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2017 CBEP Ukraine Regional One

Health Research Symposium

and Peer Review Session

Overview:

General Participants Are Invited to Join Us Monday Through
Thursday, Space Allowing, From 9:00 – 18:30:

• April 24-27: Each day the general meeting will commence at
9:00 am and be structured around oral presentations selected for
consideration by our Peer Review Panel. Each evening a Poster
Reception will also be held to highlight the work of all of our
participating scientists and allow for you to network with our panel of
experts.

The Peer Review Session, During Which Attendance is
Required for All Presenting Authors, Will be Held on Friday
From 9:00 – 18:00:

• April 28: The day’s sessions will include Announcement
of our Young Scientist Awards, Science Communication
Workshops, Data Review with our Peer Review Panel of
International Subject Matter Experts (SMEs), and
Announcement of the initial pool of Mentoring Partnerships
selected from the weeks’ oral and poster presentations.

Location:
• NSC Olimpiyskyi “Hall of Champions”

Velyka Vasylkivska Street, 55
Kyiv, 03150

http://nsc-olimpiyskiy.com.ua/contacts/
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Регіональний Науковий Симпозіум в
рамках концепції “Єдине здоров’я” та
Семінар із рецензування та відбору
наукових робіт за підтримки ПЗСБД

в Україні

Загальний розклад:

Усі учасники запрошуються з понеділка по четвер з 9:00 до
18:30:

• 24-27 квітня 2017: Симпозіум щоденно розпочинатиметься
о 9:00 та включатиме усні презентації, відібрані для
представлення та розгляду редколегією. У кінці кожного дня
проводитимуться постерні сесії, де будуть представлені відібрані
роботи, під час яких всі учасники матимуть змогу поспілкуватися
з міжнародними експертами.

Семінар із рецензування та відбору наукових робіт, що є
обов’язковим для відвідування усіма доповідачами,
проходитиме у п’ятницю з 9:00 до 18:00:

• 28 квітня 2017: Денні сесії включатимуть в себе
нагородження молодих вчених, практикуми з обміну науковою
інформацією та рецензування робіт міжнародно визнаними
експертами. З-поміж учасників, що будуть представляти усні та
постерні презентації протягом тижня, саме 28 квітня буде
оголошено тих, кого відберуть для подальшої співпраці з
експертами в рамках Програми.

Місце проведення:
• НСК «Олімпійський», Хол чемпіонів

вулиця Велика Васильківська, 55
Київ, 03150

http://nsc-olimpiyskiy.com.ua/
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Welcome!
To the 2017 CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium
and Peer Review Session.

As part of the second year of the Science Writing Mentorship Program
(SWM Program), the CBEP Ukraine Regional One Health Research
Symposium presents a venue that will bring together representatives from
38 different Ukrainian Universities, Medical Schools, State Services, the
Ministry of Health, and the National Academy of Agrarian Sciences, to
provide a truly national overview of research within Ukraine and foster
collaboration between scientists from each corner of the country. Together
with a panel of international and regional experts, the 2017 Symposium
seeks to provide a venue for Ukraine’s research community to present
their findings and drive scientific discourse that will advance biosafety and
biosecurity, contribute to Ukraine’s One Health and biosurveillance
knowledgebase, and improve understanding of disease risk.

During the Symposium over 200 posters will be shared during the first four
days of the meeting, and 50 Presenting Authors will also be evaluated by
our Peer Review Panel, which will seek to partner selected Ukrainian
scientists with field-specific international SME’s in order to assist with data
analysis, identifying high-impact journals, and producing targeted
manuscripts that can be submitted for peer review and potential
publication.

We look forward to seeing you at the Symposium as well as working with
you throughout the year ahead as part of the CBEP Ukraine Science
Writing Mentorship Program!

Be sure to turn to the SWM Program Web site for additional science
writing and communication resources (http://www.SWMProgramUA.com),
and plan ahead for next Spring’s 2018 SWM Program Meeting!
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Ласкаво просимо!
До Регіонального наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине
здоров’я» 2017 та семінару із рецензування та відбору наукових
робіт за підтримки «Програми залучення до спільної біологічної
діяльності» (ПЗСБД) в Україні.

В рамках другого року реалізації «Програми з написання наукових
робіт» (ПННР) ми проводимо «Регіональний науковий симпозіум в
рамках концепції «Єдине Здоров’я» 2017 за підтримки ПЗСБД в
Україні», що надасть можливість представникам 38 різних
українських університетів, медичних інститутів, державних служб,
Міністерства охорони здоров’я та Національної академії аграрних
наук зібратися з метою огляду науково-дослідної діяльності на
загальнонаціональному рівні, а також сприяння співпраці між
науковцями з різних куточків України. Разом із редколегією, до
складу якої входять міжнародні та регіональні експерти, Симпозіум
2017 надає представникам української наукової спільноти
майданчик для представлення результатів своїх науково-дослідних
робіт та обміну науковою інформацією, що сприятиме підвищенню
рівня біобезпеки та біозахисту, поширенню концепції «Єдиного
здоров’я» в Україні, розвитку знань в галузі епідеміологічного
нагляду, а також покращенню розуміння ризиків, пов’язаних із
захворюваннями.

Протягом перших чотирьох днів Симпозіуму буде представлено
більше 200 постерів. 50 доповідачів будуть оцінені редколегією, яка
допоможе українським науковцям встановити партнерські відносини
з міжнародними експертами для отримання консультативної
допомоги з аналізу даних, визначення журналів з високим імпакт-
фактором та написання робіт, які можуть бути надіслані на
рецензування для потенційної публікації.

З нетерпінням чекаємо Вас на Симпозіумі та сподіваємося на
співпрацю з Вами протягом року в рамках «Програми з написання
наукових робіт» за підтримки ПЗСБД в Україні!

Для додаткової інформації щодо написання наукових робіт та інших
корисних ресурсів завітайте на веб-сайт ПННР (http://
www.SWMProgramUA.com) та готуйтесь до наступної зустрічі в
рамках ПННР, що відбудеться вже наступної весни.
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MONDAY APRIL 24, 2017 /
Понеділок, 24 квітня 2017 року

Start: End: Event:
8:45 AM 9:25 AM Poster Setup / Розміщення постерів на

стендах

8:45 AM 9:25 AM Coffee & Registration / Реєстрація.
Ранкова кава

9:25 AM 9:30 AM Opening of the 2017 Symposium /
Відкриття Симпозіуму 2017

9:30 AM 10:10 AM Opening Remarks / Вступне слово

10:10 AM 10:25 AM SME’s Introductions / Представлення
міжнародних експертів

10:25 AM 12:05 PM Oral Presentations / Усні презентації

12:05 PM 1:15 PM Lunch Break / Перерва на обід

1:15 PM 1:20 PM Opening Remarks / Вступне слово

1:20 PM 3:00 PM Oral Presentations / Усні презентації

3:00 PM 3:15 PM Coffee Break / Перерва на каву

3:15 PM 4:55 PM Oral Presentations / Усні презентації

4:55 PM 5:00 PM Closing Remarks / Підведення підсумків

5:00 PM 6:30 PM Poster Session & Reception / Постерна
сесія

Oral Presentations:
10:25 AM 10:40 AM Maryna Bredikhina / (Abstract #105)

Бредихіна М.О.
Virological Monitoring in the System of
Epidemiological Surveillance for Influenza
and Acute Respiratory Diseases in
Dnipropetrovsk Region / Вірусологічний
моніторинг в системі епідеміологічного
нагляду за грипом і гострими
респіраторними захворюваннями у
Дніпропетровській області

10:40 AM 10:50 AM Discussion
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10:50 AM 11:05 AM Semen Tkachenko, Ph.D. / (Abstract #12)
Ткаченко С.В., к.вет.н.
Biological and Antigenic Features of Avian Influenza Virus
Subtypes H1 and H2 Isolated from Wild Birds between 2008 and
2015 / Біологічні та антигенні властивості вірусів грипу птиці
підтипів Н1 та Н2, виділені від диких птахів протягом
2008-2015 років

11:05 AM 11:15 AM Discussion

11:15 AM 11:30 AM Alina Kovalchuk / (Abstract #171)
Ковальчук А.В.
Nosology Structure of Infectious Mortality in Ukraine (1965-2015) /
Нозологічна структура інфекційної смертності в Україні
(1965-2015)

11:30 AM 11:40 AM Discussion

11:40 AM 11:55 AM Zhanna Drozhzhe, Ph.D. / (Abstract #55)
Дрожже Ж.М., к.вет.н.
Analysis of Results of Serological Monitoring of African Swine
Fever in the Population of Wild Pigs in Ukraine over the Period of
2009-2016 / Аналіз результатів серологічного моніторингу
африканської чуми свиней в популяції диких свиней в Україні
за 2009-2016 рр.

11:55 AM 12:05 PM Discussion

1:20 PM 1:35 PM Iryna Ben, Ph.D. candidate / (Abstract #72)
Бень І.І., здобувач наукового ступеню
Application of GIS Technologies for Risk Assessment of Areas in
Case of Tick-Borne Infections / Застосування ГІС-технологій для
оцінки ризику територій при кліщових інфекціях

1:35 PM 1:45 PM Discussion

1:45 PM 2:00 PM Svitlana Mandygra, post-graduate student / (Abstract #184)
Мандигра С.С., аспірант
Development and Validation of African Swine Fever Virus Test
System Based on the Nested Real-Time PCR / Розробка та
валідація тест-системи для детекції вірусу африканської чуми
свиней на основі двостадійної ПЛР-РЧ

2:00 PM 2:10 PM Discussion
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2:10 PM 2:25 PM Nataliya Yanko, Ph.D. / (Abstract #16)
Янко Н.В., к.мед.н.
Activity of Natural Tularemia and Leptospirosis Foci in Volyn
Oblast: Burning Issue for the Public Health / Активність
природних вогнищ туляремії та лептоспірозу у Волинській
області – актуальна проблема для здоров’я людей

2:25 PM 2:35 PM Discussion

2:35 PM 2:50 PM Oleksandr Rula, Ph.D. / (Abstract #13)
Рула О.М., к.вет.н.
Monitoring of Newcastle Disease in Synanthropic Birds and Poultry
of Backyard Farms in Ukraine from 2007 to 2015 /Моніторинг
ньюкаслської хвороби серед синатропних птахів та птиці
присадибних господарств України в 2007 – 2015 році

2:50 PM 3:00 PM Discussion

3:15 PM 3:30 PM Galina Shishova / (Abstract #37)
Шишова Г.А.
Results of the Lyme Borreliosis Epidemic Monitoring in the City of
Sloviansk and Sloviansk District / Результати епідеміологічного
нагляду за Лайм-бореліозами на території м. Слов'янська та
Слов'янського району

3:30 PM 3:40 PM Discussion

3:40 PM 3:55 PM Lyudmyla Marushchak, Ph.D. / (Abstract #34)
Марущак Л.В., к.вет.н.
Lumpy Skin Disease (Distribution, Laboratory Diagnostics
and Risk Analysis) / Нодулярний дерматит ВРХ
(Розповсюдження, лабораторна діагностика, аналіз
ризику)

3:55 PM 4:05 PM Discussion

4:05 PM 4:20 PM Tetiana Krupinina / (Abstract #116)
Крупініна Т.М.
Results of Implementation of Laboratory Diagnosis of West Nile
Fever in Poltava Region / Результати впровадження
лабораторної діагностики Гарячки Західного Нілу у
Полтавській області

4:20 PM 4:30 PM Discussion

4:30 PM 4:45 PM Maryna Sapachova, Ph.D. / (Abstract #77)
Сапачова М.А., к.вет.н.
Diagnostics of Avian Flu Virus with Molecular and Genetic Methods
in Ukraine / Діагностика вірусу пташиного грипу молекулярно-
генетичними методами в Україні

4:45 PM 4:55 PM Discussion
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NOTES:
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Poster Session One /
Перша постерна сесія
MONDAY APRIL 24, 2017 /
Понеділок, 24 квітня 2017 року

Author-Attended: 17:00 to 18:30 /
Автори постерів мають бути присутні: з 17:00 до 18:30
AFRICAN SWINE FEVER / АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ
#55 Analysis of Results of Serological Monitoring of African Swine Fever in the
Population of Wild Pigs in Ukraine Over the Period of 2009-2016 / Аналіз результатів
серологічного моніторингу африканської чуми свиней в популяції диких свиней в
Україні за 2009-2016 рр
Drozhzhe Zh. / Дрожже Ж.М.
State Scientific Research institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise /
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи

#103 Studying Factors of ASF Spreading in Ukraine / Вивчення факторів
розповсюдження АЧС в Україні
Nychyk S., Muzykina L., Kovalenko G., Halka I., Sytiuk M. / Ничик С.А., Музикіна Л., Коваленко
Г., Галка І., Ситюк М.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / Інститут
ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

#191 The Problem of African Swine Fever in Ukraine and Countermeasures / Проблема
африканської чуми свиней в Україні та шляхи її вирішення
Nychyk S., Sytiuk M., Halka I., Muzykina L., Mandygra S. / Ничик С.А., Ситюк М., Галка І.,
Музикіна Л., Мандигра С.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / Інститут
ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

AVIAN / ПТАХИ
#12 Biological and Antigenic Features of Avian influenza Virus Subtypes H1 and H2
Isolated from Wild Birds between 2008 and 2015 / Біологічні та антигенні властивості
вірусів грипу птиці підтипів Н1 та Н2, виділені від диких птахів протягом 2008-2015
років
Tkachenko S.1, Rula O.1, Mary Pantin-Jackwood2, Stegniy B.1, Muzyka D.1 / Ткаченко С.В.1, Рула
О.1, Мері Пантін-Джеквуд2, Стегній Б.1, Музика Д.1

1 National Scientific Center institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / 1
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"
2 Southeast Poultry Research Laboratory. USDA/ARS. Athens, Georgia, USA / 2Південно-східна
лабораторія з хвороб птиці. Міністерство сільського господарства США. Атенс, штат
Джорджія, США

#13 Monitoring of Newcastle Disease in Synanthropic Birds and Poultry of Backyard
Farms in Ukraine from 2007 to 2015 /Моніторинг ньюкаслської хвороби серед
синатропних птахів та птиці присадибних господарств України в 2007 – 2015 році
Rula O., Muzyka D., Tkachenko S., Stegniy B. / Рула О.М., Музика Д., Ткаченко С., Стегній Б.
National Scientific Center institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"

#63 Analyze of Newcastle Disease Outbreaks in some East Asian Countries from 2005
till 2015
Somova M. / Сомова М.В.
State Scientific Research institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise /
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи
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CLINICAL MEDICINE / КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
#115 Viral Hepatitis С: the Value of Laboratory Test Indicators in the Diagnosis, Treatment, and Prognosis of the Course of the
Disease / Вірусний гепатит С: значення показників лабораторного дослідження у діагностиці, лікуванні та прогнозуванні
перебігу захворювання
Stas O., Sobkova J., Kobirnichenko J. / Стась О.В., Собкова Ж., Кобірніченко Ю.
National Military Medical Clinical Center "Main Military Clinical Hospital" / Національний військово-медичний клінічний центр "Головний
військовий клінічний госпіталь"

#192 Effectiveness of Combined Use of Interferon Inducers for Experimental Arboviral infections / Ефективність
комбінованого застосування індукторів інтерферону при експериментальних арбовірусних інфекціях
Kozlovskyi M.1, Lozynskyi I.1, Benzel I.2 / Козловський М.М.1, Лозинський І.1, Бензель І.2
1 State institution Lviv Research institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of Ukraine / 1 Державна установа
"Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України"
2 Danylo Halytsky Lviv National Medical University / 2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

