз). Також А. 

phagocytophilum розмножується в мембранозв’язаних фагосомах у цитоплазмі 

клітин господаря [158]. Цитоплазматичні вакуолі зазвичай містять 1-5 анаплазм, а 

кількість таких вакуолей може сягати 400 і більше в одній клітині. Збудник, 

проникаючи у лейкоцит, шляхом поділу утворює морули – мікроколонії з 3-50 – 

100 анаплазм, які нагадують по формі тутову ягоду з діаметром від 1,5 до 6 

нанометрів. Коли клітина руйнується, анаплазми виходять, інфікуючи сусідні 

клітини. Кількість інфікованих лейкоцитів, що містять від однієї до кількох 

морул, становить 0,3 – 6 % [1, 43, 84]. При використанні методу Романовського-

Гімзи морули набувають темно-блакитного або пурпурного забарвлення [81, 164]. 

Також у якості барвника застосовують акридиновий помаранчевий, проте 

методом Гіменца анаплазми фарбуються погано [43, 165].  

До основних антигенних мембранних білків збудника А. phagocytophilum 

відносять P44 і MSP2, вони мають розмір 44-кDa та розміщені на поверхні 

клітинної мембрани. Білок MSP є гетерогенним і залежить від географічного 

походження збудника [8, 166]. Аналіз різних локусів Р44 мультигенної родини 

вказує на велику різноманітність штамів збудника у США та його суттєві 

відмінності від європейських штамів [84]. Вірулентність і патогенність                 
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А. phagocytophilum визначається двома вищезгаданими мембранними білками [8, 

84, 167].  

При лабораторній діагностиці гранулоцитарного анаплазмозу людини 

важливе значення має виявлення перехресних серологічних реакцій між різними 

видами Ehrlichia, обумовлених наявністю консервативних (білки з масою 28-32 

кДа) і лабільних за амінокислотним складом компонентів поверхневих білкових 

антигенів. Також варто зазначити те, що анаплазми не мають загальних 

специфічних антигенів із рикетсіями висипнотифозної і кліщової груп, 

збудниками Ку-гарячки та Лайм-бореліозу [43]. 

Анаплазми мають дві стадії розвитку – вегетативну і спокою. У стадії 

спокою мікроорганізми у вигляді сферичних і нерухомих клітин перебувають у 

слинних залозах кліщів. Перехід у вегетативну стадію відбувається у кишківнику 

кліщів, де бактерії мають вигляд рухомих паличкоподібних клітин, що інтенсивно 

бінарно поділяються, внаслідок чого їх кількість багаторазово збільшується. Спор 

анаплазми не утворюють [1, 2, 36, 84, 159]. 

У кров людини анаплазми потрапляють через шкіру зі слиною інфікованого 

кліща [1, 6, 43, 81, 109]. Відповідно до робочої гіпотези патогенезу [168], збудник 

у нейтрофільні лейкоцити проникає у місці присмоктування кліща або після 

гематогенної дисемінації – у кістковий мозок та тканини. Також                             

A. phagocytophilum володіє специфічним тропізмом до нейтрофільних лейкоцитів, 

для первинного зв'язування з якими використовує ліганд PSGL-1. Ще однією 

особливістю патогену слугує застосування унікального механізму для виживання 

у нейтрофільних клітинах господаря. Шляхом рецептор-медіаторного ендоцитозу 

бактерія потрапляє у вакуолю, яка не зливається з лізосомами, і уникає 

природного бактеріального фагоцитозу та лізосомальної деструкції. Згодом 

анаплазма знижує мікробоцидні властивості нейтрофілів, одночасно 

продовжуючи їх життєздатність та використовуючи деякі функції цих клітин. В 

організмі інфікованого господаря залишаються дизрегульовані нейтрофіли, які, з 

одного боку, нездатні знищити патоген, а з іншого – беруть участь у запальних 

реакціях. Тому прояви хвороби, викликаної збудником A. phagocytophilum, 
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включають імуносупресію та запалення, відповідно до дії «активованих-

дезактивованих» нейтрофільних лейкоцитів. 

Взаємодія збудника з нейтрофільними лейкоцитами супроводжується 

цитокіновою реакцією (інтерлейкін-1, інтерлейкін-6, інтерлейкін-8, альфа-фактор 

некрозу пухлин), які мобілізують клітини імунного запалення – лімфоцити та 

макрофаги [168, 169]. Ці клітини в подальшому продукують гамма-інтерферони, 

що виконують роль прозапальних цитокінів, посилюючи запальний компонент 

реакції. Секреція гамма-інтерферону необхідна для елімінації бактерії з організму 

людини, проте тісно асоційована з гістопатологічними проявами. Активація 

мононуклеарних фагоцитів проявляється невеликими агрегатами макрофагів та 

лімфоцитів, які включають гемофагоцитні та апоптозні клітини. Цитокіни в 

організмі людини з'являються швидше, ніж синтезуються антитіла і зумовлюють 

такі прояви ГАЛ, як гарячка, міальгії, артралгії [168, 170]. У патогенезі ГАЛ 

найбільше значення відіграє інтерлейкін-8, який пригнічує гемопоез [169]. 

Розмноження мікроорганізмів призводить до розвитку запальних процесів 

різного характеру у внутрішніх органах. При цьому слабшає імунітет, що сприяє 

виникненню опортуністичних інфекцій (грибкових, бактерійних, вірусних) [43, 

106, 170]. 

При важкому перебігу хвороби відбувається периваскулярна інфільтрація 

лімфогістіоцитами, порушується проникливість судин і з'являються геморагії у 

внутрішні органи [168, 171]. 

Не виключена можливість тривалого персистування збудника в організмі 

людини. На підтвердження цього [172] отримано позитивний зразок крові у ПЛР 

від пацієнта з ГАЛ через 30 днів від початку захворювання.  

 

1.3 Особливості клінічного перебігу гранулоцитарного анаплазмозу 

людини та труднощі клінічної діагностики. 

 

ГАЛ клінічно проявляється інтоксикаційним синдромом, ураженнями 

шкіри, печінки, нирок, нервової системи та гематологічними порушеннями.   
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Інкубаційний період складає 5-21 (у середньому 11) діб [1–6, 43], середня 

тривалість захворювання становить 10–14 днів. Перебіг ГАЛ має широкий спектр 

проявів – від безсимптомної (субклінічної) до важкої форми, що призводить до 

летальних наслідків [8, 43, 79. 106]. Порівняння клінічного перебігу ГАЛ у 

Європі, Росії та США показали, що симптоматика хвороби у цих країнах багато в 

чому подібна [9, 50, 91, 171-183]. У Європі ця інфекція клінічно перебігає 

відносно легше [109, 170, 175, 183], ніж у США. За результатами дворічного 

дослідження у Словенії, жоден із випадків ГАЛ після відповідного лікування не 

мав довготривалого клінічного перебігу [37, 38]. Досі не зареєстровано хронічну 

форму ГАЛ у Європі. Вища летальність (до 5-10 %) від ГАЛ характерна для США 

[1, 9, 35, 50], що обумовлено в основному розвитком опортуністичних інфекцій 

(або інвазій), таких як дисемінований кандидоз, легеневий аспергільоз, 

некротичний герпетичний фарингіт, криптококоз [50, 171, 181]. 

 

1.3.1 Клінічні прояви моноінфекції гранулоцитарного анаплазмозу людини.  

Для ГАЛ властивий гострий початок, який супроводжується остудою, 

різким підйомом температури тіла до 38-40 °C в першу добу. Одночасно з 

підвищенням температури хворі відмічають дифузний біль голови помірної або 

значної інтенсивності, який може посилюватися при повороті очних яблук уверх 

та у сторони [118, 179]. У деяких випадках біль локалізується у потиличній 

ділянці [180]. 

Поступовий початок ГАЛ спостерігається у 10 % хворих і характеризується 

наростанням температури протягом 3-6 діб до 38-39 °C.  

За даними дослідників [118, 180], гарячковий період в основному складає 

від 2 до 10 днів (в середньому 3,4±1,2 дня), проте тривалість гарячки може 

коливатися від 5 до 11 днів (7,44±0,75 дня). Існують також дані про тривалість 

гарячкових проявів від декількох діб до декількох тижнів (у середньому 11 днів) 

[1-5, 43]. В подальшому, у більшості (90 %) пацієнтів температура поступово 

знижується. Проте у частини хворих (до 10 %) не виключене критичне падіння 

температури з надмірним потовиділенням. Тобто, в основному при ГАЛ 
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температурна крива має ремітуючий характер [179]. Можлива поява двохвильової 

температурної реакції (до 7 %) – друга хвиля не перевищує субфебрильних цифр, 

виникає через тиждень (4-8 днів) після першої та триває дві-три доби [118]. 

У цей період хворі скаржаться на зальну слабість (33-76,6 %), 

запаморочення (19,1 %), нудоту та блювання (24-27,6 %). Об'єктивно у 25,5 % 

пацієнтів виявляється лімфаденопатія, пальпуються збільшені до 0,8-1,5 см, які не 

болючі. Найчастіше виявляються підщелепні та задньошийні лімфатичні вузли, 

рідше – пахвинні та пахові [9, 118, 179, 180]. 

Міальгії непокоять 43,3–55,3 % пацієнтів переважно на нижніх кінцівках та 

в поперековій ділянці. Зрідка хворі скаржаться на артралгії великих суглобів 

(ліктьових, колінних, кульшових). 

Назагал у більшості хворих ГАЛ середньої важкості [1-4, 43]. Клінічні 

симптоми зазвичай неспецифічні, легкі форми нагадують синдром гострої 

респіраторної вірусної інфекції і включають гарячку (> 39 °C), остуду, біль 

голови, генералізовану міалгію та/або артралгії [43, 184]. ГАЛ може 

супроводжуватись екзантемою [179].  

Місцева реакція по типу первинного афекту спостерігається у хворих при 

тривалому (більше однієї доби) присмоктуванні кліща. Це щільна інфільтрована 

ділянка шкіри, яка у центрі містить некротичне вогнище з темно-коричневою 

кірочкою, що оточене кільцем гіперемії. Утвір не супроводжується суб'єктивними 

відчуттями і тому може бути непомітним або пацієнтам важко вказати дату його 

появи. 

Важливішим є висип, який виникає в 1 % [179] – 16 % хворих [5, 9]. Для 

нього є характерним етапність появи – спочатку на кінцівках, пізніше – на тулубі, 

обличчі та шиї. В основному виникає на 1-8-ий день хвороби без відчуттів 

свербіння або болю. Висип плямистий, частіше рожевого кольору з різною 

інтенсивністю забарвлення – від ледь помітного, блідого до яскравого, без 

підсипань. У частини пацієнтів (до 40 %) елементи випису нагадують папули, які 

виступають над поверхнею незміненої шкіри, мають чіткі контури та розміри від 

3-4 мм до 10 мм [179].  
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Елементи висипу регресують і повністю зникають на 4-9-ий дні хвороби. 

Тому при огляді хворих з ГАЛ спостерігається блідість шкіри (25 %), у 30 % 

хворих можлива ін'єкція склер і гіперемія слизової оболонки ротоглотки – у 76,7–

87,2 % хворих [118, 180]. 

Зміни серцево-судинної системи на початку захворювання проявляються у 

понад 90 % пацієнтів, у вигляді тахікардії, яка корелює з підвищеною 

температурою тіла. Протягом усього гарячкового періоду в 44% пацієнтів 

вислуховуються глухі тони серця, при цьому границі серця відповідають межам 

норми. Після нормалізації температури тіла у більшості відмічається схильність 

до брадикардії, короткочасної гіпотонії – 90-85/60-40 мм рт. ст. Нормалізація 

гемодинамічних показників відбувається у перші 2-4 дні після початку 

етіотропної та дезінтоксикаційної терапії, найперше повертається до норми 

артеріальний тиск [179, 180].  

Сухість у роті та нальоти на язику з'являється у половини пацієнтів з ГАЛ 

при високій гарячці. У 25 % хворих відмічається метеоризм та розрідження 

випорожнень до трьох разів при нормальних бактеріологічних аналізах калу. 

Значно рідше зустрічаються такі симптоми, як нудота та блювання [5, 9, 168, 179, 

180]. 

Ураження печінки при ГАЛ характерні для 83-85,1 % хворих. При огляді 

печінка збільшена, неболюча, край на 1-3 см нижче реберної дуги. У 20 % хворих 

істеричні склери, а у 30 % – темна сеча. Вказані симптоми спостерігаються 

протягом гарячкового періоду і зникають при нормалізації температури. З 

лабораторних показників найхарактернішою ознакою слугує зростання активності 

амінотрансфераз: активність аланінамінотрансферази (АлАТ) у сироватці крові 

зростає в 3-4 рази, аспартатамінотрансферази (АсАТ) – у 1,5-2,5 раза. Важливо 

відмітити, що активність амінотрансфераз підвищується на початку 

захворювання, у більшості хворих при госпіталізації показники АлАТ та АсАТ 

перевищують норму, і продовжують наростати. Проте найвищі показники 

фіксуються у період реконвалесценції. Концентрація білірубіну у крові в 
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основному досягає верхньої межі норми, лише в поодиноких випадках (3-5 %) 

піднімається вище [5, 9, 168, 179, 180]. 

До клінічних проявів ураження нирок належить незначне зниження діурезу. 

Водночас у 95,7 % пацієнтів знаходять гіпоізостенурію (до 1004), протеїнурію (до 

2,150 г/л), лейкоцитурію та еритроцитурію. Про наявність нефропатії у гострий 

період свідчать підвищений рівень сечовини (до 11,2 ммоль/л) та креатиніну (до 

144 мкмоль/л) [4, 179, 180].  

У третини пацієнтів з ГАЛ спостерігаються загальномозкові симптоми у 

вигляді болю голови від помірного до значного, гіперестезій, запаморочення та 

нудоти. У розпал хвороби в половини хворих можуть визначатись менінгеальні 

симптоми, такі як ригідність м'язів потилиці, симптоми Брудзинського та Керніга, 

які за відсутності запальних змін у спинномозковій рідині, є симптомами 

менінгізму [9, 168, 179, 180]. Трапляються паралічі черепних нервів, плечова 

плексопатія та демієлінізуючі полінейропатії, проте ураження ЦНС переважно 

функціональні [91, 183, 185]. 

Описано клінічний перебіг ГАЛ з атиповою пневмонією [183] та 

міокардитом [186, 187]. Відомі такі ускладнення інфекції, як кровотечі [188, 189], 

зміни провідності міокарда [186, 187], утруднення дихання, ниркова 

недостатність, безжовтяничний гепатит [1-5, 79, 110], втрата слуху [190].  

До важких ускладнень, пов'язаних з ГАЛ, відносять гострий респіраторний 

дистрес-синдром [191], дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові [7, 79], 

рабдоміоліз [192] і важкі опортуністичні інфекції [193], розвиткові яких сприяють 

тромбоцитопенія і виражена нейтропенія.  

На початку захворювання можна запримітити тенденцію до зниження числа 

лейкоцитів за рахунок зрілих нейтрофілів, абсолютна кількість яких не перевищує 

2х109 /л. Практично для всіх хворих характерні зрушення лейкоцитарної формули 

вліво і лімфопенія. До 3-4-го дня хвороби кількість зрілих нейтрофілів 

знижується, ймовірно за рахунок розмноження анаплазм і відповідно руйнування 

цих клітин крові. Поряд з цим зростає число паличкоядерних гранулоцитів, 

досягаючи 35 %, і нормалізується кількість лімфоцитів. Помірно виражений 
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лейкоцитоз виявляється у менше ніж 10 % хворих. Рівень гемоглобіну та 

еритроцитів знижується до 100 г/л [9, 118]. Проте при легкій формі захворювання 

рівень гемоглобіну та еритроцитів знаходиться в межах норми [5, 168, 179].  

У 90 % хворих знаходять помірну тромбоцитопенію із середнім рівнем 

тромбоцитів 158±0,91 х109 /л, у 4,2 % – зниження рівня тромбоцитів до 110 х109 /л 

[5, 168, 179]. ШОЕ зазвичай підвищена і досягає 25±6,2 мм/год. 

Частота госпіталізації при ГАЛ є відносно значною і складає 28-50 %, при 

цьому 5-7 % пацієнтів потребують інтенсивної терапії [110, 191]. Причиною 

важких випадків нерідко є пізнє виявлення ГАЛ і несвоєчасне лікування, 

найчастіше у пацієнтів, яким проводили імуносупресивну терапію, у хворих на 

СНІД, діабет та колагенози, а також в осіб похилого віку [105].  

 

1.3.2 Особливості клінічного перебігу мікст-інфекції гранулоцитарного 

анаплазмозу людини з Лайм-бореліозом.  

Дані літератури щодо важкості клінічного перебігу поєднаних інфекцій 

порівняно з моноінфекцією суперечливі [180, 194-197].   

Для клінічної картини поєднаних інфекцій A. phagocytophilum-B. burgdorferi 

у цілому характерним є більша інтенсивність неспецифічних проявів (остуда, 

головні болі, болі у горлі, артралгії), їх довша тривалість. Назагал, у США 

анаплазмозно-бореліозна інфекція має важчий і триваліший перебіг з більш 

вираженими проявами загальноінфекційного синдрому, ніж моноінфекція ЛБ 

[139, 148]. У Росії такі відмінності не спостерігаються, проте при мікст-інфекції 

частіше реєструються ураження печінки [153, 180]. Припускають (найбільш 

ймовірно), що різниця у клінічному перебігу мікст-інфекцій ГАЛ-ЛБ викликана 

різною етіологією як ЛБ, так і ГАЛ в Європі та США [4]. При кліщових мікст-

інфекціях здебільшого спостерігається гострий початок захворювання [180, 194-

197]. Поєднання ГАЛ з ЛБ у стадії локалізованої інфекції у вигляді маніфестної та 

інапарантної форм перебігає легше, ніж моноінфекція ГАЛ, проте має вищу 

температурну реакцію та важчі вісцеральні ураження, ніж при аналогічній 

моноінфекції ЛБ. У половини хворих з ГАЛ-ЛБ відмічено збільшення печінки та 
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підвищення активності АлАТ у крові в 1,5-2 рази з максимальними показниками 

на першому тижні захворювання. Ураження нирок зі змінами в загальному аналізі 

сечі спостерігається у третини хворих з ГАЛ-ЛБ. У розпал хвороби можливий 

розвиток загальномозкової симптоматики або проявляються симптоми 

менінгізму. У більшості пацієнтів виявлена лейкопенія [4, 180].  

Поєднання ГАЛ з ЛБ у стадії дисемінації проявляється у 90 % хворих 

загальноінфекційним синдромом з остудою, проявами фебрильної, рідше 

субфебрильної гарячки, болем голови і нездужанням, лімфаденопатіями. У 70 % 

хворих спостерігається гіперемія слизової оболонки ротоглотки та катаральні 

явища верхніх дихальних шляхів. Ураження опорно-рухового апарату з болями в 

гомілкових м'язах, плечовому поясі та великих суглобах описано у понад 65 % 

хворих. Також виявлено збільшення печінки і зростання активності печінкових 

трансаміназ (збільшення рівня АлАТ у сироватці крові перевищує норму в 1,5-11 

раз у перші 3-4 дні захворювання). У половини хворих спостерігається ураження 

нирок зі змінами в загальному аналізі сечі. Не виключені порушення нервової 

системи, та досить рідко в розпал хвороби можуть з'являтися менінгеальні 

симптоми [180, 194-197].   

Тобто перебіг мікст-інфекції ГАЛ з ЛБ у стадії локалізованої інфекції 

характеризується загальноінфекційним синдромом та провідними симптоми ЛБ – 

значна частка МЕ та артралгій. Поєднання ГАЛ з ЛБ у стадії дисемінації перебігає 

набагато важче: із ураженнями печінки, опорно-рухового апарату, серцево-

судинної, дихальної та нервової систем.  

Діагностика мікст-інфекцій на ранніх стадіях захворювання залишається 

складним завданням. Клінічна картина асоційованої інфекції характеризується 

поліморфізмом і симптомами складових моноінфекцій, або можуть маніфестувати 

клінічні прояви лише одного захворювання [198-200]. До патогномонічних ознак 

ЛБ належить мігруюча еритема (МЕ). Основними симптомами анаплазмозу при 

мікст-інфекціях, що перебігають спільно з ЛБ, можуть слугувати прояви гострого 

безжовтяничного гепатиту та зміни у гемограмі пацієнтів – лейкопенія, у ранні 

терміни захворювання паличкоядерне зрушення лейкоцитарної формули вліво та 
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лімфопенія. Наявність подібних ознак і МЕ, яка слугує ознакою нападу кліща, є 

показанням для обстеження хворого не лише на ЛБ, а також на ГАЛ. 

Незважаючи на невелику кількість виявлених випадків мікст-інфекції ГАЛ 

та КВЕ, існують підстави для ствердження, що опис клінічної картини включає 

загальноінфекційний синдром, ураження печінки та зміни у гемограмі, характерні 

для анаплазмозу [201].  

Ряд дослідників вважає, що важкий перебіг та ускладнення при ГАЛ як 

монозахворюванні спостерігається рідко, а частіше зустрічається при мікст-

інфекціях з патогенами бактеріальної (ЛБ), вірусної (КВЕ) або протозойної 

(бабезіоз) етіології [4, 198]. 

 

1.4 Лабораторна діагностика гранулоцитарного анаплазмозу людини. 

 

Діагностика ГАЛ, як і інших кліщових зоонозів, грунтується, перш за все, на 

даних ретельного епідеміологічного анамнезу: відомостях про присмоктування 

кліща, перебування на ендемічній за ГАЛ або іншими кліщовими інфекціями 

території (зоні підвищеного ризику); симптомах захворювання та даних клініко-

лабораторних (інструментальних) обстежень. Результати лабораторних тестів 

мають важливе значення для постановки кінцевого діагнозу.  

Діагностика хвороби тільки за клінічними даними досить утруднена 

внаслідок відсутності у хворих однозначних (характерних) симптомів, а у частини 

пацієнтів – клінічних проявів взагалі [8, 9, 13, 79, 91, 118, 199, 200, 202].  

Типові для ГАЛ зміни у формулі крові, що виявляються при клініко-

лабораторних дослідженнях: тромбоцитопенія (71-90 %), лейкопенія (49-70 %), 

підвищення рівня печінкових амінотрансфераз (71 %) і анемія (37 %) [180, 203], 

підвищені концентрації С-реактивного білка і швидкості осідання еритроцитів 

[200, 203]. Вони є характерними для гострої фази захворювання, але не є 

достатніми для постановки діагнозу [200, 202]. В пацієнтів всі лабораторні 

відхилення, які присутні на початку хвороби, як правило, минають протягом 14 

днів [199]. 
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При відсутності специфічних клінічних проявів особливого значення 

набуває лабораторна експрес-діагностика (див. розділ 6) кліщових природно-

осередкових захворювань. У зв’язку з цим гостро постає питання про доступну 

лабораторну діагностику кліщових інфекцій, а також розширення комплексу 

діагностичних заходів із виявлення їх збудників і серологічних маркерів. 

Наявність у сироватці крові антитіл до різних (декількох) збудників (особливо в 

низьких титрах) ще не є доказом мікст-захворювання. Лише одночасне 

наростання титрів антитіл до двох чи більше збудників або сероконверсія 

специфічних Ig M на Ig G до відповідних збудників може бути свідченням 

перебігу мікст-інфекції [1, 200].   

 

1.4.1 Прямі методи діагностики – мікроскопія та культуральний метод.  

Сучасна специфічна лабораторна діагностика ГАЛ базується на прямих 

(мікроскопія, культуральний та ПЛР) та серологічних (ІФА, НРІФ, імуноблотинг) 

методах [199, 202-205]. Робоча група з вивчення Rickettsia, Coxiella, Anaplasma 

(Ehrlichia) і Bartonella (EVWOG) Європейського товариства з клінічної 

мікробіології та інфекційних хвороб для лабораторної діагностики ГАЛ 

рекомендувала ІФА (ELISA) та НРІФ для визначення специфічних антитіл, а 

також ПЛР для індикації ДНК збудника [165]. 

У гострому періоді захворювання індикацію A. phagocytophilum проводять 

методами мікроскопії, культуральним і полімеразною ланцюговою реакцією 

(табл. 1).  

Метод мікроскопії (blood smear) полягає у виявленні інтрацитоплазматичних 

морул (мікроколоній Anaplasma) у нейтрофілах при світловій мікроскопії мазка 

периферичної крові, клітин кісткового мозку та цереброспінальної рідини, 

фарбованих за Романовським-Гімзою [43, 206-210].  
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Таблиця 1.1 – Діагностичні можливості різних лабораторних методів 

відповідно до терміну захворювання (інфікування) ГАЛ [43, 193, 206-212] 

Термін Оптимальний метод Альтернативний 

метод 

ранній – від 24 до 72 

год. з моменту 

присмоктування 

кліща 

ПЛР – виявлення в крові 

хворого ДНК анаплазм 

 

культуральний метод 

(HL-60) 

пізній – від 72 год. і 

пізніше з моменту 

присмоктування 

кліща, до 7 діб 

ПЛР  

світлова мікроскопія – 

виявлення морул у нейтрофілах 

(3–7-й доби після 

присмоктування  кліща); 

культуральний метод 

(HL-60) 

7-14 діб серологічні методи – 

ІФА/НРІФ: антитіла (IgM – 2-4-

й тижні) до анаплазм 

ПЛР  

світлова мікроскопія 

>14 діб серологічні методи – 

ІФА/НРІФ: антитіла 

(IgG – 2-6-й тижні) до анаплазм 

 

 

Формування видимої морули відбувається на 3–7-й дні після проникнення 

анаплазм у 0,1 % (0,3–6,0 %) лейкоцитарних клітин, тому надійність їх виявлення 

залежить від досвіду і навиків дослідника [207, 208]. Оптимальним є перегляд 500 

тропних клітин крові [81, 165, 207]. Відомості щодо чутливості методу значно 

різняться (від 3 до 75 %) у різних авторів [207, 209]. Низька ефективність методу 

може бути зумовлена або недостатнім рівнем анаплазмії в імунокомпетентних 

пацієнтів, у яких важкі захворювання зазвичай пов'язані з дуже низьким 

бактерійним навантаженням у крові, або обстеженням пацієнта у пізній (через 2 

тижні і більше від початку захворювання) стадії хвороби. Незважаючи на 

недоліки, метод мікроскопії і сьогодні не втрачає актуальності завдяки своїй 
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доступності, простоті і можливості застосовування на ранній стадії захворювання, 

що дуже важливо для своєчасного призначення відповідної терапії [43, 207, 210].   

Для виділення анаплазм методом культивування забір крові проводять у 

гострій фазі захворювання, коли концентрація циркулюючих інфікованих 

нейтрофілів максимальна. Їх культивують з використанням найоптимальнішої 

лінії суспензійних клітин промієлоцитарної лейкемії HL-60 [43, 81, 157, 165, 193, 

211]. Вирощують клітини в інкубаторі при температурі 37 °С з 5 % концентрацією 

СО2 на специфічному середовищі RPMI-1640 з додаванням 10 % ембріональної 

(телячої) сироватки та за відсутності антибіотиків. Формування видимої морули у 

культивованих клітинах виявляється на 5-й день після внесення крові хворих, 

лізис клітин відбувається у середньому впродовж 12-14 днів [193]. Ступінь 

інфікування оцінюють за кількістю клітин культури з морулами при забарвленні 

за методом Романовського-Гімзи. Чутливість методу складає 55,0 % на першому 

тижні, 33,0 % – з 14 дня захворювання. Застосування методу дозволене лише у 

лабораторіях 3-го ступеня безпеки, проте обмежене внаслідок високої 

трудомісткості процесу, вибагливості і високої вартості культури клітин, 

поживних середовищ, ембріональної сироватки та довготривалості (до декількох 

тижнів) дослідження [43, 211]. 

 

1.4.2. Серологічні методи діагностики гранулоцитарного анаплазмозу 

людини. 

Найпоширенішим способом лабораторної діагностики ГАЛ слугує 

серологічна верифікація, яка дозволяє якісно і напівкількісно інтерпретувати 

результати, призначені для клінічних досліджень та епідеміологічного 

моніторингу [1-5, 43, 79, 81, 103, 203-205].  

Основна мета серологічних досліджень – оцінка титрів специфічних антитіл 

Ig M та зростання титрів антитіл Ig G у парних сироватках, що свідчить про 

«свіже» зараження патогеном. Максимальне наростання антитіл класу Ig M 

спостерігається на 12-17-й дні хвороби, після чого їх рівень поступово 

зменшується [43, 79, 203-205]. Для підтвердження діагнозу ГАЛ у серопозитивних 
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пацієнтів антитіла класу Ig M виявляють у парних сироватках крові, відібраних на 

2-му і 4-му тижнях хвороби. У перші дні хвороби та пізніші терміни 

імуноглобуліни М можуть не виявлятись. Максимальний титр антитіл Ig G 

реєструється у сироватці крові пацієнтів на 27-39-й дні хвороби, із подальшим 

незначним зниженням титру. Проте антитіла зберігаються в організмі 

перехворілої людини довший час (до двох років). При повторних обстеженнях 

сироваток крові перехворілих ГАЛ [4, 205] виявляли антитіла Ig G до A. 

phagocytophilum у діагностичних титрах у 66,7 % пацієнтів через рік та у 55,6 % 

через два роки після захворювання [79, 203, 204]. Антитіла Ig G забезпечують 

вторинну імунну відповідь: у випадку повторного інфікування збудником 

анаплазмозу перехворілого на ГАЛ, антитіла Ig G у нього з'являться раніше і у 

вищому титрі. Антитіла Ig G вважаються більш специфічними ніж Ig M, тому їх 

4-кратне збільшення розглядають як переконливий доказ наявності ГАЛ [203-

205]. 

