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Резюме: В статті проведено аналіз захворюваності на сказ серед тварин з 

1994 по 2015 роки у Дніпропетровському регіоні. Проаналізовані фактори 

передачі у групі тварин та людей. Порівняно питому вагу вірус позитивних 

досліджень на сказ серед свійських, диких та домашніх тварин у різні роки. 

Визначені проблеми у наданні антирабічної допомоги постраждалим від укусів 

тварин за 2014-2015 роки, а саме неможливість надання профілактичних 

заходів у повному обсязі. Описані епідеміологічні ланки серед летальних 

випадків від сказу у людей у 2015 році.   
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Актуальність. Важливість проблеми сказу зумовлена убіквітарним 

поширенням хвороби та 100% летальністю. За оцінками ВООЗ серед 

інфекційних хвороб займає 5 місто за нанесеними економічними збитками. В 

особливій групі ризику знаходяться діти, оскільки частіше контактують з 

тваринами, ніж дорослі. Близько половини всіх летальних випадків від сказу 

зареєстрована серед дітей до 15 років. Близько 3,3 мільярдів людей проживають 

в регіонах несприятливих по сказу [2,8]. Щорічно більш ніж 10 мільйонів осіб 



отримують імунізацію проти сказу внаслідок контакту з тваринами. У світі, 

протягом останнього десятиріччя, відбувається глобальний ріст захворюваності 

на сказ. Експерти ВООЗ привертають увагу до важливості програм по 

вакцинації як самий ефективний спосіб зменшення ризику цієї хвороби, від якої 

щорічно помирає близько 50000 осіб [3, 4]. В нашій країні природні осередки 

сказу реєструються в усіх областях. В Україні та Дніпропетровській області 

більше 30 років триває епізоотія сказу природного типу, основним джерелом 

якої є дикі хижі тварини [5]. Щороку в Україні реєструється від 4 до 7 випадків 

сказу серед населення [6]. Епідемічна ситуація на сказ по Дніпропетровській 

області залишається нестійкою з тенденцією до зростання захворюваності серед 

людей. З 1960 до 1990 року у Дніпропетровській області діагностовано 11 

випадків сказу людей [1].  

Мета дослідження. Проаналізувати дані захворюваності на сказ серед 

тварин за 2001-2015 роки і летальність від сказу серед людей. Оцінити якість 

антирабічної допомоги хворим за 2014-2015 останніх роки. 

Матеріали та методи дослідження. Нами був проведений 

ретроспективний аналіз даних захворюваності на сказ згідно Інформаційних 

бюлетенів держсанепідслужби про стан інфекційної захворюваності в 

Дніпропетровській області за 1994 – 2015 роки. За даними ветеринарної служби 

та держсанепідслужби у Дніпропетровській області за 1994-2015 роки вивчено 

епідеміологічні дані про прояви епізоотії у регіоні. Обробка даних проводилась 

епідеміологічними та статистичними методами.  

Результати дослідження та їх обговорення. З 1991 по 2000 роки в 

Дніпропетровській області було зареєстровано 86 випадків сказу тварин (від 2 

до 16 випадків щороку), а у період з 2001 по 2010 роки 905 випадків, тобто 

спостерігається зростання у 10,5 разів. Тільки за 4 роки (2011-2014 рр.) – 385 

випадків. За 9 місяців 2015 року по області зареєстровано 68 випадків 

лабораторно підтвержених випадків сказу серед тварин (рис. 1). Найбільш 

інтенсивно проявлялась епізоотія у 2005, 2007, 2010 та 2012 роках. Хоча за 



останні 2 роки захворюваність тварин не є самою високою, циркуляція вірусу 

сказу в природі існує і залежить в значній мірі від стану роботи служб, які 

залучаються для контролю ситуації серед тварин. 
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Рис. 1. Кількість випадків сказу серед тварин у Дніпропетровській області 

за 2001-2014 роки та 9 місяців 2015 року. (абс.) 