COMMUNICABLE DISEASE CONTROL / КОНТРОЛЬ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
#52 Chickenpox in Children in the First Year of Life / Вітряна віспа у дітей першого року життя
Prokopiv O., Prykuda N. †, Sehedii L. / Прокопів О., Прикуда Н.М.†, Сегедій Л.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University / Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
† Presenting Author / †Автор, що презентує

#137 Implementation of Fast Track Strategy in Dnipropetrovsk Oblast / Реалізація стратегії Fast Track у Дніпропетровській
області
Daragan G.1, Marchenko N.2†, Chuhalova I.2,Stepanskyi D.1, Kolesnikova I.3, Shtepa O.4, Rezvykh V.4, Bredykhina M.4 / Дараган Г.1,
Марченко Н.Є.2†, Чухалова I.2, Степанський Д.1, Колеснікова І.3,Штепа О.4, Резвих В.4, Бредихіна М.4
1 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 1 Державний заклад "Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров`я України"
2 Municipal agency "Dnipropetrovsk regional center for the prevention of AIDS" / 2 Комунальний заклад «Дніпропетровський обласний
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»
3 Bogomolets National Medical University / 3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
4 State institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 4Державна установа "Дніпропетровський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"
†Presenting Author / †Автор, що представляє

#163 Long-Term Dynamics and Age Structure of the Tetanus Incidence in Ukraine (1944-2014) / Багаторічна динаміка та вікова
структура захворюваності на правець в Україні (1944-2014)
Sokolovska O.1, Zublenko O.1, Rodyna R.2 / Соколовська О.О.1, Зубленко О.1, Родина Р.2
1 Bogomolets National Medical University / 1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
2 State institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / 2 Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

#169 Ultrasonographic Features of Liver Injury in Patients, Coinfected with HIV/Tuberculosis/Chronic Hepatitis C
Sukach M., Golubovska O., Shkurba a., Bezrodna O. / Сукач М.М., Голубовська О.,Шкурба А., Безродна О.
Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

EPIDEMIOLOGY OF HUMAN DISEASES/ ЕПІДЕМІОЛОГІЯ АНТРОПОНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ
#119 Influenza and Acute Respiratory Viral Infections Epidemic Situation in the City of Slovyansk in the Period of 2007 through
2016 / Епідемічна ситуація з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в м. Слов'янську за період 2007-2016 р.р.
Shishova G., Mokhovyk S., Skrypnik S. /Шишова Г.А., Моховик С., Скрипник С.
State institution Donetsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine (Slovyansk rayon branch) / Державна установа
"Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України" (Слов’янська районна філія)

#131 Mortality Rate from Influenza during Epidemic Seasons of 2009-2010 and 2015-2016 in the City of Dnipro / Летальність від
грипу в епідемічних сезонах 2009-2010 рр. та 2015-2016 рр. у м. Дніпро
Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Pokhmurko I.1, Hlushko-Makivska A.2, Daragan G.3, Stepanskyi D.3, Kolesnikova I.2 /Штепа О.П.1, Резвих В.1,
Похмурко І.1, Глушко-Маківська А.2, Дараган Г.3, Степанський Д.3, Колеснікова І.2
1 State institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1 Державна установа "Дніпропетровський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"
2 Bogomolets National Medical University / 2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
3 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 3Державний заклад "Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров`я України"

#144 Parasitological and Entomological Aspects for Prevention of Malaria / Паразитологічні та ентомологічні аспекти у
профілактиці малярії
Ivanyk R., Bosatska Yu., Breviak-Polotska O. / Іваник Р.Ю., Босацька Ю., Брев'як-Полоцька О.
State institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Львівський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

#161 Outbreak Incidence in Ukraine / Спалахова захворюваність в Україні
Zublenko O.1, Petrusevych Т.1, Kislyak I.2, Kolesnikova I.1 / Зубленко О.В.1, Петрусевич Т.1, Кисляк І.2, Колеснікова І.1
1 Bogomolets National Medical University / 1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
2 State institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / 2Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»



Page 20 2017 CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium

#171 Nosology Structure of Infectious Mortality in Ukraine (1965-2015) / Нозологічна
структура інфекційної смертності в Україні (1965-2015)
Mokhort H.1, Kovalchuk А.1†, Rodyna R.2 / Мохорт Г.1, Ковальчук А.В.1†, Родина Р.2
1 Bogomolets National Medical University / 1 Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця
2 State institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of
Ukraine / 2 Державний заклад «Український центр з контролю та моніторингу захворювань
Міністерства охорони здоров’я України»
†Presenting Author / †Автор, що презентує

#199 Comparative Analysis of the Etiological Factors of the Influenza Virus Population
during Epidemics in Zhytomyr Oblast from 2009 to 2017 / Порівняльна характеристика
етіологічної структури популяції вірусів грипу під час епідемій в Житомирській
області за 2009-2017 рр.
Boilska O.1, Radchenko L.2, Fesenko A.2, Mironenko A.2 / Бояльська О.Г.1, Радченко Л.2,
Фесенко А.2, Міроненко А.2
1 State institution Zhytomyr Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1
Державна установа "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України"
2 State institution Gromashevsky institute of Epidemiology and infectious Diseases of the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine / 2ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського" НАМН України

EPIDEMIOLOGY OF ZOONOTIC DISEASES / ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЗООНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ
#16 Activity of Natural Tularemia and Leptospirosis Foci in Volyn Oblast: Burning
Issue for the Public Health / Активність природних вогнищ туляремії та лептоспірозу у
Волинській області – актуальна проблема для здоров’я людей
Havryshchuk V., Yanko N.†, Bondarska O., Olishevskyi А. / Гаврищук В., Янко Н.В.†,
Бондарська О., Олішевський А.
State institution "Volyn Oblast Laboratory Center of Ministry of Health of Ukraine" / Державна
установа "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України"
† Presenting Author / †Автор, що презентує

#51 Communication and Etiologic Pattern of Pathogens Causing Streptococcal,
Enterococcal and Staphylococcal infections of Animals; Preventive Vaccination Against
these Diseases / Поширення та етіологічна структура збудників, що спричиняють
стрептококові, ентерококові та стафілококові інфекції тварин, вакцинопрофілактика
цих захворювань
Gadzevych O. / Гадзевич О.В.
National Scientific Center institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"

#53 Epizootological Monitoring of Infectious Bronchitis in Ukraine / Епізоотологічний
моніторинг інфекційного бронхіту в Україні
Yushchenko А. /Ющенко А.Ю.
State Scientific Control institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / Державний
науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів

#58 Experience of Managing an Epidemic Situation with Typhoid Fever in
Dnipropetrovsk Region / Досвід контролю епідемічної ситуації з черевного тифу у
Дніпропетровській області
Kuzmenko E.1, Kiselev D.1, Zlobina N.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Stepanskyi D.2, Daragan G.2,
Kolesnikova I.3, Starostenko F.1 / Кузьменко О.В.1, Кісельов Д.1,Злобіна Н.1, Резвих В.1,
Штепа О.1, Степанський Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3, Старостенко Ф.1
1 State institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1
Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України"
2 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 2
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я
України"
3 Bogomolets National Medical University / 3 Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця

Poster Session One /
Перша постерна сесія
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#59 Epidemiological Monitoring of Tularemia in Dnipropetrovsk Region / Епідеміологічний моніторинг за туляремією на
території Дніпропетровської області
Shamychkova G.1, Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Singovska S.1, Stepanskyi D.2, Daragan G.2, Kolesnikova I.3 /Шамичкова Г.Р.1,Штепа О.1,
Резвих В.1, Сіньговська С.1, Степанський Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3
1 State institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1 Державна установа "Дніпропетровський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"
2 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 2Державний заклад "Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров`я України"
3 Bogomolets National Medical University / 3 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

#188 Current Status of Epidemiological Surveillance of Salmonellosis in Ukraine / Стан епіднагляду за сальмонельозом в
Україні
Kislyak I., Hlushkevych T., Rodyna R. / Кисляк І.І., Глушкевич Т., Родина Р.
State institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

#194 The Epidemic Situation of Natural Focal Infectious Diseases of Concern in Ukraine / Епідемічна ситуація з актуальних
природно-вогнищевих інфекційних захворювань в Україні
Vydayko N., Novokhatnii Yu., Bilonyk O. / Видайко Н.Б., Новохатній Ю., Білоник О.
State institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

FOOD SAFETY / БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
#8 Biodiversity Indicators for High- and Low-input Farming
Yashchenko S., Dyman T. / Ященко С.А., Димань Т.
Bila Tserkva National Agrarian University / Білоцерківський національний аграрний університет

#45 Improving Biosafety Milk and Milk Products at a Specific Prevention of Mastitis in Cows / Підвищення біобезпеки молока
і молочної продукції за специфічної профілактики маститів у корів
Zhovnir O., Gorbatiuk O., Аndriiaschuk V., Ryzhenko G. /Жовнір О.М., Горбатюк О., Андріящук В., Риженко Г.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / Інститут ветеринарної медицини Національної
Академії аграрних наук України

LABORATORY DIAGNOSTICS / ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
#9 Comparison of NDV Genotyping Results Using Two Techniques for F-Gene Sequencing
Gerilovych А., Stegniy B., Solodiankin O.†, Muzyka D., Stegniy А., Goraichuk I. / Герілович А., Стегній Б, Солодянкін О.С.†, Музика Д.,
Стегній А., Горайчук І.
National Scientific Center institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
†Presenting Author / †Автор, що презентує

#27 Laboratory Diagnosis of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (prrs) Virus in Ukraine / Лабораторна
діагностика вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней (ррсс) в Україні
Gavrasieva N. / Гаврасьєва Н.В.
State Scientific Control institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / Державний науково-контрольний інститут біотехнології
і штамів мікроорганізмів

#77 Diagnostics of Avian Flu Virus with Molecular and Genetic Methods in Ukraine / Діагностика вірусу пташиного грипу
молекулярно-генетичними методами в Україні
Sapachova M., Mezhenskyi А. / Сапачова М.А., Меженський А.
State Scientific Research institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

#112 Laboratory Diagnosis of Rabies and Results of Immunity Stress Study in Persons Vaccinated Against Rabies in Ukraine in
2016 / Лабораторна діагностика сказу та результати вивчення стану напруги імунітету у щеплених проти сказу осіб в Україні
у 2016 р.
Demchyshyna I., Novokhatnii Yu., Kutseva V., Prykhodko Ye., Hluzd O. / Демчишина І.В., Новохатній Ю., Куцева В., Приходько Є., Глузд
О.
State institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

#116 Results of Implementation of Laboratory Diagnosis of West Nile Fever in Poltava Region / Результати впровадження
лабораторної діагностики Гарячки Західного Нілу у Полтавській області
Krupinina T., Baibarza I. / Крупініна Т.М., Байбарза І.
State institution Poltava Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Полтавський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

#198 Molecular Genetic Analysis of Influenza a(H1N1)Pdm09 Viruses to Forecast Future Epidemics / Молекулярно-генетичний
аналіз вірусів грипу А(H1N1)pdm09 для прогнозування наступних епідемій
Mironenko A.1, Smutko O.1, Holubka O.1, Boyalska O.2 / Міроненко А.П.1, Смутко О.1, Голубко О.1, Бояльська О.2
1 State institution Gromashevsky institute of Epidemiology and infectious Diseases of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine / 1
ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України
2 State institution Zhytomyr Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 2Державна установа "Житомирський обласний
лабораторний центр МОЗ України"
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MAMMALS / ССАВЦІ
#18 Small Rodents as Reservoir Hosts of Zoonotic infections in Lviv Oblast / Дрібні
гризуни – резервуари зоонозних інфекцій на Львівщині
Semenyshyn O., Hasiy L., Velychko O., Vasiunets L., Kohut O. / Семенишин О.Б., Гасій Л.,
Величко О., Васюнець Л., Когут О.
State institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / Державна
установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України"

#24 Diagnosis of Dirofilariasis in Dogs in Kyiv Region / Діагностика дирофіляріозу
собак у Київській області
Gavrasieva N.1, Kostiuk A.2 / Гаврасьєва Н.В.1, Костюк А.2
1 State Scientific Control institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / 1 Державний
науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
2 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine / 2 Національний університет
біоресурсів та природокористування України

#34 Lumpy Skin Disease (Distribution, Laboratory Diagnostics and Risk Analysis) /
Нодулярний дерматит ВРХ (Розповсюдження, лабораторна діагностика, аналіз
ризику)
Marushchak L., Nevolko O., Pryskoka V. /Марущак Л.В., Неволько О., Прискока В.
State Scientific Research institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise /
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи

METHODS DEVELOPMENT / РОЗРОБКА МЕТОДІВ
#10 Development of the Positive Control PCR Template for African Swine Fever Virus
Gerilovych A., Stegniy B. †, Solodiankin O., Muzyka D., Buzun A. / Герілович А.П., Стегній Б. †,
Солодянкін О., Музика Д., Бузун А.
National Scientific Center institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"
† Presenting Author / †Автор, що презентує

#184 Development and Validation of African Swine Fever Virus Test System Based on
the Nested Real-Time PCR / Розробка та валідація тест-системи для детекції вірусу
африканської чуми свиней на основі двостадійної ПЛР-РЧ
Mandygra S. 1, Muzykina L. 1, Halka I. 1, Nychyk S. 1, Ishchenko L.2, Spyrydonov V. 1 / Мандигра
С.С. 1, Музикіна Л. 1, Галка І. 1, Ничик С. 1, Іщенко Л. 2, Спиридонов В. 1
1 Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / 1 Інститут
ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України
2 Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products of NULES of Ukraine / 2
Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК НУБіП України

MODELLING / МОДЕЛЮВАННЯ
#110 Simulation of the Epidemic Process of Ixodes Tick Borreliosis
Chumachenko T.1, Chumachenko D.2, Sukhorukova M.1 / Чумаченко Т.О.1, Чумаченко Д.2,
Сухорукова М.1
1 Kharkiv National Medical University / Харківський національний медичний університет
2 National Aerospace University “Kharkiv Aviation institute” /
Національний аерокосмічний університет «Харківській авіаційний інститут»

Poster Session One /
Перша постерна сесія
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RISK REDUCTION/RISK ANALYSIS / ЗМЕНШЕННЯ/АНАЛІЗ РИЗИКІВ
#46 Ways to Enhance the Biosafety of Livestock Products Against Bacterial Zoonotic Diseases of Animals / Способи
підвищення біобезпеки тваринницької продукції проти бактеріальних антропозоонозів тварин
Ukhovska T., Gorbatiuk O., Andriyaschuk V., Tiutiun S. / Уховська Т.М., Горбатюк О., Андріящук В., Тютюн С.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / Інститут ветеринарної медицини Національної
Академії аграрних наук України

#187 Comprehensive Assessment of Existing Regional Biorisks and Potential Biohazards / Комплексна оцінка існуючих
регіональних біоризиків та потенційних біозагроз
Pozdnyakova L., Pozdnyakov S., Sazonova O., Zakusilo V. / Позднякова Л.І., Поздняков С., Сазонова О., Закусіло В.
State institution I.I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research institute of the Ministry of Health of Ukraine / ДУ "Український науково-
дослідний протичумний інститут ім.І.І.Мечнікова МОЗ України