Метод реакції непрямої імунофлюоресценції (РНІФ) (indirect fluorescent 

antibody (ІFA) staining method) застосовується для діагностики ГАЛ на різних 

стадіях захворювання та при вивченні імуноструктури населення для визначення 

територій поширення інфекції. Діагностична чутливість методу НРІФ для 

визначення специфічних антитіл класу Ig G складає 82-100 %, специфічність 

оцінюється у 83 % [79, 81, 213-215]. Тому його продовжує використовувати ряд 

дослідників [79, 91, 193, 200, 203, 216], серед яких – ДУ «Інститут мікробіології та 

імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України» та Харківський національний 

медичний університет МОЗ України [213-215].  

Імуноферментний аналіз (ІФА) – найдоступніший метод оперативного 

вирішення питання про наявність специфічних антитіл [1-5, 79, 81, 200, 205, 216-

219], який характеризується економічністю та відносною простою. Значно 

підвищити специфічність (до 98 %) і чутливість (87 %) методу дозволило 

застосування рекомбінантного антигену, виготовленого з використанням 

поверхневого білка 44-kDa (HGА-44) [36]. Недоліками методу є можливі хибно-

негативні результати на ранній стадії захворювання (до другого-третього тижнів 
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після присмоктування кліща), а також незначна негативна сероконверсія [91]. 

Оптимальний період для виявлення Ig G антитіл методом ІФА – з третього по 

шостий тижні (з максимальними показниками на 4–5-му тижнях) від початку 

захворювання, Ig M – на другому-четвертому тижнях [91]. Проте при застосуванні 

ІФА не виключені поодинокі хибнопозитивні результати, обумовлені технічними 

причинами [118, 216-218].   

На думку деяких дослідників, імуноблотинг (ІБ) (immunoblotting) – 

фактично кінцевий верифікаційний метод у ланцюгу серологічних досліджень, 

який дозволяє зробити остаточний висновок про серопозитивність / 

серонегативність пацієнта [79, 165, 220, 221]. Проте інші вважають його 

застосування при ГАЛ недоцільним і рекомендують обмежитися результатами 

ІФА [220, 221].  

При використані цих тестів важливе дослідження парних сироваток крові, 

через що вони не є актуальними у випадках необхідності експрес-діагностики.  

 

1.4.3. Молекулярно-генетичний метод діагностики гранулоцитарного 

анаплазмозу людини. 

Метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) (polymerase chain reaction) 

полягає у виявленні специфічних локусів геному збудника та надає найбільш 

оперативну і точну діагностичну інформацію, що особливо важливо в сумнівних 

випадках для підтвердження результатів серологічного дослідження [1-5, 91, 104, 

212, 222-225]. ПЛР широко застосовується для детекції генетичного матеріалу 

патогенів in vitro при обстежені пацієнтів та об’єктів довкілля. За чутливістю, 

специфічністю та тривалістю дослідження метод ПЛР має переваги у порівнянні з 

культуральним [43, 223]. Для діагностики використовуються кілька модифікацій 

ПЛР (з детекцією в агарозному гелі, з детекцією за кінцевою точкою, у реальному 

часі) з наступними праймерами: рРНК 16S rRNA, groESL, epank1 and P44 (msp2) 

[210, 223, 224]. Діагностична чутливість ПЛР-аналізу варіює від 67 до 90 % при 

виявленні збудника ГАЛ [212, 216]. Важливо, що застосування цього методу 

лабораторної діагностики є доцільним впродовж всього гострого періоду 
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захворювання [212, 224]. Достовірність результатів ПЛР залежить від виду 

біологічних зразків від хворих, тому використовувати як самостійний 

скринінгововий тест його не рекомендовано [6, 91, 107]. Доступність методу 

частково обмежена необхідністю застосування високовартісного обладнання, 

тест-систем та кваліфікованого персоналу для постановки реакції. 

Дані, розглянуті вище, свідчать, що застосування лише одного методу не 

забезпечує достовірної інформації про факт захворювання на ГАЛ [221]. 

Враховуючи це, основні методи діагностики інфекції, зокрема ПЛР і ІФА, слід 

розглядати не як альтернативні, а як взаємодоповнюючі методи. 

 

1.5 Проблеми лікування хворих на гранулоцитарний анаплазмоз 

людини. 

 

Поряд з питаннями клініко-лабораторної діагностики кліщових інфекцій, 

залишаються актуальними й проблеми лікування. При ГАЛ застосовують схеми, 

які базуються на антибіотикотерапії [18, 43, 226-230]. Основними принципами 

лікування є: ранній початок терапії, адекватний вибір схеми застосування 

антибактеріальних препаратів відповідно до важкості патологічного процесу, 

обов'язковий диспансерний нагляд після лікування з проведенням клініко-

лабораторного контролю з метою своєчасного визначення необхідності 

повторного лікування. Крім того, проведення відповідної терапії потребують 

численні випадки одночасного поєднання декількох кліщових інфекцій [18, 79, 81, 

91, 227-230].   

Доведена чутливість in vitro A. phagocytophilum до тетрациклінів, 

рифампіцину та фторхінолонів (левофлоксацин, моксифлоксацин). Збудник має 

низьку чутливість до офлоксацину та ципрофлоксацину, не чутливий до 

беталактамних антибіотиків (ампіцилін, амоксицилін, іміпенем, цефтриаксон), 

аміноглікозидів (амікацин, гентаміцин), макролідів (кларитроміцин, 

еритроміцин), кліндаміцину, сульфаніламідів [168].  
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Наукові відомості свідчать про високу терапевтичну ефективність 

антибіотиків тетрациклінової групи (тетрациклін, доксициклін) [226]. Звичайна 

схема лікування (за відсутності КВЕ або ЛБ) включає пероральне застосування 

доксицикліну: по 100 мг 2 рази на день впродовж 7-10 днів. Препаратом резерву є 

тетрациклін – по 500 мг 4 рази кожні 6 годин.  

Застосування доксицикліну приводить до покращення стану пацієнтів: 

температура нормалізується через 24-48 годин та регресують інші симптоми. 

Назагал, антибіотикотерапія значно (у 4-6 разів) скорочує тривалість хвороби 

[227- 230].  

Антибіотикотерапію доцільно подовжити до 14 днів, якщо є підозра мікст-

інфікування з B. burgdorferi. Для осіб з протипоказаннями щодо тетрацикліну і 

доксицикліну (вагітні, хворі з алергією на тетрацикліни, маленькі діти) 

застосовують рифампін [1, 230]. 

Патогенетична терапія включає використання дезінтоксикаційних розчинів, 

антигістамінних та протизапальних препаратів. В окремих випадках при важкій 

формі ГАЛ до схеми лікування додають глюкокортикоїдні гормони. 

Прогноз сприятливий, інтенсивної терапії потребують до 7 % 

госпіталізованих хворих. 

Резюме 

Огляд вітчизняної та зарубіжної літератури показав, що ГАЛ відноситься до 

актуальних кліщових інфекцій для України в цілому та західного регіону зокрема. 

Незважаючи на значну кількість іноземних публікацій, для лікарів-практиків в 

Україні дане захворювання все ще залишається маловідомим, враховуючи 

коротку історію дослідження збудника A. phagocytophilum як людського патогену. 

У роботах європейських та американських дослідників подано структуру 

природних осередків та основи епідеміології ГАЛ. В Україні проводилися 

дослідження з приводу мікробіологічних особливостей A. phagocytophilum та 

серологічні обстеження пацієнтів у Харківській області та обстеження кліщів у 

Тернопільській та Київській областях. Тому набула актуальності необхідність 

епідеміологічних досліджень для виявлення осередків ГАЛ та 
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сероепідеміологічного моніторингу для визначення зон ризику у західному 

регіоні України.  

Обмежені дані про різні клінічні прояви ГАЛ, відсутність патогномонічних 

ознак і значна частка мікст-інфекцій підтверджують складність проблеми ГАЛ в 

Україні та необхідність диференційного підходу при встановленні діагнозу, 

поглиблених епідеміологічних і молекулярно-генетичних досліджень.  

Недостатня інформація щодо сучасної діагностики ГАЛ в Україні диктує 

потребу в розробці алгоритму діагностики при моно- та мікст-формах цієї 

інфекції.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1 Загальна характеристика хворих на гранулоцитарний анаплазмоз 

людини. 

 

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 клінічній лікарня» (на даний час КНП ЛОР «Львівська обласна 

інфекційна клінічній лікарня», головний лікар Федоренко С.М.) та Волинській 

обласній інфекційній лікарні (на даний час КП «Волинська обласна інфекційна 

лікарня» Волинської обласної ради, головний лікар Морочковський Р.С.), із них 

ГАЛ лабораторно підтверджено 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 нфекційного захворювання (форма 

№ 357/о) [231-233]. 

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

співвідношення чоловіків до жінок становило 1,1:1. Вік хворих коливався від 16 

до 72 років. Середній показник віку пацієнтів становив (44,9±1,88) років, жінок – 

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

Розподіл хворих за віком і статтю, а також у межах конкретних вікових груп 

наведено в таблиці 2.1. 

Як випливає з даних таблиці 2.1, у структурі хворих переважали особи 

працездатного віку, 2/3 (66,7±6,1 %) всіх пацієнтів даної вибірки, склали особи від 

30 до 59 років із середнім віком (45,7±0,3) років: 41,3±2,85 для чоловіків і 50,1±2,9 

для жінок. 
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Таблиця 2.1 – Розподіл хворих на ГАЛ за віком і статтю  

Вік (роки) Жінки Чоловіки Загалом 

абс. 

к-ть 

(n) 

% абс. 

к-ть 

(n) 

% абс. 

к-ть 

(n) 

% 

< 18 0 0 1 3,2 1 1,7 

18-29 4 13,8 6 19,4 10 16,6 

30-49 8 27,6 17 54,8 25 41,7 

50-59 11 37,9 4 12,9 15 25 

60 і ˃ 6 20,7 3 9,7 9 15 

Загалом 29 100 31 100 60 100 

 

Підтвердили факт присмоктування кліща – 41 (68,3 %). Решта хворих не 

пам’ятали або не помітили, і лише один хворий заперечував цей факт. Найчастіше 

хворі вказували на присмоктування кліщів під час прогулянок, збирання грибів та 

ягід у лісі – 13 (31,7 %), роботи на присадибних – 9 (22,0 %) чи дачних ділянках – 

7 (17,1 %), розташованих поблизу лісу. На території міст у місцях відпочинку 

населення – скверах, парках, лісосмугах, шкільних стадіонах присмоктування 

кліщів відбулось у 21 (29,3 %) хворого. При опитуванні пацієнтів було виявлено, 

що лише третина (12 осіб) звернулися за медичною допомогою для видалення 

кліщів, решта – видалили кліщів самостійно.   

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 

В Україні ГАЛ належить до мало досліджених інфекційних хвороб, не 

моніторується і тому офіційні відомості щодо захворюваності у Формі звітності 

№ 1 "Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за ______ місяць 

20__року" не передбачені.  
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Для відбору пацієнтів використовували такі клінічні критерії, які з'являлися 

після інкубаційного періоду: 

• гіпертермія та явища інтоксикації – слабість, втомлюваність, біль голови, 

міальгія; 

• ознаки ураження печінки – збільшення печінки, іктеричність склер, 

підвищення рівнів печінкових ферментів (амінотрансфераз);  

• 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, парку, на 

дачній ділянці, тощо. 

Для підтвердження діагнозу ГАЛ сироватки усіх 498 хворих були 

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

діагностичних титрах (>1:100), застосовували комерційні тест-системи 

виробництва ООО «Омникс» (Санкт-Петербург, РФ). Методом мікроскопії мазків 

периферичної крові, забарвлених за методом Романовського-Гімзи, визначали 

наявність морул (скупчення анаплазм) у гранулоцитах крові хворих. На другому 

етапі підтвердження діагнозу для визначення ДНК збудника ГАЛ у біологічному 

матеріалі використовували діагностичні тест-системи «Ампли-ГАЧ» виробництва 

ООО «Омникс» (Санкт-Петербург, РФ). 

Враховуючи значну частку кліщових мікст-інфекцій серед хворих, з 498 

пацієнтів одночасно на ГАЛ та ЛБ було обстежено 452 осіб, та на ГАЛ+ЛБ+ КВЕ 

обстежено 211 осіб (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Кількість обстежених хворих на кліщові інфекції 

 

Імуноферментним методом на наявність антитіл до B. burgdorferi було 

обстежено 452 особи – 248 чоловіків та 204 жінки. Їх середній вік склав 

(45,61±5,17) років.  

Також із 452 пацієнтів, які були обстежені на ГАЛ та ЛБ, 211 осіб методом 

ІФА обстежили на наявність антитіл до вірусу кліщового вірусного енцефаліту – 

113 чоловіків та 98 жінок, їх середній вік дорівнював (44, 2±6,64) роки. 

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 

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.  
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2.2 Методи клініко-лабораторних досліджень. 

 

У кожного пацієнта збирали скарги, уточнювали анамнестичні дані, з 

врахуванням епідеміологічного анамнезу, також проводили клініко-лабораторні 

та інструментальні дослідження. 

2.2.1 Загально-клінічні лабораторні обстеження. 

При загальному аналізі крові визначали: 

• рівень гемоглобіну за допомогою гемометра Салі,  

• у камері Горяєва підраховували кількості еритроцитів і лейкоцитів в 1 л 

крові пробірковим методом,  

• методом мікроскопії в мазках крові визначали лейкоцитарну формулу та 

токсичну зернистість нейтрофільних гранулоцитів, 

•  кількість ретикулоцитів – за допомогою електронного аналізатора, 

• швидкість осідання еритроцитів – мікрометодом Панченкова. 

Загальний аналіз сечі включав вивчення її фізичних властивостей, кількісне 

визначення білка сечі проводили за способом Бранденберга-Робертса-Стольнікова 

та мікроскопію осаду (досліджували еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, 

циліндри, кристали солей та неорганізований осад).  

 

2.2.2 Біохімічні дослідження. 

• концентрацію білірубіну в сироватках крові визначали за методом 

Jendrassik-Cleghorn (1937); 

• ферментний спектр сироватки крові оцінювали за рівнями активності 

аланінамінотрансферази (АлАТ) і аспартатамінотрансферази (АсАТ) за методом 

Reitman-Frankel, (1959) при паралельному досліджені цільної і розведеної 

сироватки крові (Л.Л.Громашевська, 1997; Ж.І. Возіанова, 1997; А.В. Шкурба, 

1998), лужної фосфатази (за Bessey et al.)  

• концентрацію загального білка сироватки крові визначали біуретовою 

реакцією, а методом електрофорезу на целюлозних мембранах оцінювали 
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співвідношення його сироваткових фракцій, та результатами диспротеїнемічних 

тестів (тимолова проба).  

• стан сечовидільної системи визначали за концентрацією сечовини (за 

кольоровою реакцією з діцетилмонооксином) та креатиніну за кольоровою 

реакцією Яффе (метод Поппера) у сироватці крові. 

 

2.2.3 Специфічні лабораторні методи. 

2.2.3.1 Виявлення антитіл в ІФА до збудників кліщових інфекцій. 

Дослідження сироваток крові хворих і здорового населення здійснювали за 

допомогою ІФА. Застосовували комерційні тест-системи виробництва ООО 

«Омникс» (Санкт-Петербург, РФ) для виявлення антитіл класу Ig G до збудника 

ГАЛ. За допомогою даної тест-системи можна якісно та напівкількісно 

інтерпретувати отримані результати, вона призначена для епідеміологічних і 

клінічних досліджень, визначення ефективності терапії. У тест-системі на 

поверхні лунок стрипів сорбовані рекомбінантні білки анаплазм. У процесі 

дослідження імуноглобуліни класу G сироватки крові хворого специфічно 

взаємодіють із сорбованими антигенами, а потім визначаються за допомогою 

моноклональних антитіл проти імуноглобулінів людини, кон'югованих із 

пероксидазою хрону. Постановку ІФА проводили відповідно до інструкції 

виробників тест-систем. Сироватки в робочих розведеннях і контрольні сироватки 

(К+, К-) вносили в лунки мікропланшетів, інкубували, після чого у лунки 

послідовно (з проміжним промиванням) вносили кон'юговані з ферментом 

антивидові антитіла та проявник. Постановку ІФА здійснювали у твердій фазі на 

96-ямкових полістиролових планшетах за методикою Engvall et al. [234]. 

Результати реакції враховували за допомогою мікропланшетного ІФА-рідера 

BioTek ELх 800 (США) при довжині хвилі 450 нм. 

Для виявлення антитіл класу Ig G до збудників ЛБ застосовували комерційні 

тест-системи виробництва ООО «Омникс» (Санкт-Петербург, РФ). Дана тест-

система призначена для епідеміологічних і клінічних досліджень, оцінки 

ефективності терапії та дозволяє якісно та напівкількісно інтерпретувати отримані 
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результати. У тест-системі на поверхні лунок стрипів сорбовані рекомбінантні 

антигени різних геномовидів борелій. У процесі дослідження імуноглобуліни 

класу G сироватки крові хворого специфічно взаємодіють із сорбованими 

антигенами і визначаються за допомогою моноклональних антитіл проти 

імуноглобулінів людини, кон'югованих із пероксидазою хрону. Постановку ІФА 

проводили відповідно до інструкції виробників тест-систем, аналогічно до опису 

проведення ІФА для діагностики ГАЛ. Результати реакції враховували за 

допомогою мікропланшетного ІФА-рідера BioTek ELх 800 (США) при довжині 

хвилі 450 нм. 

Для визначення антитіл до вірусу КВЕ використовували тест-систему 

виробництва ЗАТ “Вектор-Бест” (РФ). Дана тест-система призначена для 

виявлення Ig М до вірусу кліщового енцефаліту у сироватці крові людини, 

визначення титру позитивних сироваток і використовується у клінічних та 

епідеміологічних дослідженнях для діагностики кліщового енцефаліту. До складу 

тест-системи входить розбірний планшет, який містить 12 стрипів. На поверхні 

лунок стрипів імобілізований антиген вірусу кліщового енцефаліту. ІФА 

проводили відповідно до інструкції виробників тест-систем, аналогічно до опису 

проведення ІФА для діагностики ГАЛ і ЛБ. Результати реакції враховували за 

допомогою мікропланшетного ІФА-рідера BioTek ELх 800 (США) при довжині 

хвилі 450 нм. 

 

2.2.3.2 Метод мікроскопії. 

Для практичної оцінки можливості застосування методу мікроскопії для 

діагностики ГАЛ у період 2011-2014 рр. було досліджено взірці крові 235 хворих 

з 498 хворих, обстежених на ГАЛ.  

Наявність анаплазм (морул) у гранулоцитах крові хворих визначали за 

допомогою скринінг-методу мікроскопії мазків периферичної крові, забарвлених 

за методом Романовського-Гімзи [235]. Мазки крові фіксували 96 % етиловим 

спиртом 15-20 хвилин. Після висушування їх фарбували робочим розчином фарби 

протягом 20-30 хв при 37 °C, промивали у проточній воді та висушували на 
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повітрі. Досліджували мазки крові за допомогою універсального мікроскопа Leica 

DM500 з об'єктивами 40х та 100х при масляній імерсії та бінокулярного 

мікроскопа з освітленням АУ-26 з об'єктивами 20х та 80х. Анаплазми виявляли 

всередині нейтрофілів у вигляді морул (скупчень бактерій) темно-блакитного або 

пурпурового кольору. Норма перегляду – 800–1000 лейкоцитів [209, 211]. 

 

2.2.3.3 Метод молекулярно-генетичних досліджень.  

На другому етапі підтвердження ГАЛ кров пацієнтів, з антитілами до          

A. phagocytophilum в ІФА та/або позитивних при мікроскопії обстежували 

методом ПЛР у двох модифікаціях: з електрофоретичною детекцією продуктів 

ампліфікації в агарозному гелі та в реальному часі [236, 237]. Використовували 

діагностичні тест-системи «Ампли-ГАЧ» для визначення ДНК збудника ГАЛ в 

біологічному матеріалі виробництва ООО «Омнікс» (Санкт-Петербург, РФ). 

Вказані тест-системи включали 3 комплекти реагентів: для виділення нуклеїнових 

кислот, для ампліфікації ДНК/кДНК і для проведення електрофорезу в агарозному 

гелі. 

Результати ПЛР обліковували за наявністю чи відсутністю на 

електрофореграмі специфічних смуг ампліфікованої кДНК у порівнянні з 

позитивними та негативними контролями [236], а при ПЛР в реальному часі, – з 

використанням ампліфікатора Rotor-GeneTM 6000 та програмного забезпечення 

Thermal Cycler System. 

 

2.3 Апаратні методи обстеження. 

 

Методом ультрасонографії обстежували паренхіматозні органи черевної 

порожнини та позаочеревинного простору на апараті SONOSCAPE SS1-1000, 

“Sonoline SL-400”(“Siemens”, Німеччина) і “Toshiba”, з використанням датчиків із 

частотою від 2 до 7,5 МГц.  

Рентгенографію органів грудної клітки з метою оцінки легеневого малюнка, 

структурності коренів легень, висоти стояння куполів діафрагми та для виявлення 
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вогнищ інфільтрації або патологічних змін у плевральних порожнинах і 

середостінні проводили за допомогою рентгенівського апарату “Philips” 

(Голандія). Дослідження проводились на базі КНП ЛОР «Львівська обласна 

інфекційна клінічній лікарня» та КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» 

Волинської обласної ради.  

 

2.4 Методи епідеміологічних досліджень гранулоцитарного анаплазмозу 

людини. 

 

Виявлення та вивчення стану природних осередків ГАЛ проводили на 

основі оцінки показників серопозитивності щодо збудника ГАЛ серед сукупного 

населення та даних про видовий склад, індекси домінування окремих видів 

іксодових кліщів і дрібних ссавців, сезонну активність (сезонну динаміку 

чисельності), природну зараженість анаплазмами іксодових кліщів та дрібних 

ссавців.  

 

2.4.1 Визначення рівня серопозитивності до A. phagocytophilum серед 

сукупного населення. 

Однією з найбільш достовірних характеристик для оцінки епідемічної 

активності природного осередку є величина серологічного прошарку населення до 

збудника інфекції (частота контакту населення із збудником). Для дослідження 

було обрано райони з високою чисельністю потенційних переносників та 

резервуарів збудника ГАЛ – іксодових кліщів та мишоподібних гризунів.  

Для проведення досліджень використано когортний метод [231-233, 238-

240]. Формування груп обстежених проводилось методом випадкової вибірки. 

Розрахунки необхідного обсягу вибірки здійснювали для ступеня (порогу) 

вірогідності 0,95 (Р<0,05 і t=2) та при похибці вибірки Δ, що не перевищує 3 % за 

формулою [231-233, 238-240] для отримання репрезентативних даних.  

На підставі проведених розрахунків та, враховуючи найвищий рівень 

серопозитивності до збудника ГАЛ – 28 % [143], мінімальна вибірка мала 
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становити 896 осіб. Реально у дослідження були залучені 1084 особи, для 

забезпечення вибірки не менше 30 осіб з кожного району. При трактуванні 

отриманих показників проводилась оцінка їх вірогідності.  

Таким чином, всього за період 2007-2014 рр. обстежено в ІФА на наявність 

антитіл Ig G до збудника ГАЛ 1084 сироватки крові осіб, які постійно 

проживають 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. Співвідношення кількості жінок до чоловіків склало 1:1,2. 

Віковий діапазон коливався від 16 до 70 років. Середній вік представників цієї 

групи склав (49,83±3,25) років. 

Матеріал від людей (кров і сироватки крові) до початку досліджень 

зберігали при температурі –20 °С. 

 

2.4.2 Обстеження природних осередків ГАЛ. 

Обсяг дослідженого матеріалу для вивчення природних осередків 

представлено в таблиці 2.2. 

Фактичний матеріал для вирішення поставлених завдань був зібраний у 

період 2007-2014 рр. на території Львівської та Волинської областей у зонах 

Лісовій (Українського Полісся) (16 районів), Лісостепу (12 районів) та 

українських Карпат (5 районів) під час експедиційних виїздів, організованих 

лабораторією трансмісивних вірусних інфекцій ДУ «Львівський науково-

дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України» та за участі фахівців 

Лабораторних центрів МОЗ України. Кліщі та гризуни були відловлені у 

стаціонарних точках, визначених багаторічним моніторингом за природно-

осередковими інфекціями та враховуючи райони обстеження сукупного 

населення. 
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Таблиця 2.2 – Елементи паразитарної системи ГАЛ  

№ 

п/п 

Об'єкт/предмет дослідження Кількість  

(екз./пулів)(n) 

1. Іксодові кліщі I. ricinus 3210 екз., 

190 пулів 

2. Іксодові кліщі D. reticulatus 1920 екз.,  

176 пулів 

3. Органи (серце, печінка, селезінка) дрібних ссавців  463 екз. 

3.1 Миша польова (житник) Аpodemus agrarius Pal.  116 екз. 

3.2 Мишак жовтогрудий Sylvaemus flavicollis, Pal.  73 екз. 

3.3 Полівка польова (звичайна) Microtus arvalis Pal.  124 екз. 

3.4 Нориця руда Myodes glareolus Schr. 93 екз. 

3.5 Миша звичайна (хатня) Mus musculus Lin.  33 екз. 

3.6 Мідиця (бурозубка)звичайна Sorex araneus Lin. 20 екз. 

3.7 Мишак лісовий Sylvaemus sylvaticus Lin.  4 екз. 

 

Зоолого-паразитологічні дослідження здійснювали за стандартними 

загальноприйнятими методиками [22, 241-242]. Іксодових кліщів збирали на 

прапор, показники чисельності виражали у кількості екземплярів на 1 прапоро/км. 

Кліщів ідентифікували до виду за визначником Н. А. Філіпової [242].  

Гризунів відловлювали стандартними мишопастками за загальновживаною 

методикою, чисельність виражали у пастко/добах. Видовий склад ссавців (родини 

Rodentia та Insectіvora) встановлювали за визначником І. Загороднюка [243]. 

Відбір паренхіматозних органів (селезінка, печінка, серце) тварин проводився з 

дотриманням етичних норм роботи з піддослідними тваринами. 

Збір, зберігання і доставку матеріалу для досліджень здійснювали 

відповідно до вимог Державних санітарних правил 9.9.5.035-99 “Безпека роботи з 

мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності” (Київ, 1999) [244]. 
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Польовий матеріал (іксодові кліщі, органи дрібних ссавців) до початку 

досліджень зберігали у рідкому азоті в посудинах Дьюара при температурі –196 

°С.  

Оцінку епізоотичного процесу проводили з використанням показників, 

запропонованих В.М. Беклемішевим [245]:  

• індекс домінування – відношення кількості особин (кліщів/гризунів) 

одного виду до загальної кількості видів у біоценозі (у %);  

• індекс зустрічальності – число проб, в яких виявлено особини 

досліджуваного виду (кліщів/гризунів), виражене у % до загальної кількості 

проаналізованих проб;  

• індекс зараженості – це відношення позитивних проб гризунів одного 

виду до усіх позитивних проб гризунів у біоценозі (у %); 

• показник зараженості (інфікованості) – це відношення кількості 

позитивних проб кліщів до кількості досліджених проб кліщів (у %). 

 

2.4.3 Визначення ДНК A. phagocytophillum методом полімеразної 

ланцюгової реакції у кліщах та в органах дрібних ссавців. 

Дослідження кліщів і дрібних ссавців на наявність ДНК збудників кліщових 

інфекцій здійснювали методом ПЛР у реальному часі [237, 237]. Використовували 

діагностичні тест-системи «МультиПрайм-АмпліСенс» для одночасного 

виявлення фрагментів ДНК/кДНК вірусу КЕ, B. burgdorferi s. l.,                              

A. phagocytophillum та збудників моноцитарного ерліхіозу людини (МЕЛ) –          

E. chaffensis/E. muris (ИнтерЛабСервис, РФ). Вказана тест-система включала 4 

комплекти реагентів: для виділення нуклеїнових кислот, для зворотної 

транскрипції (ЗТ) вірусу КЕ, для ампліфікації ДНК/кДНК. В усіх тест-системах 

«АмпліСенс» застосовувався «гарячий старт», який забезпечується розділенням 

нуклеотидів і Taq полімерази прошарком воску або використанням модифікованої 

TaqF полімерази.  

На початковому етапі молекулярно-генетичного дослідження кліщів 

поміщали у пробірки типу «Епендорф», додавали 1 мл 96 % етанолу і струшували 
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їх на «вортексі», після чого рідину акуратно видаляли за допомогою вакуумного 

відсмоктувача. Для приготування суспензії зразки органів дрібних ссавців та 

кліщів розтирали у 300 мкл 0,15 М розчину хлориду натрію, використовуючи 

стерильні порцелянові чашку та пестик, отриману суспензію центрифугували 2 хв 

при 5000 обертів за хвилину і відбирали 100 мкл надосадкової рідини для 

виділення ДНК з використанням одноразових розхідних матеріалів. Результати 

ПЛР обліковували з використанням ампліфікатора Rotor-GeneTM 6000 та 

програмного забезпечення Thermal Cycler System. 