Питома вага вірус позитивних досліджень серед тварин з розбігом у 15 

років надана у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Питома вага вірус позитивних досліджень серед тварин 

Тварини Роки 

1984 2014 

Лисиці 16,6 65,4 

Собаки 9,5 14,4 

Свійські тварини 40,4 1,5 

З таблиці 1 видно, що в останні 15 років спостерігається стійке зростання 

показника інфікованості лисиць, що пояснюється, як зменшенням поголів´я 

свійських тварин, так і збільшенням щільності популяції рудої лисиці. Така 

тенденція є вкрай небезпечною прогностичною ознакою, оскільки лисиці є 

джерелом для запуску епізоотичного процесу серед бродячих та домашніх 



тварин. Так, аналіз стану зустрічі населення з різними видами тварин та 

ураженості останніх рабічним вірусом показав, що у 2014 році 65,4% випадків 

ускладнення епідемічної ситуації виникає за рахунок собак та у 20% - за 

рахунок котів, в основному безпритульних. Це вказує на першочерговість 

заходів щодо проведення санітарної очистки територій від бродячих тварин, 

охоплення щепленнями проти сказу домашніх та диких тварин, доведенню 

щільності популяцій рудої лисиці, вовків та інших хижаків  в природі до 

рекомендованих нормативів (1 особа на 1000 гектарів). 

За 9 місяців 2015 року у порівнянні з попереднім роком за антирабічною 

допомогою звернулись 5283 осіб, проти 4598 у 2014 році, з них 1940 осіб 

(36,7%) постраждали від укусів бродячих тварин. В 2046 (40%) випадках було 

призначено курс профілактичних щеплень. 161 особі була показана 

комбінована профілактика (рабічна вакцина та антирабічний імуноглобулін), 

оскільки були укуси за кісті рук, але через відсутність імуноглобуліну не 

змогли отримати повний обсяг профілактики.  

У 2015 році у Дніпропетровській області вперше за останні 25 років були 

зареєстровані випадки сказу серед людей - 3 випадки у нещеплених осіб, з них 

у 2-х випадках інфікування відбулось в нашій області (один випадок в 

Ленінському районі – зараження відбулось внаслідок укусу домашньої собаки, 

яка інфікувалась під час охоти на лисицю, другий випадок в 

Першотравенському районі – укус бродячою собакою) та третій випадок в 

Донецькій області (укус бродячим котом), де після звернення до районної 

лікарні з клінічними проявами хвора за допомогою санавіації була доставлена 

до інфекційної лікарні Дніпропетровська.  

Висновки.  

В області існують передумови до суттєвого погіршення епідемічної 

ситуації зі сказу. За останні 15 років спостерігається стійке зростання показника 

інфікованості рудої лисиці. Необхідно посилити роботу ветеринарної служби 



по покращенню ситуації щодо охоплення плановою імунізацією домашніх та 

диких тварин та, як наслідок, зниженню рівня епізоотії.  

Захворюваність на сказ залишається на високому рівні серед тварин та 

з’явились летальні випадки серед людей (три у 2015 році).  

Відсутність антирабічного імуноглобуліну є неюлагоприятним фактором 

при укусах, ослиненні та ранах високого ризику інфікування. 
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Резюме: В статье приведен анализ заболеваемости бешенством среди 

животных с 1994 по 2015 годы. Проанализированы факторы передачи в группе 

животных и людей. Сравнивали удельный вес вирус позитивных исследований 

на бешенство среди сельскохозяйственных, диких и домашних животных. В 

разные годы. Определены проблемы в предоставлении антирабической помощи 

пострадавшим от укусов в 2014-2015 годах, а именно невозможность оказания 

профилактических мероприятий в полном объеме. Описаны 

эпидемиологические звенья летальных случаев в 2015 году. 

Ключевые слова: бешенство, эпизоотия, антирабическая помощь. 
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Summary: The article presents the incidence of rabies in animals since 1994 

till 2015 years. Factors of transmission in animal groups and people are analysed. The 

relative incidence of viral positive investigations for rabies among domestic, wild and 

domestic animals in different years is evaluated. The problems in providing antirabies 

help to victims of bites in 2014-2015 years are outlined, including the inability to 

provide preventive measures in full extend. The epidemiological chains of lethal 

cases of rabies among people in 2015 year are described. 

Keywords: rabies, epizootic, antirabies help. 