TICKS AND TICK-BORNE DISEASES / КЛІЩІ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ,ЩО НИМИ ПЕРЕНОСЯТЬСЯ
#37 Results of the Lyme Borreliosis Epidemic Monitoring in the City of Sloviansk and Sloviansk District / Результати
епідеміологічного нагляду за Лайм-бореліозами на території м.Слов'янська та Слов'янського району
Shishova G., Mokhovyk S., Skrypnik S. /Шишова Г.А., Моховик С., Скрипнік С.
State institution Donetsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine (Slovyansk rayon branch) / Державна установа
"Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України" (Слов’янська районна філія)

#38 Results of a Rapid Test for Detecting Borreliosis Pathogens in Ticks Obtained in the Laboratory of Especially Dangerous
infections of "Kyiv City Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine" State Agency from 2012 to 2016 / Результати
експрес-індикації збудників бореліозів в кліщах, отримані в лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ "Київський
міський лабораторний центр МОЗУ" за 2012-2016 роки
Liashenko V., Biloziorova T., Mancheva I., Yevtushenko T. / Ляшенко В.В., Білозьорова Т., Манчева І., Євтушенко Т.
State institution Kyiv City Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Київський міський лабораторний
центр Міністерства охорони здоров'я України"

#165 Ixodic Ticks are the Pathogen Vectors of Natural Focal infections / Іксодові кліщі - вектори збудників природно-
осередкових інфекцій
Velychko O., Hasiy L., Vasiunets L., Semenyshyn O. / Величко О.Б., Гацій Л., Васюнець Л., Семенишин О.
State institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Львівський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

TOXICOLOGY / ТОКСИКОЛОГІЯ
#41 The Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Drinking Water by Gas Chromatography-Mass Spectrometry
after Previous Concentration
Yevtushenko T., Omelchun Yu., Novozhytska Yu. / Євтушенко Т.В., Омельчун Ю., Новожицька Ю.
State Scientific Research institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

#49 Modern Approaches to the Study of Gene Mutations While Determining the Mutagenic Properties of Chemicals Using the
Ames Assay / Сучасні підходи в дослідженні генних мутацій при визначенні мутагенних властивостей хімічних речовин у
тесті Еймса
Bubalo V., Usenko T., Zhminko P., Nedopytanska N. / Бубало В.О., Усенко Т.,Жмінько П., Недопитанська Н.
L.I. Medved's Research Center of Preventive toxicology, Food and Chemical Safety Ministry of Health of Ukraine / Державне Підприемство
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»

#88 The Reproductive Toxicity Hazard Identification of Nine Fungicide Carbendazim Samples / Ідентифікація небезпеки
репродуктивної токсичності дев’яти зразків фунгіциду карбендазиму
Shepelska N., Ivanova L., Hryhorenko L., /Шепельська Н.Р., Іванова Л., Григоренко Л.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

#89 Mutagenicity Study of Generic Herbicide 2,4-D in the Micronucleus Test in the Mice Bone Marrow in vivo / Дослідження
мутагенної активності генеричного гербіциду 2,4-д в тесті на індукцію мікроядер в поліхроматофільних еритроцитах
кісткового мозку мишей in vivo
Tkachuk T., Bubalo V., Nedopytanska N. / Ткачук Т.В., Бубало В., Недопитанська Н.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
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TUESDAY APRIL 25, 2017 /
Вівторок, 25 квітня 2017 року
Start: End: Event:
9:00 AM 9:30 AM Poster Setup / Розміщення постерів на

стендах

9:00 AM 9:30 AM Coffee & Registration / Реєстрація.
Ранкова кава

9:30 AM 10:00 AM Meet the Expert - Eric Bortz / Знайомство
з експертами: Ерік Бортц

10:00 AM 12:05 PM Oral Presentations / Усні презентації

12:05 PM 1:15 PM Lunch Break / Перерва на обід

1:15 PM 1:45 PM Meet the Expert - Gregory E. Glass /
Знайомство з експертами: Ґреґорі I.
Ґлас

1:45 PM 3:25 PM Oral Presentations / Усні презентації

3:25 PM 3:40 PM Coffee Break / Перерва на каву

3:40 PM 5:20 PM Oral Presentations / Усні презентації

5:20 PM 5:25 PM Closing Remarks / Підведення підсумків

5:25 PM 6:45 PM Poster Session & Reception / Постерна
сесія

Oral Presentations:
10:00 AM 10:15 AM Denys Muzyka, Ph.D. / (Abstract #40)

Музика Д.В., д.вет.н.
Circulation of Ortho- and Paramyxoviruses
in the Natural Reservoir of the Azov-Black
Sea Region of Ukraine in 2010-2015, and
Connection to Other Geographic Regions

10:15 AM 10:25 AM Discussion

10:25 AM 10:40 AM Tetyana Chumachenko, Ph.D. /
Чумаченко Т.О., д.мед.н. (Abstract #110)
Simulation of the Epidemic Process of
Ixodes Tick Borreliosis

10:40 AM 10:50 AM Discussion
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10:50 AM 11:05 AM Ivan Polupan, Ph.D. / (Abstract #54)
Полупан І.М., к.вет.н.
Geographical Analysis of Rabies in Chernihiv Oblast during 2011-2016 /
Географічний аналіз сказу на території Чернігівської області за
2011-2016 рр.

11:05 AM 11:15 AM Discussion

11:15 AM 11:30 AM Iryna Demchyshyna, Ph.D. / (Abstract #113)
Демчишина І.В., к.мед.н.
State of Laboratory Monitoring of Poliovirus Circulation among Patients with
Acute Flaccid Paralysis in Ukraine in 2016 / Стан лабораторного
моніторингу циркуляції поліовірусів серед хворих на гострі в’ялі
паралічі в Україні у 2016 р.

11:30 AM 11:40 AM Discussion

11:40 AM 11:55 AM Galina Aliekseieva, Ph.D. / (Abstract #20)
Алєксеєва Г.Б., к.вет.н.
Animal Leptospirosis (Diagnosis, Etiological Structure and Risk
Forecasting) /Лептоспіроз тварин (діагностика, етіологічна структура
та прогнозування ризиків)

11:55 AM 12:05 PM Discussion

1:45 PM 2:00 PM Olga Sagach / (Abstract #22)
Сагач О.С.
Laboratory Test Results of Dirofilariasis Pathogens in Human in Ukraine /
Результати лабораторних досліджень збудників дирофіляріозу людей
в Україні

2:00 PM 2:10 PM Discussion

2:10 PM 2:25 PM Natalia Rublenko, Ph.D. Candidate / (Abstract #108)
Рубленко Н.М., здобувач наукового ступеня
Isolation and Molecular Characterization of Avian Field Strains of
Salmonella Enterica during the Period of 2014 through 2016 in Ukraine /
Виділення та молекулярна характеристика польових штамів
Salmonella enterica від птиці протягом 2014 – 2016 рр. на території
України

2:25 PM 2:35 PM Discussion

2:35 PM 2:50 PM Oleksandr Postnov / (Abstract #201)
Постнов О.В.
Pilot Study of Condom Use, Beliefs and Assertiveness among Ukrainian
MSM per via Internet Survey

2:50 PM 3:00 PM Discussion
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3:00 PM 3:15 PM Iuliia Romanyshyna / (Abstract #87)
Романишина Ю.Р.
The First Case of Chlamydia gallinacea Detected in the Territory of Ukraine
in Domestic Turkeys and Isolation of the Microorganism in Cell Culture /
Перший випадок виявлення Chlamydia gallinacea на території України
серед домашніх індиків та ізолювання мікроорганізму у культурі клітин

3:15 PM 3:25 PM Discussion

3:40 PM 3:55 PM Olha Zarichna, Ph.D. / (Abstract #143)
Зарічна О.З., к.б.н.
Using Molecular Genetic Methods in Study of Q Fever Natural Foci /
Використання молекулярно-генетичних методів при дослідженні
природних осередків гарячки Ку

3:55 PM 4:05 PM Discussion

4:05 PM 4:20 PM Igor Nebogatkin, Ph.D. / (Abstract #146)
Небогаткін І.В., к.б.н.
The Etiological Structure of Main Carriers of Leptospirosis among Small
Mammals and Rats in Ukraine for the 20-Year Period between 1996 and
2016 / Етіологічна структура основних носіїв лептоспірозів серед
дрібних ссавців та мандрівних пацюків України за 20 річний період з
1996 по 2016 роки

4:20 PM 4:30 PM Discussion

4:30 PM 4:45 PM Valentyna Rezvykh / (Abstract #90)
Резвих В.Г.
Epidemiological and Epizootic Aspects of Rabies in Dnipropetrovsk Oblast:
Risks of Return / Епідеміологічні та епізоотологічні аспекти сказу у
Дніпропетровській області: ризики повернення

4:45 PM 4:55 PM Discussion

4:55 PM 5:10 PM Larysa Muzykina, Ph.D. candidate / (Abstract #125)
Музикіна Л.М., здобувач наукового ступеня
Sequencing and Phylogenetic Analysis of Porcine Tescho- and Enterovirus
Polyantigenic Isolates Selected in Ukraine / Секвенування та
філогенетичний аналіз поліантигенних ізолятів тешо- та ентеровірусів
свиней, виділених в Україні

5:10 PM 5:20 PM Discussion
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NOTES:
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Poster Session Two /
Друга постерна сесія
TUESDAY APRIL 25, 2017 /
Вівторок, 25 квітня 2017 року

Author-Attended: 17:25 to 18:45 /
Автори постерів мають бути присутні: з 17:25 до 18:45
AFRICAN SWINE FEVER / АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ
#127 Virus Inactivation in Farms Wastewater
Babkin M.1, Klestova Z.1, Tarabara V.2, Blotska O.1, Dremykh Yu.3 /Бабкін М.В.1, Клестова З.1,
Тарабара В.2, Блоцька О.1, Дремих Ю.3
1 State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / 1Державний
науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
2 Michigan State University / 2Університет штату Мічиган
3 Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / 3 Інститут
ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

#180 Tissue Antibody as Target for Concurrent African Swine Fever Infections Surveys
Buzun A., Kolchyk O.† / Бузун А., Кольчик О.В.†
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"
†Presenting Author / †Автор, що презентує

ANTIMICROBAL/ANTIBIOTIC RESISTANCE / АНТИМІКРОБНА ТА
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ
#182 Stable Acquired Macrolide Resistance of Corynebacterium Diphtheriae Upon
Long-Term Storage / Стабільність набутої резистентності до макролідів у
Corynebacterium diphtheriae при тривалому зберіганні
Motyka O.1, Tarasyuk O.1, Kapustiak K.2 / Мотика О.І.1, Тарасюк О.1, Капустяк К.2
1State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of
Ukraine / 1Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та
гігієни МОЗ України"
2Institute of cell biology NAS of Ukraine / 2Інститут біології клітини НАН України

#195 Monitoring of Circulation and Use of Antibiotics in Veterinary Medicine as the
First Stage of Program Against Antibiotic Resistance in Ukraine
Kosenko Y., Ostapiv N.†, Zaruma L. / Косенко Ю., Остапів Н.В.†, Зарума Л.
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives /
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових
добавок

†Presenting Author / †Автор, що представляє

AVIAN / ПТАХИ
#30 Disinfectants Use for Duck Egg Treatment Prior to Incubation / Використання
дезінфікуючих засобів для обробки качиних яєць до інкубації
Dunaev Y.1, Dunaeva O.2 / Дунаєв Ю.К.1, Дунаєва О.2
1National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
1Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"
2Kharkiv National Medical University / 2Харківській національний медичний університет

#84 Prevalence of the Chlamydial Infection Among Feral Pigeons in Ukraine /
Поширення хламідійної інфекції серед синантропних голубів в Україні
Romanyshyna I.1, Skrypnyk V.2, Sachse K.3 / Романишина Ю.Р.1, Скрипник В.2, Захсе К.3
1State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / 1Державний
науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
2State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise /
2Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи
3Friedrich Schiller University, Jena / 3Єнський університет імені Фрідріха Шиллера
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#87 The First Case of Chlamydia Gallinacea Detected in the Territory of Ukraine in Domestic Turkeys and Isolation of the
Microorganism in Cell Culture / Перший випадок виявлення Chlamydia gallinacea на території України серед домашніх індиків
та ізолювання мікроорганізму у культурі клітин
Romanyshyna I.1, Skrypnyk V.2, Sachse K.3 / Романишина Ю.Р.1, Скрипник В.2, Захсе К.3
1State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / 1Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів
2State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / 2Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
3Friedrich Schiller University, Jena / 3Єнський університет імені Фрідріха Шиллера

CLINICAL MEDICINE / КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
#61 Use of Autosymbionts for Correction of Dysbiotic States by the Example of the Aerococcus Genus / Використання
аутосимбіонтів для корекції дисбіотичних станів на прикладі роду Aerococcus
Stepanskyi D.1, Daragan G.1, Shtepa O.2, Rezvykh V.2, Gamota I.2, Kolesnikova I.3 / Степанський Д.О.1, Дараган Г.1,Штепа О.2, Резвих В.2,
Гамота І.2, Колеснікова І.3
1State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 1Державний заклад "Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони здоров`я України"
2State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 2Державна установа "Дніпропетровський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"
3Bogomolets National Medical University / 3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

#98 Cytomorphological Changes in Peripheral Blood of Children with ARDs as an Indicator of Their Immunity /
Цитоморфологічні зміни периферичної крові у дітей при ГРЗ, як показник стану їх імунітету
Tarasova I. / Тарасова І.А.
State Institution Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine /
ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України

#147 Use of Antimicrobial Agents in Treatment of Necrotizing Pancreatitis / Використання протимікробних препаратів при
лікуванні хворих на некротичний панкреатит
Yukhymenko O.1, Potochilova V.2, Kebkalo A.2 /Юхименко О.О.1, Поточілова В.2, Кебкало А.2
1State Institution Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine /
1ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України
2Public Institution Kyiv Oblast Clinical Hospital / 2Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська обласна клінічна лікарня"

#174 Autoleukocyte Immunization for Treating Chronic Hepatitis B / Використання аутолейкоцитів у якості лікувальної
вакцини хронічного гепатиту В
Herasun O. / Герасун О.Б.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University / Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

COMMUNICABLE DISEASE CONTROL / КОНТРОЛЬ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
#73 Actual Aspects of Poliomyelitis Epidemiological Control in Donetsk Region / Актуальні питання епідеміологічного
нагляду за поліомієлітом у Донецькій області
Bilomeria T.1, Honcharenko V.1, Bushuieva O.1, Daragan G.2, Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3 / Біломеря Т.А.1, Гончаренко В.1, Бушуєва О.1,
Дараган Г.2, Степанський Д.2, Колеснікова І.3
1State Institution Donetsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine (Kramatorsk) / 1Державна установа "Донецький
обласний лабораторний центр МОЗ України" (Краматорськ)
2State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 2Державний заклад "Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони здоров`я України"
3Bogomolets National Medical University / 3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

#113 State of Laboratory Monitoring of Poliovirus Circulation among Patients with Acute Flaccid Paralysis in Ukraine in 2016 /
Стан лабораторного моніторингу циркуляції поліовірусів серед хворих на гострі в’ялі паралічі в Україні у 2016 р.
Demchyshyna I., Kutseva V., Prykhodko Ye., Hluzd O. / Демчишина І.В., Куцева В., Приходько Є., Глузд О.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / Державний заклад «Український
центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

#172 Current Issues of Determining the Immunity Level Against Diphtheria and Tetanus in Lviv Region Population / Актуальні
питання по виявленню напруженості імунітету до дифтерії та правцю у населення Львівської області
Lych O., Kovalchuk O., Chymerys A., Oliiarnyk N., Seniuk O. / Лич О.С., Ковальчук О., Чимерис А., Оліярник Н., Сенюк О.
State Institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Львівський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