Кліщів досліджували пулами з подальшим обчисленням індивідуальної 

зараженості. Пул – це об'єднана проба, яка містить не менше 10 кліщів однієї 

статті, стадії розвитку та міри вгодованості, зібраних одночасно в одному біотопі. 

Перерахунок рівня індивідуальної зараженості іксодових кліщів (тобто 

зараженості кожного кліща) збудником ГАЛ проводили за формулою розподілу 

рідкісних явищ (Пуассона) [231-233, 238-240].  

Дослідження органів гризунів проводили, формуючи у пули матеріал від 2 

представників одного виду, відловлених одночасно в одному біотопі.  

 

2.5 Статистична обробка результатів дослідження. 

 

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 (рис.2.2). Карта складається з декількох розділів та включає паспортні дані 

пацієнта, дані епідеміологічного анамнезу (присмоктування кліща, МЕ), терміни 

захворювання та звернення за медичною допомогою, а також повний діагноз. 

Детально розписані скарги хворого на момент госпіталізації, дані об'єктивного 

обстеження щодо ураження органів і систем.  

Окремі пункти присвячені результатам інструментальних (Rtg-графія, УЗД) 

та лабораторних досліджень (загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, 

дані імунологічних досліджень – ІФА та молекулярно-генетичних – ПЛР).  
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Рис. 2.2 – Електронна анкета для збору клініко-лабораторних даних у пацієнтів з 

ГАЛ, розроблена в Epi Info 7.1.1.14 
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Обробку статистичного матеріалу проводили за 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 форми розподілу у вибірці. Для оцінки значущості зв'язку між 

двома сукупностями використовували розрахунок коефіцієнта кореляції рангів 

Спірмена [231-233, 238-240]. 

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. 

Для обрахунку ймовірності діагнозу ГАЛ спочатку визначали коефіцієнт 

регресії R за формулою 1.1: 

R = K + β1*X1+β2*X2+……. βnXn,    (1.1) 

де К – константа рівняння логістичної регресії, β – коефіцієнт бета кожного 

фактора, Х – значення конкретного показника.  

Після цього визначали значення ймовірності діагнозу ГАЛ – m за формулою 

1.2: 

m = ,       (1.2) 

де е – основа натурального логарифма (2,718). 

Отримане в результаті цього рівняння значення m коливається в межах між     

0 % та 100 %, де 0 % – подія неможлива, 100 % – подія відбувається завжди [238-

240, 246]. 

Для оцінки впливу отриманої моделі на дисперсію досліджували значення 

показника R-квадрату Нейджелкерка (Nagelkerke R Square). Щоб оцінити точність 

отриманої моделі, використовували класифікаційну таблицю з порівнянням 

різниці у відсотках прогнозованих і реальних значень. При визначенні 
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достовірності моделі використовували ксі-квадрат (Chi-square) та похідне 

значення р з встановленим рівнем достовірності р<0,05.  

Особливу подяку висловлюємо доц. Т. Г. Гутору за допомогу у проведенні 

статистичної обробки результатів дослідження. 

Складання карт поширеності природних осередків за результатами індикації 

анаплазм в іксодових кліщах і дрібних ссавцях та випадків ГАЛ проводили 

методом ГІС-технологій – програма QGIS 2.0.1 [247].   
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РОЗДІЛ 3 

НОЗОГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАНУЛОЦИТАРНОГО 

АНАПЛАЗМОЗУ ЛЮДИНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ 

ОБЛАСТЯХ  

 

Невпинне зростання захворюваності на кліщові природно-осередкові 

інфекції на ендемічних територіях ставить нові задачі – визначити ризики 

інфікування на різних ландшафтно-географічних територіях регіону на основі 

розроблених карт, створених за допомогою ГІС-технологій. Результати 

багаторічних комплексних досліджень показали, що у Львівській і Волинській 

областях склалися специфічні умови, які сприяють формуванню і 

функціонуванню стійких природних осередків кліщових інфекцій із значним 

епідемічним потенціалом. Поряд з цим, на фоні доведеної активності природних 

осередків кліщового вірусного енцефаліту, високої захворюваності на ЛБ та 

появою нових нозологічних форм (ГАЛ) – не вивчена локалізація та активність 

природних осередків ГАЛ, не розроблені способи прогнозування напруженості 

осередків кліщових інфекцій з метою визначення показань для екстреної 

профілактики ГАЛ та інших трансмісивних інфекційних хвороб в осіб після 

присмоктування кліщів. 

 

3.1. Нозогеографічна характеристика гранулоцитарного анаплазмозу 

людини у Львівській та Волинській областях на основі вивчення його 

природних осередків. 

 

Важливе значення для розуміння умов існування і збереження природних 

осередків інфекцій, що передаються через присмоктування кліщів, має адекватна 

уява про хребетних господарів, які є годувальниками векторів (переносників) та 

резервуаром збудників трансмісивних інфекційних хвороб. Разом з тим, 

резервуарна роль багатьох видів ссавців – мешканців природних осередків ГАЛ у 

східній Європі – залишається практично невивченою в популяціях, у яких 
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збудник зберігається як вид. Для переважної більшості видів хребетних, у яких 

виявлена зараженість анаплазмами, відсутні важливі відомості про рівень їх 

зараженості у природних популяціях, на основі яких здійснюється порівняльна 

оцінка епізоотичного значення дрібних ссавців у підтримці природних осередків 

ГАЛ.  

В єдиній вітчизняній публікації, присвяченій вивченню ролі мишоподібних 

гризунів щодо нових природно-осередкових зоонозів, представлені дані про їх 

природну зараженість ерліхіями та бабезіями у м. Харкові [248]. Тобто, факти 

інфікування дрібних ссавців збудником ГАЛ в Україні були практично невідомі. 

Тому проведені нами дослідження щодо визначення ролі дрібних ссавців у складі 

паразитарних систем ГАЛ становлять інтерес не тільки для конкретного регіону, 

але й для всієї України. Поставлені завдання вирішувались у логічній 

послідовності з використанням комплексного системного підходу.  

В оцінці епізоотичного потенціалу (епізоото-епідеміологічного стану) 

осередка першочергова роль належить таким параметрам, як частка заражених 

тварин (%) серед досліджених і кількість заражених особин на 100 пастко/діб.   

Кількість заражених анаплазмами особин гризунів на 100 пастко/діб 

становила 0,7 екз. на 100 пастко/діб для лісової зони, перевищуючи аналогічний 

показник для Лісостепу (0,35) у два рази, а для зони українських Карпат (0,14) – у 

5 разів.   

ДНК анаплазм була виявлена в організмі 43 ((9,3±1,3) %) ссавців практично 

всіх обстежених видів, серед них у лісовій зоні – у 28 ((12,6±2,2) %), у 

лісостеповій – 12 ((6,3±1,7) %) та у зоні українських Карпат – 3 ((6,1±1,1) %). 

Від’ємні результати у зоні українських Карпат були отримані лише щодо видів 

мишак лісовий та миша звичайна, вибірки з яких були репрезентативними (табл. 

3.1). 

Повсюдно на обстеженій території природна зараженість анаплазмами 

встановлена у полівки польової та мишака жовтогрудого – відповідно      

(16,7±1,7) % та (21,4±1,9) %. У лісовій та лісостеповій зонах основним 

резервуаром збудника ГАЛ виявилась миша польова (житник), у третини 
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популяції якої (максимальний показник) виявили ДНК анаплазм. Також у 

Лісостепу в підтримці природних осередків ГАЛ активну участь бере також 

нориця руда – (25,0±3,1) % , у лісовій зоні – миша звичайна (хатня) – (14,3±2,3) %, 

нориця руда – (10,7±2,1) % та мишак лісовий – (7,1±1,7) %. Тобто фауна Rodentia 

у Волинській і Львівській областях містить весь спектр епідемічно значимих 

щодо кліщових інфекцій видів, причому всі вони (крім мишака лісового) є 

багаточисельними і широко розповсюдженими.  

 

Таблиця 3.1 – Індекс домінування (ІД) та індекс зараженості (ІЗ) дрібних 

ссавців у відловах 2010-2014 років на території різних ландшафтно-географічних 

зон Волинської та Львівської областей (%) 

Види 

ссавців 

Лісова зона Лісостепова зона Зона українських 

Карпат 

ІД  ІЗ  ІД  ІЗ  ІД  ІЗ  

Миша польова  30,2±3,1 32,1±3,1 23,9±3,1 33,4±3,4 6,1±3,4 0 

Мишак жовтогрудий 18,5±2,6 25,0±2,9 9,9±2,2 8,3±2,0 26,5±6,3 33,3±6,7 

Полівка польова 15,7±2,4 7,1±1,7 31,3±3,3 25±3,1 59,2±7,0 66,7±6,7 

Нориця руда 20,7±2,7 10,7±2,1 22,4±3,0 25±3,1 8,2±3,9 0 

Мідиця звичайна 2,3±1,0 3,7±1,3 7,8±1,9 8,3±2,0 0 н.д. 

Мишак лісовий 1,8±0,9 7,1±1,7 0 н.д. 0 н.д. 

Миша звичайна   10,8±2,1 14,3±2,3 4,7±1,5 0 0 н.д. 

Всього   12,6±2,2 - 6,3±1,8 - 6,1±1,1 

 

В окремих ландшафтно-географічних зонах спектр значимих щодо ГАЛ 

видів дрібних ссавців, визначений на основі співставлення ІД та ІЗ, включав від 2 

до 5 видів (табл. 3.1). У лісовій зоні до таких видів належали миша польова з ІД 

(30,2±3,1) % та ІЗ (32,1±3,1) %, мишак жовтогрудий, ІД якого становив   

(18,5±2,6) %, та ІЗ (25,0±2,9) % і нориця руда з відповідними показниками – 

(20,7±2,7) % та (10,7±2,1) %. Для лісостепової зони – це миша польова з ІД 

(23,9±3,1) % та ІЗ (33,4±3,4) %, полівка польова – ІД (31,3±3,3) % та ІЗ (25±3,1) % 
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і нориця руда з відповідними показниками – (22,4±3,0) % та (25±3,1) %. В зоні 

українських Карпат найбільш ймовірними резервуарами слугували полівка 

польова – (59,2±7,0) % і (66,7±6,7) % та мишак жовтогрудий – (26,5±6,3) % і 

(33,3±6,7) % відповідно. 

Орієнтуючись на отримані дані, мишу польову, мишака жовтогрудого та 

полівку польову можна віднести до видів-ампліфайєрів (amplifyer – посилювач), 

що сприяють накопиченню і збереженню збудника ГАЛ в природних біотопах 

різних ландшафтно-географічних зон Волинської та Львівської областей.  

Орієнтуючись на прогнози чисельності мишоподібних гризунів, які щорічно 

складаються фахівцями лабораторних центрів МОЗ України, і з урахуванням 

отриманих нами даних, можна заздалегідь передбачати активізацію природних 

осередків ГАЛ за рахунок зростання кількості певних видів мишоподібних 

гризунів. 

Дані про спільну паразитарну систему збудників ГАЛ і ЛБ, виявлення ДНК 

анаплазм у мишоподібних гризунів фонових видів на територіях, де раніше 

встановлені активні осередки ЛБ, визначають територіальну поєднаність 

природних осередків цих інфекцій та передбачають високу ймовірність 

одночасного зараження дрібних ссавців різними патогенами.  

Одночасно виявлено ДНК анаплазм і ДНК борелій у 3,7 % обстежених 

гризунів 6 видів: миша польова – 6 проб (5,2 %), полівка польова – 4 проби       

(3,1 %), нориця руда – 2 проби (2,3 %), мишак жовтогрудий – 2 проби (2,8 %), 

миша звичайна – 2 проби (6,1 %) та мишак лісовий – 1 проба (25 %). Популяційно 

поєднані осередки ГАЛ-ЛБ знаходилися на території 9-ти районів у трьох 

ландшафтно-георгафічних зонах. Причому у чотирьох з них (Городоцький, 

Жидачівський, Стрийський та Яворівський) встановлено інфікованість 

збудниками ГАЛ та ЛБ як дрібних ссавців, так і кліщів.  

Отримані дані порівняльного вивчення рівнів зараженості дрібних ссавців 

збудниками двох бактерійних зоонозів – ГАЛ і ЛБ. Показано, що сумарна 

зараженість миші польової, мишака жовтогорлого і миші хатньої збудником 

Anaplasma значно перевищувала цей показник для Borrelia, була майже 
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однаковою для обох збудників у миші лісової і лише для полівки польової і 

нориці рудої – суттєво нижчою для зараження збудником ГАЛ, ніж збудником ЛБ 

(рис. 3.1).   

 

Рис. 3.1 – Природна зараженість дрібних ссавців Rodentia та Insectivora 

збудниками ГАЛ та ЛБ на території Волинської і Львівської областей у сезони 

2010-2014 рр. 

 

Виявлений факт можна розглядати як регіональну особливість циркуляції 

збудників ГАЛ та ЛБ в їх природних осередках. 

Зоогеографічний моніторинг ГАЛ у західному регіоні України проводили 

для визначення спектру кліщів – переносників анаплазм, з врахуванням наявної 
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тут зони симпатрії кліщів родів Ixodes і Dermacentor, глобальної зміни клімату, 

що може спричинити до зміщення меж ареалів епідемічно небезпечних видів 

кліщів. 

У західному регіоні (Волинська та Львівська області) останні десятиліття 

характеризуються зменшенням популяцій I. ricinus, зростанням чисельності 

кліщів D. reticulatus та зміщенням меж ареалів цих двох видів. З епідеміологічної 

точки зору це явище характеризується зростанням ризику зараження кліщовими 

інфекціями за рахунок появи бінарних осередків інфекцій, а також подовження 

сезону активності переносників до 9 місяців – з березня до листопада включно.   

У 2009-2014 рр. на природну зараженість анаплазмами було досліджено 

5130 екз. (366 пулів) іксодових кліщів двох видів: I. ricinus (3210 екз., 190 пулів) 

та D. reticulatus (1920 екз., 176 пулів), зібраних на території 28 адміністративних 

районів трьох ландшафтних зон Волинської (12 районів) та Львівської (16 

районів) областей (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. – Карта місць проведених досліджень на наявність збудника ГАЛ в 

іксодових кліщах 
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Проведений скринінг ДНК A. phagocytophilum визначив її наявність у 

(2,44±0,21) % іксодових кліщів. 

Достовірної різниці рівня зараженості кліщів залежно від адміністративно-

територіального поділу не виявлено (р>0,05): рівень зараженості кліщів у 

Волинській області становить (2,21±0,29) % і (2,59 ±0,32) % у Львівській області.  

Натомість, у межах окремих ландшафтно-географічних зон цей показник 

помітно відрізнявся: встановлено вищу 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) (табл. 3.2).  

У розрізі окремих ландшафтно-географічних зон позитивні результати 

зараженості анаплазмами були вищими для кліщів I. ricinus порівняно з                   

D. reticulatus (р<0,001): ДНК анаплазм містили у середньому (3,26±0,31) %           

I. ricinus: від (1,44±0,21) % у зоні українських Карпат до (4,75±0,46) % у лісовій 

зоні та (1,73±0,29) % D. reticulatus – від (0,62±0,23) % в Карпатах до (2,23±0,58) % 

у Лісостепу.  

Найвищий рівень зараження кліщів I. ricinus ((4,75±0,46) %) встановлено у 

лісовій зоні, де він виявився удвічі вищим, ніж у лісостеповій зоні (р<0,001), і 

утричі, ніж в зоні українських Карпат (р<0,05). За цим показником найактивніші 

осередки ГАЛ у лісовій зоні виявлено у Любомльському районі Волинської 

області – (5,11±0,63) % та місті Червоноград – (12,0±0,64) % і Яворівському 

районі Львівської області – (5,7±0,92) %. Серед D. reticulatus ДНК                         

A. phagocytophilum містили (1,73±0,29) % кліщів з найвищими показниками у 

Маневицькому районі Волинської області – (2,59±0,49) % та у Радехівському 

районі Львівської області – (2,47±0,47) %. Згідно з показником зараженості, в 

лісовій зоні основну роль в циркуляції анаплазм відіграють кліщі I. ricinus – 

(4,75±0,46) %, зараженість яких майже утричі вища, ніж кліщів D. reticulatus – 

(1,8±0,43) % (р<0,001).   
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Таблиця 3.2 – Результати скринінгу ДНК A. phagocytophilum у кліщах на 

території різних ландшафтно-географічних зон Львівської та Волинської областей 

у 2009-2014 рр. 

 

У лісостеповій зоні межі природної зараженості кліщів I. ricinus 

анаплазмами становили (1,05±0,44) % (Іваничівський район Волинської області) – 

(4,10±0,29) % (Городоцький та Перемишлянський райони Львівської області). 

Середній – (2,23±0,58) % і максимальний – (4,87±0,84) % (Жидачівській район 

Львівської області) рівень інфікованості анаплазмами кліщів D. reticulatus навіть 

дещо перевищував такий для I. ricinus. Очевидно, циркуляція збудника ГАЛ у цій 

зоні здійснюється за участю двох видів кліщів – I. ricinus та D. reticulatus.   

 

Ландшафтно-

геграфічна 

зона 

Результати дослідження 

всього за видами: 

дослі-

джено 

(екз.) 

позитив-

них  

(М±m) % 

I. ricinus D. reticulatus 

дослі-

джено 

(екз.) 

позитив- 

них 

(М±m) % 

дослі- 

джено 

(екз.) 

позитив- 

них 

(М±m) % 

Лісова 3010 3,32±0,33 2070 4,75±0,46* 940 1,8±0,43˟˟ 

Лісостепова 1640 2,14±0,35 990 2,1±0,46 650 2,23±0,58 

Українські 

Карпати 

480 0,87±0,42 150 1,44±0,21** 330 0,62±0,23 

Всього 5130 2,44±0,21 3210 3,26±0,31˟ 1920 1,73±0,29 

Примітка 1. p1 * – достовірність різниці між зараженістю кліщів I. ricinus у 

лісовій та лісостеповій зонах (p<0,001). 

Примітка 2. p2 ** – достовірність різниці між зараженістю кліщів I. ricinus у 

лісовій зоні та зоні українських Карпат (p<0,05). 

Примітка 3. p3 ˟ – достовірність різниці між зараженістю кліщів I. ricinus і 

кліщів D. reticulatus (p<0,001). 

Примітка 4. P4 ˟˟ – достовірність різниці між зараженістю кліщів I. ricinus і 

кліщів D. reticulatus у Лісовій зоні (p<0,001). 
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Рівень зараженості самок (4340 екз.) іксодових кліщів (2,6±0,4) % 

збудником анаплазмозу у порівнянні з (790 екз.) самцями (1,7±0,5) % незначно 

вищий (p>0,05). При цьому індивідуальна зараженість самок і самців I. ricinus 

становила (4,3±0,9) % і (3,0±1,2) % відповідно, а серед кліщів D. reticulatus рівень 

інфікованості самок знаходилася на рівні (1,5±0,4) %, самців – (1,1±0,5) %. 

Потенційне епідеміологічне значення самців визначається здатністю до 

багаторазового короткочасного присмоктування (на одному або багатьох 

хребетних) і при цьому – до інфікування збудником ГАЛ.  

За отриманими результатами проведено оцінку багаторічної динаміки 

показників зараженості іксодових кліщів A. phagocytophilum (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. – Динаміка зараженості іксодових кліщів A. phagocytophilum на 

території Волинської і Львівської областей в період 2009-2014 рр.  

 

Протягом вказаного періоду природна зараженість іксодових кліщів склала 

(2,4±0,2) %: у 2009 році – 1,4 %, у 2010 році – 1,8 %, у 2011 – 0,9 %, у 2012 – 2,1 %, 

2013 – 3,3 %, 2014 – 2,9 %. Помітні відхилення від цього значення отримані у 2011 та 
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2013 рр. Достовірно (p<0,01) вищий показник зараженості (3,3 %) кліщів-

переносників у 2013 році порівняно з 2011-им можна пояснити оптимальними 

показниками температурно-вологісного режиму та достатньою кількістю опадів у 

2013 році. В інші роки у весняні місяці переважала суха, тепла погода.  

Сезонна динаміка зараженості збудником A. phagocytophilum іксодових 

кліщів представлена на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4. – Сезонна середньо багаторічна динаміка зараженості іксодових 

кліщів збудником ГАЛ 

 

Період ризику щодо інфікування збудником ГАЛ через присмоктування 

іксодових кліщів складав 6 місяців (квітень-вересень). У розрізі місяців рівень 

зараженості анаплазмами кліщів коливався від 12,0 % у квітні, відсутності 

позитивних знахідок у липні та наступного зростання у серпні та вересні з двома 

максимальними показниками – у травні (20,9 %) - червні (20,0 %) і вересні (51,4 

%). Отримані дані можна пояснити тим, що збір кліщів проводився з квітня по 

вересень, за винятком липня, коли активність клішів природно знижувалась. 
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Для визначення епідеміологічного значення іксодових кліщів нами було 

проведено одночасне дослідження кліщів на наявність збудників ГАЛ, ЛБ та КВЕ. 

Аналіз отриманих даних з вивчення кліщів як співчленів природних осередків 

трансмісивних інфекцій представлено у таблиці 3.3.  

 

Таблиця 3.3 – Основні показники епідеміологічного значення іксодових 

кліщів у Волинській і Львівській областях у 2009-2014 рр.  

Вид 

кліщів 

Показники 

  

 

Значення показників  

міні- 

мальне 

макси- 

мальне 

середнє 

(М±m) % 

I. ricinus кількість кліщів, знятих з 

людей  

111 

D. reticulatus 5 

I. ricinus середній показник 

чисельності кліщів 

(екз./прапоро/км)  

2,5 60,0 17,5±0,3* 

D. reticulatus 1,0 32,0 8,1±0,5* 

I. ricinus рівень зараженості кліщів 

ВКЕ, %  

- 2,0 1,1±0,4 

D. reticulatus - 1,4 0,6±0,2 

I. ricinus рівень зараженості кліщів 

бореліями, %  

9,3 20,0 12,9±0,5 

D. reticulatus 11,1 15,9 10,3±0,9 

I. ricinus рівень зараженості кліщів 

анаплазмами, %  

0,9 12,0 3,3±0,4** 

D. reticulatus 0,9 4,9 1,7±0,3** 

Примітка 1. p1 * – достовірність різниці між середніми показниками чисельності 

кліщів I. ricinus і кліщів D. reticulatus (p<0,001). 

Примітка 2. p2 ** – достовірність різниці між зараженістю кліщів I. ricinus і 

кліщів D. reticulatus анаплазмами (p<0,001). 

 

Наведені дані демонструють різницю у показниках епідемічного значення 

фонових видів іксодових кліщів, що мають відношення до природної передачі 

вірусу КЕ, борелій, анаплазм на території Волинської і Львівської областей:              
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I. ricinus – основний переносник (і резервуар) патогенів, D. reticulatus – 

другорядний. 

 

3.2. Медико-біологічне значення зараженості іксодових кліщів різними 

патогенами. 

 

Методом ПЛР на наявність одночасно 3-х патогенів: A. phagocytiphilum, 

вірус КВЕ та B. burgdorferi s. l. було досліджено 2110 екз. (211 пулів) кліщів: 1250 

екз. (125 пулів) кліщів I. ricinus та 860 екз. (86 пулів) кліщів D. reticulatus (табл. 

3.4).  

 

Таблиця 3.4 – Результати дослідження іксодових кліщів на наявність вірусу 

КЕ, B. burgdorferi s. l. та A. phagocytiphilum у Волинській і Львівській областях у 

2009-2014 рр.  

Вид кліщів 

Дослідже

-но 

кліщів 

пули 

/(екз.) 

Виявлено з 

кількома 

патогенами  

пули 

/(M±m)% 

Виявлено ДНК збудників 

A.ph./B.burg

. 

пули 

/(M±m)% 

A.ph. 

/TBEV 

пули 

/(M±m)% 

A.ph./B.burg. 

/TBEV 

пули 

/(M±m)% 

Ixodes ricinus 
125 

(1250) 

20 

16,0±1,0 * 

18 

14,4±1,0 ** 

1  

0,8±0,3 

1 

0,8±0,3  

Dermacentor 

reticulatus 

86 

(860) 

6 

8,1±0,9 * 

5  

5,8±0,8 ** 

0 

0,0 

1  

1,1±0,4  

Всього 
211 

(2110) 

26 

12,8±0,7 

23  

10,9 ±0,7 

1 

0,5±0,2  

2 

0,95±0,2  

Примітка 1. p1 * – достовірність різниці між зараженістю кліщів I. ricinus і кліщів  

D. reticulatus збудниками мікст-інфекцій (p<0,001). 

Примітка 2. p2 ** – достовірність різниці між зараженістю кліщів I. ricinus і кліщів 

D. reticulatus збудниками ГАЛ+ЛБ (p<0,001). 
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Одночасну наявність кількох патогенів виявлено у (12,8±0,7) %, з них у 

(16,0±1,0) % для I. ricinus та (8,1±0,9) % – D. reticulatus (p<0,001). Поєднане 

зараження кліщів I. ricinus становило: (14,4±1,0) % збудниками ГАЛ та ЛБ, 

(0,8±0,3) % ГАЛ та КВЕ, (0,8±0,3) % ГАЛ, ЛБ і КВЕ. У кліщів D. reticulatus 

одночасна наявність збудників ГАЛ та ЛБ встановлена у (5,8±0,8) %, та ГАЛ, ЛБ 

та КВЕ – у (1,1±0,4) %.  

Проведені дослідження дали змогу вперше виявити популяційно поєднані 

природні осередки кліщових інфекційних хвороб на території всіх ландшафтно-

географічних зон обстеженого регіону.  

У Львівській області поєднання збудників ГАЛ та ЛБ з переносником I. 

ricinus встановлено у Жовківському, Радехівському, Яворівському районах та м. 

Червоноград (лісова зона), з переносником D. reticulatus – у Городоцькому, 

Жидачівському, Золочівському та Перемишлянському районах (лісостепова зона), 

у Стрийському районі (зона українських Карпат); одночасна наявність збудників 

ГАЛ та КВЕ у переносниках I. ricinus виявлена у Городоцькому, а патогенів, що 

викликають ГАЛ, ЛБ та КВЕ (з переносником I. ricinus) – у Городоцькому та 

Яворівському районах Львівської області (рис. 3.5).  
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Пояснювальні дані: 

               - КВЕ+ЛБ 

- ГАЛ+КВЕ 

               - ГАЛ+ЛБ 

- ГАЛ+КВЕ+ЛБ 

Рис. 3.5. – Популяційно поєднані природні осередки кліщових інфекцій на 

території Львівської області (за результатами індикації збудників в іксодових 

кліщах) 

На території Волинської області докази існування популяційно поєднаних 

осередків ГАЛ та ЛБ (з переносником I. ricinus) отримано у Любешівському 

районі, ГАЛ та ЛБ, ГАЛ, ЛБ та КВЕ (з переносником D. reticulatus) для території 

урочища Смольне Ратнівського  району (рис. 3.6).  
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Пояснювальні дані: 

- КВЕ+ЛБ 

- ГАЛ+ЛБ 

- ГАЛ+ЛБ+КВЕ 

Рис. 3.6. – Популяційно поєднані природні осередки кліщових інфекцій на 

території Волинської області (за результатами індикації збудників в іксодових 

кліщах)  

 

3.3 Сероепідеміологічні дослідження гранулоцитарного анаплазмозу 

людини у західному регіоні України. 

 

Величина серологічного прошарку населення, позитивного до збудника 

інфекції, відображає частоту контакту населення із збудником та є однією з 

найбільш достовірних характеристик для оцінки епідемічної небезпеки цього 

захворювання. Частка осіб, які мають антитіла до певного виду збудника, – 

кількісний (відносний) показник колективного імунітету, по суті, свідчить про 

лоймопотенціал природного осередку і ризик зараження людей. 

При проведенні пошукових досліджень на наявність осередків ГАЛ вперше 

у західному регіоні України був визначений серологічно позитивний прошарок у 

здорового (сукупного) населення до збудника ГАЛ у Волинській та Львівській 
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областях. Всього за період 2007-2014 рр. обстежено 1084 сироваток крові осіб, які 

постійно проживають на досліджуваних територіях не менше 5 років.  

Скринінг в ІФА на наявність специфічних антитіл Ig G до                              

A. phagocytophilum, які зберігаються в організмі людини понад 2 роки, проведено 

на більшій частині обстежуваної території: у 11 з 16 районів Волинської та 17 з 20 

районів Львівської областей у 3-ох ландшафтно-географічних зонах (рис. 3.7).   

 

Рис. 3.7. – Карта проведення серологічного моніторингу щодо збудника 

ГАЛ серед сукупного населення на території Львівської та Волинської областей 

 

Середній рівень серологічно позитивного прошарку у сукупного населення 

щодо збудника ГАЛ складав (11,2±1,0) %, тобто перевищував 10,0 % – пороговий 

рівень, що характеризує території з високою активністю збудників кліщових 

інфекцій, і виявився у три рази більшим за показник серопозитивності до вірусу 

КВЕ (3,6±0,8) %.  
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Зростання серологічно позитивного щодо анаплазм прошарку у сукупного 

населення з (9,4±0,9) % у 2007-2009 рр. до (11,8±1,0) % у 2010-2014 роках може 

свідчити про тенденцію до активізації осередків ГАЛ (p>0,05).   