#173 Epidemiological Surveillance of Poliomyelitis in Ukraine: Response to 2015 Outbreak / Епідеміологічний нагляд за
поліомієлітом в Україні: відповідь на спалах 2015 р.
Kolesnikova I.1, Daragan G.2, Rodyna R.3, Kysliak I.3, Demchyshyna I.3, Stepanskyi D.2, Zaika O.4, Platov S.4 / Колеснікова І.П.1, Дараган Г.2,
Родина Р.3, Кисляк І.3, Демчишина І.3, Степанський Д.2, Заїка О.4, Платов С. 4
1Bogomolets National Medical University / 1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
2State Institution «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 2Державний заклад "Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони здоров`я України"
3State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / 3Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»
4Ministry of Health of Ukraine / 4Міністерство охорони здоров’я України
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#175 Regarding Maintaining the Status of Ukraine as Polio-Free Territory / До питання
підтримки Україною статусу вільної від поліомієліту території
Tsyganchuk O., Zadorozhna V. / Циганчук О.М., Задорожна В.
State Institution L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of the
National Academy of Medical Sciences of Ukraine / ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України

#201 Pilot Study of Condom Use, Beliefs and Assertiveness among Ukrainian MSM per
via Internet Survey
Postnov O.1, Kasianczuk M.2, Neduzhko O.3 / Постнов О.В.1, Касянчук М.2, Недужко О.3
1 State Institution I.I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the Ministry of Health
of Ukraine / 1ДУ "Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І.Мечнікова
МОЗ України
2 Interregional Center for Research-LGBT "Donbass SotsProekt" / 2Міжрегіональний центр
ЛГБТ-досліджень "Донбас-СоцПроект"
3 Ukrainian Institute on Public Health Policy / 3Український інститут досліджень політики щодо
громадського здоров’я

EPIDEMIOLOGY OF HUMAN DISEASES/ ЕПІДЕМІОЛОГІЯ АНТРОПОНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ
#71 Influenza and Acute Respiratory Viral Disease Incidence Analysis (Ukraine,
Epidemic Season 2015 - 2016) / Аналіз захворюваності на грип та ГРВІ (Україна,
епідемічний сезон 2015-2016 р.р.)
Artemchuk O., Dykhanovska T. / Артемчук О.О., Дихановська Т.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of
Ukraine / Державний заклад «Український центр з контролю та моніторингу захворювань
Міністерства охорони здоров’я України»

#93 Monitoring of Yersinioses in Dnipropetrovsk Region in 2011-2015 /Моніторинг за
єрсиніозами у Дніпропетровській області у 2011-2015 рр.
Daragan G.1, Stepanskyi D.1, Shtepa O.2, Rezvykh V.2, Shamychkova G.2, Dovhopolova V.2,
Skubenko N.2, Lytovchenko I.2, Kryzhanenko K.2, Kolesnikova I.3 / Дараган Г.М.1, Степанський
Д.1,Штепа О.2, Резвих В.2,Шамичкова Г.1, Довгополова В.2, Скубенко Н. 2, Литовченко І.2,
Крижаненко К.2, Колеснікова І.3
1 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 1
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я
України"
2 State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 2
Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України"
3 Bogomolets National Medical University / 3 Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця

#105 Virological Monitoring in the System of Epidemiological Surveillance for Influenza
and Acute Respiratory Diseases in Dnipropetrovsk Region / Вірусологічний моніторинг в
системі епідеміологічного нагляду за грипом і гострими респіраторними
захворюваннями у Дніпропетровській області
Bredikhina M.1, Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Pokhmurko I.1, Kovalenko S.1, Daragan G.2, Stepanskyi
D.2, Kolesnikova I.3 / Бредихіна М.О.1,Штепа О.1, Резвих В.1, Похмурко І.1, Коваленко С.1,
Дараган Г.2, Степанський Д.2, Колеснікова І.3
1 State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1
Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України"
2 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 2
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я
України"
3 Bogomolets National Medical University / 3Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця

Poster Session Two /
Друга постерна сесія
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#193 Monitoring of Environmental Objects for Legionella Conducted by the Laboratory of Especially Dangerous Infections of
the State Institution Ukrainian Center for Disease Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine during the Period from
2011 to 2016 / Моніторинг об’єктів довкілля на наявність збудника легіонельозу, проведений лабораторією особливо
небезпечних інфекцій ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» за період 2011-2016 рр.
Bilonyk O., Vydayko N., Rodyna R. / Білоник О.І., Видайко Н., Родина Р.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

EPIDEMIOLOGY OF ZOONOTIC DISEASES / ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЗООНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ
#40 Circulation of Ortho- and Paramyxoviruses in the Natural Reservoir of the Azov-Black Sea Region of Ukraine in 2010-2015,
and Connection to Other Geographic Regions
Muzyka D.1, Rula O.1, Tkachenko S.1, Usova L.1, Stegniy B.1, Mary Pantin-Jackwood2 /Музика Д.В.1, Рула О.1, Ткаченко С.1, Стегній Б.1,
Мері Пантін-Джеквуд2
1 National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / 1 Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
2 Southeast Poultry Research Laboratory. USDA/ARS. Athens, Georgia, USA / 2Південно-східна лабораторія з хвороб птиці. Міністерство
сільського господарства США. Атенс, штат Джорджія, США

#54 Geographical Analysis of Rabies in Chernihiv Oblast during 2011-2016 / Географічний аналіз сказу на території
Чернігівської області за 2011-2016рр.
Polupan I.1, Bezymennyi M.1, Holik M.2, Drozhzhe Zh.3, Hudz N.1 / Полупан І.М.1, Безименний М.1, Голік М.2, Дрожже Ж.3, Гудзь Н.1
1 Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / 1 Інститут ветеринарної медицини Національної
Академії аграрних наук України
2 State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection in Ripky Raion, Chernihiv Oblast / 2 Управління
Держпродспоживслужби в Ріпкинському районі Чернігівської області
3 State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / 3Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

#66 Mycotoxicological Monitoring of Feeds for Cattle on the South-East Region of Ukraine in 2016
Yaroshenko M., Gerilovych I. / Ярошенко М.О., Герілович І.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

#90 Epidemiological and Epizootic Aspects of Rabies in Dnipropetrovsk Oblast: Risks of Return / Епідеміологічні та
епізоотологічні аспекти сказу у Дніпропетровській області: ризики повернення
Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Shamychkova G.1, Singovska S.1, Stepanskyi D.2, Daragan G.2, Kolesnikova I.3 / Резвих В.Г.1,Штепа О.1,
Шамичкова Г.1, Сіньговська С.1, Степанський Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3
1 State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1 Державна установа "Дніпропетровський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"
2 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 2 Державний заклад "Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров`я України"
3 Bogomolets National Medical University / 3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

FOOD SAFETY / БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
#145 Microbiological Contamination of Cooked and Fried Sausages /Мікробіологічна забрудненість варених та жарених
ковбас
Kolchyk O., Stegniy B. / Кольчик О.В., Стегній Б.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

#162 Environmental Assessment of T-2 Toxin Content in Grain and Grain Products / Екологічна оцінка вмісту Т-2 токсину в
зерні та зерновій продукції
Kaminska O. / Камінська О.В.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

LABORATORY DIAGNOSTICS / ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
#22 Laboratory Test Results of Dirofilariasis Pathogens in Human in Ukraine / Результати лабораторних досліджень
збудників дирофіляріозу людей в Україні
Sagach O., Nikolaienko S., Rodyna R. / Сагач О.С., Ніколаєнко С., Родина Р.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

#23 Isolation of Human and Animal Viruses (Pathogens) in New Biological Systems
Klestova Z.1, Savinova I.2 / Клестова З.С.1, Савінова І.2
1 State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / 1 Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів
2 "Cascade-Medical Reference Laboratory UBI / 2 "Каскад-Медікал Референс-лабораторія UBI"

#32 Performance of the Multi-DNA-Test-Salm Test System for Detecting Salmonella in Feed / Ефективність застосування
тест-системи «Multi-DNA-Test-Salm» для виявлення сальмонел у кормах
Aref'ev V., Gerilovych A. / Ареф'єв В.Л., Герілович А.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine
/ Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
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#48 Comparison of the Quality of Brain Tissue Smears for the Rabies
Immunofluorescence Diagnosis, which were Obtained by Means of Chemical or Physical
Fixation / Порівняння якості мазків-відбитків мозкової тканини для
імунофлуоресцентної діагностики сказу за фіксації хімічним і фізичним способом
Mazur N.1, Polupan I.1, Drozhzhe Zh.2, Nedosekov V.1, Nikitova A.1 / Мазур Н.В.1, Полупан І.1,
Дрожже Ж.2, Недосєков В.1, Нікітова А.1
1 Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / 1 Інститут
ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України
2 State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / 2
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи

#108 Isolation and Molecular Characterization of Avian Field Strains of Salmonella
Enterica during the Period of 2014 through 2016 in Ukraine / Виділення та молекулярна
характеристика польових штамів Salmonella enterica від птиці протягом 2014 – 2016
рр. на території України
Rublenko N., Deriabin O., Pinchuk N., Golovko A. / Рубленко Н.М., Дерябін О., Пінчук Н.,
Головко А.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / Державний
науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів

#141 Detection of Rickettsia Prowazekii in the Infection Carriers by Immune
Luminescent Microscopy / Індикація Rickettsia prowazekii у переносниках інфекції
методом імунолюмінесцентної мікроскопії
Chipak N., Kitsara M., Kushnir Z. / Чіпак Н.І., Кіцара М., Кушнір З.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of
Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
МОЗ України"

#143 Using Molecular Genetic Methods in Study of Q Fever Natural Foci /
Використання молекулярно-генетичних методів при дослідженні природних
осередків гарячки Ку
Zarichna O., Lutsyk T., Zavialkin V., Kushnir Z. / Зарічна О.З., Луцик Т., Зав`ялкін В., Кушнір
З.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of
Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
МОЗ України"

#160 Identification of 70 Antibacterial Drugs in Muscles by A Screening Method with
Using LC/MS/MS / Визначення 70 антибактеріальних препаратів в м'язах скринінговим
методом за допомогою рх/мс/мс
Bayer O., Novozhytska Yu., Liniichuk N. / Байєр О.В., Новожицька Ю., Лінійчук Н.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise /
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи

#170 Seroprevalence to Yersinia Enterocolitica Serovars O: 3, O: 6.30 and O: 9 in Pigs
and Ruminants in Ukraine / Серопревалентність до Yersinia enterocolitica сероварів О:3,
О:6.30 та О:9 серед свиней та жуйних в Україні
Orekhova G., Bolotin V., Marchenko N. / Орехова Г.А., Болотін В., Марченко Н.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"

LEPTOSPIROSIS / ЛЕПТОСПІРОЗ
#20 Animal Leptospirosis (Diagnosis, Etiological Structure and Risk Forecasting) /
Лептоспіроз тварин (діагностика, етіологічна структура та прогнозування ризиків)
Aliekseieva G., Piankivska I., Polischcuk O. / Алєксеєва Г.Б., Пянківська І., Поліщук О.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise /
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи

Poster Session Two /
Друга постерна сесія
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#146 The Etiological Structure of Main Carriers of Leptospirosis among Small Mammals and Rats in Ukraine for the 20-Year
Period between 1996 and 2016 / Етіологічна структура основних носіїв лептоспірозів серед дрібних ссавців та мандрівних
пацюків України за 20 річний період з 1996 по 2016 роки
Nebogatkin I., Vydayko N., Bilonyk O. / Небогаткін І.В., Видайко Н., Білоник О.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

MAMMALS / ССАВЦІ
#5 Role of L. Interrogans in the Etiology of Equine Uveitis / Роль L. interrogans в етіології увеїтів у коней
Mezhenskyi A. /Меженський А.О.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

METHODS DEVELOPMENT / РОЗРОБКА МЕТОДІВ
#17 Development PCR Analysis for Detection of Aflatoxigenic Strains of Aspergillus in Feeds
Gerilovych I., Yaroshenko M., Zlenko O., Rudova N. / Герілович І.О., Ярошенко М., Зленко О., Рудова Н.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

MODELLING / МОДЕЛЮВАННЯ
#167 In silico Toxicology Methods to Address Regulatory and Scientific Requirements within the Harmonization of Legislation of
Ukraine and the EU. Endocrine Disruptors /Методи токсикології in silico для вирішення регуляторних і наукових потреб в
рамках гармонізації законодавства України та ЄС. Ендокринні дизраптори
Kolesnyk S., Zhminko P., Nedopytanska N., Prodanchuk M. / Колесник С.Д.,Жмінько П., Недопитанська Н., Проданчук М.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

RISK REDUCTION/RISK ANALYSIS / ЗМЕНШЕННЯ/АНАЛІЗ РИЗИКІВ
#92 Development of Potentially Hazardous Microscopic Fungi on Drywall / Розвиток потенційно-небезпечних
мікроскопічних грибів на гіпсокартоні
Pysmenna Yu. / Письменна Ю.Б.
Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of NASU / Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

#120 Problems of Development of Effective Antidotes of Organophosphorus Compounds /Щодо проблеми створення
ефективних антидотів фосфорорганічних сполук
Kryvenchuk V., Bubalo N., Prodanchuk M., Zhminko P. / Кривенчук В.Є., Бубало Н., Проданчук М.,Жмінько П.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine / Державне Підприемство
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»

TOXICOLOGY / ТОКСИКОЛОГІЯ
#6 Bioassay of Pesticides for Environmental Biosafety Evaluation
Ushkalov V., Samkova O., Scherban E., Khyzhnya S. / Ушкалов В.О., Самкова О.,Щербань М., Хижня С.
Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine /
Українська лабораторія якості і безпеки продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і
природокористування України

#26 Forecasting of Acute Toxic Effects Possibility in Farmworkers during Professional Contact with Difenoconazole-Based
Combined Pesticide Preparations / Прогнозування можливості виникнення гострих токсичних ефектів у працівників
сільського господарства при роботі з комбінованими препаратами на основі дифеноконазолу
Stavnichenko P., Antonenko A., Bardov V. / Ставніченко П.В., Антоненко А., Бардов В.
Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

#60 Evaluation of Generic Pesticides Genotoxicity by Method of Micronuclei Induction in Human Lymphocytes in vitro / Оцінка
генотоксичності пестицидів генериків методом індукції мікроядер в лімфоцитах людини in vitro
Usenko T., Bubalo V., Zhminko P., Nedopytanska N. / Усенко Т.В., Бубало В.,Жмінько П., Недопитанська Н.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

#91 Acute Toxicity of Imidacloprid in Quails
Dotsenko R. / Доценко Р.В.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

#101 Organization and Realization in Ukraine Analysis of Dioxins and Polychlorinated Biphenyls (pcb) in Agricultural and Food
Raw Material, Foodstuffs, Feedingstuffs and Biological Liquids
Chmil V., Vydrin D., Crook V. / Чміль В.Д., Видрін Д., Крук В.
L I. Medved's Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine
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WEDNESDAY APRIL 26, 2017/
Середа, 26 квітня 2017 року
Start: End: Event:
9:00 AM 9:30 AM Poster Setup / Розміщення постерів на

стендах

9:00 AM 9:30 AM Coffee & Registration / Реєстрація.
Ранкова кава

9:30 AM 10:00 AM Meet the Expert - Jeein Chung /
Знайомство з експертами: Джиін Чунг

10:00 AM 12:05 PM Oral Presentations / Усні презентації

12:05 PM 1:15 PM Lunch Break / Перерва на обід

1:15 PM 1:45 PM Meet the Expert - Wojciech Iwaniak /
Знайомство з експертами: Войчек
Іваняк

1:45 PM 3:25 PM Oral Presentations / Усні презентації

3:25 PM 3:40 PM Coffee Break / Перерва на каву

3:40 PM 5:20 PM Oral Presentations / Усні презентації

5:20 PM 5:25 PM Closing Remarks / Підведення підсумків

5:25 PM 6:45 PM Poster Session & Reception / Постерна
сесія

Oral Presentations:
10:00 AM 10:15 AM Oleksandr Shtepa, Ph.D. / (Abstract #133)

Штепа О.П., к.мед.н.
Malaria in Dnipropetrovsk Region within the
Last 100 Years / Малярія у
Дніпропетровській області за 100 років

10:15 AM 10:25 AM Discussion

10:25 AM 10:40 AM Nataliya Rudova / (Abstract #28)
Рудова Н.Г.
New Data about F.tularensis Disturbance in
Wild Boars and Domestic Pigs in Ukraine

10:40 AM 10:50 AM Discussion
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10:50 AM 11:05 AM Ivan Hrek / (Abstract #132)
Грек І.І.
Detection of Mycobacterium Families by Vntr among Pulmonary
Tuberculosis Patients Depending on Social Status

11:05 AM 11:15 AM Discussion

11:15 AM 11:30 AM Valerii Ushkalov, Ph.D. / (Abstract #1)
Ушкалов В.О., д.вет.н.
Biological Properties Allocated to Ukraine Yersinia enterocolitica and
Yersinia pseudotuberculosis

11:30 AM 11:40 AM Discussion

11:40 AM 11:55 AM Ganna Kovalenko, Ph.D. / (Abstract #121)
Коваленко Г.А., к.вет.н.
Molecular Genetic Evidence of H5 and H9 Avian Influenza Virus Co-
Infection

11:55 AM 12:05 PM Discussion

1:45 PM 2:00 PM Iryna Kolesnikova, Ph.D. / (Abstract #176)
Колеснікова І.П., д.мед.н.
Issues of Measles and Rubella Eradication in Ukraine / Проблеми кору та
краснухи в Україні

2:00 PM 2:10 PM Discussion

2:10 PM 2:25 PM Kateryna Tkachenko, post-graduate student / (Abstract #62)
Ткаченко К.С., аспірант
Antibacterial Activity of Yeast Isolated from Foods and Human GIT /
Антибактеріальна активність дріжджів, що ізольовані з продуктів
харчування та шлунково-кишкового тракту людини

2:25 PM 2:35 PM Discussion

2:35 PM 2:50 PM Vitaliy Bolotin, Ph.D. / (Abstract #151)
Болотін В.І., к.вет.н.
Prediction of Hypothetical Secreted Proteins of Mycoplasma Mycoides
Subsp. Mycoides SC

2:50 PM 3:00 PM Discussion

3:00 PM 3:15 PM Irina Gamota / (Abstract #134)
Гамота І.О.
Monitoring Antibiotic Resistance of Clinical Strains Selected in Surgical
Hospitals in Dnipropetrovsk Oblast in 2013- 2015 / Моніторинг
антибіотикорезистентності клінічних штамів, виділених у хірургічних
стаціонарах Дніпропетровської області у 2013- 2015 рр.

3:15 PM 3:25 PM Discussion
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3:40 PM 3:55 PM Dmytro Kyryk, Ph.D. / (Abstract #3)
Кирик Д.Л., д.мед.н.
Microbiological Monitoring of Infectious Complications of Blood Flow in
Children with Congenital Heart Disease

3:55 PM 4:05 PM Discussion

4:05 PM 4:20 PM Olena Ayshpur, Ph.D. / (Abstract #128)
Айшпур О.Є., д.вет.н.
Etiologic Structure of Swine Bacterial Respiratory Diseases in Ukrainian
Pigfarms / Етіологічна структура бактеріальних респіраторних хвороб
свиней в господарствах України

4:20 PM 4:30 PM Discussion

4:30 PM 4:45 PM Ganna Orekhova, post-graduate student / (Abstract #170)
Орехова Г.А., аспірант
Seroprevalence to Yersinia enterocolitica Serovars O: 3, O: 6.30 and O: 9
in Pigs and Ruminants in Ukraine / Серопревалентність до Yersinia
enterocolitica сероварів О:3, О:6.30 та О:9 серед свиней та жуйних в
Україні

4:45 PM 4:55 PM Discussion

4:55 PM 5:10 PM Mykola Mazur, post-graduate student / (Abstract #47)
Мазур М.В., аспірант
Phylogenetic Analysis of Lyssaviruses of Bats Dwelling in the Territory of
Ukraine / Філогенетичний аналіз ліссавірусів кажанів з території
України

5:10 PM 5:20 PM Discussion
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NOTES:
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Poster Session Three /
Третя постерна сесія
WEDNESDAY APRIL 26, 2017 /
Середа, 26 квітня 2017 року

Author-Attended: 17:25 to 18:45 /
Автори постерів мають бути присутні: з 17:25 до 18:45
ANTIMICROBAL/ANTIBIOTIC RESISTANCE / АНТИМІКРОБНА ТА
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ
#134 Monitoring Antibiotic Resistance of Clinical Strains Selected in Surgical Hospitals
in Dnipropetrovsk Oblast in 2013- 2015 / Моніторинг антибіотикорезистентності
клінічних штамів, виділених у хірургічних стаціонарах Дніпропетровської області у
2013- 2015 рр.
Gamota I.1, Revniaha S.1, Kuzmenko O.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Stepanskyi D.2, Daragan G.2,
Kolesnikova I.3 / Гамота І.О.1, Ревняга С.1, Кузьменко О.1, Резвих В.1,Штепа О.1,
Степанський Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3
1 State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1
Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України"
2 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 2
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я
України"
3 Bogomolets National Medical University / 3 Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця

#150 Present Day Strategy of Using Anti-Bacterial Drugs / Стратегія застосування
антибактеріальних препаратів на сучасному етапі
Andrieieva I. / Андрєєва І.А.
State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» /
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я
України"

#158 The Antimicrobial Properties of Bacillus Probiotic Strains / Антимікробні
властивості пробіотичних штамів бацил
Safronova L., Iliash V. / Сафронова Л.А., Іляш В.
Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of NASU / Інститут мікробіології і вірусології ім.
Д.К. Заболотного НАН України

#179 Antibiotic-Resistant of Opportunistic Microorganisms as Potential Pathogens of
Purulent Bacterial Meningitis / Антибіотикорезистентність умовно-патогенних
мікроорганізмів – потенційних збудників гнійних бактеріальних менінгітів
Mota B., Tarasyuk O., Levytska L. / Мота Б.Є., Тарасюк О., Левицька Л.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of
Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
МОЗ України"

CLINICAL MEDICINE / КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
#3 Microbiological Monitoring of Infectious Complications of Blood Flow in Children
with Congenital Heart Disease
Kyryk D., Filonenko G. / Кирик Д.Л., Філоненко Г.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education / Національна медична академія
післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика

#21 Antiviral Drugs in Eradication of Virus Infection Diseases
Klestova Z.1, Tashuta V.2, Voronina А.3 / Клестова З.С.1, Ташута В.2, Вороніна А.3
1 State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / 1 Державний
науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
2 State Veterinary Hospital of Dnipro Raion of Kyiv / 2Державна ветеринарна клініка
Дніпровського району м. Києва
3 Institute of Pharmacology and Toxicology of NAMS / 3 ДУ "Інститут фармакології та
токсикології НАМН України"
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#159 Improved Efficacy of Antibiotic Therapy in Patients with Diabetic Foot Ulcer / Підвищення ефективності антибактеріальної
терапії у пацієнта із діабетичною виразкою стопи
Tymchuk I., Terletskyi I., Verkhola M. / Тимчук І.В., Терлецький І., Верхола М.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University / Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

#178 Specific Features of the Range of Multiple Etiology Neuroinfections According to Screening of Inpatient Medical Records /
Характеристика структури нейроінфекцій різної етіології за скринінгом медичних карт стаціонарних хворих
Tarasyuk O., Mota B., Malakhov V., Levytska L.†/ Тарасюк О., Мота Б., Малахов В., Левицька Л.Р. †
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Львівський
науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України"
†Presenting Author / †Автор, що представляє

COMMUNICABLE DISEASE CONTROL / КОНТРОЛЬ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
#156 Identifying Prerequisites for Measles Prevalence in the Transcarpathian Region / Визначення передумов поширення
кору в Закарпатській області
Tymchyk V.1, Markovych O.1, Kolesnikova I.2 / Тимчик В.В.1, Маркович О.1, Колеснікова І.2
1 State Institution Zakarpattia Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1 Державна установа "Закарпатський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"
2 Bogomolets National Medical University / 2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

#176 Issues of Measles and Rubella Eradication in Ukraine / Проблеми елімінації кору та краснухи в Україні
Kolesnikova I.1, Kysliak I.2, Stepanskyi D.3, Daragan G.3, Rodyna R.2 / Колеснікова І.П.1, Кисляк І.2, Степанський Д.3, Дараган Г.3, Родина
Р.2
1 Bogomolets National Medical University / 1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
2 State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / 2 Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»
3 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 3 Державний заклад "Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров`я України"

#196 Molecular Genetic Characterization of Hepatitis C Virus Among Population of Rivne Region / Молекулянно-генетична
характеристика популяції вірусу гепатиту С серед населення Рівненської області
Khoronzhevska I.1, Sergeeva T.2, Martynyuk H.3, Moroz V., Byalkovsky O., Safonov R. / Хоронжевська І.С.1, Сергеєва Т.2, Мартинюк Г.3,
Мороз В., Бялковський О., Сафонов Р.
1 State Institution Rivne Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1 Державна установа "Рівненський обласний
лабораторний центр МОЗ України"
2 State Institution Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine / 2
ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України
3 Rivne Central City Hospoital / 3Рівненська центральна міська лікарня

#197 Hepatitis C Prevalence in the Population of Rivne Region / Поширеність гепатиту C серед населення рівненської
області
Khoronzhevska I.1, Sergeeva T.2, Martynyuk H.3, Moroz V., Stepaniuk L.,Vakulich O., Romanchuk O., Herasymchuk Y., Vorobei O. /
Хоронжевська І.С.1, Сергеєва Т.2, Мартинюк Г.3, Мороз В., Cтепанюк Л., Вакуліч О., Романчук О., Герасимчук Ю., Воробей О.
1 State Institution Rivne Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1 Державна установа "Рівненський обласний
лабораторний центр МОЗ України"
2 State Institution Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine / 2
ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України
3 Rivne Central City Hospoital / 3 Рівненська центральна міська лікарня

EPIDEMIOLOGY OF HUMAN DISEASES/ ЕПІДЕМІОЛОГІЯ АНТРОПОНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ
#43 Analysis of the Imported Malaria Cases in Lviv Region / Аналіз завезених випадків малярії у Львівській області
Ivanchenko N., Vorozhbyt O. / Іванченко Н.О., Ворожбит О.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University / Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

#81 The Role of Water in Distribution of Parasitic Diseases within the Kharkiv Region / Роль води у розповсюдженні
паразитарних захворювань на території Харківської області
Chegodaykina N.1, Karlova T. 1, Makhota L. 1, Chumachenko T.2 / Чегодайкіна Н.С. 1, Карлова Т. 1, Махота Л. 1, Чумаченко Т. 2
1State Institution Kharkiv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1Державна установа "Харківський обласний
лабораторний центр України"
2 Kharkiv National Medical University / 2Харківський національний медичний університет

#99 Quality Control of Laboratory Diagnosis of Malaria in Kyiv / Контроль якості лабораторної діагностики малярії в м.
Києві
Kharkhun T., Hunchenko N., Kolesnyk T. / Хархун Т.О., Гунченко Н., Колесник Т.
State Institution Kyiv City Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Київський міський лабораторний
центр Міністерства охорони здоров'я України"

#133 Malaria in Dnipropetrovsk Region within the Last 100 Years / Малярія у Дніпропетровській області за 100 років
Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Borysenko V.1, Uhodina-Zotikova L.1, Deha L.1, Daragan G.2, Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3 /Штепа О.П.1, Резвих
В.1, Борисенко В.1, Угодіна-Зотікова Л.1, Деха Л.1, Дараган Г.2, Степанський Д.2, Колеснікова І.3
1 State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1Державна установа "Дніпропетровський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"
2 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 2Державний заклад "Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров`я України"
3 Bogomolets National Medical University / 3 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
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#142 Current State of Pediculosis Disease in Ukraine / Сучасний стан захворюваності
на педикульоз в Україні
Chipak N., Toporovych O., Kushnir Z. / Чіпак Н.І., Топорович О., Кушнір З.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of
Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
МОЗ України"

#155 The Results of Monitoring the Circulation of Viruses-Pathogens of ARVI Among
the Population of Lviv Oblast in 2014-2016 and in January of 2017 / Результати
моніторингу за циркуляцією вірусів збудників ГРВІ серед населення Львіської
області протягом 2014-2016 років та січня 2017 року
Hoda Z., Starynchuk L., Veres M. / Года З.П., Старинчук Л., Верес М.
State Institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / Державна
установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України"

EPIDEMIOLOGY OF ZOONOTIC DISEASES / ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЗООНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ
#1 Biological Properties Allocated to Ukraine Yersinia Enterocolitica and Yersinia
Pseudotuberculosis
Ushkalov V.1, Ushkalov A.2, Vygovska L.1 / Ушкалов В.О.1, Ушкалов А.2, Виговська Л.1
1 Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products of the National University of
Life and Environmental Sciences of Ukraine / 1Українська лабораторія якості і безпеки
продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і
природокористування України
2 Kharkiv Branch of the State Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary
Expertise / 2Харківський філіал Державного науково-дослідного інституту з лабораторної
діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи

#28 New Data about F.Tularensis Disturbance in Wild Boars and Domestic Pigs in
Ukraine
Rudova N., Zlenko O., Solodiankin O., Stegniy B., Buzun A., Bolotin V., Gerilovych A. / Рудова
Н.Г., Зленко О., Солодянкін О., Стегній Б., Бузун А., Болотін В., Герілович А.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"

#56 Trichinosis Outbreak in Dnipropetrovsk Region / Спалах трихінельозу в
Дніпропетровській області
Kiselev D.1, Zlobina N.1, Borysenko V.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Kuzmenko O.1, Stepanskyi D.2,
Daragan G.2, Kolesnikova I.3 / Кісельов Д.А.1, Злобіна Н.1, Борисенко В.1, Резвих В.1,Штепа
О.1, Кузьменко О.1, Степанський Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3
1 State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1
Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України"
2 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 2
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я
України"
3 Bogomolets National Medical University / 3Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця

#95 Issues of Epidemiological Surveillance of Listeriosis in Dnipropetrovsk Oblast /
Проблеми епідеміологічного нагляду за лістеріозами у Дніпропетровській області
Stepanskyi D.1, Daragan G.2, Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Shamychkova G.1, Singovska C.2, Gamota
I.2, Petrova V.2, Kolesnikova I.3/ Степанський Д.О.1, Дараган Г.2,Штепа О.1, Резвих В.1,
Шамичкова Г.1, Сіньговська С.2, Гамота І.2, Петрова В.2, Колеснікова І.3
1 State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1
Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України"
2 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 2
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я
України"
3 Bogomolets National Medical University / 3Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця

Poster Session Three /
Третя постерна сесія
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#128 Etiologic Structure of Swine Bacterial Respiratory Diseases in Ukrainian Pigfarms / Етіологічна структура бактеріальних
респіраторних хвороб свиней в господарствах України
Ayshpur O., Mushtuk I. / Айшпур О.Є., Муштук І.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / Інститут ветеринарної медицини Національної
Академії аграрних наук України

#140 The Research of Q Fever Epidemic Process in Odesa Oblast in 2014-2016 / Дослідження епідемічного процесу гарячки
Ку в Одеській області у 2014 – 2016 роках
Bek N., Lutsyk T.†, Kushnir Z. / Бек Н., Луцик Т.С.†, Кушнір З.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of Ukraine
†Presenting Author / †Автор, що презентує

#166 Assessment of West Nile Fever Potential in South-Eastern Region of Ukraine / Оцінка потенціалу гарячки західного Нілу
на території південно-східного регіону України
Drul O., Lozynskyi I. / Друль О.С., Лозинський І.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Львівський
науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України

FOOD SAFETY / БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
#62 Antibacterial Activity of Yeast Isolated from Foods and Human Git / Антибактеріальна активність дріжджів, що
ізольовані з продуктів харчування та шлунково-кишкового тракту людини
Tkachenko K.1, Lushchak O.2, Fomina M.1 / Ткаченко К.С.1, Лущак О.2, Фоміна М.1
1 Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of NASU / 1 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
2 Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / 2 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

#67 Microstructural Method for Determination of the Ingredients of Meat Products / Мікроструктурний метод визначення
складників м’ясної продукції
Marchuk O., Omelianenko M., Lozhkina O. / Марчук О.Т., Омеляненко М., Ложкіна О.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

#82 The Impact of Potential Feed Additive Nanocomposite (Ag, Cu, Fe and Mn Dioxide) on Eggs Quality Parameters of Laying
Hens Compared with Metal Salts
Roman’ko M., Orobchenko O., Kutsan O. / Романько М.Є., Оробченко О., Куцан О.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

LABORATORY DIAGNOSTICS / ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
#47 Phylogenetic Analysis of Lyssaviruses of Bats Dwelling in the Territory of Ukraine / Філогенетичний аналіз ліссавірусів
кажанів з території України
Mazur M., Mazur N., Nikitova А., Polupan I., Nychyk S. / Мазур М.В., Мазур Н., Нікітова А., Полупан І., Ничик С.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / Інститут ветеринарної медицини Національної
Академії аграрних наук України

#94 Monitoring Studies of Genetic Resources, Clinical and Pathological Materials of Cattle for the Presence of Pathogens of
IBR, BVD, Chlamydial Infection, and Mycoplasmosis for the Period of 2014-2016 / Моніторингові дослідження генетичних
ресурсів, клінічного та патологічного матеріалів ВРХ щодо наявності збудників ІРТ, ВД-ХС, хламідіозу та мікоплазмозу за
2014-2016 рр.
Isakov M., Bolotin V., Solodiankin O., Korneykov O. / Ісаков М.М., Болотін В., Солодянкін О., Корнейков О.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

#121 Molecular Genetic Evidence of H5 and H9 Avian Influenza Virus Co-Infection
Kovalenko G., Muzykina L., Halka I., Nychyk S. / Коваленко Г.А., Музикіна Л., Галка І., Ничик С.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / Інститут ветеринарної медицини Національної
Академії аграрних наук України

#125 Sequencing and Phylogenetic Analysis of Porcine Tescho- and Enterovirus Polyantigenic Isolates Selected in Ukraine /
Секвенування та філогенетичний аналіз поліантигенних ізолятів тешо- та ентеровірусів свиней, виділених в Україні
Muzykina L., Halka I., Romanenko V. / Музикіна Л.М., Галка І., Романенко В.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / Інститут ветеринарної медицини Національної
Академії аграрних наук України

#151 Prediction of Hypothetical Secreted Proteins of Mycoplasma Mycoides Subsp. Mycoides SC
Bolotin V. / Болотін В.І.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

#202 Isolation of Mycobacterium Avium Subsp. Paratuberculosis (MAP) from Biological Material from Cattle / Ізоляція
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) із біологічного матеріалу від великої рогатої худоби
Kalashnyk M., Goncharova N., Pozmogova S., Bilushko V., Zavgorodniy А. / Калашник М.В., Гончарова Н., Позмогова С., Білушко В.,
Завгородній А
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
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LEPTOSPIROSIS / ЛЕПТОСПІРОЗ
#185 Changes in the Etiological Structure of Leptospirosis Agents as to Main
Contributors to the Epidemic Course in Ternopil Region / Зміни етіологічного спектру
збудників лептоспірозу серед основних учасників епідемічного процесу на
Тернопіллі
Kravchuk Yu.1, Vasylieva N.2, Dnistrian S.1, Dementyev Yu.1 / Кравчук Ю.А.1, Васильєва Н.2,
Дністрян С.1, Дементьєв Ю.1
1 State Institution Ternopil Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1
Державна установа "Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерство охорони
здоровя України"
2 Horbachevskyi Ternopil State Medical University / 2Державний вищий навчальний заклад
"Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

MAMMALS / ССАВЦІ
#157 Scrapie Control System in Ukraine / Система контролю скрепі в Україні
Lozhkina O., Marchuk O., Mezhenska N. / Ложкіна О.В., Марчук О., Меженська Н.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise /
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи

#181 Analysis of Pathogens Causing Infectious Diseases in Small Domestic Animals /
Аналіз збудників інфекційних захворювань дрібних домашніх тварин
Polischuk I. / Поліщук І.В.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / Державний
науково-контрольний інститут біотехнології та штамів мікроорганізмів

METHODS DEVELOPMENT / РОЗРОБКА МЕТОДІВ
#15 Elaboration of Diagnostic Tool for Detection of Antibodies to Newcastle Disease
Virus
Blotska O. / Блоцька О.Ф.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / Державний
науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів

#19 Improvement Methods of Quality Control for Standardization of Diagnostic Test-
Kits for Enzootic Bovine Leucosis
Blotska O. / Блоцька О.Ф.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / Державний
науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів

#83 Improvement of Campylobacter Bacteria Indication Method / Удосконалення
засобу індикації бактерій роду Кампілобактер
Pustovit N. / Пустовіт Н.А.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / Державний
науково-контрольний інститут біотехнології та штамів мікроорганізмів

#130 Determination of the Specificity of Antigens Produced from Museum Strains of
Campylobacteriae / Визначення специфічності антигенів, виготовлених з музейних
штамів кампілобактерій
Kalinichenko T., Bolotin V., Drahut S. / Калініченко Т.В., Болотін В., Драгуть С.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"

RISK REDUCTION/RISK ANALYSIS / ЗМЕНШЕННЯ/АНАЛІЗ РИЗИКІВ
#135 Special Aspects of Individual Dosimetry of Uranium Mines Staff in Ukraine /
Особливості проведення індивідуальної дозиметрії персоналу уранових копалень
України
Operchuk А. / Оперчук А.П.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of
Ukraine / Державний заклад «Український центр з контролю та моніторингу захворювань
Міністерства охорони здоров’я України»

Poster Session Three /
Третя постерна сесія
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#136 Kirovohrad Oblast as a Marker of a Radon Problem in Ukraine / Кіровоградська область як маркер радонової
проблеми в Україні
Brium Iu., Operchuk А. / Брюм Ю.М., Оперчук А.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / Державний заклад «Український
центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

TOXICOLOGY / ТОКСИКОЛОГІЯ
#65 Toxicological-Hygienic Assessment of the Intoxication Hazard in Workers While Using Pesticides in the System of
Chemical Protection of Potatoes / Токсиколого-гігієнічна оцінка небезпечності виникнення отруєнь у працівників при
застосуванні пестицидів в системі хімічного захисту картоплі
Novohaczka O., Vavrinevych O., Omelchuk S., Bardov V. / Новохацька О.О., Вавріневич О., Омельчук С., Бардов В.
Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

#69 Comparative Evaluation of Reproductive Toxicity of Two Generics Pesticides Flutriafol on Female Wistar Han rats /
Порівняльна оцінка репродуктивної токсичності двох пестицидів генериків флутріафолу при впливі на самиць щурів wistar
han
Kolianchuk Ya., Shepelska N., Rashkivska I., Nedopytanska N. / Колянчук Я.В.,Шепельська Н., Рашківська І., Недопитанська Н.
L I. Medved's Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine / Державне Підприемство
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»

#70 Modern Scientific Approaches to the Study of Developmental Neurotoxicity Effects of Synthetic Pyrethroids in Rats /
Сучасні наукові підходи до досліджень нейротоксичності синтетичних піретроїдів у щурів в пре- та постнатальному періоді
Rashkivska I., Prodanchuk M., Kornuta N., Zinovieva M. / Рашківська І.О., Проданчук М., Корнута Н., Зінов’єва М.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

#106 Reducing the Risk of Negative Impacts of Pesticides on the Environment and Human Health as a National Public Health
Issue / Зниження ризику негативного впливу пестицидів на довкілля і здоров'я людини як загальнодержавна медична
проблема
Zhminko P., Vasetska O., Prodanchyk M., Fedchenko O. /Жмінько П.Г., Васецька О., Проданчик М., Федченко О.
L I. Medved's Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine / Державне Підприемство
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»

#114 Morpho-Structural Changes in the Endocrine System Organs of Male Rats within Assessment of Carcinogenicity of the
Thiacloprid Generic Product / Морфофункціональні зміни в органах ендокринної системи щурів самців в оцінці
канцерогенності генерика Тіаклоприда
Lisovska V., Bagley Ye., Nedopytanska N., Tkachenko L. / Лісовська В.С., Баглій Є., Недопитанська Н., Ткаченко Л.
L I. Medved's Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine / Державне Підприемство
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»
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THURSDAY APRIL 27, 2017 /
Четвер, 27 квітня 2017 року

Start: End: Event:
9:00 AM 9:30 AM Poster Setup / Розміщення постерів на

стендах

9:00 AM 9:30 AM Coffee & Registration / Реєстрація.
Ранкова кава

9:30 AM 11:35 AM Oral Presentations / Усні презентації

11:35 AM 12:05 PM Meet the Expert - Gregory Mertz /
Знайомство з експертами: Ґреґорі
Мертц

12:05 PM 1:10 PM Lunch Break / Перерва на обід

1:10 PM 3:15 PM Oral Presentations / Усні презентації

3:15 PM 3:30 PM Coffee Break / Перерва на каву

3:30 PM 4:20 PM Oral Presentations / Усні презентації

4:20 PM 4:40 PM Closing Remarks from the Peer Review
Panel /

Заключне слово експертів

4:40 PM 5:10 PM Question & Answer with the Experts /
Робота з експертами: питання та
відповіді

5:10 PM 5:15 PM Closing Remarks / Підведення підсумків

5:15 PM 6:45 PM Poster Session & Reception / Постерна
Сесія

Oral Presentations:
9:30 AM 9:45 AM Hennadii Mokhort, Ph.D. / (Abstract #124)

Мохорт Г.А., к.мед.н.
Multiple Linear Regression Model of the
Diphtheria Epidemic Process in Ukraine
(1988-2015) /Множинна лінійна
регресійна модель епідемічного процесу
дифтерії в Україні (1988–2015)

9:45 AM 9:55 AM Discussion
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9:55 AM 10:10 AM Oleksii Solodiankin, Ph.D. / (Abstract #9)
Солодянкін О.С., к.б.н.
Comparison of NDV Genotyping Results Using Two Techniques for F-Gene
Sequencing

10:10 AM 10:20 AM Discussion

10:20 AM 10:35 AM Alla Mironenko, Ph.D. / (Abstract #198)
Міроненко А.П., д.мед.н.
Molecular Genetic Analysis of Influenza A(H1N1)Pdm09 Viruses to
Forecast Future Epidemics / Молекулярно-генетичний аналіз вірусів
грипу А(H1N1)pdm09 для прогнозування наступних епідемій

10:35 AM 10:45 AM Discussion

10:45 AM 11:00 AM Inga Pozharova / (Abstract #35)
Пожарова І.П.
Tuberculosis Epidemic Situation and Outpatient Treatment Experience as
Part of the End TB Strategy in Donetsk Region / Епідемічна ситуація з
туберкульозу та досвід амбулаторного лікування у рамках реалізації
стратегії «End TB» у Донецькій області

11:00 AM 11:10 AM Discussion

11:10 AM 11:25 AM Tatiana Karlova / (Abstract #104)
Карлова Т.О.
The Current State of the Incidence of Salmonellosis In Kharkiv Region and
Ways to Improve the Epidemiological Surveillance /Сучасний стан
захворюваності на сальмонельоз на території Харківської області та
шляхи покращення епідеміологічного нагляду

11:25 AM 11:35 AM Discussion

1:10 PM 1:25 PM Alona Molozhanova, post-graduate student / (Abstract #122)
Моложанова А.В., аспірант
Determination of the Developed PCR Test System Specificity in Real Time /
Визначення специфічності розробленої тест-системи ПЛР у режимі
реального часу

1:25 PM 1:35 PM Discussion

1:35 PM 1:50 PM Tetyana Telehina / (Abstract #126)
Тєлєгіна Т.В.
Comparative Analysis of Leptospirosis Clinical and Epidemiological
Features in 2002-2004 and 2014-2016 /Порівняльний аналіз клініко-
епідеміологічних особливостей лептоспірозу в 2002-2004 та в
2014-2016 роках

1:50 PM 2:00 PM Discussion
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3:00 PM 3:15 PM Iuliia Romanyshyna / (Abstract #87)
Романишина Ю.Р.
The First Case of Chlamydia gallinacea Detected in the Territory of Ukraine
in Domestic Turkeys and Isolation of the Microorganism in Cell Culture /
Перший випадок виявлення Chlamydia gallinacea на території України
серед домашніх індиків та ізолювання мікроорганізму у культурі клітин

3:15 PM 3:25 PM Discussion

3:40 PM 3:55 PM Olha Zarichna, Ph.D. / (Abstract #143)
Зарічна О.З., к.б.н.
Using Molecular Genetic Methods in Study of Q Fever Natural Foci /
Використання молекулярно-генетичних методів при дослідженні
природних осередків гарячки Ку

3:55 PM 4:05 PM Discussion

4:05 PM 4:20 PM Igor Nebogatkin, Ph.D. / (Abstract #146)
Небогаткін І.В., к.б.н.
The Etiological Structure of Main Carriers of Leptospirosis among Small
Mammals and Rats in Ukraine for the 20-Year Period between 1996 and
2016 / Етіологічна структура основних носіїв лептоспірозів серед
дрібних ссавців та мандрівних пацюків України за 20 річний період з
1996 по 2016 роки

4:20 PM 4:30 PM Discussion

4:30 PM 4:45 PM Valentyna Rezvykh / (Abstract #90)
Резвих В.Г.
Epidemiological and Epizootic Aspects of Rabies in Dnipropetrovsk Oblast:
Risks of Return / Епідеміологічні та епізоотологічні аспекти сказу у
Дніпропетровській області: ризики повернення

4:45 PM 4:55 PM Discussion

4:55 PM 5:10 PM Larysa Muzykina, Ph.D. candidate / (Abstract #125)
Музикіна Л.М., здобувач наукового ступеня
Sequencing and Phylogenetic Analysis of Porcine Tescho- and Enterovirus
Polyantigenic Isolates Selected in Ukraine / Секвенування та
філогенетичний аналіз поліантигенних ізолятів тешо- та ентеровірусів
свиней, виділених в Україні