У розрізі ландшафтно-географічних зон цей показник становив (13,0±1,4) % 

у лісовій зоні, (10,2±1,6) % у лісостеповій і (6,7±1,9) % у зоні українських Карпат 

(табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 – Рівень серологічного прошарку позитивного щодо                       

A. phagocytophilum у сукупного населення на території різних ландшафтних зон 

Львівської та Волинської областей 

Ландшафтно-

географічна зона 

Обстежено 

осіб 

Виявлено АТ до А. phagocytophilum 

абс. число М±m (%) 

Лісова 577 75 13,0±1,4* 

Лісостепова 342 35 10,2±1,6 

Українські Карпати 165 11 6,7±1,9* 

Всього 1084 121 11,2±1,0 

Примітка 1. p1 * – достовірність різниці між рівнем серопозитивного прошарку 

щодо A. phagocytophilum у сукупного населення у лісовій зоні та зоні українських 

Карпат (p<0,05). 

 

Максимальний прошарок серопозитивних щодо збудника ГАЛ жителів 

(13,0±1,4) % виявлено у лісовій зоні, де частка людей, у яких виявлено антитіла Ig 

G, коливалась від (5,9±1,0) % до (28,6±1,9) %. Найвищі показники інтенсивності 

контакту населення з А. phagocytophilum у Волинській області виявились у 

Ківерцівському (28,6 %) та Маневицькому (25,6 %) районах, а у Львівській 

області – у Бродівському (20 %) та Жовківському (14,3 %) районах.  

Частка серопозитивного населення у лісостеповій зоні становила     

(10,2±1,6) % і знаходилась у межах 0-(16,0±2,0) % з максимальними показниками 

у Перемишлянському районі Львівської області – (16,0±2,0) % і Локачівському 

районі Волинської області – (14,3±1,9) % (табл. 3.5). 
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Найменшу кількість людей, що мали антитіла до збудника ГАЛ, виявлено у 

зоні українських Карпат (6,7±1,9) %. При цьому у високогірних районах 

(Сколівському і Турківському) ця кількість була мінімальною – (5,9±1,8) % і 

(7,7±2,5) % і лише у населення Стрийського району рівень серологічного 

прошарку в сукупного населення сягав (12,1±2,5) %, тобто наближався до 

показників у лісостеповій зоні (табл. 3.5).  

Статистично достовірно вищий рівень (p<0,05) серопозитивного населення 

до збудника ГАЛ встановлено для лісової зони порівняно з зоною українських 

Карпат (між аналогічними показниками у лісовій і лісостеповій зонах або 

лісостеповій та зоні українських Карпат суттєвої різниці не виявлено (p>0,05).  

У більшості обстеженого сукупного населення – (81,0±1,2) % титр 

специфічних антитіл складав 1:100, у 19 осіб (15,7±1,1) % – 1:200, і лише у 4 

(3,3±0,5) %) – 1:400. У лісовій зоні частка осіб, у яких визначені антитіла в 

титрі 1:200 та 1:400, становила (9,1±2,6) % та (3,3±1,6) % відповідно. У 

лісостеповій зоні та зоні українських Карпат антитіла до збудника ГАЛ виявили у 

титрі, що не перевищував 1:200 відповідно у (5,0±1,9) % та (1,7±0,8) % 

обстежених. Враховуючи, що антитіла Ig G до A. phagocytophilum у діагностичних 

титрах зберігаються у крові більше двох років [93, 205], то значення титрів 1:100 

та 1:200 можна віднести до анамнестичних. Та значення титру 1:400, на нашу 

думку, може свідчити про гостре інфікування або факт повторного інфікування 

збудником ГАЛ. 

Для більш об’єктивної оцінки показників серопозитивного прошарку, тобто 

середнього рівня антитіл у сукупного населення, визначали середнє геометричне 

титру антитіл (СГТА). СГТА для сукупного населення в регіоні становило 6,86 

log2: від 6,82 log2 в зоні українських Карпат до 6,9 log2 у лісовій (поліській) зоні. 

Серед осіб з позитивними щодо збудника ГАЛ сироватками крові 

встановлено особливості вікової структури та відмінності за статтю. Антитіла до 

анаплазм виявляли в осіб у віці від 16 до 70 років (рис. 3.8). У підлітків до 17 

років антитіла до збудника ГАЛ виявлялись рідко – у (1,8±0,4) % обстежених 

осіб, з віком кількість позитивних випадків збільшувалась і у групі людей від 31 
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до 40 років становила (6,3±1,7) %. Найзначнішу частину (17,5±2,3) % займали 

особи активного віку (41-50 років).  

 

Примітка 1. p1 * –достовірність різниці між рівнем серопозитивного прошарку 

щодо A. phagocytophilum у сукупного населення у віковій групі 41-50 років 

порівняно з віковими групами 18-30 років та до 17 років (p<0,001). 

Рис. 3.8. – Вікова структура серопозитивного щодо збудника ГАЛ 

сукупного населення Львівської та Волинської областей 

 

Співвідношення між серопозитивними особами чоловічої та жіночої статі 

становить 1,3:1 (рис. 3.9), що узгоджується з даними інших авторів про 

переважання у структурі захворюваності на ГАЛ осіб чоловічої статі.  
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Рис. 3.9. – Розподіл серопозитивного щодо збудника ГАЛ населення за 

статевою ознакою 

 

Важливо, що на території лісової та лісостепової зон нами виявлено прямий 

середньої сили кореляційний зв’язок (p<0,05) між зараженістю кліщів I. ricinus 

анаплазмами ((3,28±1,1) %) та (2,28±0,9) % ) відповідно і рівнем серологічно 

позитивного прошарку щодо збудника ГАЛ ((13,0±1,4) %) та ((10,2±1,6) %).  

Одним з показників епідемічної небезпеки щодо кліщових інфекцій є число 

осіб з присмоктуванням кліщів за епідсезон. Тільки за офіційними даними 

лікувальних закладів, куди зверталися постраждалі, у цілому по Україні і, 

зокрема, у Львівській області, їх кількість у період 2007-2012 рр. зросла у два 

рази, з 2012 по 2014 рр. – ще у 6 разів.  

Серед соціальних факторів, що призвели до цього, необхідно зазначити 

значне збільшення виїздів до лісу, розширення індивідуального будівництва, 

садівництва та городництва і т. ін. Присмоктування кліщів відбувалось на 

територіях присадибних ділянок (16,2 %) та дачах (13,5 %). До значної частини 

населення (20,7 %) кліщі присмоктувались у межах великих і малих міст – у 
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місцях масового відпочинку, на територіях кладовищ і, навіть, на прибудинкових 

територіях, ще 8 % – на території сіл (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10. – Частота нападу кліщів (%) на жителів Волинської ї Львівської 

областей залежно від місця і типу занять 

 

Контакт з кліщами у відкритій природі відбувався на прогулянках у лісі, на 

рибальстві, заготівлі дрів, випасанні худоби і сінокосі, на заготівлі ягід і грибів та 

під час інших видів робіт, пов'язаних з перебуванням на території масового 

розмноження іксодових кліщів, ендемічних за кліщовими інфекціями, в тому 

числі й ГАЛ.  

 

Резюме 

Виявлено, що у всіх ландшафтно-географічних зонах двох областей 

західного регіону України існують полігостальні природні осередки ГАЛ, у яких 

циркуляція (і резервація) анаплазм здійснюється 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 
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A. phagocytophilum. У Львівській та Волинській областях за показниками 

чисельності та природної зараженості збудником до зони з максимальним 

лоймопотенціалом осередків ГАЛ слід віднести лісову, в якій 10-20 % популяцій 

мишоподібних гризунів містили анаплазми, до видів-ампліфайєрів – мишу 

польову, мишака жовтогрудого та полівку польову. Регіональною особливістю 

ГАЛ слугує залучення до паразитарної системи мідиці звичайної та існування 

популяційно поєднаних осередків кліщових інфекцій – ГАЛ та ЛБ.   

За широтою територіального розповсюдження, індексом домінування та 

рівнем природної зараженості A. phagocytophilum встановлено, що до основних 

переносників збудника ГАЛ на обстежуваній території слід віднести 

європейського лісового кліща I. ricinus та лугового кліща D. reticulatus. Рівень 

природної зараженості іксодових кліщів у різних ландшафтно-географічних зонах 

коливався – від (0,87±0,42) % у зоні українських Карпат до (3,32±0,33) % у лісовій 

зоні. Вперше в Україні встановлена участь кліщів D. reticulatus у циркуляції 

анаплазм, що свідчить про існування у двох областях  західного регіону 

полівекторних (бінарних) природних осередків ГАЛ, що є новим фактом в 

епідеміології ГАЛ в Україні. Прогностичним наслідком отриманих даних є 

збільшення територіального розповсюдження ГАЛ в інших регіонах лісової та 

лісостепової зон України за рахунок ареалу D. reticulatus, тривалості епідемічного 

сезону до 9 місяців, обумовлене періодом сезонної активності цього виду іксодид, 

та, порівняно з моновекторними осередками, підвищенням епідеміологічного 

значення осередків анаплазмозу та зростання ризику інфікування.  

Наявність популяційно поєднаних осередків, в яких один переносник може 

містити збудники двох і, навіть, трьох кліщових інфекцій, обумовлюють 

можливість одночасного інфікування ними і розвитку мікст-інфекцій у населення. 

Величина серологічно позитивного прошарку щодо збудника ГАЛ у 

сукупного населення Волинської та Львівської областей (у середньому    

(11,2±1,0) %) є свідченням ендемічності, високої активності та потенційної 

епідемічної небезпеки осередків ГАЛ у цьому регіоні України. Найбільший ризик 

інфікування існує на території лісової зони (Українське Полісся), де сумарний 
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рівень колективного імунітету населення є вищим (p<0,05), ніж у лісостепу та 

українських Карпатах. Зростання серологічного щодо анаплазм прошарку в 

сукупного населення в останні роки пов’язано, з одного боку, зі збільшенням 

чисельності іксодових кліщів, рівнем їх зараженості анаплазмами, з іншого – 

соціальними факторами, що сприяють розширенню контактів населення з 

кліщами. Найбільшу групу ризику складають особи активного віку (41-50 років) 

та переважно чоловіки. 

 

Матеріали, що викладені у цьому розділі, відображені у публікаціях: [42, 

249-252]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА 

ГРАНУЛОЦИТАРНИЙ АНАПЛАЗМОЗ ЛЮДИНИ 

 

4.1 Аналіз основних епідеміологічних характеристик гранулоцитарного 

анаплазмозу людини 

Захворюваність населення є одним з основних показників активності 

епідемічного процесу та активності природних осередків ГАЛ. 

В Україні захворюваність на ГАЛ ще не моніторується у Формі звітності № 

1 "Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за ______ місяць 

20__року", тому офіційні відомості щодо випадків захворювання ГАЛ відсутні. 

При пілотному обстеженні, проведеному нами у 2006-2007 рр., специфічні 

антитіла до анаплазм були виявлені серед хворих із сезонними гарячками 

нез’ясованої етіології у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, 

Полтавській, Рівненській, Черкаській областях. Поодинокі випадки захворювання 

людей на ГАЛ епізодично виявляли також на території Харківської області [248]. 

Однак питання, що мають безперечне наукове та практичне значення щодо 

територіальної поширеності та частки ГАЛ у структурі інфекційної 

захворюваності України, у т.ч. у західних областях, залишались нез'ясованими. 

Враховуючи широкий спектр клінічних проявів ГАЛ, було обстежено 498 

хворих з підозрою на ГАЛ у зв'язку з присмоктуванням кліща або перебуванням у 

сезонний період на ендемічній щодо природно-осередкових інфекцій території, в 

лісі та з наявністю хоча б однієї з таких ознак: гарячка, слабість, міальгія, ознаки 

ураження печінки (збільшення печінки, іктеричність склер, підвищення рівнів 

печінкових ферментів (амінотрасфераз)), зміни в загальному аналізі крові 

(лейкопенія, зрушення лейкоцитарної формули вліво, тромбоцитопенія).  

Найчастіше в обстежених на ГАЛ пацієнтів виявляли слабість – у 293       

(58,8 %), міальгію – у 143 (28,7 %), гарячку – у 114 (22,9 %), що свідчили про 

інтоксикаційний синдром, зрушення лейкоцитарної формули вліво – у 189      
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(38,0 %) та ураження печінки – збільшення у 98 (19,7 %), підвищення рівня 

печінкових ферментів – у 105 (21,1 %), істеричність склер – у 94 (18, 9 %). 

Як показано в таблиці 4.1, у 165 (33,1 %) хворих діагностовано Лайм-

бореліоз, у 143 (28,7 %) – ГРВІ, у 102 (20,5 %) – лептоспіроз. Такий попередній 

діагноз, як гарячка нез'ясованої етіології виставляли 47 (9,4 %) пацієнтам, підозра 

на ВКЕ та інші – відповідно 21 (4,2 %) та 20 (4,1 %). 

 

Таблиця 4.1 – Спектр попередніх діагнозів у пацієнтів, обстежених на ГАЛ 

(n=498) 

Попередні діагнози Кількість хворих 

абс. число % 

Лайм-бореліоз 165 33,1 

ГРВІ  143 28,7 

Лептоспіроз 102 20,5 

Гарячка нез'ясованої етіології 47 9,4 

Підозра на ВКЕ 21 4,2 

Інші 20 4,1 

 

ГАЛ протягом 2006-2014 рр. було лабораторно верифіковано у 60 пацієнтів 

(12,0±1,5) % – жителів 10 міст та 15 адміністративних районів Волинської та 

Львівської областей. Антитіла (Ig G) до збудника ГАЛ у цих пацієнтів виявлено в 

діагностичних титрах (1:100-1:3200). У більшості – 50 осіб (83,3±4,8) % титр 

антитіл складав 1:100, у 7-ми осіб (11,6±4,1) % – 1:200, в одного (1,7±1,2) % – 

1:400, в одного (1,7±1,2) % – 1:800 та в одного (1,7±1,2) % – 1:3200.  

Як видно з даних на рисунку 4.1, серед обстежених пацієнтів 240 осіб 

зазнали присмоктування кліщів, у яких частка випадків ГАЛ виявилася достатньо 

високою і склала (17,1±2,4) %, що відповідає показникам для інших європейських 

країн (8-28 %). 
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Рис. 4.1 – Частка випадків ГАЛ серед окремих обстежених груп хворих. 

 

При обстеженні 114 осіб з гарячками нез'ясованої етіології у 40 (35,1±4,5) % 

пацієнтів в період активності кліщів виявлено ГАЛ.  

У Львівській та Волинській областях за період дослідження (2006-2014 рр.) 

середньорічний екстенсивний показник захворюваності склав 12,0 % від кількості 

обстежених, інтенсивний – 0,17 випадків на 100,0 тис. населення. Як видно з 

даних на рисунку 4.2, починаючи з 2009 р. спостерігалася зростаюча динаміка 

захворюваності на ГАЛ: інтенсивний показник захворюваності зріс з 0,03 у      

2008 р. до 0,36 на 100 тис. населення у 2011 та 2012 рр., а екстенсивний – з 5,7 % 

до 14,8 %, відповідно. В подальшому спостерігається зниження інтенсивного 

показника до 0,17 у 2013 та 2014 рр., однак він знаходився в межах 

середньорічного значення. У результаті застосування методу ковзної середньої 

арифметичної величини, яка дала змогу уникнути впливу випадкових чинників 

при оцінці показників захворюваності, була виявлена багаторічна прямолінійна 

тенденція до зростання захворюваності на ГАЛ.   

Виявлено осіб з АТ 

(IgG) до анаплазм 

60 
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обстежених 
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Рис. 4.2. – Динаміка та тенденція захворюваності на ГАЛ у Львівській та 

Волинській областях у 2006-2014 рр.  

 

Також за результатами ретроспективного аналізу вища захворюваність 

статистично доведена для лісової та лісостепової зон: частка випадків ГАЛ 

склала, відповідно, (51,7±6,5) % та (43,3±6,4) % порівняно з зоною українських 

Карпат – (5,0±2,4) % (p<0,05). Суттєвої різниці між захворюваністю на ГАЛ у 

лісовій та лісостеповій зонах не виявлено (p>0,05). 

Важливо вказати, що відповідно до попередніх діагнозів, відображених у 

формах № 357/о та № 003/о, серед 60 випадків ГАЛ у 30 пацієнтів (50±6,5) % 

підозрювали Лайм-бореліоз, у 7 (11,7±4,1) % – гарячку нез'ясованої етіології, по 6 

(10±3,9) % – лептоспіроз, кліщовий енцефаліт та ГРВІ, 5 (8,3±3,6) % з іншими 

діагнозами, що не виключали природно-осередкові інфекції, – різними 

дерматитами, артритами, алергічними проявами, але жодного разу не 

підозрювався ГАЛ (рис. 4.3). Тобто, не дивлячись на чисельні публікації у 
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науковій літературі та методично-інформаційн настанови [24, 26], лікарі мало 

обізнані з даною проблемою або у них відсутня насторога до можливості 

інфікування населення регіону ГАЛ.  

50,0%

11,7%

10,0%

10,0%

10,0%
8,3%

ЛБ
Гарячка н/з етіології
ГРВІ
Лептоспіроз
підозра на ВКЕ
Інше

Пояснювальні дані

 

Рис. 4.3 – Спектр попередніх діагнозів у хворих на ГАЛ 

 

За даними епіданамнезу, у 41 (68,3 %) випадку захворюванню передувало 

присмоктування кліща, тобто міг реалізуватись основний механізм інфікування 

збудником ГАЛ – трансмісивний. Решта хворих, 18 (30 %), не пам’ятали або не 

вказали на факт присмоктування кліща і лише один (1,7 %) пацієнт заперечував 

цей факт. За нашими припущеннями, ці випадки можуть бути пов’язані з 

присмоктуванням німф кліщів, які, не проникають в глибокі шари шкіри і 

внаслідок малих розмірів ектопаразитів, зазвичай, залишаються непоміченими.  

Серед 60 випадків ГАЛ кількість міських жителів удвічі перевищувала таку 

серед сільського населення – (66,7±6,1) % і (33,3±6,1) % відповідно, при цьому 

значна частка хворих виявлена серед жителів Луцька (16,7 %), Ратного (5 %), 

Бродів (2,5 %), Трускавця (2,5 %) і, особливо, Львова (30 %), що можна пояснити 

більшою доступністю до лікувальних закладів.  

Дані про місця інфікування хворих на ГАЛ представлено у таблиці 4.2. 

Міські жителі були інфіковані внаслідок присмоктування кліщів як під час роботи 
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на присадибних чи дачних ділянках, розташованих поблизу лісу – у 6 випадках       

(14,6 %) та у 5 випадках (12,2 %) відповідно, так і на території самих міст у місцях 

відпочинку в скверах, парках, лісосмугах, на шкільних стадіонах – у 8 випадках 

(19,5 %). Ці факти можна розглядати як докази формування антропургічних 

міських осередків (урбанізацію осередків) ГАЛ, які, незважаючи на свою 

вторинність, не менш активні, ніж природні. 

 

Таблиця 4.2 – Місця інфікування хворих на ГАЛ 

Місця інфікування Кількість хворих 

абс. число % 

Ліси 20 48,8 

Міські парки та сквери  8 19,5 

Дачі 6 14,6 

Присадибні ділянки 5 12,2 

Пасовище 2 4,9 

Всього 41 100 

 

За межами міст найчастіше інфікування людей відбувалося у лісі – у 20-ти 

випадках (48,8 %) під час збору ягід, грибів, лікувальних трав, відпочинку чи у 

підліску під час випасу худоби, роботи на сінокосі – 2 випадки (4,9 %).  

За результатами досліджень встановлено, що основними переносниками 

анаплазм в регіоні є в першу чергу кліщі I. ricinus і, другорядну роль відіграють 

кліщі D. reticulatus. Відповідно до сезонної активності переносників (з кінця 

березня по жовтень) і з урахуванням тривалості інкубаційного періоду хвороби (3-

30 днів), всі випадки моноінфекції ГАЛ виникли з квітня по листопад. Виявлення 

15 (50,0 %) хворих з ГАЛ у травні-липні відповідало першому, а 9 (30 %) у 

вересні-листопаді – другому піку активності кліщів I. ricinus (рис. 4.4). Загальний 

період ризику щодо інфікування збудником ГАЛ досить тривалий і охоплює вісім 

місяців – квітень-листопад. Коефіцієнт сезонності при моноінфекції ГАЛ 

становив 0,73, індекс сезонності – 2,75.    
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Рис. 4.4 – Сезонний розподіл випадків ГАЛ 

 

Випадки поєднання ГАЛ з ЛБ спостерігалися протягом усього року. Піки 

захворюваності припадали на травень-червень (53,6 %) та листопад (10,7 %). 

Малочисельні випадки ГАЛ, виявлені у березні, ймовірно, пов’язані з більш 

раннім виходом кліщів, обумовленим раннім потеплінням. Всі ретроспективно 

діагностовані у зимовий період випадки захворювання – 3 (10,7 %) виявилися 

мікстами ГАЛ-ЛБ. Коефіцієнт сезонності при поєднаній інфекції ГАЛ з ЛБ 

становив 0,64, індекс сезонності – 1,8. 

Середній вік пацієнтів з ГАЛ склав (49,2±2,88) років. При цьому виявлено 

значний діапазон цього показника – від 16 до 72 років. У зв'язку з цим була 

зроблена більш детальна оцінка розподілу пацієнтів за віком. Виявлено, що у 

структурі хворих переважали особи працездатного віку, причому 2/3,      

(66,7±6,1) %, всіх пацієнтів даної вибірки, склали особи від 31 до 60 років, їх 

середній вік (45,7±0,3) років: 41,3±2,85 для чоловіків і 50,1±2,9 для жінок.  
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Рис. 4.5 – Розподіл пацієнтів з ГАЛ за віком 

 

За професійними й соціальними критеріями найвища кількість захворілих 

груп була серед пенсіонерів (близько 30 %), робітників (16,7 %) і жителів міст, які 

через соціальні обставини (безробіття, зупинка роботи промислових підприємств) 

частіше, ніж інші, працюють на дачних ділянках чи займаються збором грибів та 

ягід, а також у сільських жителів похилого віку (пенсіонерів), робота яких 

пов’язана з випасом худоби, лісозаготівлею, сінокосом.   

Серед хворих на ГАЛ дещо більше було чоловіків 31 (51,7 %), тоді як жінок 

– 29 (48,3 %), на відміну від ЛБ, при якому серед хворих переважали жінки. 

 

4.2 Епідеміологічні особливості гранулоцитарного анаплазмозу людини 

при моно- та мікст-формах хвороби 

Серед 60 лабораторно верифікованих випадків ГАЛ з моноінфекцією було 

виявлено лише 30 осіб (50±6,5) %, решту склали особи з ГАЛ-ЛБ – 28    

((46,7±6,4) %) та 2 ((3,3±0,7) %) пацієнти з антитілами до ГАЛ та КВЕ.  
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Тобто найважливішою особливістю епідеміології ГАЛ у Львівській та 

Волинській областях слугує високий ризик зараження кількома збудниками 

інфекцій водночас, і внаслідок цього виникають мікст-інфекції.  

Виявлені особливості епідеміології ГАЛ при моно- та мікст-формах хвороби 

полягали у наступному. По-перше, у структурі хворих переважали особи 

працездатного віку, проте з деякими відмінностями при моно- та мікст-формах 

ГАЛ (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 – Розподіл пацієнтів з моно- та мікст-формами ГАЛ за віком 

Вікові групи Моноінфекція ГАЛ Міскт-інфекція  

ГАЛ-ЛБ  

абс. число М % абс. число М % 

до 17 років 1 3,3 - - 

18-30 років 6 20,0 3 10,7 

31-50 років 17 56,7 7 25,0 

51-60 років 3 10,0 12 42,9 

старше 60 років 3 10,0 6 21,4 

Всього 30 100 28 100 

 

Як бачимо з таблиці 4.4, серед пацієнтів з моноінфекцією ГАЛ переважали 

особи активного працездатного віку – 31-50 років – 17 (56,7 %). При мікст-

інфекції ГАЛ-ЛБ левову частку складали особи працездатного віку 31-60 років, 

проте майже половина виявлених – 12 (42,9 %) належали до вікової групи 51-60 

років. І відповідно 7 (25,0 %) пацієнтів мали від 31 до 50 років. 

По-друге, у структурі пацієнтів з моно- та мікст-формами ГАЛ мали місце 

відмінності за статтю (рис. 4.6). При моноінфекції ГАЛ переважають чоловіки – 

20 (66,7 %) порівняно із жінками – 10 (33,3 %) (р<0,05). При мікст-інфекції ГАЛ-

ЛБ осіб чоловічої статі було 39,3 %, жіночої – 60,7 %.  
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Рис. 4.6 – Характеристика пацієнтів з моно- та мікст-формами ГАЛ за 

статтю 

 

Отже, проведення епідеміологічного аналізу випадків моно- та мікст-форм 

ГАЛ дозволило виявити деякі особливості, характерні для кожної з визачених 

груп пацієнтів. 

 

Резюме 

До основних епідеміологічних особливостей ГАЛ на обстеженій території 

слід віднести сезонність (весняно-літньо-осінню) та значну 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 по серпень з максимальними показниками у липні – 16 (33,3 %). 

Частка ГАЛ серед осіб з сезонними гарячками нез’ясованої етіології в 

період активності кліщів становила (35,1±4,5) %, що відповідає другому після ЛБ 
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місцю та зосереджує увагу на його важливому значенні в інфекційній патології. 

У більшості випадків – 41 (68,3 %) доведено зв'язок початку захворювання з 

присмоктуванням кліща. Частка ГАЛ серед хворих, що зазнали присмоктування 

кліщів, склала (17,1±2,4) %.  

Статистично доведена вища інтенсивність епідемічного процесу для 

територій лісової та лісостепової зон порівняно з зоною українських Карпат 

(p<0,05). А також підтверджено тенденцію до зростання захворюваності на ГАЛ 

за інтенсивним показником. 

У структурі захворюваності число міських жителів удвічі перевищувала 

таку серед сільського населення, при цьому значна частка пацієнтів виявлена 

серед жителів великих міст, що свідчить про урбанізацію осередків 

гранулоцитарного анаплазмозу. 

Особи працездатного віку переважали у структурі хворих на ГАЛ, а 2/3 всіх 

пацієнтів даної вибірки склали особи від 31 до 60 років з середнім віком 

(45,7±0,3) років: 41,3±2,85 для чоловіків і 50,1±2,9 для жінок.   

Територіальна поєднаність осередків ГАЛ і ЛБ у Львівській та Волинській 

областях свідчить про високий ризик зараження кількома збудниками інфекцій 

водночас. До епідеміологічних особливостей мікт-інфекцій ГАЛ-ЛБ належить: 

значна частка присутності мігруючої еритеми – у 21 (75,0 %) пацієнтів; 

переважання осіб, які належали до вікової групи 51-60 років – 9 (42,9 %) пацієнтів 

та жінок. 

 

Матеріали, що викладені у цьому розділі, відображені у публікаціях: [42, 

251, 253- 254]. 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ГРАНУЛОЦИТАРНОГО АНАПЛАЗМОЗУ 

ЛЮДИНИ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

 

До початку наших досліджень, за винятком окремих публікацій [248], 

повного опису, а тим більше, аналізу клінічних проявів ГАЛ в Україні не було. Це 

визначило ще одне завдання наших досліджень – якісний і кількісний аналіз та 

визначення спектру клінічних проявів у хворих з ГАЛ та при одночасному 

інфікуванні збудниками ГАЛ та ЛБ (мікст-інфекція з ЛБ).  

Проведено дослідження клініко-епідеміологічних даних 60 випадків ГАЛ з 

використанням матеріалів «Медичних карт стаціонарного хворого» (ф. 003/о) 

пацієнтів інфекційних відділень обласних і міських лікарень регіону.   

Встановлено, що від дати факту присмоктування кліща чи виходу у лісову 

місцевість до появи клінічних проявів ГАЛ у середньому минало від 3 до 30 днів. 

У (48,1±6,4) % захворілих цей період у середньому становив 7-21 день, у 

(21,6±5,3) % – захворювання розвинулось через 30-60 днів, а у (6,7±3,2) % – понад 

60 днів після присмоктування кліща. 

В першу чергу ми проаналізували особливості скарг, спектр уражень різних 

систем організму, дані інструментальних і лабораторних обстежень при 

моноінфекції ГАЛ у 30 осіб ((50±6,5) %). 

 

5.1. Особливості клініко-лабораторних проявів при моноінфекції  

гранулоцитарного анаплазмозу людини 

При звертанні пацієнта за медичною допомогою, у нього були зібрані скарги 

для встановлення особливостей перебігу моноінфекції ГАЛ у західному регіоні 

України.  