5:10 PM 5:20 PM Discussion
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THURSDAY APRIL 27, 2017 /
Четвер, 27 квітня 2017 року

Author-Attended: 17:15 to 18:45 /
Автори постерів мають бути присутні: з 17:15 до 18:45
ANTIMICROBAL/ANTIBIOTIC RESISTANCE / АНТИМІКРОБНА ТА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ
#14 The Prevalence and Antimicrobial Resistance of Salmonella Enterica and
Escherichia Coli from Wild Birds and Poultry in 2011 -2016 Years / Поширеність та
антибіотикорезистентність Salmonella enterica та Escherichia coli серед домашньої та
дикої птиці у 2011-2016 роках
Maiboroda O., Muzyka D., Krivoshei Y., Rula O., Tkachenko S., Stegniy B. / Майборода О.В.,
Музика Д., Кривошей Ю., Рула О., Ткаченко С., Стегній Б.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"

#39 Antibiotics Resistance of Yersinia Pseudotuberculosis /
Антибіотикорезистентність Yersinia pseudotuberculosis
Vygovska L., Ushkalov V. / Виговська Л.М., Ушкалов В.
Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products of the National University of
Life and Environmental Sciences of Ukraine / Українська лабораторія якості і безпеки
продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і
природокористування України

#149 Some Aspects of Multidrug Tolerance in Corynebacterium Diphtheriae and Its
Formation Under the Influence of Subinhibitory Concentrations of Benzylpenicillin / Деякі
аспекти множинної антибіотиколерантності Corynebacterium diphtheriae та її
формування під впливом субігнібуючих концентрацій бензилпеніциліну
Motyka O1., Tarasyuk O.1, Slesarchuk O.1, Kapustiak K.2 / ЛМотика О.І.1, Тарасюк О.1,
Слесарчук О.1, Капустяк К.2
1 State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of
Ukraine / 1 Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та
гігієни МОЗ України"
2 Institute of Cell Biology NAS of Ukraine / 2 Інститут біології клітини НАН України

AVIAN / ПТАХИ
#36 Accumulation Specifics of Enrofloxacin in Muscles and Organs of Broiler
Chickens / Особливості накопичення енрофлоксацина в м'язах та органах курчат-
бройлерів
Liniichuk N., Nvozhytska Yu. / Лінійчук Н.В., Новожицька Ю.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise /
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики і ветеринарно-
санітарної експертизи

#42 Primary Disinfection Treatment of Hatching Eggs of Chickens on the Conveyer
Belt in the Poultry House During the Period of Their Collection / Первинна дезінфекційна
обробка інкубаційних яєць курей в пташнику на стрічці транспортера в період їх
збирання
Breslavets V.1, Dunaev Yu.1†, Mayboroda O.1, Pavlichenko E.2, Stegniy O.2 / Бреславець В.1,
Дунаєв Ю.К.1†, Майборода О.1, Павліченко О.2, Стегній О.2
1 National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / 1
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини"
2 Харківська державна зооветеринарна академія / 2 Kharkiv State Zooveterinary Academy
†Presenting Author / †Автор, що презентує

Poster Session Four /
Четверта постерна сесія
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#50 Statistical Data on Determination of Antimicrobials in Chicken Litter / Статистичні дані з визначення протимікробних
препаратів у посліді курей
Dobrozhan I., Novozhytska Yu. / Доброжан Ю.В., Новожицька Ю.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

#107 Monitoring of the Infectious Bursal Disease in Ukraine in the Period of 2010-2016, Isolation and Study of Biological
Properties of Field Isolates / Моніторинг інфекційної бурсальної хвороби в Україні в 2010-2016 роках, ізоляція та вивчення
біологічних властивостей польових ізолятів
Potryasaeva O., Usova L., Muzyka D., Stegniy B. / Потрясаєва О.О., Усова Л., Музика Д., Стегній Б.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

#118 Warning !!! Avian Influenza / Обережно !!! Пташиний грип
Fotina T., Fotina A., Fotin A. / Фотіна Т.І., Фотіна А., Фотін А.
Sumy National Agrarian University / Сумський національний аграрний університет

#129 Histological Studies of Chicken Bursa / Гістологічні дослідження клоакальних сумок курей
Kuzmych G. / Кузьмич Г.С.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / Державний науково-контрольний інститут біотехнології
і штамів мікроорганізмів

CLINICAL MEDICINE / КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
#86 Treatment of Urinary Tract Infections with Herbal Products / Лікування інфекцій сечовивідних шляхів препаратами
рослинного походження
Moyseyenko V.1, Nykula T.2, Palamar B.1, Pasko I.1, Mykhalchyshyn Yu.2 / Мойсеєнко В.О.1, Никула Т.1, Паламар Б.1, Пасько І.1,
Михальчишин Ю.2
1 Bogomolets National Medical University / 1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
2 Kyiv City Hospital # 3 / 2 Київська міська клінічна лікарня № 3

#100 Recurrent Obstructive Bronchitis in Children and Improving Diagnosis and Treatment Using Non-Invasive Testing
Methods / Обструктивний бронхіт з рецидивним перебігом у дітей та удосконалення лікування та діагностики за допомогою
неінвазивних методів дослідження
Yukhymenko O. /Юхименко О.О.
State Institution Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine /
ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України

#164 Characteristics of Epipharynx Microcenotic Disorders in Patients with Purulent Bacterial Meningitis and Contact Persons /
Характеристика мікроценотичних порушень носоглотки у хворих на гнійний бактеріальний менінгіт та контактних осіб
Tarasyuk O., Mota B., Levytska L.†, Zvir V. / Тарасюк О., Мота Б., Левицька Л.Р.†, Звір В.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Львівський
науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України"
† Presenting Author / † Автор, що представляє

COMMUNICABLE DISEASE CONTROL / КОНТРОЛЬ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
#25 Epidemiological Features of Measles Incidence Rate in Volyn Oblast and Prognosis of the Epidemic Situation /
Епідеміологічна характеристика захворюваності на кір у Волинській області та прогноз епідемічної ситуації
Ienzhyievska I., Yanko N., Poluphtovych O. / Єнжиєвська І.М., Янко Н., Полухтович О.
State Institution "Volyn Oblast Laboratory Center of Ministry of Health of Ukraine" / Державна установа "Волинський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"

#35 Tuberculosis Epidemic Situation and Outpatient Treatment Experience as Part of the End TB Strategy in Donetsk Region /
Епідемічна ситуація з туберкульозу та досвід амбулаторного лікування у рамках реалізації стратегії «End TB» у Донецькій
області
Pozharova I.1, Bilomeria T.1, Daragan G.2, Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3 / Пожарова І.П.1, Біломеря Т.1, Дараган Г.2, Степанський Д.2,
Колекснікова І.3
1 State Institution Donetsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine (Kramatorsk) / 1 Державна установа "Донецький
обласний лабораторний центр МОЗ України" (Краматорськ)
2 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 2Державний заклад "Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров`я України"
3 Bogomolets National Medical University / 3 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

#96 Tuberculosis Risk Assessment in ТВ Institutions with Different Levels of Implementation of Infection Control / Оцінка
ризику захворювання на туберкульоз у протитуберкульозних закладах при різних рівнях впровадження інфекційного
контролю
Suhorukova G.1, Makhota L.1, Kovaliova T.2, Kalmykova I. / Сухорукова Г.Б.1, Махота Л.1, Ковальова Т.2, Калмикова І.
1 State Institution Kharkiv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1 Державна установа "Харківський обласний
лабораторний центр України"
2 Regional Antitubercular Dispansery №1 / 2КЗОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер №1»

#132 Detection of Mycobacterium Families by vntr Among Pulmonary Tuberculosis Patients Depending on Social Status
Konstantynovska O.1, Hrek I.1†, Solodiankin O.2, Gerylovych a.2, Rohozhyn a.3, Liashenko O.3, Rekrotchuk M.2 / Константиновська О.1, Грек
І.І.1†, Солодянкін О.2, Герілович А.2, Рогожин А.3, Ляшенко О.3, Рекротчук М.2
1 Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education / 1Харківська медична академія післядипломної освіти
2 National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / 2Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
3 Kharkiv National University V. N. Karazin / 3 Харківський Національний Університет імені В. Н. Каразіна
†Presenting Author / †Автор, що представляє
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#189 Integrated Estimation of the Tuberculosis Epidemic in Ukraine: Modeling,
Epidemic Model, Social and Economic Relationships / Інтегральне оцінювання епідемії
туберкульозу в Україні: моделювання, образ епідемії, соціально-економічні
залежності
Krisilov A., Averbukh L., Pozdnyakov S.†, Pozdnyakova L., Krisilov V., Chumachenko V. /
Крісілов А., Авербух Л., Поздняков С.В.†, Позднякова Л., Крісілов В., Чумаченко В.
State Institution I.I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the Ministry of Health of
Ukraine / ДУ "Український науково-дослідний протичумний інститут ім.І.І.Мечнікова МОЗ
України

† Presenting Author / † Автор, що представляє

#190 Clinical and Epidemiological Features of Drug-Resistant Lung Tuberculosis in
Ukraine / Клініко-епідеміологічні особливості хіміорезистентного туберкульозу
легень в Україні
Mazhak K., Tkach O., Platonova I. / Мажак К.Д., Ткач О., Платонова І.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of
Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
МОЗ України"

EPIDEMIOLOGY OF HUMAN DISEASES/ ЕПІДЕМІОЛОГІЯ АНТРОПОНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ
#29 Epidemiological Situation Regarding Parasitic Diseases in Ukraine / Епідемічна
ситуація з паразитарних хвороб населення в Україні
Nikolaienko S., Sagach O., Rodyna R. / Ніколаєнко С.М., Сагач О., Родина Р.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of
Ukraine / Державний заклад «Український центр з контролю та моніторингу захворювань
Міністерства охорони здоров’я України»

EPIDEMIOLOGY OF ZOONOTIC DISEASES / ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЗООНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ
#4 Data Analysis of Epizootic Anthrax Outbreaks in Ukraine for the Period from 1994
to January 2017 / Аналіз даних епізоотичних спалахів сибірки на території України за
період із 1994 по січень 2017 рр
Rublenko I.1,2, Skrypnyk V.3 / Рубленко І.О.1,2, Скрипник В.3
1 Bila Tserkva National Agrarian University / 1 Білоцерківський національний аграрний
університет
2 State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / 2Державний
науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
3 State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / 3
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи

#68 The Need of Tracking Pathogens in the Ecosystems: The View of Zoologist
Zinenko O. / ЗІненко О.І.
V.N. Karazin Kharkiv National University / Харківський Національний Университет імені В. Н.
Каразіна

#104 The Current State of the Incidence of Salmonellosis in Kharkiv Region and Ways
to Improve the Epidemiological Surveillance / Сучасний стан захворюваності на
сальмонельоз на території Харківської області та шляхи покращення
епідеміологічного нагляду
Karlova T.1, Popova L.1, Makhota L.1, Chumachenko T.2 / Карлова Т.О.1, Попова Л.1, Махота Л.1,
Чумаченко Т.2
1 State Institution Kharkiv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1
Державна установа "Харківський обласний лабораторний центр України"
2 Kharkiv National Medical University / 2Харківський національний медичний університет

#117 Monitoring of Salmonella Infection of Poultry / Моніторинг сальмонельозної
інфекції птиці
Fotina A., Fotina T. / Фотіна А.А., Фотіна Т.
Sumy National Agrarian University / Сумський національний аграрний університет

Poster Session Four /
Четверта постерна сесія
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#123 The Spread of Mycobacterium Species Among Cattle on the Farms in Ukraine / Поширення видів мікобактерій серед
великої рогатої худоби у господарствах України
Bilushko V., Zavhorodnii A., Kalashnyk M. / Білушко В.В., Завгородній А., Калашник М.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

#177 Rabies in Humans in Dnipropetrovsk Region as a Biosafety Hazard / Сказ серед людей у Дніпропетровському регіоні
як проблема біобезпеки
Shevchenko-Makarenko O.1, Shostakovych-Koretska L.1, Revenko H.1, Tymofieieva L.2, Turchyn M.2 /Шевченко-Макаренко О.П.1,
Шостакович-Корецька Л.1, Ревенко Г.1, Тимофєєва Л.2, Турчин М.2
1 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine» / 1Державний заклад "Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров`я України"
2 Dnipropetrovs’k Municipal Clinical Hospital #21 named after Prof. E.G. Popkova / 2 КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім.
проф. Є.Г. Попкової

FOOD SAFETY / БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
#2 The General Description of Meat-Processing Facilities and the Efficiency of Disinfection Based on the Level of Surface
Pollution
Kovalenko V. / Коваленко В.Л.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів

#200 New Screening Method for Determining Fluoroquinolones Residues in Raw Cow's Milk / Новий скринінг-метод
визначення залишків фторхінолонів у сирому коров'ячому молоці
Muzyka V., Stets’ko T.†, Ostrovs’ka L., Brezvyn O. / Музика В., Стецько Т.І.†, Островська Л., Брезвин О.
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives / Державний науково-дослідний
контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
†Presenting Author /†Автор, що представляє

LABORATORY DIAGNOSTICS / ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
#33 Comparative Analysis of ELISA Test Systems Sensitivity of Different Manufacturers for Diagnosing Leukosis /
Порівняльна характеристика чутливості тест-систем ІФА різних виробників для діагностики лейкозу
Petrenko A., Aliekseieva G., Pryskoka V. / Петренко О.С., Алєксеєва Г., Прискока В.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

#44 The Genetic Association Between ALPHA-2-Macroglobulin (ILE1000VAL) Gene Polymorphism and Risk of COPD
Development
Dolinchuk L.1, Andrushchenko T.2, Rodyna R.3, Basanets a.2 / Долінчук Л.В.1, Андрющенко Т.2, Родина Р.3, Басанець А.2
1 Bogomolets National Medical University / 1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
2 State Institute for occupational health of the National academy of Medical Sciences of Ukraine / 2Державна Установа "Інститут медицини
праці НАМН"
3 State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / 3Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

#102 Results of the Investigating Serovar Specificity of Erysipelothrix Rhusiopathiae Isolates from Different Regions of Ukraine /
Результати вивчення сероваріантної належності ізолятів Erysipelothrix rhusiopathiae, виділених з різних регіонів України
Pinchuk N. / Пінчук Н.Г.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms / Державний науково-контрольний інститут біотехнології
та штамів мікроорганізмів

#152 The Results of Laboratory Diagnostic of Biomaterial Tests to Detect Enteroviruses, Conducted by Virology Laboratory of
the State Institution "Lviv Oblast Laboratory Centre of the Ministry of Health of Ukraine" Using PCR Method / Результати
лабораторної діагностики проб біоматеріалу з метою виявлення ентеровірусів, проведеної вірусологічною лабораторію ДУ
"ЛОЛЦ МОЗУ" методом ПЛР
Hoda Z., Starynchuk L., Veres M. / Года З.П., Старинчук Л., Верес М.
State Institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Львівський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