Основне місце у хворих з моноінфекцією ГАЛ посідали прояви 

інтоксикаційного синдрому (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1 – Прояви інтоксикаційного синдрому у хворих із ГАЛ (n=30) 

Клінічна ознака Частота виявлення 

абс. число (M±m) %  

Гарячка: 

 відсутня 4  13,3±6,2 

субфебрильна  8  26,7±8,1 

фебрильна  18  60,0±8,9 

Озноб 16 53,3±9,1 

Загальна слабкість 14  46,6±9,1 

 Біль голови 11 36,7±8,8 

Міальгії 7 23,3±7,7 

Артралгії 4 13,3±6,2 

Втрата апетиту 8 26,7±8,1 

 

У даній групі переважали хворі з клінічним перебігом середньої тяжкості – 

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

У 25 пацієнтів − (83,3±6,2) % спостерігався гострий початок хвороби, у 18 

((60,0±8,9) %) з них з різким підйомом температури тіла до 38-39 °C, що у 16 

((53,3±9,1) %) з яких супроводжувався ознобом. У 8 пацієнтів − (26,7±8,1) % 

температура тіла досягала верхніх показників субфебрильної й утримувалася на 

такому рівні протягом усієї хвороби.  

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

Основна частина пацієнтів − 17 ((56,7±9,0) %) відмічала підйом температури до 3-

4-го дня. У п´яти пацієнтів ((16,7±6,8) %) гіпертермія зберігалась 4-5 дні і лише у 

трьох ((10,0±5,5) %) гарячка тривала протягом тижня. Зниження температури у 

більшості пацієнтів − (88,0±5,9) % відбувалося поступово протягом 1-2 діб. Проте 

у трьох хворих − (12,0±5,9) % зафіксовано критичне падіння температури за 2-3 

години з рясним потовиділенням.  

Важливо відмітити, що у чотирьох хворих − (13,3±6,2) % температурна 

реакція була двохвильовою – перша хвиля тривала три-чотири дні з нормальною 
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температурою вдень і підйомом до субфебрильних показників увечері, та появою 

через тиждень (6-7 днів) другої хвилі, яка тривала два дні та не перевищувала 

субфебрильних цифр увечері.  

Підвищення температури поєднувалося з одночасною появою болю голови у 

11 хворих − (36,7±8,8) %. Біль голови був інтенсивний та переважно дифузний, не 

мав чіткої локалізації. Лише двоє хворих (6,7 %) вказували на локалізацію болю у 

потиличній ділянці.  

Майже половина хворих – 14, (46,6±9,1) % скаржились на загальну 

слабкість, нездужання, які тривали весь гарячковий період. У 8 хворих − 

(26,7±8,1) % зафіксована втрата апетиту. Міальгії були у 7 хворих − (23,3±7,7) % 

та локалізувались у поперековій ділянці та м'язах нижніх кінцівок. У чотирьох 

хворих − (13,3±6,2) % були скарги на болі у ділянці великих суглобів (ліктьових і 

колінних). 

При моноінфекції ГАЛ спостерігалися наступні зміни зовнішніх покривів. У 

28 хворих − (93,3±4,6) % при огляді виявлено блідість шкіри та у 3 хворих − 

(10,0±5,5) % – ін'єкція склер. Гіперемія слизової оболонки ротоглотки відзначена 

у 7 хворих − (23,3±7,7) %, при цьому підщелепні лімфатичні вузли не були 

збільшені і неболючі.  

У 2-х (6,7 %) хворих при огляді спостерігався дрібноплямистий висип. 

Наприклад, у пацієнта З. (медична карта стаціонарного хворого № 577) висип 

виник на третій день захворювання. Дрібні, до 2-3 мм, блідо-рожеві розеоли 

з'явилися, зі слів хворого, спершу на кінцівках, на наступний день − на тулубі. У 

пацієнта С. (медична карта стаціонарного хворого № 799) поодинокі рожеві 

розеоли розміром 3-4 мм виникли на п'ятий день хвороби на кінцівках, тулубі і 

шиї. Поява висипу в обох хворих не супроводжувалась жодними суб'єктивними 

відчуттями, не виникало ані болю, ані свербіння. Через 2 дні після закінчення 

антибіотикотерапії (доксициклін) висип повністю зник. 

Також при огляді у пацієнта К. (медична карта стаціонарного хворого № 

656) на нижній третині лівої гомілки виявлено темно-бордову з синюшним 

відтінком щільну неболючу ділянку шкіри, оточену гіперемією. Зі слів хворого 
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первинний афект виник на місці присмоктування кліща, який був виявлений у 

наповненому кров'ю стані приблизно на 3 день з моменту присмоктування.   

Одним з наших завдань було оцінити частоту та особливість ураження 

печінки у пацієнтів із моноінфекцією ГАЛ у Львівській та Волинській областях. 

Щоб встановити ураження печінки, були враховані скарги хворих (болі та 

важкість у правому підребер'ї, погіршення апетиту, нудота), дані об'єктивних 

клінічних обстежень (наявність жовтяниці, збільшення печінки) та біохімічні 

показники сироватки крові – загальний білірубін та його фракції, АлАТ і АсАТ, 

тимолова проба, лужна фосфатаза.  

Скарги на неприємні відчуття та важкість у правому підребер'ї підтвердили 

15 (50 %) пацієнтів, у 7-ми (23,3 %) з яких при огляді спостерігалась іктеричність 

склер та шкіри, 4 (13,3 %) пацієнти скаржилися на потемніння сечі. При 

подальшому обстежені у 13 (43,3 %) з них виявлено збільшення печінки, яка на 1-

2 см виступала з-під краю реберної дуги.  

Враховуючи поширеність печінкової патології серед населення, результати 

лабораторних обстежень, а саме біохімічні показники крові у хворих із 

моноінфекцією ГАЛ порівнювалися з даними біохімічного аналізу крові групи 

порівняння (n=50), які суттєво не відрізнялися за віком від групи хворих на ГАЛ 

(табл. 5.2). 

Порівняння біохімічних показників крові у хворих із ГАЛ та групи 

порівняння дозволило виявити нам суттєві відмінності, які підтверджують 

відносно високу частоту ураження печінки при ГАЛ. 

Як видно з даних таблиці 5.2, гіпербілірубінемія виявлена у 11 хворих − 

(36,7±8,8) % порівняно з (2±0,9) % у групі порівняння (p<0,001). При цьому 

найвищий рівень загального білірубіну крові у хворого на ГАЛ становив 48,73 

мкмоль/л. Підвищена активність АлАТ виявлена у 11 хворих − (36,7±8,8) %, на 

відміну від (8±3,8) % у групі порівняння (p<0,01). Активність АлАТ була 

помірною з найвищим рівнем 2,4 ммоль/год х л. Підвищення активності лужної 

фосфатази (до 2,5 мккат/л) та показника тимолової проби (до 5,4 ОД) встановлено 
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у 10 пацієнтів − (33,3±8,7) %, що вище (p<0,001) відповідних показників групі 

порівняння – (2±0,9) %.  

 

Таблиця 5.2 – Порівняння даних біохімічного аналізу крові у хворих на ГАЛ 

і в групі порівняння 

Біохімічний показник 

Хворі на ГАЛ (n=30) Група порівняння 

(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 

лужної фосфатази 

10 33,3±8,7* 1 2±0,9 

Підвищення показника 

тимолової проби 

10 33,3±8,7* 1 2±0,9 

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

хворих на ГАЛ та групи порівняння 

 

У 7 пацієнтів − (23,3±7,7) % відмічені прояви фарингіту (табл. 5.3). У 4 

хворих − (13,3±6,2) % були скарги на сухий кашель. При об'єктивному обстежені 

жорстке дихання виявлено у 6 ((20,0±7,3) %), у 4 ((13,3±6,2) %) – ослаблене 

дихання та у 2 пацієнтів (6,7 %) виявлено поодиноку сухі хрипи. Зміни на 

оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки у вигляді посилення легеневого 

малюнку, безструктурних і розширених тіней коренів відмічались у 8 хворих − 

(26,7±8,1) % із ГАЛ.  

Таким чином, у 8 хворих − (26,7±8,1) % були прояви бронхіту, який у 2    

(6,7 %) пацієнтів перебігав із сухим кашлем та аускультативно проявлявся сухими 

хрипами у поєднанні з вище описаними змінами на рентгенограмі. В інших 2    

(6,7 %) пацієнтів сухий кашель поєднувався з жорстким диханням і 

рентгенологічно посиленим легеневим малюнком. У решти хворих виявляли 

аускультативно ослаблене дихання, посилений легеневий рисунок і розширені тіні 
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коренів на рентгенограмі. Вище перераховані ознаки зникли на 4-ий день 

антибіотикотерапії. 

 

Таблиця 5.3 – Аналіз клінічних проявів моноінфекції ГАЛ (n=30) 

Клінічна ознака Частота виявлення  

абс. число (M±m) % 

Кашель 4 13,3±6,2 

Фарингіт 7  23,3±7,7 

Аускультативно порушене дихання 12  40,0±8,9 

Зміни на оглядовій Rtg ОГК 8  26,7±8,1 

Брадикардія 4  13,3±6,2 

Тахікардія 2 6,7±4,5 

Язик вкритий нальотом 17 56,7±9,0 

Зниження апетиту 6 20,0±7,3 

Біль в епігастрії 3 10,0±5,5 

Нудота  3 10,0±5,5 

Блювання  3 10,0±5,5 

 

Функціональні зміни серцево-судинної системи (табл. 5.3) відмічено у 4 

((13,3±6,2) %) хворих. У них при об´єктивному обстеженні виявлено ослаблення 

тонів серця та схильність до гіпотонії з показниками артеріального тиску в межах 

90-95/60-65 мм рт. ст. 

При ЕКГ-дослідженні у цих хворих підтверджено синусову брадикардію. У 

2-х (6,7 %) пацієнтів на фоні фебрильної температури виявлена синусова 

тахікардія. Виявлені зміни у більшості випадків мали короткочасний характер (до 

трьох днів) і зникали після проведення антибіотикотерапії. 

З боку шлунково-кишкового тракту (табл. 5.3) при високій температурі (38-

39 °C) у 17 ((56,7±9,0) %) хворих із ГАЛ спостерігалися нальоти язика, у 6-ти 

((20,0±7,3) %) – зниження апетиту. У 3-ох пацієнтів − (10,0±5,5) % були скарги на 

нудоту з подальшим одноразовим блюванням. Зі слів хворих у блювотних масах 
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патологічних домішок не було. При цьому больові відчуття в животі та розлади 

кишечнику хворі заперечували. 

Залучення нервової системи при захворюванні клінічно виявлялось 

загальномозковим синдромом у 11 ((36,7±8,8) %) хворих. Як видно з даних 

таблиці 5.4, у пацієнтів були наступні симптоми: помірний біль голови у 

скроневих ділянках у 11 хворих − (36,7±8,8) %, відчуттям важкості голови – у     

2-ох ((6,7±4,5) %), запаморочення – у 2-ох ((6,7±4,5) %), порушеннями сну у 

вигляді безсоння, поверхневого сну – у 4-ох ((13,3±6,2) %). 

 

Таблиця 5.4 – Клінічні прояви загальномозкового синдрому у хворих із ГАЛ 

(n=30) 

Клінічний прояв Частота симптомів і ознак 

абс. число (M±m) % 

Біль голови 11 36,7±8,8 

Важкість голови 2 6,7±4,5 

Запаморочення 2 6,7±4,5 

Порушення сну 4 13,3±6,2 

 

Для оцінки частоти ураження нирок кількість осіб з підвищеними 

показниками сечовини та креатиніну серед хворих із моноінфекцією ГАЛ  

порівнювали з кількістю таких осіб у групі порівняння (n=50), які суттєво не 

відрізнялися за віком від групи хворих на ГАЛ (табл. 5.5).  

Як видно з даних таблиці 5.5, у 5 пацієнтів ((16,7±6,8) %) виявлено 

підвищення рівня сечовини (8,3-9,4 ммоль/л) та креатиніну (120-138 ммоль/л), 

тоді як у групі порівняння з (2±0,9) % (p<0,01).  
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Таблиця 5.5 – Порівняння показників сечовини та креатиніну у крові хворих 

на ГАЛ і в групі порівняння 

Показник 
Хворі на ГАЛ (n=30) Група порівняння (n=50) 

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

Сечовина 5 16,7±6,8* 1 2±0,9 

Креатинін 5 16,7±6,8* 1 2±0,9 

Примітка. * – p<0,01 – достовірність різниці між відсотком осіб з підвищеним 

рівнем сечовини та креатиніну серед хворих на ГАЛ та групи порівняння 

 

На фоні підвищеної температури порушення в сечі відмічено у 13 хворих − 

(43,3±9,0) % (табл. 5.6).  

 

Таблиця 5.6 – Показники загального аналізу сечі у хворих із ГАЛ (n=30) 

Показник Значення  

Частота виявлення 

абс. число осіб з 

патологічними змінами 

(M±m) % 

Питома вага 1004±2,6 13 43,3±9,0 

Еритроцити 5-10 у полі зору 11 36,7±8,8 

Лейкоцити 10-12 у полі зору 12 40,0±8,9 

Білок 0,066-0,195 г/л  3 10,0±5,5 

Епітеліальні клітини >10 у полі зору 10 33,3±8,6 

 

Як випливає з даних таблиці 5.6, ознаки гіпоізостенурії (питома вага сечі 

становила 1004±2,6 г/л) виявлено у 13 хворих − (43,3±9,0) %, еритроцитурією – у 

11 ((36,7±8,8) %) та лейкоцитурією – у 12 ((40,0±8,9) %). У 3-х пацієнтів − 

(10,0±5,5) % у сечі визначався підвищений рівень білка, а у 10 ((33,3±8,6) %) були 

присутні епітеліальні клітини у кількості більше 10 клітин у полі зору. Функція 

нирок відновилася після призначення антибіотикотерапії.  

У гемограмі у 2-х (6,7 %) хворих з ГАЛ (табл. 5.7) було виявлено анемію 

(Hb 105 та 107 г/л).  
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Підтвердженням специфічної руйнівної дії A. phagocytophilum на білі 

кров'яні тільця були зміни у лейкоцитарній формулі у всіх пацієнтів із 

моноінфекцією ГАЛ. Найчастіше у загальному аналізі крові виявляли лейкопенію 

– у 21 ((70,0±8,4) %) та лімфопенію – у 18 ((60,0±8,9) %), у той час як лейкоцитоз 

мали лише четверо ((13,3±6,2) %) хворих. Підвищення ШОЕ спостерігалось у 9 

хворих − (30,0±8,4) %. 

 

Таблиця 5.7 – Порівняння показників загального аналізу крові у хворих на 

ГАЛ і здорових осіб (група порівняння) 

Показник 

Хворі на ГАЛ  

(n=30) 

Група порівняння 

(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 

формули вліво 

25 83,3±6,8* 2 4±2,7 

Лімфопенія 18 60,0±8,9* 1 2±0,9 

Тромбоцитопенія 2 6,7±4,5 0 0 

Підвищення ШОЕ 9 30,0±8,4** 1 2±0,9 

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

обстежених хворих на ГАЛ та групою порівняння 

 

Показники гемограми пацієнтів з ГАЛ оцінювали у порівнянні з 

показниками групи порівняння (n=50), які суттєво не відрізнялися за віком від 

групи хворих на ГАЛ (табл. 5.8).  

При детальному аналізі гемограм (табл. 5.8) були виявлені такі особливості: 

на момент вступу в стаціонар легка анемія у 2-х (6,7 %) хворих зі зниженням 

кількості еритроцитів до (3,3±0,1)х 1012/л і рівня гемоглобіну до (105±2,0) г/л. 

Через 6 днів кількість еритроцитів зросла до (3,5±0,11) х 1012/л, рівень 
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гемоглобіну піднявся до 111±1,0 г/л. Тромоцитопенію (161±2,0) х 1012/л 

встановлено лише при вступі у 2-х (6,7 %) пацієнтів, через 6 днів рівень 

тромбоцитів досяг (185±4,0) х 1012/л. Відсотковий вміст нейтрофілів 

підвищувався на початку захворювання за рахунок паличкоядерного зсуву вліво – 

кількість паличкоядерних гранулоцитів становила (16,71±0,76) %, одночасно 

спостерігалася відносна лімфопенія – (15,5±1,5) % лімфоцитів, на фоні 

нормального рівня сегментоядерних гранулоцитів – (51,38±1,45) %. 

 

Таблиця 5.8 – Зміни в загальному аналізі крові у хворих на ГАЛ і в групі 

порівняння 

Показник Хворі на ГАЛ (n=30) Група порівняння 

(n=50) 

 

p На момент 

вступу 

Через 6 днів 

Гемоглобін, Г/л 105±2,0  111±1,0 128±1,91  >0,1 

Еритроцити, x1012 3,3±0,1 3,5±0,1 4,26±0,08 <0,001 

Лейкоцити, x109 3,25±0,5  4,2±0,63 6,1±0,32  >0,1 

Паличкоядерні 

лейкоцити, % 

16,71±0,76 19,88±0,83 2,59±0,15 <0,001 

Сегментоядерні 

лейкоцити, %  

51,38±1,45 43,17±1,03 62,02±0,97 <0,001 

Лімфоцити, % 15,5±1,5 21,17±0,52 26,86±0,85 <0,001 

Тромбоцити, x109 161±2,0 185±4,0 215±8,1  - 

ШОЕ, мм/год 25±2,47  20±2,92  6±0,66  <0,01 

 

До кінця першого тижня хвороби (на 6-ий день) відбувалося зменшення 

кількості зрілих нейтрофілів, ймовірно за рахунок розмноження анаплазм і 

відповідно руйнування клітин крові. Рівень сегментоядерних гранулоцитів 

усередньому дорівнював (43,17±1,03) % (р<0,001), оцінка за допомогою критерію 

Манн-Вітні), у той час як паличкоядерні гранулоцити зросли всередньому до 
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19,88±0,83 (р<0,001), досягали максимального рівня до 27 %, а число лімфоцитів 

нормалізувалось (21,17±0,52) % (р<0,001).  

Щодо показника ШОЕ – при вступі він становив 25,0±2,47 мм/год та через 6 

днів був нижче – 20±2,92 мм/год. 

 

5.2 Особливості клінічного перебігу мікст-інфекції гранулоцитарний 

анаплазмоз людини та Лайм-бореліоз. 

Враховуючи, що нами встановлено значну частку кліщових мікст-інфекцій у 

Львівській та Волинській областях, наступне завдання полягало у тому, щоб 

визначити клінічні прояви ГАЛ у поєднанні з ЛБ. Всього 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.  

Мікст-інфекція ГАЛ-ЛБ у локалізованій стадії проявлялась інтоксикаційним 

синдромом у 13 ((61,9±9,2) %) пацієнтів. Тривалість гарячки не перевищувала 3-5 

днів. Підйом температури поєднувався із ознобом у 4 ((19,0±4,7) %) хворих, 

загальною слабкістю у 7 ((33,3±8,9) %) і болем голови в 5 ((23,8±8,0) %) хворих, а 

також міальгією у 2 (9,5 %) та артралгією у 5 ((23,8±8,0) %) пацієнтів без 

запалення та набряку суглобів. 

Серед пацієнтів 2-ої групи найчастішим проявом слугувала мігруюча 

еритеми, яка була виявлена у 18 ((85,7±6,6) %) хворих. Решта троє ((14,3±6,6) %) 

пацієнтів з МЕ належали до 3 групи (мікст-інфекція ГАЛ-ЛБ у стадії дисемінації).  

У 13 ((61,9±9,2) %) хворих 2-ої групи хвороба починалась з появи еритеми 

та виникнення проявів інтоксикаційного синдрому, у 6 (28,6±8,5 %) з них на 4-6 

день захворювання. Субфебрильна температура з'явилася на початку хвороби у 5 

((23,8±8,0) %) пацієнтів, після чого на 2-4-ий день приєдналась еритема. І лише 

двоє (9,5 %) пацієнтів відмічали одночасну появу еритеми та підвищення 

температури тіла. Еритема локалізувалася (табл. 5.9) на нижніх кінцівках у 10 з 18 

хворих, що становило 55,6 %.  
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На відчуття свербіння, які супроводжували еритему, скаржились 11 (61,1 %) 

хворих, на незначний локальний боль з поколюванням – 4 (22,2 %). Діаметр 

еритеми коливався від 7 до 34 см і усередньому становив 19,3 см. 

Слід відмітити, що у 11 (61,1 %) хворих МЕ була кільцевидною, у 7 хворих 

(38,9 %) у формі двох концентричних кілець ("бичаче око"). У 10 хворих −      

(55,6 %) еритема була суцільною гомогенною червоного кольору з ціанотичним 

відтінком без просвітлення в центрі, у решти – з чіткими краями та просвітленням 

у центрі. Разом з появою еритеми у 3 (16,7 %) пацієнтів спостерігалися збільшені 

до 1,5 см та неболючі реґіонарні лімфатичні вузли. Доволі часто пацієнти 

виявляли еритему випадково. 

 

Таблиця 5.9 – Локалізація мігруючої еритеми у хворих на міскт-інфекцію 

ГАЛ і ЛБ у стадії локалізованої інфекції  

Ділянка тіла Число хворих з МЕ % 

Підколінна ямка 5 27,8 

Стегно 3 16,6 

Гомілка 1 5,6 

Стопа 1 5,6 

Живіт 4 22,2 

Груди 3 16,6 

Пахвова ділянка 1 5,6 

Всього 18 100 

 

Зміни з боку нервової системи (біль та важкість голови, запаморочення, 

порушення сну) виявлено у 5 пацієнтів − (23,8±8,0) % з мікст-інфекцією ГАЛ-ЛБ 

у локалізованій стадії, спостерігалися у строки від 5 до 35 днів, усередньому – 

16,4 дня від моменту присмоктування кліща.  

У перший тиждень хвороби неврологічні розлади розвинулися у 2 хворих та 

поєднувалися з інтоксикаційним синдромом. Ще в одного хворого з'явилися – на 

2–3-му тижні хвороби, та в одного – після 3-го тижня. У цих 4 (19,0 %) пацієнтів 
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нейробореліоз (НБ) перебігав у вигляді полінейропатії кінцівок, яка мала 

сенсорний характер. Сенсорні розлади перебігали по поліневритному типу у 

вигляді парестезії (відчуття "повзання мурашок") стоп та в одного пацієнта – 

кистей. Об'єктивно виявлялася гіпалгезія за периферичним типом.  

Астеновегетативний синдром виявлено у 5-ти (23,8 %) хворих. 

Загальномозковий синдром у 5 хворих − (23,8 %) проявлявся розвитком 

помірного болю голови в лобній і скроневих ділянках, відчуттям важкості голови 

– у 2 (9,5 %), запамороченням – у 1 (4,8 %) та безсонням – у 1 (4,8 %).  

Порівняльне вивчення клінічних проявів у хворих із мікст-інфекцією ГАЛ 

та ЛБ у стадії локалізованої інфекції (2-га група – 21 хворий) та моноінфекції ГАЛ 

(1-ша група – 30 хворих) виявило ряд відмінностей (табл. 5.10).    

У хворих з мікст-інфекцією ГАЛ-ЛБ та моноінфекцією ГАЛ на початку 

захворювання спостерігались прояви інтоксикаційного синдрому. При мікст-

інфекції ГАЛ і ЛБ лише у 6 ((28,6±8,5) %) пацієнтів відмічався гострий початок 

захворювання з раптовим підйомом температури тіла до фебрильного рівня (+38° 

С і >), що утричі рідше, ніж при моноінфекції ГАЛ (p<0,05). На озноб пацієнти 

при мікст-інфекції ГАЛ і ЛБ скаржились утричі рідше (p<0,05). 

МЕ спостерігалась у 18 пацієнтів – (85,7±6,6) % з мікст-інфекцією ГАЛ і ЛБ. 

На фоні високої температури у 8-ми ((38,1±9,1) %) пацієнтів при поєднанні 

ГАЛ з ЛБ та у 11-ти ((36,7±8,8) %) хворих з моноінфекцією ГАЛ спостерігались 

вкритий нальотом язик, у 2-х (9,5 %) та у 6-ти (20,0 %) хворих – зниження апетиту 

відповідно. Нудота і блювання виявлені лише при моноінфекції ГАЛ у 2-х (9,5 %) 

пацієнтів. 

Прояви фарингіту відмічалися у 4 пацієнтів – (19,0±7,4) % при ГАЛ-ЛБ та у 

7 – (23,3±7,7) % при моноінфекції ГАЛ відповідно. Зміни на оглядовій 

рентгенограмі органів грудної клітки у вигляді посилення легеневого малюнку, 

безструктурних та розширених тіней коренів спостерігалися у 2 ((9,5±5,5) %) 

пацієнтів з поєднанням ГАЛ-ЛБ та 8 хворих – (26,7±8,1) % з моноінфекцією ГАЛ 

(табл. 5.10). 
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Таблиця 5.10 – Частота клінічних проявів моноінфекції ГАЛ та мікст-

інфекції ГАЛ-ЛБ у стадії локалізованої інфекції  

Клінічна ознака Частка проявів (%) 

Моноінфекція ГАЛ 

(n=30) 

абс. число / % 

Мікст-інфекція 

ГАЛ-ЛБ (n=21) 

абс. число / % 

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 

Міалгії 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 кількістю осіб з 

різними клінічними проявами серед хворих з моноінфекцією ГАЛ і хворих з 

поєднаною інфекцією ГАЛ та ЛБ 
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Для виявлення особливостей ураження печінки при мікст-інфекції ГАЛ-ЛБ 

у локалізованій стадії проводилася оцінка об'єктивних клінічних даних (наявність 

жовтяниці, збільшення печінки), біохімічних показників крові – загальний 

білірубін та його фракції, АлАТ. Збільшену печінку мали 7 ((33,3±8,9) %) хворих 

з мікст-інфекцією ГАЛ та ЛБ та 13 ((43,3±9,0) %) – з моноінфекцією ГАЛ 

(p>0,05). Печінка пальпувалася на 1,5-2 см нижче краю реберної дуги по 

середньоключичній лінії. Її нижній край був неболючий, щільно-еластичної 

консистенції. У випадках мікст-інфекції ГАЛ та ЛБ незначне збільшення рівня 

білірубіну та активності АлАТ встановлено у 2-х (9,5 %) хворих, що суттєво 

рідше, ніж при одному ГАЛ (p<0,05), при якому у 11 пацієнтів – (36,7±8,8) % 

відмічали підвищення рівня білірубіну та активності АлАТ (до 2,4 ммоль /год х л) 

та у 7 пацієнтів – (23,3±7,7) % спостерігалася субіктеричність шкірних покривів і 

склер (табл. 5.10).  

Порушення з боку нирок при мікст-інфекції ГАЛ-ЛБ не відмічено, на 

відміну від моноінфекції ГАЛ, при якій ураження нирок проявлялось у 5-ти    

(16,7 %) пацієнтів підвищенням рівня сечовини до 8,3-9,4 ммоль/л та креатиніну 

до 120-138 ммоль/л. 

При мікст-інфекції ГАЛ і ЛБ – лейкопенія спостерігалася у 4 ((19,0±7,4) %) 

хворих, зрушення лейкоцитарної формули вліво – у 19 ((90,5±6,3) %) та 

лейкоцитоз – у 10 ((47,6±9,4) %). У гемограмі пацієнтів з моноінфекцією ГАЛ 

частіше (p<0,001) виявлено лейкопенію – у 21 ((70,0±8,4) %) та значно рідше 

(p<0,01) лейкоцитоз – у 4 ((13,3±6,2) %) хворих, у 2 (6,7 %) пацієнтів – легку 

анемію зі зниженням числа еритроцитів до 3,0 х 1012/л і рівня гемоглобіну до    

100 г/л (табл. 5.10).  

Під спостереженням перебували сім пацієнтів з мікст-інфекцією ГАЛ і ЛБ у 

стадії дисемінації. Прояви інтоксикаційного синдрому відмічено у 3-х (42,3 %), а 

саме фебрильну гарячку тривалістю до 5-7 днів, а також озноб, біль голови, 

загальну слабість, міальгію.  

У 3-х (42,3 %) пацієнтів спостерігалася МЕ, причому у 2-х – на місці 

присмоктування кліща її розмір склав 15х20 см, супроводжувалася відчуттям 
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свербіння. А в одного пацієнта спостерігалися вторинні еритеми – 2 елементи, 

розмірами 8 та 12 см.  

Ураження опорно-рухового апарату було виявлено у 3-х (42,3 %) пацієнтів, 

у 2-х з них ознаки артриту виникли на 6-му та 9-му місяцях від початку хвороби, а 

в одного хворого – на 4-му місяці захворювання, яке перебігало у вигляді артриту 

з помірно вираженим синовіїтом в усіх цих хворих. Уражалися колінні суглоби: 

моноартрит у 2-ох хворих, поєднання ураження колінних суглобів із 

гомілковостопним у одного хворого. Артрити супроводжувалися набряком та 

болючістю, згодом трансформувалися у хронічну форму. 

Збільшення печінки на 1-2 см нижче краю реберної дуги виявили у двох 

хворих. При біохімічному аналізі крові у цих хворих (28,6 %) виявлено 

підвищення рівня білірубіну та активності печінкових амінотрансфераз. 

У 3-х пацієнтів спостерігались порушення нервової системи у вигляді 

загальномозкового синдрому. Пацієнти скаржилися на помірний біль голови, 

запаморочення, нудоту. У двох з них виникали парестезії та в одного – тремор 

верхніх кінцівок. 

Зміни серцево-судинної системи у вигляді відносної брадикардії (ЧСС 53-55 

уд/хв.), відчуття серцебиття та підвищення АТ до 135-140/85-95 мм рт. ст. 

констатовано у 2 хворих. В одного пацієнта на фоні субфебрильної температури 

виявлено прояви фарингіту та зміни з боку дихальної системи – аускультативно 

жорстке дихання.  

Виявлено лейкоцитоз у трьох (42,8 %) хворих і лейкопенію в одного –    

(14,3 %). 

Під спостереженням перебували 2 пацієнти з встановленою мікст-

інфекцію ГАЛ та кліщового енцефаліту. Перебіг такого поєднання ілюструємо 

описом клінічного спостереження: 

Пацієнтка І., 69 років, жителька Ківерцівського району Волинської області, 

високо ендемічного за Лайм-бореліозом. Вступила на стаціонарне лікування в 

ОІКЛ м. Луцька на 28-й день захворювання. Хвороба почалася гостро 10.05.2008 
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р. з підвищення температури тіла до 38,5 °С, тривала тиждень й 

супроводжувалася болями у м'язах спини. 

Скарги в день ушпиталення: на біль голови, слабкість, підвищену 

температуру тіла до 39,2 °С, нудоту, блювання, болі в спині та сухість у роті. 

Загальний стан середньої важкості, хвора плаксива. При об'єктивному 

обстеженні шкірні покриви блідо-рожеві, гіперемія обличчя і акроціаноз кінчика 

носа, сухість та обкладеність язика. Тони серця ритмічні, ослаблені. У легенях 

аускультативно везикулярне дихання, хрипів немає. Живіт м’який, доступний 

пальпації. Печінка палькується біля краю реберної дуги, селезінка не збільшена. 

Симптом Пастернацького від’ємний з обох боків. Діурез у достатньому об’ємі. 

Нервовий статус: менінгеальні симптоми від'ємні, лице симетричне, очні щілини 

S=D, фотореакція збережена. Установочний горизонтальний ністагм при 

погляді вправо-вліво. Сухожильні рефлекси жваві, симетричні, патологічні 

стопні рефлекси відсутні. Пальценосова проба виконується невпевнено з 

промахуванням лівою рукою. В позі Ромберга нестійка, хитається. З 

епідеміологічного анамнезу відомо про присмоктування кліща за 4 дні до 

підвищення температури тіла. Діагноз при вступі «Кліщовий енцефаліт?». 

При лабораторному обстеженні виявлено лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної 

формули вліво, незначне підвищення рівня печінкових амінотрансфераз. На прямій 

рентгенограмі органів грудної клітки – легеневий малюнок посилений в нижніх 

відділах, тіні коренів та синуси без особливостей. УЗД органів черевної 

порожнини – збільшення печінки на 0,5 см, тканина гіперехогенна за рахунок 

помірної жирової інфільтрації, виявлено два конкременти в жовчному міхурі При 

дослідженні крові встановлено її стерильність. 

Методом ІФА від 21.05.2008 р. виявлено антитіла Ig G в титрі 1:200 до     

A. phagocytophilum та антитіла Ig M в титрі 1:100 до збудника КВЕ від 

20.05.2008 р.  

Після призначення патогенетичної терапії та доксицикліну в дозі 100 мг 

двічі на добу, стан пацієнтки покращився. 
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Таким чином, у хворої з мікст-інфекцією клінічно також можна 

диференціювати прояви ГАЛ (ураження печінки) та, у меншій мірі, КВЕ (прояви 

зі сторони нервової системи).  

 

5.3 Розробка алгоритму прогнозу для встановлення ймовірного діагнозу 

гранулоцитарного анаплазмозу людини 

Із сукупності факторів, які були досліджені в ході виконання роботи за 

методом логістичної регресії, було відокремлено вісім чинників – факт 

присмоктування кліща в анамнезі, підвищення температури тіла, прояви 

фарингіту, зміни на рентгенограмі органів грудної клітки, підвищення 

концентрації білірубіну та активності АлАТ і, враховуючи, що частка мікст-

інфекцій ГАЛ та ЛБ досягала 50 %, – наявність МЕ та виявлений ЛБ, що при 

поєднанні дії мають вплив на ймовірність виникнення ГАЛ. Ці фактори 

відображено в таблиці 5.11. 

 

Таблиця 5.11 – Коефіцієнти регресії щодо ймовірності виникнення ГАЛ за 

методом логістичної регресії 

Чинник Умовне 

позначення 

Коефіцієнт кожного 

фактору (βі) 

Присмоктування кліща Х1 3,694 

Наявність МЕ Х2 -3,052 

Підвищення температури тіла Х3 0,455 

Явища фарингіту Х4 1,685 

Підвищення концентрації білірубіну Х5 1,235 

Підвищення активності АлАТ Х6 0,670 

Зміни на Rtg органів грудної клітки Х7 -1,568 

Наявність ЛБ Х8 1,580 

Константа К -1,603 
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Достовірність даної моделі (р) становить 0,003, при хі-квадрат (Chi-square) 

23,629 при значенні ступеня свободи 8. R-квадрат Наделькеркеса (R Square 

Nadelkerkes) складає 0,332, тобто 33,2 % дисперсії щодо встановлення діагнозу 

ГАЛ можна спрогнозувати за допомогою даної моделі. Водночас ретроспективна 

перевірка нашої бази даних показала, що відсоток правильно прогнозованих 

випадків становив 80,7 %  

Формула для обрахування R для виявлення вірогідності впливу обраних 

чинників на виникнення анаплазмозу буде мати вигляд: 

R=-1,603+3,694*X1-3,052*X2+0,455*X3+1,685*X4+1,235*X5+0,670*X6-

1,568*X7+1,580*X8. 

Підставивши у формулу значення конкретних показників для усіх восьми 

чинників (Х1-Х8), наше рівняння відповідно виглядатиме так:  

R=-1,603+3,694*1-3,052*1+0,455*1+1,685*1+1,235*1+0,670*1-

1,568*1+1,580*1. 

Отримаємо розрахунок R=3,096, при цьому m= 95,7 %, тобто при сукупній 

дії усіх восьми чинників ймовірність встановлення діагнозу ГАЛ становить 95,7 

% (табл. 5.12). Підвищується ймовірність виявити ГАЛ до 97,2 %, коли у пацієнта 

температура тіла досягає фебрильного рівня, а також врахований вплив усіх 

восьми чинників. 

Розглянемо можливі варіанти критеріїв ймовірного діагнозу ГАЛ за 

відсутності одного з чинників, проте сукупність інших семи вище перерахованих 

ознак зберігається (табл. 5.12). Найвища ймовірність діагнозу ГАЛ виникає за 

відсутності еритеми у хворого і становить 99,8 %, перевищуючи прогноз 95,7 % 

при дії усіх восьми чинників, і ще раз підтверджуючи, що МЕ слугує 

патогномонічною ознакою ЛБ. Дещо нижчим (від 91,9 до 99,1 %), проте також 

перевищує ймовірність підтвердження діагнозу ГАЛ при дії усіх восьми чинників, 

є ймовірність діагнозу за відсутності підвищення активності АлАТ, без 

підвищення температури тіла та змін на Rtg органів грудної клітки відповідно. 

Отриманий результат можливо пояснити переважанням серед пацієнтів з ГАЛ 

форм перебігу середньої важкості з ураженням однією або двох систем організму.   



 129 

Таблиця 5.12 – Значення коефіцієнтів регресії для встановлення ймовірного 

діагнозу ГАЛ за методом логістичної регресії 

Сукупність чинників Коефіцієнт 

регресії (R) 

Ймовірність 

встановлення 

діагнозу ГАЛ, % 

Усі вісім чинників 3,096 95,7  

Вісім чинників при фебрильній температурі 

тіла (t>38 °С) 

3,551 97,2  

Сім чинників без присмоктування кліща в 

анамнезі 

-0,598 45,9  

Сім чинників без наявності МЕ 6,148 99,8  

Сім чинників без підвищення температури 

тіла (t – N) 

2,641 93,4  

Сім чинників без ознак фарингіту 1,411 80,4  

Сім чинників без підвищення концентрації 

білірубіну (рівень білірубіну – N)  

1,861 86,5  

Сім чинників без підвищення активності 

АлАТ (АлАТ – N) 

2,426 91,9  

Сім чинників без змін на Rtg органів 

грудної клітки 

4,664 99,1  

Сім чинників без підтвердження ЛБ  1,516 82,0  

 

У випадку, коли у пацієнта відсутні ознаки фарингіту або концентрація 

білірубіну не перевищує показників норми, ймовірність підтвердити діагноз ГАЛ 

дорівнює 80,4 % та 86,5 % відповідно. Якщо лабораторного підтвердження ЛБ 

немає, можливість підтвердити діагноз ГАЛ не перевищує 82,0 %, ймовірно через 

значну (>50 %) частку мікст-інфекцій ГАЛ-ЛБ. Найнижча ймовірність 

підтвердити діагноз ГАЛ – 45,9 % складається, якщо пацієнт заперечує або не 

пам'ятає факту присмоктування кліща, оскільки ГАЛ належить до кліщових 

трансмісивних зоонозів.  
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Беручи до уваги, що виключення факту присмоктування кліща в анамнезі 

знижує ймовірність підтвердження діагнозу ГАЛ до 45,9 %, на нашу думку, 

важливо змоделювати ситуації за відсутності двох чинників – факту 

присмоктування кліща та одного з факторів з наведеного вище переліку, таким 

чином, що зберігається сукупний влив шести чинників замість восьми (табл. 5.13). 

 

Таблиця 5.13 – Значення коефіцієнтів регресії для встановлення ймовірного 

діагнозу ГАЛ у разі відсутності даних про присмоктування кліща  

Сукупність факторів Коефіцієнт 

регресії (R) 

Ймовірність 

встановлення 

діагнозу ГАЛ, % 

Сім чинників без присмоктування кліща в 

анамнезі 

-0,598 45,9 

Шість чинників без наявності МЕ 2,454 92,1 

Шість чинників без підвищення температури 

тіла (t – N) 

-1,053 25,9 

Шість чинників без ознак фарингіту -2,283 9,3 

Шість чинників без підвищення концентрації 

білірубіну (рівень білірубіну – N)  

-1,833 13,8 

Шість чинників без підвищення активності 

АлАТ (АлАТ – N) 

12,268 22,0 

Шість чинників без змін на Rtg органів 

грудної клітки 

0,980 72,95 

Шість чинників без підтвердження ЛБ у 

пацієнта 

-2,178 10,2 

 

Якщо відсутні два фактори – присмоктування кліща в анамнезі та мігруюча 

еритема, то ймовірність діагнозу ГАЛ розраховується як 92,1 %, що можна 

пояснити вищою ймовірністю виникнення моноінфекції ГАЛ або поєднання ГАЛ 

з безеритемними формами ЛБ. У випадку відсутності двох ознак – 
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присмоктування кліща в анамнезі та змін на рентгенограмі органів грудної клітки, 

ймовірність діагнозу ГАЛ складає 72,95 %, що, своєю чергою, доводить 

важливість гарячки та ураження печінки. Якщо у хворого присмоктування кліща в 

анамнезі не було, нормальна температура тіла або активність АлАТ у межах 

норми, діагноз ГАЛ малоймовірний – на 25,9 % та 22,0 % відповідно. При 

відсутності факту присмоктування кліща та нормальній концентрації білірубіну у 

крові, поєднана дія решти шести вище перелічених чинників знижує ймовірність 

діагнозу до 13,8 %. Якщо відсутній факт присмоктування кліща в анамнезі та 

немає лабораторного підтвердження ЛБ, ймовірність діагнозу ГАЛ різко 

знижується до 10,2 %. Неможливість діагнозу – 9,3 % відмічено, якщо відсутні 

присмоктування кліща в анамнезі та ознаки фарингіту. 

Враховуючи, що частка мікст-інфекцій ГАЛ-ЛБ досягала 50 %, – виявлений 

ЛБ належить також до важливих чинників. Як було сказано вище, при сукупній 

дії семи чинників за відсутності лабораторно підтвердженого ЛБ, ймовірність 

підтвердження діагноз ГАЛ не перевищує 82,0 %. Доречним, на нашу думку, було 

розрахувати варіанти при дії шести факторів за умови відсутності лабораторно 

підтвердженого ЛБ та ще одного з факторів (табл. 5.14). 

Найвища ймовірність підтвердити діагноз ГАЛ виникає у разі відсутності 

лабораторно підтвердженого ЛБ та мігруючої еритеми і становить 99,0 %. Дещо 

нижча (95,6 %) ймовірність прогнозу вираховується при поєднанні негативних 

результатів лабораторно підтвердженого ЛБ та змін на Rtg органів грудної клітки, 

перевищуючи (82,0 %) вплив лабораторно підтвердженого ЛБ, як самостійного 

фактора. Якщо відсутні лабораторно підтверджений ЛБ та ознаки фарингіту / 

нормальний рівень білірубіну / активність АлАТу межах норми / без підвищення 

температури тіла, то ймовірність діагнозу ГАЛ коливались від 45,9 до 75,3 %, але 

вона значно знижувалася порівняно з відсутністю лише самостійного чинника – 

лабораторно підтвердженого ЛБ, що підтверджує вагу даних ознак для 

діагностики ГАЛ. 
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Таблиця 5.14 – Значення коефіцієнтів регресії для встановлення ймовірного 

діагнозу ГАЛ при відсутності лабораторно підтвердженого ЛБ 

Сукупність факторів Коефіцієнт 

регресії (R) 

Ймовірність 

встановлення 

діагнозу ГАЛ, % 

Сім чинників без підтвердження ЛБ у 

пацієнта 

1,516 82,0 

Шість чинників без присмоктування 

кліща в анамнезі 

-2,178 10,2 

Шість чинників без наявності МЕ 4,568 99,0 

Шість чинників без підвищення 

температури тіла (t – N) 

1,061 75,3 

Шість чинників без ознак фарингіту -0,169 45,9 

Шість чинників без підвищення 

концентрації білірубіну (рівень 

білірубіну – N)  

0,281 57,0 

Шість чинників без підвищення 

активності АлАТ (АлАТ – N) 

0,846 70,0 

Шість чинників без змін на Rtg органів 

грудної клітки 

3,084 95,6 

 

Найнижча ймовірність діагнозу ГАЛ виникає за умови відсутності 

лабораторно підтвердженого ЛБ та без присмоктування кліща в анамнезі і 

дорівнює 10,2 %. Ці дві ознаки вказують на важливість ретельного збирання 

анамнезу. 

Також, на нашу думку, було наглядним прорахувати ймовірність діагнозу 

ГАЛ при дії трьох факторів – наявність мігруючої еритеми, підвищення 

температури тіла та лабораторного підтвердження ЛБ за відсутності проявів, 

більш характерних для ГАЛ (прояви фарингіту, зміни на рентгенограмі органів 

грудної клітки, підвищення рівня білірубіну та активності АлАТ за умови 
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присмоктування кліща в анамнезі). При такій моделі ймовірність діагнозу ГАЛ 

знижується до 6,8 %, тобто практично виключається. 

На основі розробленої багатофакторної моделі було проведено розрахунки 

важливості клініко-лабораторних проявів ГАЛ та їх поєднання, а також 

встановлено критерії для постановки діагнозу. Враховуючи рекомендації ВООЗ, 

запропоновано триступеневий стандарт визначення випадку ГАЛ відповідно до 

визначених критеріїв. 

1. Підозріння на ГАЛ встановлюється у тих випадках, коли ймовірність 

діагнозу на основі проведених нами розрахунків становить менше 90 %. До них 

віднесли: 

✓ Сім чинників без підвищення концентрації білірубіну – 86,5 %; 

✓ Сім чинників без лабораторно підтвердженого ЛБ – 82,0 %; 

✓ Сім чинників без присмоктування кліща – 45,9 %; 

✓ Шість чинників без лабораторно підтвердженого ЛБ та підвищення 

температури – 75,3 %; 

✓ Шість чинників без лабораторно підтвердженого ЛБ та підвищення 

концентрації білірубіну – 57,0 %; 

✓ Шість чинників без присмоктування кліща та підвищення температури – 

25,9 %; 

✓ Шість чинників без присмоктування кліща та підвищення активності 

АлАТ – 22,0%; 

✓ Шість чинників без присмоктування кліща та підвищення концентрації 

білірубіну – 13,8%. 

2. Ймовірний випадок – коли можливість діагнозу на основі проведених 

нами розрахунків становить вище 90 %. До них віднесли: 

✓ Сукупність усіх восьми чинників – 95,7 %; 

✓ Вісім чинників при фебрильній температурі – 97,2 %; 

✓ Сім чинників без наявності еритеми – 99,8 %; 

✓ Сім чинників без підвищення температури тіла – 93,4 %; 

✓ Сім чинників без підвищення активності АлАТ – 91,9 %; 
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✓ Шість чинників без присмоктування кліща та наявності еритеми – 92,1 %. 

3. Підтверджений випадок – до ознак, характерних для ймовірного 

випадку, обов'язково додається лабораторне підтвердження: (1) серологічні 

ознаки – чотирикратне наростання титру антитіл (Ig M, Ig G) до                              

A. phagocytophilum в парних сироватках крові в РНІФ або ІФА (перша сироватка 

крові відібрана у перший тиждень захворювання, друга – через 2-4 тижні); (2) 

виявлення ДНК A. phagocytophilum у крові методом ПЛР; (3) виявлення антигену 

A. phagocytophilum у зразках, взятих при біопсії/розтині доступними методами; 

або (4) виділення збудника A. phagocytophilum з клінічного зразка на культурі 

клітин. 

Таким чином, використання даної моделі ймовірності виникнення ГАЛ 

дозволило виділити його основні прояви та визначити критерії для 

триступеневого стандарту визначення випадку, що покращить діагностику 

кліщових трансмісивних захворювань, зокрема ГАЛ. 

 

Резюме. 

Інкубаційний період при ГАЛ у формі моноінфекції коливався від 3 

діб до одного місяця, у середньому становив 7-21 добу. Гарячковий період 

тривав від 3 до 10 днів (всередньому 3,9±0,29 дня). У 25 ((83,3±4,8) %) хворих з 

анаплазмозом був середньоважкий перебіг. 

Спектр клінічних проявів ГАЛ в обстеженому регіоні включав такі основні 

синдроми (симптоми) захворювання: гарячку, загальну слабкість, біль голови, 

субіктеричність шкіри та слизових оболонок, міальгії, фарингіт, аускультативно в 

легенях жорстке дихання та сухі хрипи.  

У 15 (50 %) хворих на ГАЛ виявлено гострий гепатит, який проявився 

збільшенням печінки, гіпербілірубінемією та підвищеною активністю АлАТ у 

сироватці крові. Найвищий рівень загального білірубіну крові становив 48,73 

мкмоль/л. Активність АлАТ була помірною, найвищий рівнень 2,4 ммоль/год х л 

в одного хворого.  

Про наявність нефропатії у гострий період свідчать зміни у лабораторних 
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показниках: у (43,3±9,0) % пацієнтів гіпоізостенурія, у (40,0±8,9) % –

лейкоцитурія, у (37,7±8,8) % – еритроцитурія та у (33,3±8,6) % – протеїнурія. 

Найчастіше у гемограмі виявляти лейкопенію та лімфопенію, рідше – 

лейкоцитоз і підвищення ШОЕ. 

Поява у 35,0 % хворих мігруючої еритеми – прояву ЛБ була ознакою мікст-

інфекцій ГАЛ із ЛБ у локалізованій стадії. Важкий перебіг хвороби з ураженням 

нервової системи (запаморочення, тремор верхніх кінцівок), опорно-рухового 

апарату (артралгії великих суглобів, міальгії) та серцево-судинної системи 

(тахікардія та підвищення АТ) свідчать про поєднання ГАЛ із ЛБ у дисемінованій 

стадії. Висока частота поєднаного інфікування ГАЛ з ЛБ – (46,7±6,4) % 

обумовлюють необхідність обов’язкової диференційної діагностики цих двох 

захворювань при гарячковій реакції або симптомах загальноінфекційного 

синдрому, що розвинулися у весняно-осінній період після присмоктування кліща.   

На основі прогностичної моделі за методом логістичної регресії розроблено 

критерії клінічної діагностики ГАЛ. 

У випадку присутності восьми чинників – факт присмоктування кліща в 

анамнезі, підвищення температури тіла, прояви фарингіту, зміни на рентгенограмі 

органів грудної клітки, підвищення концентрації білірубіну та активності АлАТ, 

МЕ та виявлений ЛБ 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, 

присмоктуванні кліща в анамнезі – ймовірність діагнозу ГАЛ у пацієнта різко 

знижується до 6,8 %, тобто практично виключається. 

 

Матеріали, що викладені у цьому розділі, відображені у публікаціях: [42, 

251, 253- 255]. 
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РОЗДІЛ 6 

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

ГРАНУЛОЦИТАРНОГО АНАПЛАЗМОЗУ ЛЮДИНИ 

 

6.1 Етапи проведення диференційної діагностики кліщових інфекцій. 

Проблема трансмісивних природно-осередкових інфекційних захворювань, 

спричинених анаплазмами (ГАЛ), бактеріями (ЛБ), вірусами (КВЕ), 

переносниками яких є іксодові кліщі, має важливе значення для України та 

багатьох країн помірної кліматичної зони. Зокрема, все більшу актуальність 

набувають випадки мікст-інфікування населення, внаслідок поєднаності їх 

природних осередків. Відсутність специфічних патогномонічних симптомів у 

ранній період захворювання (за вийнятком МЕ при ЛБ), поліморфізм клінічних 

проявів, значна кількість інапарантних форм і можливість виникнення поєднаних 

форм інфекційних хвороб диктують необхідність диференційної лабораторної 

діагностики всіх актуальних для конкретного регіону кліщових інфекційних 

хвороб. Враховуючи їх значення в інфекційній патології населення України та 

незадовільний стан виявлення, пропонується алгоритм диференційної діагностики 

кліщових інфекційних хвороб в умовах моно- та поєднаних природних осередків: 

1. Первинний огляд постраждалого від присмоктування кліща має 

проводити лікар-інфекціоніст. Якщо пацієнт звернувся до інших спеціалістів 

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

скерувати до лікаря-інфекціоніста.  

2. Видаленого кліща (бажано живого) доцільно доставити в лабораторію 

ОНІ Лабораторного центру МОЗ України для дослідження на наявність вірусу 

КВЕ, борелій та анаплазм. 

3. Методами вибору при діагностиці кліщових інфекційних хвороб у 

ранній період (1-3-тя доба після присмоктування кліща, до появи ознак хвороби є: 

ПЛР (для всіх інфекцій), ІФА (КВЕ), у пізній період – ПЛР (до 21-го дня 

хвороби), ІФА (КВЕ, ЛБ, ГАЛ), імуноблотинг (ЛБ), мікроскопія мазків крові у 3-7 

дні (при ГАЛ). Для отримання максимального діагностичного ефекту слід логічно 
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комбінувати різні методи або використовувати рекомендований двоступеневий 

діагностичний підхід (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 – Етапи проведення диференційної діагностики кліщових 

інфекцій (кліщового вірусного енцефаліту, ЛБ, ГАЛ) 

Діагностика КЕ Діагностика ЛБ Діагностика ГАЛ 

Перше звертання у ранні терміни (1-3-тя доба з моменту присмоктування кліща) 

- ПЛР – дослідження крові 

на РНК вірусу КВЕ 

- ІФА – дослідження крові 

на антиген КВЕ   

- ПЛР – дослідження крові 

на ДНК борелій (msp2 

гомологів або 16S рРНК) 

- ПЛР – дослідження 

крові на ДНК анаплазм  

 

Пізнє перше звертання (у терміни пізніше 3-ої доби після присмоктування кліща) 

- ПЛР – дослідження крові 

на РНК вірусу КВЕ; 

- ІФА – дослідження крові 

на антиген КВЕ    

- ІФА – дослідження крові 

на антитіла  

- (IgM – перші 14 днів, IgG 

– з 3-го тижня) до КВЕ 

 

- ПЛР – дослідження крові 

на ДНК борелій 

(оптимально виявлення 

msp2 гомологів або 16S 

рРНК); 

- ІФА – дослідження крові 

на антитіла  

(IgM – перші 14 днів,  

IgG – з 3-го тижня після 

інфікування) до борелій 

- Імуноблотинг – 

дослідження крові для 

підтвердження позитивних 

або сумнівних результатів 

методом ІФА або нРІФ 

(IgM – до 4 тижнів,  

IgG – 4-6 тиждень після 

інфікування) до борелій 

- ПЛР – дослідження 

крові на ДНК анаплазм; 

- світлова мікроскопія 

мазків крові на 

наявність морул у 

нейтрофілах  

(3-7-ий дні після 

присмоктування кліща); 

- ІФА – дослідження 

крові на антитіла  

(IgM – перші 14 днів,  

IgG – з 3-го тижня) до 

анаплазм 
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6.2 Порівняльне вивчення методів мікроскопії, ІФА та ПЛР та 

валідація методу мікроскопії для лабораторної діагностики 

гранулоцитарного анаплазмозу людини  

 

Лабораторна діагностика ГАЛ в Україні у більшості регіонів відсутня, її 

налагодження і впровадження у масштабах всієї країни є вкрай актуальним 

завданням. 

Критерії діагностики ГАЛ, як і інших кліщових інфекційних хвороб, 

засновані на клініко-епідеміологічних даних, підтверджених результатами 

лабораторних досліджень. Найчастіше лабораторну верифікацію випадку ГАЛ 

проводять на підставі серологічного тестування (ІФА) та позитивних результатів 

ПЛР, залежно від термінів захворювання і виду матеріалу (див. розділ 1.4). Однак 

застосування навіть найчутливіших і найспецифічніших методів не завжди 

забезпечує можливість однозначної інтерпретації результатів, внаслідок чого при 

проведенні лабораторної діагностики можливе отримання як хибнопозитивних, 

так і хибнонегативних результатів. Крім того, використання більшості сучасних 

методів є неефективним у ранній період захворювання, що не забезпечує 

проведення своєчасного лікування.   

Виходячи з цього, а також з уваги на відсутність вітчизняних тест-систем та 

недостатнє забезпечення лікувально-профілактичних закладів України 

необхідним для постановки ПЛР, ІФА устаткуванням та підготовленим 

персоналом, для порівняльного вивчення в якості скринінгового методу 

діагностики ГАЛ був вибраний доступний метод мікроскопії мазків периферичної 

крові, пофарбованих за методом Романовського-Гімзи, який виявляє морули – 

скупчення анаплазм в уражених нейтрофілах.   

Оцінка цього методу для виявлення хворих у безсимптомному періоді та/або 

без клінічних проявів була проведена у порівнянні з серологічним (ІФА) та 

молекулярно-генетичним (ПЛР) методами відповідно до переліку основних 

критеріїв, рекомендованих робочою групою з вивчення Rickettsia, Coxiella, 
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Anaplasma (Ehrlichia) і Bartonella (EVWOG) Європейського товариства з клінічної 

мікробіології та інфекційних хвороб [165].    

Оцінка доцільності та можливості впровадження методу мікроскопії для 

діагностики ГАЛ проведена на основі валідації – надання об'єктивних доказів 

виконання конкретних вимог до специфічного цільового використання [256-259]. 

У зв’язку з цим було необхідно: 

• визначити оптимальні терміни відбору матеріалу для достовірної 

діагностики;  

• вивчити найважливіші характеристики методу (повторюваність, 

відтворюваність, чутливість, специфічність, прогностичне значення позитивних і 

від'ємних результатів) та підтвердити їх відповідність необхідним вимогам; 

• встановити «слабкі місця» суттєвих параметрів та оптимізувати їх.  

Для практичної оцінки можливості застосування методу мікроскопії для 

діагностики ГАЛ у період 2011-2014 рр. було досліджено 235 мазків крові від 175 

хворих (по 1 мазку від 115 хворих та по 2 мазки від 60 хворих) з підозрою на 

кліщові інфекційні хвороби з інфекційних стаціонарів Львівської (200) та 

Волинської (35) областей.  

Морули анаплазм (рис. 6.1) виявлено у 90 (38,3±3,2) % обстежених мазків. 

 

Рис. 6.1. – Фотографія виявленої морули анаплазм у мазку периферичної 

крові пацієнта К. при світловій мікроскопії (універсальний мікроскоп Leica 

DM500 з об'єктивом 40х)  

 

Принципово важливим моментом було встановлення оптимальних термінів 

забору матеріалу. У літературі зазначається, що застосування цього тесту 
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найдоцільніше протягом першого тижня після початку захворювання, до 

проведення антибіотикотерапії, при цьому морули, характерні для A. 

phagocytophilum виявляються у нейтрофілах (первинна анаплазмія) у пацієнтів у 

терміни від кількох годин до 1 тижня з моменту інфікування, максимум припадає 

на перші чотири доби.  

На підтвердження інформації було проведено дослідження трьох груп 

мазків крові від хворих з підозрою на кліщові інфекції з різними термінами 

захворювання. До першої групи відносилися мазки крові (27) від пацієнтів з 

терміном захворювання до 7 днів, до другої групи – мазки крові (20) від хворих, 

обстежених в межах 7-14 днів від початку хвороби, до третьої (22) – мазки крові 

від пацієнтів, у яких захворювання тривало більше ніж 14 днів.  

Достовірно вищий рівень позитивних результатів виявлено серед мазків 

крові у першій групі 13 ((48,1±5,7) %) у порівнянні з другою 6 ((30±5,3) %) та 

третьою 6 ((27,3±5,1) %) групами (p<0,05) (рис 6.2).    

 

Рис. 6.2. – Частка знахідок морул анаплазм у мазках крові хворих з підозрою 

на ГАЛ методом мікроскопії відповідно до термінів захворювання  
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При цьому протягом першого та другого тижнів хвороби виявити морулу 

найчастіше (52 %) вдалося у літніх пацієнтів з важким ступенем ГАЛ. 

У процесі валідації оцінку повторюваності отриманих результатів 

проводили за кількісними показниками використаного методу (кількість морул у 

нейтрофілах), визначали також коефіцієнти варіації (коливання отриманих 

значень при кожному перегляді) та лінійної варіації (частку усередненого 

значення абсолютних відхилень від середньої величини). Всі характеристики 

оцінювали при дослідженні мазків периферичної крові хворих на ранніх термінах 

захворювання (до 14 днів) в ідентичних умовах (лабораторія, виконавець, 

обладнання) шляхом перегляду 800 тропних клітин крові у кожному мазку. 

Двадцять мазків периферичної крові з виявленими морулами були повторно 

досліджені з інтервалом у 60-90 хвилин [256] (табл. 6.2).  

 

Таблиця 6.2 – Вихідні показники для обчислення повторюваності методу 

мікроскопії мазка периферичної крові для діагностики ГАЛ (n=20) 

Кількість морул 

на 800 

лейкоцитів у 

мазку (х) 

Число мазків з морулами 

при першому перегляді (f1) 

Число мазків з морулами 

при другому перегляді (f2) 

1 10 11 

2 9 8 

3 1 1 

 коефіцієнт варіації – 0,38 % коефіцієнт варіації – 0,54 % 

 лінійний коефіцієнт варіації 

– 1,6 % 

лінійний коефіцієнт варіації 

– 1,7 % 

Примітка:  

х – кількість виявлених морул у мазку (на 800 лейкоцитів); 

f1 – кількість мазків з відповідним числом морул при першому перегляді; 

f2 – кількість мазків з відповідним числом морул при другому перегляді. 
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Результати вважаються повторюваними при значеннях коефіцієнтів варіації, 

що не перевищують 2 % [257, 258]. У наших дослідженнях коефіцієнт варіації 

склав 0,38 % відтворюваності при першому перегляді та 0,54 % при другому, 

лінійний коефіцієнт варіації 1,6 % та 1,7 % відповідно, що свідчить про достатній 

рівень повторюваності методу. 

Відтворюваність результатів методу світлової мікроскопії – характеристику 

якості вимірювань, що відображає близькість результатів вимірювань однієї й тієї 

самої величини, виконаних у різних умовах – визначали, використовуючи 

мікроскопи двох марок – універсальний мікроскоп Leica DM500 з об'єктивами 40х 

та 100х при масляній імерсії та бінокулярний мікроскоп з освітленням АУ-26 з 

об'єктивами 20х та 80х, із збереженням інших параметрів та якісних показників (в 

ідентичних умовах) (табл. 6.3). 

 

Таблиця 6.3 – Дані для обчислення відтворюваності методу мікроскопії 

мазка периферичної крові для діагностики ГАЛ (n=20) 

Кількість морул 

на 800 лейкоцитів 

у мазку (х) 

Число мазків при використанні 

універсального 

мікроскопа Leica DM500 

(f1) 

бінокулярного 

мікроскопа з освітленням 

АУ-26 (f2) 

1 10 12 

2 9 8 

3 1 0 

 коефіцієнт варіації – 0,38 % коефіцієнт варіації – 0,49 % 

 лінійний коефіцієнт 

варіації – 1,6 % 

лінійний коефіцієнт 

варіації – 1,9 % 

Примітка:  

х – кількість виявлених морул у мазку (на 800 лейкоцитів); 

f1 – кількість мазків з відповідним числом морул при використанні 

мікроскопа Leica DM500; 
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f2 – кількість мазків з відповідним числом морул при використанні 

бінокулярного мікроскопа з освітленням АУ-26. 

 

При перегляді мазків периферичної крові за допомогою універсального 

мікроскопа Leica DM500 з об'єктивами 40х та 100х при масляній імерсії 

коефіцієнт варіації дорівнював 0,38 %, а при використанні бінокулярного 

мікроскопа з освітленням АУ-26 з об'єктивами 20х та 80х – 0,49 %. Лінійний 

коефіцієнт варіації для універсального мікроскопа Leica DM500 становить 1,6 %, 

а для звичайного світлового мікроскопа – 1,9 %. Враховуючи запропоновані 

норми для показників валідації (до 5 %) [257, 258], отримані характеристики 

свідчать про достатній рівень відтворюваності результатів мікроскопії при 

застосуванні мікроскопів обох марок.  

До найважливіших характеристик методу лабораторної діагностики 

відносяться його чутливість і специфічність. Ці характеристики методу 

мікроскопії для діагностики ГАЛ визначено у порівнянні з відомими 

лабораторними методами – ПЛР та ІФА (табл. 6.4).  

 

Таблиця 6.4 – Розрахунки результатів порівняльного вивчення ефективності 

методу мікроскопії щодо ПЛР для лабораторної діагностики ГАЛ 

Характеристика 

методу 

Визначення Показник 

(%) 

Чутливість   кількість позитивних результатів 

мікроскопії, які підтвердились у 

ПЛР / кількість позитивних 

результатів ПЛР = 23/25 

92,0 

Специфічність   кількість від'ємних результатів 

мікроскопії, які підтвердились у 

ПЛР / кількість від'ємних 

результатів ПЛР = 22/87 

25,3 
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Порівняльне вивчення чутливості та специфічності методів мікроскопії та 

ПЛР проведено серед 112 хворих з підозрою на кліщові інфекції. Позитивні 

результати мікроскопії (20 із 57) були підтверджені в ПЛР для 35,1 % випадків, 

сумнівний результат – у 17,3 % (5 з 29). Негативні результати дослідження на 

ГАЛ методом мікроскопії у 76,8 % (20 з 26) співпали з результатами ПЛР.  

Згідно з цими даними, між результатами діагностики ГАЛ методом прямої 

мікроскопії морул у лейкоцитах і детекції специфічної ДНК у крові методом ПЛР 

виявлено прямий сильний зв’язок: коефіцієнт кореляції (r) = 0,92 (p<0,05).   

Порівняльне вивчення чутливості та специфічності методів мікроскопії та 

ІФА проведено серед 32 хворих з анамнезом, що не виключає ГАЛ. Морули 

виявлені у 13 (40,6 %) хворих, специфічні антитіла – у 8 (25,0 %), співпадіння 

результатів двох методів отримано для 6 (18,8 %). Тобто позитивні результати 

мікроскопії були підтверджені в ІФА для 46,2 % (6 із 13) випадків. Негативні 

результати дослідження на ГАЛ методом мікроскопії отримані для 19 (59,4 %), 

методом ІФА – для 24 (75,0 %) хворих, результати обох методів співпали у 17 

(53,1 %) випадках.   

Чутливість і специфічність методу мікроскопії порівняно з показниками для 

ІФА дорівнювали 75 % (кількість позитивних результатів мікроскопії, які 

підтвердилися в ІФА / кількість позитивних результатів ІФА = 6/8) та 71 % 

(кількість від'ємних результатів мікроскопії, які підтвердилися в ІФА / кількість 

від'ємних результатів ІФА = 17/24) відповідно [256]. В наших дослідженнях 

виявлено прямий сильний зв’язок результатів вивчення морул методом прямої 

мікроскопії взірців крові і детекції специфічних антитіл в ІФА: коефіцієнт 

кореляції (r) = 0,8 (p<0,05). На нашу думку, висока чутливість методу мікроскопії 

дозволяє виявити ГАЛ у максимальної кількості хворих з підозрою на кліщові 

інфекції та не пропустити хворих на етапі скринінгових досліджень. 

Використання при мікроскопії двох об'єктивів зі збільшенням 40х та 100х 

при масляній імерсії сприяє підвищенню специфічності методу. При перегляді 

мазка периферичної крові з об'єктивом 40х в нейтрофілах у вигляді включень 

виявляли морули анаплазм темно-блакитного або пурпурового кольору. 
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Використання об'єктива 100х при масляній імерсії дозволило відрізнити морулу 

анаплазм від токсичної зернистості лейкоцитів. Також застосовуються методи 

ІФА або ПЛР для підтвердження результатів. 

Виходячи із результатів наших досліджень, можна зробити наступні 

висновки щодо потенційних переваг застосування методу мікроскопії як 

скринінгового, у порівнянні з іншими методами діагностики (табл. 6.5) 

 

Таблиця 6.5 – Оцінка переваг методу мікроскопії для діагностики ГАЛ 

№ 

з/п 

Перелік критеріїв 

оцінки 

Коментар 

1. Можливість застосування 

у безсимптомному періоді 

захворювання 

доведено доцільність застосування для 

ранньої діагностики – до 7 днів з початку 

хвороби та його достатню інформативність 

– у період 7-14 днів; 

2. Достатня чутливість і 

низька специфічність 

порівняно з методом ІФА: 

чутливість методу мікроскопії – 75 %, 

специфічність – 71 % 

порівняно з методом ПЛР: 

чутливість методу мікроскопії – 92,0 %, 

специфічність – 25,3 %; 

3. Низька вартість 

дослідження і відсутні 

ризики для пацієнта 

ціна реактивів відповідає затратам при 

загальному аналізі крові, не потребує 

високовартісного спеціалізованого 

обладнання і закордонних тест-систем, 

провести дослідження можна в умовах 

лабораторії при окружній лікарні; 

проведення дослідження є безпечним для 

пацієнта і не спричиняє значного 

дискомфорту або негативних наслідків; 
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Продовження таблиці 6.5 

4. Можливі та доступні 

тести для підтвердження 

результату 

існують методи для подальшого 

підтвердження (ПЛР, ІФА) і розробки схеми 

ефективного лікування;  

5. Достатньо висока 

ймовірність діагностувати 

захворювання 

доцільно використовувати для обстеження 

«груп підвищеного ризику»; 

 

6. Мінімальний час 

проведення дослідження 

 

на приготування та перегляд мазка 

периферичної крові методом мікроскопії 

витрачають 60–90 хв у порівнянні з методом 

ІФА (3,5–4 год) та ПЛР (4,5–6 год), що 

винятково важливо для способів експрес-

діагностики. 

 

Резюме. 

Запропоновані етапи диференційної лабораторної діагностики кліщових 

мікст-інфекцій дають чітке розуміння доцільності та результативності 

застосування окремих методів діагностики та їх логічного поєднання у різні 

періоди захворювань на кліщові інфекції. Такий підхід знижує ризики гіпо- та 

гіпердіагностики, а, найголовніше, – дозволяє у повній мірі виявляти випадки 

мікст-інфекцій.  

При проведенні валідації методу мікроскопії мазка периферичної крові, 

пофарбованого за методом Романовського-Гімзи, встановлено доцільність його 

застосування на ранній стадії захворювання анаплазмозом на основі частішого 

(p<0,05) отримання позитивних результатів, виявлених у хворих у перші 7 днів 

захворювання (48,1±5,7) %. Також для даного методу підтверджена достатня 

повторюваність і відтворюваність результатів проведених досліджень. Метод 

виявлення морул методом мікроскопії мазків периферичної крові має ряд 

економічних переваг у порівнянні з ІФА та ПЛР, не вимагає спеціального 

обладнання та закордонних тест-систем, безпечний і доступний для пацієнта. 
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З врахуванням Рекомендацій робочої групи з вивчення Rickettsia, Coxiella, 

Anaplasma (Ehrlichia) і Bartonella (EVWOG) Європейського товариства з клінічної 

мікробіології та інфекційних хвороб та виявленої нами недостатньої 

специфічності методу мікроскопії (25,3 % порівняно з методом ПЛР та 71 % 

порівняно з методом ІФА), яка покращується при використанні двох об'єктивів 

40х та 100х при масляній імерсії та потребує підтвердження за допомогою ПЛР. 

Даний метод доцільно використовувати лише як додатковий з метою розширення 

спектру доступних діагностичних методів обстеження на ГАЛ в ранній стадії 

захворювання. 

Впровадження цього доступного методу в роботу (практику) лікувальних 

закладів та установ охорони здоров’я України для додаткового скринінгу 

сприятиме здійсненню повсюдної експрес-діагностики ГАЛ у первинній медичній 

мережі. Важливо, що цей метод може застосовуватись також для диференційної 

діагностики кліщових інфекцій на ендемічних територіях, у першу чергу, в 

умовах поєднаних природних осередків.  

 

 

Матеріали, що викладені у цьому розділі, відображені у публікаціях: [24, 25, 

254, 260-261]. 

 



 148 

РОЗДІЛ 7  

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

  

 

Протягом останніх десятиліть проблема природно-осередкових інфекцій, що 

передаються іксодовими кліщами, постійно привертає увагу інфекціоністів, 

епідеміологів і медичних працівників інших спеціальностей. Незважаючи на певні 

успіхи, досягнуті в боротьбі з цими інфекціями, виявлення циркуляції раніше 

невідомих етіологічних агентів бактерійного та рикетсійного походження 

(бабезіозів, астраханської плямистої лихоманки, моноцитарного ерліхіозу 

людини, гранулоцитарного анаплазмозу людини, інших) [21, 38, 220] та 

розширення ареалів вже відомих збудників (КВЕ, ЛБ) призвело і продовжує 

призводити до зростання захворюваності населення, а недостатній рівень 

профілактичних заходів значно підвищує ризик інфікування людей.   

Більшість цих нових та раніше невідомих для людини захворювань 

(emerging) слід розглядати не тільки як важливу медичну проблему, зумовлену 

різноманіттям клінічних проявів, тяжким перебігом, випадками хронізації та 

інвалідизації, але й як соціально-економічну (висока вартість лікування, витрати 

на обстеження і діагностику, т. ін.) і вимагає науково-обгрунтованої оцінки 

клініко-епідеміологічних особливостей цих інфекцій. У свою чергу, успішне 

вирішення цього завдання залежить від наявності даних з поширеності природних 

осередків окремих інфекцій, їх різновидів на конкретних територіях, рівня 

серологічного прошарку здорового населення для розуміння і пояснення 

закономірностей епідемічного процесу і факторів, що його визначають. 

Різноманіття клінічних проявів і відсутність патогномонічних симптомів 

створюють значні труднощі для діагностики, в т.ч. і диференційної, цих зоонозів. 

Тому вкрай важливим для лікарів-практиків є визначення найбільш 

інформативних клінічних критеріїв як моно-, так і поєднаних кліщових інфекцій.   

В Україні до початку наших досліджень основні зусилля науковців були 

скеровані на вирішення питань з проблем КВЕ і ЛБ [262, 263]. Неблагополучна 
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епідемічна ситуація з інших кліщових інфекцій та періодична реєстрація їх на 

суміжних територіях [83, 88-90, 92] обумовили проведення досліджень, 

спрямованих на розширення етіологічного спектру «кліщових» інфекцій для 

забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України. 

Пілотне обстеження сироваток крові пацієнтів з гострими гарячковими 

захворюваннями (сезонними гарячками) нез’ясованої етіології, проведене нами у 

2006-2007 рр. у семи (Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, 

Полтавській, Рівненській, Черкаській) областях, показало наявність 

серопозитивних щодо збудника ГАЛ хворих на всій обстеженій території [19], 

тобто на можливість широкого розповсюдження ГАЛ у нашій країні. Про 

поодинокі випадки захворювання людей на цю інфекцію епізодично повідомляли 

також у Харківській області [248]. 

Результати лабораторної верифікації спонукали до проведення комплексних 

досліджень з виявлення і оцінки епідеміологічних проявів інфекції в сучасний 

період, визначення ролі різних факторів в її передачі, клінічних проявів 

захворювання та диференційно-діагностичних ознак «нового» для України 

інфекційного захворювання – ГАЛ.  

Територією дослідження був обраний західний регіон України, де склалися 

всі біоценотичні передумови для існування осередків кліщових інфекцій: 

наявність м’якого вологого клімату, широкого розмаїття рослинного та 

тваринного світів. Такі умови є сприятливими для існування основних 

компонентів паразитарних систем кліщових інфекцій іксодових кліщів (Ixodidae) 

та дрібних ссавців (Rodentia, Insectivora). А розташування у різних ландшафтних 

зонах (лісовій або Українському Поліссі, Лісостепу та українських Карпатах) 

забезпечує постійний обмін фауни, сприяючи розповсюдженню природних 

осередків кліщових інфекцій. Ще однією підставою існування активних 

природних осередків ГАЛ у Львівській та Волинській областях слугує наявність 

відповідних переносників і резервуарних господарів, загального механізму з уже 

відомими в Україні патогенами, що передаються через присмоктування іксодових 

кліщів, та доведена наявність ГАЛ у сусідніх з Україною державах [83, 88-90, 92].  
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Враховучи основні показники, що формують зовнішні ризики інфікування 

населення, наші дослідження передусім були спрямовані на виявлення 

(«розвідку») природних осередків ГАЛ, вивчення умов їх існування та активності. 

Слід було оцінити фауну потенційних резервуарів і векторів анаплазм через 

призму можливого епідемічного значення їх окремих представників. Тому ми 

визначали показник чисельності, індекс домінування, сезонну активність 

(векторів), заселеність різних ландшафтних зон окремими видами кліщів і дрібних 

ссавців та їх природну зараженість патогенами.   

ГАЛ – типовий представник зоонозів, при яких резервуаром інфекції 

слугують різні види домашніх, синантропних і диких ссавців та копитні. Основну 

роль у циркуляції і збереженні збудників у природі при кліщових інфекціях 

відігріють дрібні ссавці (мікромамалії), а серед них – мишоподібні гризуни [48, 

52], забезпечуючи існування збудника як біологічного виду та харчування кліщів-

переносників. Оскільки резервуарна роль багатьох видів ссавців у природних 

осередках ГАЛ у східній Європі залишається практично невивченою, проведені 

нами дослідження становлять інтерес не тільки для конкретного регіону, але й для 

всієї України.  

При вивченні інфікованості збудником A. phagocytophilum дрібних ссавців, 

ДНК анаплазм виявлена у 43 ((9,3±1,3) %) ссавців практично всіх обстежених 

видів: від 3 ((6,1±1,1) %) у зоні українських Карпат до 28 ((12,6±2,2) %) у лісовій 

зоні. Результати досліджень показали, що рівень природної зараженості гризунів 

відповідає показникам для осередків кліщових інфекцій з високим (12,5 %) 

ступенем активності [48]. Аналогічно до даних, отриманих у Болгарії [136], Чехії 

[45, 140], Словаччині [60], Німеччині [46, 47], Швейцарії, Італії [55], Франції [65], 

нашими дослідженнями підтверджено епідемічне значення полівки польової та 

миші польової, мишака жовтогрудого, нориці рудої та мишака лісового як 

основних резервуарів анаплазм і участь у циркуляції збудника ГАЛ миші 

звичайної (Mus musculus). За результатами індикації специфічної ДНК, ці види 

характеризувалися максимальним рівнем природного зараження збудником ГАЛ: 

від 16,7 % у полівки польової до 30,9 % у миші польової. Крім описаних видів, 
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природна зараженість анаплазмами встановлена у мідиці звичайної (Sorex 

araneus) у лісовій – (3,7±1,3) % та лісостеповій – (8,3±2,0) % зонах. Слід 

зазначити, що до проведення цих досліджень у літературі не зустрічали згадок 

про природну зараженість цього виду комахоїдних (Insectivora). Тобто, перелік 

резервуарів A. phagocytophilum, відомих (описаних) у європейських країнах, 

вперше поповнився ще одним видом – мідицею звичайною.   

Отже, у двох областях західного регіону України паразитарні системи ГАЛ є 

полігостальними і містять, щонайменше, шість видів відомих у Європі 

мишоподібних гризунів та доповнюються залученням мідиці звичайної – 

представником родини комахоїдних. Значні показники чисельності мікромамалій 

та рівня їх зараженості збудником свідчать про високий епідемічний потенціал та 

інтенсивність епідемічного процесу, що є доказом ендемічності осередків ГАЛ і 

активної циркуляції в них A. phagocytophilum у регіоні. 

До зони з максимальним лоймопотенціалом осередків ГАЛ слід віднести, у 

першу чергу, лісову, в якій 10-20 % популяцій мишоподібних гризунів – основних 

резервуарів ГАЛ, містили ДНК анаплазм.  

За останні десятиліття у сусідніх з Україною країнах спостерігається зміна 

кордонів ареалів іксодових кліщів та описані факти заміщення популяцій одних 

видів екологічно близькими (конкурентними) [4, 88-90, 92, 101] внаслідок 

антропогенного впливу. Подібні процеси відбуваються на території західного 

регіону України, а саме, у Волинській та Львівській областях з аналогічною 

іксодофауною та структурою популяцій.  

Прямий доказ значення кліщів I. ricinus та D. reticulatus у формуванні та 

підтриманні природних осередків ГАЛ був отриманий при вивченні їх природної 

зараженості анаплазмами – найбільш демонстративного показника ендемічності 

природних осередків кліщових зоонозів.   

До 2009 року поодинокі факти виявлення анаплазм у кліщах I. ricinus були 

відомі лише для Харківської області України [248]. Наші дослідження вперше 

показали, що у західному регіоні від (1,44±0,21) % у зоні українських Карпат до 

(4,75±0,46) % (максимально до (12,0±0,64) % у лісовій зоні) кліщів I. ricinus 
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містили ДНК анаплазм. Отримані показники є подібними до даних, одержаних в 

активних природних осередках ГАЛ у більшості країн Європи, у тому числі в 

межуючих з Україною – Польщі, Білорусії, Росії та у 5 разів перевищують 

показник в Угорщині [11, 22, 61, 83-93, 129]. 

Вперше в Україні встановлена природна зараженість збудником ГАЛ кліщів  

D. reticulatus, яка становила від (0,62±0,2) % до (2,23±0,6) %. Одночасно цей факт 

довів наявність у лісовій, лісостеповій зонах та зоні українських Карпат 

полівекторних (бінарних) природних осередків ГАЛ з двома видами кліщів-

переносників.   

У Львівській області природна зараженість кліщів збудником ГАЛ була 

встановлена на територіях, ендемічних за ЛБ (Жовківському, Радехівському, 

Яворівському районах та м. Червоноград (лісова зона), Городоцькому, 

Жидачівському, Золочівському та Перемишлянському районах (лісостепова зона), 

у Стрийському районі (українські Карпати) та КВЕ (у Городоцькому районі), що 

засвідчило існування у західному регіоні територіально поєднаних природних 

осередків трьох кліщових інфекцій – ГАЛ, ЛБ та КВЕ. 

Вперше в Україні виявлено існування популяційно поєднаних осередків 

двох і трьох кліщових інфекцій: ГАЛ, ЛБ і КВЕ з одним видом переносника. 

Дослідження кліщів I. ricinus та D. reticulatus одночасно на зараженість 

збудниками ГАЛ, ЛБ і КВЕ виявили наявність кількох патогенів у (12,8±0,7) % з 

обстежених пулів, з них у (16,0±1,0) % для I. ricinus та (8,1±0,9) % – D. reticulatus. 

Поєднане зараження кліщів I. ricinus становило: (14,4±1,0) % збудниками ГАЛ і 

ЛБ, (0,8±0,3) % ГАЛ та КВЕ, (0,8±0,3) % ГАЛ, ЛБ і КВЕ. У кліщів D. reticulatus 

одночасна наявність збудників ГАЛ і ЛБ встановлена у (5,8 ±0,8) % та ГАЛ, ЛБ і 

КВЕ – у (1,1±0,4) % відповідно. Отримані дані збігались із показниками в інших 

країнах [98, 130-132, 134-136]: випадки одночасного інфікування кліщів I. ricinus 

збудниками двох (ГАЛ-ЛБ) інфекцій в Європі описані з 2000-их років у Франції 

[76], Італії [86, 87], Німеччині, Нідерландах, Словаччині [60], Швейцарії, Польщі 

(від 2 % до 11 %), Болгарії (13 %) [136]. Інфікування кліщів трьома збудниками 

зустрічається значно рідше – в межах 1 % для територій, ендемічних для 
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кліщових інфекцій. Наявність популяційно поєднаних осередків, у яких один 

переносник може містити збудники двох і, навіть, трьох кліщових інфекцій, 

обумовлюють можливість одночасного інфікування ними населення і розвитку 

захворювання на мікст-інфекції ГАЛ-ЛБ та ГАЛ-ЛБ-КВЕ. 

На підставі вивчення індексу домінування та показників спонтанної 

зараженості при індикації ДНК A. phagocytophilum визначено основні складові 

паразитарних систем ГАЛ – епідемічно значимі види дрібних ссавців (резервуари) 

та іксодових кліщів (переносники). Залежно від ландшафтно-географічних зон 

вони включають 2-5 видів мишоподібних гризунів – полівка польова, миша 

польова, мишак жовтогрудий, нориця руда та мишак лісовий та 2 види іксодових 

кліщів – I. ricinus та D. reticulatus. 

Важливим показником епідемічного процесу для оцінки ризику виникнення 

хвороби є рівень серологічного прошарку сукупного населення відносно                  

A. рhagocytophillum. Всього за період 2007-2014 рр. у 28 з 36 районів Волинської 

та Львівської областей протестовано методом ІФА сироватки крові 1084 осіб, які 

постійно проживають на обстежених територіях не менше 5 років. Результати 

засвідчили, що, у середньому, кожен десятий дорослий – (11,2±1,0) % мав 

антитіла до збудника ГАЛ. Вищий рівень серологічного прошарку у населення до 

збудника ГАЛ встановлений для лісової зони: (13,0±1,4) % порівняно з зоною 

українських Карпат – (6,7±1,9) %(p<0,05).   

Середній рівень серологічного прошарку населення щодо збудника ГАЛ 

відповідає показнику (10,0 %), що характеризує території з високою активністю 

збудників кліщових інфекцій, і був у три рази більшим, ніж показник 

серопозитивності до вірусу КВЕ, (3,6±0,8) %.   

Таким чином, вперше проведені на території Львівської та Волинської 

областей серологічні дослідження сукупного (практично здорового) населення 

стали ще одним доказом ендемічності та активності природних осередків ГАЛ у 

регіоні.  
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Вище описані дослідження були проведенні, щоб оцінити можливість 

інфікування населення збудником ГАЛ, визначити захворюваність і розробити 

підходи до диференційної діагностики кліщових інфекцій.  

У період 2007-2014 рр. у Львівській та Волинській областях методом ІФА 

було досліджено сироватки крові 498 хворих – жителів 10 міст та 15 

адміністративних районів – з підозрою або діагнозами, що не виключали ГАЛ. 

Серед обстежених було 114 осіб з діагнозом «гарячка нез’ясованої етіології» та 

240 з присмоктуванням кліща в анамнезі. 

Антитіла до A. phagocytophilum у діагностичних титрах (1:100-1:3200) 

виявлено у пацієнтів на всіх обстежених адміністративних територіях, 

усередньому у (12,0±1,5) % випадків, що підтверджує широке розповсюдження 

ГАЛ у Львівській та Волинській областях. У порівнянні з Тернопільською 

областю, де збудник анаплазмозу при скринінговому обстеженні виявлено у 7,1 % 

пацієнтів різних лікарень м. Тернополя [5]. На другому етапі підтвердження 

діагнозу для визначення ДНК збудника ГАЛ у крові використовували 

діагностичні тест-системи «Ампли-ГАЧ» виробництва ООО «Омникс» (Санкт-

Петербург, РФ).  

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 %) [5, 8, 20, 43, 165], у структурі пацієнтів із 

сезонними гарячками нез'ясованої етіології – (35,1±4,5) %, що відповідає другому 

після ЛБ місцю та зосереджує увагу на важливому значенні анаплазмозу в 

регіональній інфекційній патології. Адже, гіпотетично, у кожного дев’ятого 

жителя регіону, що зазнав присмоктування кліщів, є ризик захворіти на ГАЛ, а 

третина сезонних гарячкових хворих з ймовірними випадками ГАЛ, етіологічно 

не розшифровується і перебігає під іншими діагнозами, здебільшого «Лайм-

бореліоз», «Лептоспіроз», «ГРВІ», «Дерматит» та «Артрит» без отримання 

відповідного лікування. 
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Для виявлення епідеміологічних особливостей ГАЛ та визначення території, 

групи і часу ризику інфікування проведено аналіз 60 лабораторно підтверджених 

випадків ГАЛ. 

Встановлено, що у Львівській та Волинській областях тривалість 

епідемічного сезону для ГАЛ із врахуванням інкубаційного періоду хвороби (3-30 

діб), що відповідає періоду масової активності кліщів-переносників (з кінця 

березня по жовтень). Випадки ГАЛ було виявлено з квітня по листопад з 

максимальними показниками у липні (33,8 %).  

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 – у 6 

випадках (14,6 %) та у 5 випадках (12,2 %) відповідно, так і на території самих 

міст у місцях відпочинку в скверах, парках, лісосмугах, на шкільних стадіонах – у 

8 випадках (19,5 %). Ймовірно міські жителі частіше звертаються за медичною 

допомогою, внаслідок цього співвідношення захворілих на ГАЛ серед міського та 

сільського населення становило 2:1, причому значну частку серед хворих склали 

жителі мм. Луцьк (16,7 %), Ратне (5 %), Броди (2,5 %), Трускавець (2,5 %) і, 

особливо, Львів  (30 %). Тобто, у двох областях західного регіону України, як і в 

багатьох країнах Європи [76, 110, 176, 220], сформувалися і існують міські 

осередки ГАЛ, які, незважаючи на свою вторинність, є не менш активними, ніж 

природні. Значним контингентом ризику були міські жителі, що узгоджується з 

даними дослідників в інших країнах [109, 112, 264, 265]. 

Крім того, встановлено, що за останні роки виробнича діяльність у 

природних осередках втратила провідне значення серед соціальних факторів, які 

сприяють зараженню кліщовими інфекціями. Захворювання частіше виникає при 

роботі на дачних ділянках, відпочинку у зелених зонах та при побутовому 

відвідуванні лісу. Висока частота зараження людей на територіях населених 

пунктів вимагає перегляду тактики проведення профілактичних і 

протиепідемічних заходів.  
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Діагностичну цінність мають визначені у двох західних областях України 

особливості ГАЛ.   

Інфікування анаплазмами, яке передувало ймовірному захворюванню, 

найчастіше відбувалося на територіях з інтенсивною циркуляцією збудників ЛБ. 

У зв’язку з цим ми не виключали можливості мікст-інфікування населення 

одночасно бореліями та анаплазмами. Результати серологічного обстеження 

хворих не тільки підтвердили, але й перевершили наші припущення: з 

моноінфекцією ГАЛ було виявлено 30 осіб – (50±6,5) %, решту склали особи з 

ГАЛ-ЛБ – 28 ((46,7±6,4) %) та поодинокі (3,3±0,7) %) пацієнти з антитілами до 

збудників ГАЛ та КВЕ. Отримані результати підтверджують необхідність 

обов’язкової лабораторної диференційної діагностики захворювань в осіб з 

присмоктуванням кліща в анамнезі.   

Серед пацієнтів з мікст-інфекцією ГАЛ-ЛБ мігруюча еритема належала до 

найчастіших проявів і спостерігалась у 21 (75,0 %) хворих.  

Основну частину – 40 (66,7 %) хворих склали пацієнти від 31 до 60 років, їх 

середній вік (45,7±0,3) років. Серед пацієнтів з моноінфекцією ГАЛ переважали 

особи активного працездатного віку, 31-50 років – 17 (56,7 %). При мікст-інфекції 

ГАЛ-ЛБ левову частку складали особи працездатного віку, 31-60 років, проте 

майже половина (42,9 %) виявлених випадків належала до вікової групи 51-60 

років. І відповідно 7 (25,0 %) пацієнтів мали від 31 до 50 років. Тобто, на відміну 

від КВЕ, але подібно до ЛБ, групою ризику при ГАЛ виявились особи активного 

працездатного віку.  

Розподіл пацієнтів з ГАЛ за статтю показав, що частка чоловіків (31 (51,7 

%)) незначно перевищувала кількість жінок – 29 (48,3 %). Аналізуючи цю ознаку 

по групах встановлено, що при моноінфекції ГАЛ переважають чоловіки – 20 

(66,7 %) та 10 (33,3 %) становлять жінки, що відповідає даним літератури [4, 43]. 

При мікст-інфекції ГАЛ-ЛБ співвідношення між особами чоловічої і жіночої 

статті – 39,3 % та 60,7 % відповідно, як при Лайм-бореліозі [110, 115, 118]. 

На відміну від США [1, 110, 112, 264], де захворювання перебігає важко і 

супроводжується летальністю у 7-10 %, при аналізі клінічних даних випадків ГАЛ 
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описано перебіг захворювання у Європі: виявлені випадки середньої тяжкості – 51 

(85,0 %) та легкі 9 (15,0 %) форми. Проте значна частка хворих із середньотяжкою 

формою ГАЛ серед цих випадків свідчить про серйозність проблеми для охорони 

здоров’я України. 

Наступним етапом нашої роботи було з'ясування особливості клінічних 

проявів при моноінфекції ГАЛ та мікст-інфекції ГАЛ-ЛБ у хворих Львівської та 

Волинської областей. Відмінності клінічних форм необхідно враховувати для 

раннього виявлення хвороби та планування лікувально-профілактичної роботи.  

При аналізі клінічних проявів моноінфекції ГАЛ отримано такі 

характеристики. Гарячковий період тривав від 3 до 10 днів, в середньому 

(3,9±0,29) дня, що відповідає даним літератури, де описано, що можлива 

тривалість періоду гарячки в більшості хворих складає від 2 до 10 днів (в 

середньому (3,4±1,2) дня) [119], проте може коливатися від 5 до 11 днів і в 

середньому тривати (7,44±0,75) дня [182]. Також слід враховувати дані про 

тривалість гарячкових проявів від декількох днів до декількох тижнів (у 

середньому 11 днів) [1-5, 43, 264].  

У 2 (6,7 %) хворих виявлено блідо-рожевий дрібноплямистий висип на 

тулубі і кінцівках, який не супроводжувався жодними суб'єктивними відчуттями 

болю чи свербіння. Слід зазначити, що висип належить до типових і важливих 

проявів [5, 9, 179-182], який, за даними різних авторів, спосторегіається з 

частотою від 1 % [181] до 16 % [264, 9].  

Зміни з боку печінки при ГАЛ, відповідно до даних літератури [2, 4, 179-

182], належать до одних з найважливіших проявів та були виявлені у 83-85,1 % 

хворих. Серед пацієнтів з моноінфекцією ГАЛ ураження печінки відмічалися у 15 

(50 %) 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 – на 1-2 см виступала з-під реберної дуги. 

Гіпербілірубінемія виявлена у 11 ((36,7±8,8) %) хворих, тоді як у групі порівняння 

– лише у (2±0,9) % (p<0,001). При цьому найвищий рівень загального білірубіну 

крові у хворого на ГАЛ становив 48,73 мкмоль/л. Встановлено аналогічну 
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залежність при дослідженні активності АлАТ – у 11 хворих ((36,7±8,8) %) 

виявлена гіперферментемія на відміну від (2±0,9) % у групі порівняння (p<0,01). 

Активність АлАТ було помірною з найвищим рівнем 2,4 ммоль/год х л в одного 

хворого з ГАЛ. Підвищення активності лужної фосфатази та показника тимолової 

проби встановлено у 10 – (33,3±8,7) % пацієнтів, тоді як у групі порівняння – 

лише у (2±0,9) % (p<0,001). Найвища активність лужної фосфатази сягала 2,5 

мккат/л, та 4,1 ОД для тимолової проби у хворих з ГАЛ відповідно. Отримані дані 

відповідають результатам закордонних дослідників [179, 180]. 

Ще одним важливим проявом 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 у 5 пацієнтів – 

(16,7±6,8) % при моноінфекції, тоді як у групі порівняння – лише у (2±0,9) % 

(p<0,01). У 3 ((10,0±5,5) %) пацієнтів у сечі визначено білок, а у 10 ((33,3±8,6) %) 

– епітеліальні клітини у кількості більше 10 в полі зору, що перевищує нормальні 

показники. Отримані результати дещо нижчі у порівнянні з даними інших авторів 

про те, що нефропатія в їх пацієнтів з ГАЛ перебігала з підвищеним рівнем 

сечовини (до 11,2 ммоль/л) та креатиніну (до 144 мкмоль/л), змінами у 

лабораторних показниках загального аналізу сечі – гіпоізостенурія (до 1004), 

протеїнурія (до 2,150 г/л), лейкоцитурія та еритроцитурія [2, 4, 179-182]. Функція 

нирок відновилася після призначення антибіотикотерапії.  

Специфічну дію A. phagocytophilum на клітини крові підтверджують зміни у 

лейкоцитарній формулі у всіх пацієнтів з ГАЛ. Найчастіше у загальному аналізі 

крові було виявлено лейкопенію – у (70,0±8,4) % та лімфопенію – у (60,0±8,8) % 

хворих. Суттєво рідше знайдено лейкоцитоз, лише у (13,3±6,2) %, хворих та 

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

Враховуючи патогенез хвороби і розмноження збудника у нейтрофільних 

лейкоцитах людини, на початку захворювання у пацієнтів прослідковувалася 

тенденція до зниження числа лейкоцитів за рахунок зрілих нейтрофілів, 

абсолютна кількість яких у загальному не перевищує 2х109 /л [9, 180].  



 159 

Зменшення кількості зрілих нейтрофілів спостерігалося до кінця першого 

тижня хвороби (на 6-ий день), що, ймовірно, відбувається за рахунок руйнування 

клітин крові при розмноженні анаплазм. Сегментоядерних гранулоцитів було 

(43,17±1,03) % (р<0,001, оцінка за допомогою критерію Манн-Вітні). При цьому 

число паличкоядерних гранулоцитів зросло до (19,88±0,83) % (р<0,001) та 

досягало свого максимального рівня (до 27 %), а також нормалізувалося число 

лімфоцитів – (21,17±0,52) % (р<0,001). Підвищення ШОЕ зберігалося довше, 

через тиждень вона все ще залишалася на рівні (20±2,92) мм/год.  

Співставлення вказаних змін з даними інших дослідників [179-182] показало 

певні особливості в Львівській та Волинській областях. До відмінних рис у наших 

дослідженнях належить вищий відсоток лейкопенії (70,0 %), ніж у Європі (47 %), 

та змін функції нирок (43,3 %), ніж у Росії (29,8 %), а також нижчу частоту 

ураження серця (13,3 %), ніж у Росії (25,2 %) [172, 173].  

Оскільки нами виявлено значну частку мікст-інфекцій, що підтверджується 

існуванням поєднаних осередків ГАЛ-ЛБ, у зв'язку з інфікуванням кліщів 

збудниками двох (рідко трьох) інфекцій, то наступне завдання полягало в тому, 

щоб визначити клінічні прояви у хворих поєднання цих інфекцій. Серед 28 

((46,7±6,4) %) випадків мікст-інфекції у 21 ((35,0±6,1) %) з них діагностовано 

ГАЛ із ЛБ у стадії локалізованої інфекції та у 7 ((11,7±4,1) %) – з ЛБ у 

дисемінованій стадії.  

Найчастішим проявом з мікст-інфекції ГАЛ-ЛБ у стадії локалізованої 

інфекції була МЕ, яку була виявлено у 18 (85,7 %) хворих. Її діаметр усередньому 

становив 19,3 см та коливався від 7 до 34 см. Еритема виникла на місці 

присмоктування кліща, переважно на нижніх кінцівках – у 10 з 18 хворих, що 

становило 55,6 %. Еритему виявляли в ділянці підколінної ямки у 5 (27,8 %) 

хворих, на стегні – у 3 (16,6 %), на гомілці та стопі – відповідно у 1 (5,6 %) 

хворого. У ділянці живота еритема виникла у 4 (22,2 %) хворих, на грудях – у 3 

(16,6 %) пацієнтів. На відчуття свербіння, яке супроводжувало еритему, 

скаржились 11 (61,1 %) хворих та на незначний локальний біль з поколюванням – 

4 (22,2 %) хворих. У більшості пацієнтів – (61,1 %) МЕ була кільцевидною. 
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У 13 (61,9 %) пацієнтів хвороба починалась із появи еритеми, у 6 (28,6 %) – 

з проявів інтоксикаційного синдрому на 4-6-ий день захворювання. 

Субфебрилітет з'явився на початку хвороби у 5 (23,8 %) хворих, після чого на 2-4-

ий день приєдналась еритема.  

МЕ спостерігалася лише у пацієнтів з мікст-інфекцією ГАЛ-ЛБ. Отримані 

нами клінічні дані щодо перебігу мікст-інфекції ГАЛ із ЛБ у стадії локалізованої 

інфекції збігалися з результатами досліджень ряду зарубіжних авторів щодо 

високої частки МЕ, характерної для ЛБ [180, 181].  

Наступним за частотою проявом ГАЛ з ЛБ у локалізованій стадії на початку 

хвороби і в подальшому був інтоксикаційний синдром. Останній було виявлено у 

13 (61,9 %) пацієнтів, проте гострий початок захворювання з раптовим підйомом 

температури тіла до фебрильного рівня (+38° С і >) спостерігався лише у 6      

(28,6 %) пацієнтів, що утричі нижче, ніж при моноінфекції ГАЛ (p<0,05). Гарячка 

у хворих утримувалась не довше 3-5 днів. У 8 (38,1 %) пацієнтів із ГАЛ-ЛБ 

гарячки не було, що втричі (p<0,05) перевищує аналогічні показники при 

моноінфекції ГАЛ. Отримані дані відповідають даним літератури [153, 180, 196]. 

Особливої уваги заслуговує вивчення клінічних ознак уражень печінки. За 

даними російських авторів, збільшення печінки встановлено у 33-63,6 % хворих 

при мікст-формах ГАЛ-ЛБ [153, 182]. Ми ж спостерігали її збільшення лише у  

(33,3±5,5) % хворих. Підвищення рівня білірубіну у сироватці крові 

спостерігалось лише в поодиноких хворих і за нашими даними, і за даними 

літератури. Як і зростання активності АлАТ встановлено нами у (9,5±5,5) % 

хворих, на противагу 22,2-41,5 % за даними інших авторів [153, 180, 196].  

Порушення сечовидільної системи із підвищенням рівня сечовини та 

креатиніну у крові при поєднаній інфекції ГАЛ-ЛБ не виявлено ні у наших 

пацієнтів, ні за даними іноземних дослідників [180, 196]. Проте спостерігалися 

зміни в загальному аналізі сечі (гіпоізостенурія до 1,004, протеїнурія до 0,195 г/л, 

лейкоцитурія та еритроцирурія). 

Ураження нервової системи по типу загальномозкового синдрому виявлено 

у (23,8±8,0) % пацієнтів з ГАЛ-ЛБ у локалізованій стадії, порівняно з 
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літературними даними – від 3,9 до 24,4 % [153, 180, 196]. У (19,0±7,4) % наших 

пацієнтів в порівнянні з 26,6 % пацієнтів, описаних у літературі [153], відмічено 

ураження периферичної нервової системи. Полінейропатії кінцівок із сенсорними 

розладами по поліневритичному типу у вигляді парестезії свідчили, на нашу 

думку, про нейробореліоз (НБ). 

Зміни у гемограмі, такі як лейкопенія, зрушення лейкоцитарної формули 

вліво та лейкоцитоз, при ГАЛ-ЛБ спостерігалися у (19,0±7,4), (47,6±9,4) та 

(47,6±9,4) % хворих відповідно. На відміну від даних літератури [153, 180, 196], 

де лейкопенію виявляли у 13,3 – 51,9 % пацієнтів, а лейкоцитоз у 3,9 % пацієнтів. 

Легку анемію зі зниженням кількості еритроцитів до 3,0 х 1012/л і рівня 

гемоглобіну до 100 г/л встановлена нами у 6,7 % хворих, за даними літератури 

вона досягає 20 % [153, 180].  

Серед випадків ГАЛ-ЛБ у локалізованій стадії спостерігався менш 

виражений інтоксикаційний синдром, переважали симптоми ЛБ – висока частота 

МЕ. На нашу думку, легший перебіг поєднаної інфекції ГАЛ і ЛБ у локалізованій 

стадії можна пояснити ранньою появою еритеми і, відповідно, звернення за 

медичною допомогою та призначенням етіотропного лікування (доксицикліну), 

який є препаратом вибору для лікування ГАЛ.  

Мікст-інфекція ГАЛ з ЛБ у стадії дисемінації перебігала набагато важче – на 

перший план виходили ураження нервової системи у вигляді загальномозкової 

симптоматики (помірний біль голови, запаморочення, парестезії та тремор 

верхніх кінцівок), також діагностували відносну брадикардію, відчуття 

серцебиття, прояви фарингіту, бронхіту, артрити та синовіїти, ураження печінки. 

Ці клінічні результати загалом співпадають з даними досліджень зарубіжних 

авторів [1-4, 118, 147, 153, 154, 180, 196, 264]. 

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

характерні для ГАЛ (підвищення температури тіла, збільшення печінки, 

посилення легеневого рисунку, підвищення рівня печінкових ферментів), та в 

меншій мірі вказували на КВЕ (горизонтальний ністагм, позитивна пальценосова 

проба, нестійкість у позі Ромберга). 
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Тобто 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. На 

ендемічних за КВЕ та ЛБ територіях особливо важливою є діагностика цих 

поєднаних інфекцій [266-268], у клінічній картині яких не завжди присутні ознаки 

обох захворювань. У пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками мікст-

інфікування, за результатами аналізу медичних карт стаціонарного хворого, 

перебіг захворювання залежав від виду мікст-інфекції (ГАЛ-ЛБ локалізована / 

дисемінована чи ГАЛ-КВЕ), відрізнявся ступенем та тривалістю 

загальноінфекційного синдрому та можливими ураженнями ЦНС.  

Дані, отримані при аналізі клінічної картини лабораторно підтверджених 

випадків ГАЛ у Львівській та Волинській областях, можуть слугувати першою 

сходинкою у вивченні цього «нового» інфекційного захворювання для нашої 

країни. Узагальнення щодо клінічних проявів ГАЛ та визначені епідеміологічні 

особливості даної хвороби, на нашу думку, мають не тільки наукову, але й 

практичну цінність. Вони інформують практичних лікарів різних спеціальностей 

(інфекціоністів, дерматологів, сімейних лікарів, педіатрів та ін.) про існування 

такого захворювання, можливий спектр клінічних проявів, що підвищить їх 

насторогу. Інформація про необхідність обов’язкового лабораторного обстеження 

осіб з присмоктуванням кліща в анамнезі на ряд “кліщових” (передусім ЛБ, КВЕ 

та ГАЛ) захворювань сприятиме своєчасній та ефективнішій діагностиці та 

лікуванню ГАЛ. 

Оскільки ГАЛ все ще належить до маловивчених хвороб, актуальним 

завданням є розробка моделі ймовірного діагнозу цього захворювання на основі 

клініко-лабораторних характеристик. 

За методом логістичної регресії, із сукупності факторів, які були досліджені 

у ході виконання роботи, виокремлено вісім чинників – факт присмоктування 

кліща в анамнезі, підвищення температури тіла, прояви фарингіту, зміни на 

рентгенограмі органів грудної клітки, підвищення рівня білірубіну та активності 

АлАТ у сироватці крові, та, враховуючи, що частка мікст-інфекцій ГАЛ-ЛБ 
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досягала 50 %, – наявність МЕ та ЛБ, що в поєднанні мають вплив на ризик 

виникнення ГАЛ. Ймовірність діагнозу ГАЛ при сукупній дії усіх зазначених 

чинників склала 95,7 %. Ймовірність діагнозу ГАЛ зростає до 97,2 % при 

фебрильній температурі у хворого.  

Були розглянуті усі можливі варіанти прогнозу ймовірного діагнозу ГАЛ за 

відсутності одного з чинників, проте сукупність інших семи вище перерахованих 

ознак зберігалася. Найвища ймовірність діагнозу ГАЛ (99,8 %) є за відсутності 

еритеми у хворого, що перевищує ймовірність при дії усіх восьми чинників (95,7 

%), які включали МЕ. Це ще раз підтверджує, що МЕ є патогномонічною ознакою 

ЛБ. Водночас найнижча ймовірність діагнозу ГАЛ – 45,9 %, якщо хворий 

заперечував факт присмоктування кліща в анамнезі.  

Також доцільним, на нашу думку, було розрахувати варіанти впливу шести 

факторів за умови відсутності лабораторно підтвердженого ЛБ та ще одного з 

перелічених факторів. У випадку відсутності лабораторно підтвердженого ЛБ та 

мігруючої еритеми, ймовірність підтвердити діагноз ГАЛ становить 99,0 %. Якщо 

відсутній факт присмоктування кліща в анамнезі та немає лабораторного 

підтвердження ЛБ, ймовірність діагнозу ГАЛ різко знижується до 10,2 %.  Ці дві 

ознаки (перша безпосередньо, а друга опосередковано) вказують на можливість 

виникнення трансмісивного зоонозу. 

У випадку відсутності мігруючої еритеми та даних про присмоктування 

кліща, ймовірність діагнозу ГАЛ досягає 92,1 %, що пояснюється вищою 

можливістю виникнення моноінфекції ГАЛ або поєднання ГАЛ з безеритемними 

формами ЛБ. Малоймовірний діагноз – 9,3 % буде при відсутності факту 

присмоктування кліща в анамнезі та ознак фарингіту, що підкреслює важливість 

ретельного збирання анамнезу. 

Якщо у хворого присутні лише МЕ, підвищення температури тіла та 

лабораторно підтверджений ЛБ, тобто врахований вплив трьох факторів із 

обговорюваної сукупності, але відсутні прояви більш характерні для ГАЛ (ознаки 

фарингіту, зміни на рентгенограмі органів грудної клітки, підвищення рівнів 
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білірубіну та АлАТ за умови присмоктування кліща в анамнезі), то ймовірність 

діагнозу ГАЛ становитиме лише 6,8 %, тобто заперечується. 

Враховуючи досвід закордоних вчених [267, 268], на основі розробленої 

багатофакторної моделі було проведено розрахунки важливості клініко-

лабораторних проявів ГАЛ та їх поєднання, а також встановлено об'єктивні 

критерії для постановки діагнозу. На основі рекомендацій ВООЗ, запропоновано 

триступеневий стандарт визначення випадку ГАЛ відповідно до встановлених 

критеріїв. Триступенева діагностика дозволяє запідозрити ГАЛ і поставити 

попередній діагноз, завдяки чому можна скоротити об'єм лабораторних 

досліджень, швидше призначити адекватне лікування й тим сприяти одужанню 

пацієнта. 

1. Підозрілий випадок ГАЛ виставляється тоді, коли ймовірність діагнозу 

на основі проведених нами розрахунків становить менше 90 %. До них віднесли: 

✓ Сім чинників, за винятком підвищення концентрації білірубіну в сироватці 

крові – 86,5 %; 

✓ Сім чинників, за винятком лабораторно підтвердженого ЛБ – 82,0 %; 

✓ Сім чинників, за винятком присмоктування кліща в анамнезі – 45,9 %; 

✓ Шість чинників,за винятком лабораторно підтвердженого ЛБ і підвищення 

температури – 75,3 %; 

✓ Шість чинників, за винятком лабораторно підтвердженого ЛБ і підвищення 

концентрації білірубіну в сироватці крові – 57,0 %; 

✓ Шість чинників, за винятком присмоктування кліща в анамнезі та 

підвищення температури – 25,9 %; 

✓ Шість чинників, за винятком присмоктування кліща в анамнезі та 

підвищення активності АлАТ в сироватці крові – 22,0%; 

✓ Шість чинників, за винятком присмоктування кліща в анамнезі та 

підвищення концентрації білірубіну в сироватці крові – 13,8%. 

2. Ймовірний випадок – коли вірогідність діагнозу на основі проведених 

нами розрахунків становить вище 90 %. До них віднесли: 

✓ Сукупність усіх восьми чинників – 95,7 %; 
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✓ Вісім чинників при фебрильній температурі – 97,2 %; 

✓ Сім чинників, за винятком наявності МЕ – 99,8 %; 

✓ Сім чинників, за винятком підвищення температури тіла – 93,4 %; 

✓ Сім чинників, за винятком підвищення активності АлАТ в сироватці крові –     

91,9 %; 

✓ Шість чинників, за винятком присмоктування кліща в анамнезі та наявності МЕ 

– 92,1 %. 

3. Підтверджений випадок – до ознак, характерних для ймовірного 

випадку, обов'язково додається лабораторне підтвердження: (1) серологічні 

ознаки – чотирикратне наростання титру антитіл (Ig M, Ig G) до                             

A. phagocytophilum у парних сироватках крові в РНІФ або ІФА (перша сироватка 

крові відібрана у перший тиждень захворювання, друга – через 2-4 тижні); (2) 

виявлення ДНК A. phagocytophilum у крові методом ПЛР; (3) виявлення антигену 

A. phagocytophilum у зразках тканин, взятих при біопсії/розтині доступними 

методами; або (4) виділення збудника A. phagocytophilum з клінічного матеріалу 

на культурі клітин. 

Також було вирішено створити алгоритм проведення диференційної 

діагностики природно-осередкових трансмісивних інфекційних хвороб.  

Методами вибору при діагностиці кліщових інфекційних хвороб у ранній 

період (1-3-ій дні після присмоктування кліща, до появи ознак хвороби) є: ПЛР 

(для всіх інфекцій), ІФА (КВЕ), у пізній період – ПЛР (до 21-го дня хвороби), ІФА 

(КВЕ, ЛБ, ГАЛ), мікроскопія мазків крові на 3-7 дні (при ГАЛ). Для отримання 

максимального діагностичного ефекту слід логічно комбінувати різні методи або 

використовувати рекомендований двоступеневий діагностичний підхід. 

За Рекомендаціями робочої групи з вивчення Rickettsia, Coxiella, Anaplasma 

(Ehrlichia) і Bartonella (EVWOG) Європейського товариства з клінічної 

мікробіології та інфекційних хвороб, лабораторна діагностика ГАЛ здійснюється 

з використанням методів ПЛР та ІФА [198-203]. Однак на ранньому етапі 

захворювання метод ІФА має певні обмеження, його рекомендують застосовувати 

з 2-4-го тижня захворювання, коли наростають діагностичні титри антитіл до 
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збудника. Недоліком застосування методу ПЛР умовно можна вважати високу 

вартість проведення дослідження, необхідність високо вартісного обладнання та 

кваліфікованого персоналу для проведення обстеження [210]. Тому особливу 

увагу привертає порівняльне вивчення доступного методу мікроскопії, який дає 

змогу виявляти збудника (скупчення анаплазм – морулу) у мазках периферичної 

крові, пофарбованих за методом Романовського-Гімзи [211].  

Практична оцінка застосування методу мікроскопії у 2011-2014 рр. серед 

хворих з підозрою на кліщові інфекції з інфекційних стаціонарів Львівської (200) 

та Волинської (35) областей засвідчила можливості його використання для 

ранньої діагностики ГАЛ – у перші 7-14 днів після інфікування. Морули анаплазм 

виявлено у (38,3±3,2) % обстежених мазків, що узгоджується з даними 

аналогічних досліджень на ГАЛ у дослідників з інших регіонів Європи [79, 81, 

220]. При перегляді мазка периферичної крові з об'єктивом 40х в нейтрофілах у 

вигляді включень виявляли морули анаплазм темно-блакитного або пурпурового 

кольору. Використання об'єктива 100х при масляній імерсії дозволило відрізнити 

морулу анаплазм від токсичної зернистості лейкоцитів.  

Співставне вивчення вказаного способу діагностики ГАЛ на ранньому етапі 

захворювання з іншими лабораторними методами (ПЛР та ІФА) показало, що у 

порівнянні з методом ІФА чутливість методу мікроскопії складає 75 %, 

специфічність – 71 %, у порівнянні з методом ПЛР – 92,0 % та 25,3 % відповідно. 

Доведена можливість застосування у безсимптомному періоді 

захворювання, низька вартість дослідження, практично відсутні ризики для 

пацієнта та мінімальний час для проведення дослідження (60–90 хв) порівняно з 

методом ІФА (3,5–4 год) та ПЛР (4,5–6 год) є винятково важливими для експрес-

діагностики ГАЛ та своєчасного призначення відповідної терапії [228]. Проте, 

враховуючи Рекомендацій робочої групи з вивчення Rickettsia, Coxiella, 

Anaplasma (Ehrlichia) і Bartonella (EVWOG) Європейського товариства з клінічної 

мікробіології та інфекційних хвороб та виявлену нами недостатню специфічність 

методу мікроскопії (25,3 % порівняно з ПЛР та 71 % – порівняно з ІФА), даний 

метод доцільно використовувати лише як додатковий для розширення спектру 
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доступних діагностичних методів обстеження на ГАЛ на ранній стадії 

захворювання. 

Основний підсумок виконаної роботи полягає у виявленні на території 

Львівської та Волинської областей ГАЛ, підтвердженні значної частоти ГАЛ у 

структурі гарячкових захворювань сезон активності кліщів і кліщових інфекцій. 

Встановлений високий рівень лабораторно виявлених поєднаних форм ГАЛ з 

іншими кліщовими інфекціями, складність розпізнання клінічних проявів як 

моно-, так і мікст-захворювань, докази існування активних природних осередків 

ГАЛ з високим ризиком інфікування на території двох областей західного регіону 

України свідчать про серйозність проблеми ГАЛ в інфекційній патології. Також 

розроблено алгоритм клінічної діагностики з використанням триступеневого 

стандарту визначення випадку, що базується на критеріях багатофакторної моделі 

за методом логістичної регресії. Апробовано та вдосконалено метод мікроскопії 

мазка периферичної крові та запропоновано поетапну схему лабораторної 

діагностики ГАЛ. 
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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 

гранулоцитарного анаплазмозу людини, 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 ГАЛ 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 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 
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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 реєструвався утричі рідше, ніж при одному 

гранулоцитарному анаплазмозу 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 (28,6 %), 

лейкопенією (14,3 %). 

7. Валідовано методу 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 аланінамінотрасферази в сироватці крові, посилення 

легеневого рисунка на рентгенограмі органів грудної клітки, наявності еритеми та 
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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 присмоктуванням 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: у 

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.  
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