LEPTOSPIROSIS / ЛЕПТОСПІРОЗ
#64 The Value of Different Animal Species in Epidemic Process in the Case of Leptospirosis / Значення окремих тварин в
епідемічному процесі при лептоспірозі
Zubach O.1, Telegina T.1, Zinchuk O.1, Semenyshyn O.2, Vasiunets L.2, Demchyshyn M.3 / Зубач О.О.1, Тєлєгіна Т.1, Зінчук О.1, Семенишин
О.2, Васюнець Л.2, Демчишин М.3
1 Danylo Halytsky Lviv National Medical University / 1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
2 State Institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 2 Державна установа "Львівський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я україни"
3 State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection in Lviv Oblast / 3 Головне управління Держпродспоживслужби у
Львівській області
Державна установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я україни"
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#109 Comparative Analysis of Incidence of Leptospirosis Among Animals and Humans
in the Territory of Ukraine / Порівняльний аналіз поширення лептоспірозу тварин та
людей на території України
Uhovskyi V.1, Vydayko N.2, Aliekseieva G.3, Bilonyk O.2, Bezymennyi M.1, Kolesnikova I.4 /
Уховський В.В.1, Видайко Н.2, Алєксєєва Г.3, Білоник О.2, Безименний М.1, Колеснікова І.4
1 Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / 1 Інститут
ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України
2 State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of
Ukraine / 2Державний заклад «Український центр з контролю та моніторингу захворювань
Міністерства охорони здоров’я України»
3 State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise / 3
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи
4 Bogomolets National Medical University / 4Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця

#126 Comparative Analysis of Leptospirosis Clinical and Epidemiological Features in
2002-2004 and 2014-2016 / Порівняльний аналіз клініко-епідеміологічних особливостей
лептоспірозу в 2002-2004 та в 2014-2016 роках
Telehina T., Zubach O., Sborshchik O., Kutsmyda Ya. / Тєлєгіна Т.В., Зубач О., Сборщік О.,
Куцмида Я.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University / Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького

MAMMALS / ССАВЦІ
#79 Pathoanatomical Changes in Dogs in Dirofilariasis / Патологоанатомічні зміни у
собак за дирофіляріозу
Pavlunko V., Lozhkina O., Omelianenko M., Marchuk O. / Павлунько В.Г., Ложкіна О.,
Омеляненко М., Марчук О.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise /
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи

#139 Identification of the Most Common Bacterial Infections in Rabbits / Визначення
найбільш поширених бактеріальних інфекцій кролів
Palamarchuk А., Boiko P. / Паламарчук А.М., Бойко П.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine /
Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

METHODS DEVELOPMENT / РОЗРОБКА МЕТОДІВ
#11 Development of Polymerase Chain Reaction (Multiplex PCR) for Detection of
Human Babesia Pathogen / Розробка полімеразної ланцюгової реакції
(мультиплексний формат) для виявлення патогенних для людини бабезій
Kylypko L.1, Makhota L.1, Pokhіl S.2, Tymchenko O.2 / Килипко Л.В.1, Махота Л.1, Похил С.2,
Тимченко О.2
1State Institution Kharkiv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1
Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр України»
2 State Institution Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology / Державна установа
«Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»

#122 Determination of the Developed PCR Test System Specificity in Real Time /
Визначення специфічності розробленої тест-системи ПЛР у режимі реального часу
Molozhanova А., Kovalenko G., Muzykina L., Halka I., Spyrydonov V. / Моложанова А.В.,
Коваленко Г., Музикіна Л., Галка І., Спиридонов В.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine / Інститут
ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

Poster Session Four /
Четверта постерна сесія
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MODELLING / МОДЕЛЮВАННЯ
#7 The Key Features and Mathematical Modeling of Rotavirus Infection Spread in Ukraine
Soloviov S.1, Mokhort H.2, Demchishina I.3, Kolesnikova I.2, Dzyublyk I.1 / Соловйов С.О.1, Мохорт Г.2, Демчишина І.3, Колеснікова І.2,
Дзюблик І.1
1 Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education / 1 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
2 Bogomolets National Medical University / 2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
3 State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / 3 Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

#72 Application of GIS Technologies for Risk Assessment of Areas in Case of Tick-Borne Infections / Застосування ГІС-
технологій для оцінки ризику територій при кліщових інфекціях
Ben I.1, Semenyshyn O.2, Lozynskyi І.1 / Бень І.І.1, Семенишин О.2, Лозинський І.1
1 State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of Health of Ukraine / 1 Державна установа
"Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України"
2 State Institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 2 Державна установа "Львівський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

#124 Multiple Linear Regression Model of the Diphtheria Epidemic Process in Ukraine (1988-2015) / Множинна лінійна
регресійна модель епідемічного процесу дифтерії в Україні (1988–2015)
Mokhort H.1, Hlushkevych T.2 / Мохорт Г.А.1, Глушкевич Т.2
1 Bogomolets National Medical University / 1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
2 State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine / 2 Державний заклад
«Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

TICKS AND TICK-BORNE DISEASES / КЛІЩІ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ,ЩО НИМИ ПЕРЕНОСЯТЬСЯ
#97 Ixodic Tick - Borreliosis in Dnipropetrovsk Oblast / Іксодові кліщові - бореліози в Дніпропетровській області
Skubenko N., Litovchenko H., Shamychkova G., Singovska S. / Скубенко Н.В., Літовченко Г.,Шамичкова Г.,Сінговська С.
State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Дніпропетровський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України"

#183 Epidemiological Monitoring of Individual Tick-Borne Infections in Zakarpattia Region / Епідеміологічний моніторинг за
деякими кліщовими інфекціями у Закарпатській області
Markovych O.1, Zhyhan V.1, Tymchyk V.1, Kolesnikova I.2 / Маркович О.Н.1,Жиган В.1, Тимчик В.1, Колеснікова І.2
1 State Institution Zakarpattia Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / 1 Державна установа "Закарпатський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"
2 Bogomolets National Medical University / 2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

TOXICOLOGY / ТОКСИКОЛОГІЯ
#31 Research of the Emission Level of Toxic Chemicals from Polymer Construction Materials in the Air Environment of
Residential Premises 2007 and 2016 in the City of Dnipro, Ukraine / Вивчення ступеня міграції токсичних речовин із полімерних
будівельних матеріалів у повітряне середовище житлових приміщень 2007/2016 в місті Дніпро, Україна
Zaitseva O., Shtepa O., Pozdniakova H., Polovna N. / Зайцева О.А.,Штепа О., Позднякова Г., Половна Н.
State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine / Державна установа "Дніпропетровський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України"

#78 Eco-Toxicology Bromine, as a Component of Rations for Animals
Orobchenko O. / Оробченко О.Л.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

#80 Methodological Approaches to the Study of Influence of Pesticides on Pregnant Organisms and Embryogenesis as well as
Assessment of Their Potential Danger / Методичні підходи до вивчення впливу пестицидів на організм вагітних і ембріогенез
та оцінка їх потенційної небезпеки
Kornuta N. / Корнута Н.О.
L.I.Medved's Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health / Державне підприємство
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової і хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ України»

#154 Subacute Toxicity of Tebuconazole in Quails
Dotsenko R. / Доценко Р.В.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine / Національний науковий центр "Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

#186 The Role of Serum Cholinesterase (Pseudocholinesterase) Test in Subchronic Toxicological Studies of Organophosphate
Pesticides / Доцільність визначення сироваткової холінестерази (псевдохолінестерази) при субхронічних дослідженнях
фосфорорганічних пестицидів
Zalinian Ie., Kliuchynska T., Zuzanska K. / Заліньян Є.С., Ключинська Т., Зузанська К.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"



Page 54 2017 CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium

FRIDAY APRIL 28, 2017 /
П’ятниця, 28 квітня 2017 року
Start: End: Event:
9:00 AM 9:55 AM Poster Setup / Розміщення постерів на

стендах

9:00 AM 9:15 AM Coffee & Registration / Реєстрація.
Ранкова кава

9:15 AM 9:45 AM Meet the Expert - Oleh Lushchak/
Знайомство з експертами: Олег Лущак

9:45 AM 10:15 AM Meet the Expert - Marco De Nardi/
Знайомство з експертами: Марко де
Нарді

10:15 AM 10:45 AM Meet the Expert - Sergey Mikhalovsky
Знайомство з експертами: Сергій
Михаловський

10:45 AM 11:15 AM Meet the Expert - Stephen Higgs/
Знайомство з експертами: Стівен Хіґз

11:15 AM 11:45 AM Question & Answer with the Experts /
Робота з експертами: питання та
відповіді

11:45 AM 12:05 PM Announcement of Candidates /
Оголошення відібраних кандидатів

Peer Review Session
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1:30 PM 2:30 PM Training Session 1 / Навчальний
семінар 1
Science Communications Workshop /
Семінар з обміну науковим досвідом

2:30 PM 3:15 PM Training Session 2 / Навчальний
семінар 2
Preparing Effective Scientific
Presentations - Announcement of
Presentation Awards
Підготовка ефективних наукових
презентацій - Нагородження учасників

3:15 PM 3:30 PM Coffee & Tea / Перерва на каву

3:30 PM 5:00 PM Breakout Sessions / Секційні засідання
Breakout Session 1 - Data Review and
Work Planning with SME's /
Секційне засідання 1 - Огляд даних та
планування співпраці з експертами

Breakout Session 2 - The Science
Writing Mentorship Program
Секційне засідання 2 – Огляд Програми
з написання наукових робіт

5:00 PM 5:15 PM Closing Remarks / Підведення
підсумків та заключне слово

Семінар з рецензування
та відбору наукових
робіт
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CBEP Ukraine Regional One Health
Research Symposium

and Peer Review Session

Peer Review Panel

Регіональний науковий
Симпозіум в рамках концепції

«Єдине здоров’я»
та семінар з рецензування та

відбору наукових робіт
за підтримки ПЗСБД в Україні

Члени редколегії
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Stephen Higgs, Ph.D. /
Стівен Хіґз, Ph.D.
Associate Vice President for Research,

Director, Biosecurity Research Institute (BRI)

Peine Professor of Biosecurity

University Distinguished Professor, Diagnostic
Medicine and Pathobiology

Kansas State University

Editor-in-Chief, Vector-Borne & Zoonotic Diseases

shiggs@k-state.edu

http://www.bri.k-state.edu/biosketches/higgs-

BIOGRAPHY:
Stephen Higgs, Ph.D., joined Kansas State
University in July 2011 as the Associate Vice
President for Research and the Director of the
Biosecurity Research Institute (BRI). In these roles,
he is committed to the strengthening of existing
research and the development of new research
opportunities related to animal and plant diseases,
food safety and security, and related public health
issues and contributes to work that expands
biosafety, biosecurity and biocontainment research
and educational programs. Stephen Higgs has
served as chair or as a member of numerous
student Ph.D. Committees. Former students have
successful careers in vector-borne infectious
diseases at facilities such as the CDC's Division of
Vector-Borne and Infectious Disease, the U.S.
Army Medical Research Institute of Infectious
Diseases, and numerous Universities.
Stephen Higgs has been the Editor-in-Chief of the
international journal Vector-Borne & Zoonotic
Diseases since 2003, and is on the Editorial Board
of Health Security (formerly Biosecurity and

Bioterrorism. Biodefense Strategy, Practice and
Science). He is the recent Past-President of
the American Society of Tropical Medicine and
Hygiene, ex-Chairman of the Society’s Education
Committee, ex-Chairman of the Policy and Advocacy
Committee, a member of the Membership Committee,
a member of the Subcommittee on Arbovirus
Laboratory Safety (SALS) and a member of the
Subcommittee on the Evaluation of Arthropod-borne
Status (SEAS). As a past Chairman of the American
Committee for Medical Entomology, he helped to
develop containment internationally accepted
guidelines for both vectors and the agents they
transmit at different biosafety levels.
Through networking with national public and private-
sector entities, and international pharmaceutical
companies Stephen Higgs interfaces with senior
personnel to develop collaborative multidisciplinary
scientific investigations and research programs that
includes: vector biology, infectious diseases,
immunology, vaccine development. He has directed
multidisciplinary research that encompasses many
aspects of vector-borne viruses, with particular
interests focusing on mosquito-virus-vertebrate
interactions. Using wild type and genetically
engineered chikungunya, Sindbis, o’nyong nyong,
West Nile, yellow fever, and Zika viruses his team
have been examining fundamental aspects of virus-
vector interactions. Projects have involved vaccine
development and evaluation, including genetic
modification, vector competence tests and non-
human primate experiments.

БІОГРАФІЯ:
Стівен Хіґз, Ph.D., почав працювати в
Державному університеті штату Канзас в липні
2011 року заступником віце-президента з
наукової роботи та директором науково-
дослідного інституту біозахисту (BRI). Професор
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Хіґз активно працює над удосконаленням існуючих досліджень та
створенням нових можливостей для розвитку наукової діяльності,
пов’язаної із захворюваннями тварин і рослин, безпекою харчових
продуктів та охороною здоров’я, а також біобезпекою,
біозахистом, питаннями біологічного контролю та навчальними
програмами. Стівен Хіґз був головою та членом багатьох
спеціалізованих рад із захисту дисертацій. Його колишні студенти
успішно працюють у сфері досліджень трансмісивних інфекційних
захворювань у таких установах як підрозділ з трансмісивних та
інфекційних захворювань Центру контролю за захворюваннями
(CDC), Медичний науково-дослідний інститут інфекційних хвороб
Армії США та багатьох університетах.
З 2003 року Стівен Хіґз є головним редактором міжнародного
журналу Vector-Borne & Zoonotic Diseases та входить до
редакційної колегії журналу Health Security (раніше відомий під
назвою Biosecurity and Bioterrorism. Biodefense Strategy, Practice and
Science). Колишній президент Американського товариства
тропічної медицини та гігієни, колишній голова комітету
Товариства з питань освіти та Комітету з питань політики та
інформаційно-просвітницької діяльності, член Комітету з питань
членства, член підкомітету з питань безпеки в лабораторіях
арбовірусів (SALS) та підкомітету з питань оцінки статусу вірусів,
що переносяться членистоногими (SEAS). У минулому,
перебуваючи на посаді голови Американського товариства
медичної ентомології, професор Хіґз допоміг розробити міжнародні
інструкції з контролю за збудниками та їх переносниками на різних
рівнях біобезпеки.
В рамках співпраці з державними та приватними підприємствами,
а також міжнародними фармацевтичними компаніями, Стівен Хіґз
займається розробкою спільних багатопрофільних наукових
досліджень та програм, включаючи такі галузі як біологія
переносників, інфекційні захворювання, імунологія та розробка
вакцин. Професор Хіґз очолював багатопрофільні наукові
дослідження трансмісивних вірусів, приділяючи особливу увагу
взаємодії у системі «комар-вірус-хребетні». Використовуючи
генетично модифіковані та дикі типи вірусів чикунгуньї, Сіндбіс,
о’ньонг-ньонг, Західного Нілу, жовтої гарячки та вірусу Зіка,
команда професора Хіґза вивчала основні аспекти взаємодії між
вірусом та переносниками. Проекти включали розробку та оцінку
вакцин, включаючи генетичні модифікації, дослідження здатності
організмів переносити вірус, а також експерименти на приматах.

RESEARCH INTEREST:
biosafety and biosecurity
vector-borne infectious diseases
immunology
vaccine development

RECENT PUBLICATIONS:
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BIOGRAPHY:
Marco De Nardi has 15 years working experience
in the field of animal health and epidemiology in
both developed and less developed countries.
He received a Degree in Veterinary Medicine
(DVM) from Bologna University (IT) in 2002 and
then a MSc degree in Veterinary Epidemiology
from the Royal Veterinary College and the London
School of Hygiene and Tropical Medicine (UK) in
2008. He is currently enrolled in the residency
training (Population Medicine) of the European
College of Veterinary Public Health (ECVPH).
Following his DVM he practiced as a veterinary
clinician in dairy farms in Italy. He then worked as
a veterinary consultant and project coordinator for
international organizations (NGOs and FAO) in
East Africa from 2004 to 2007. In 2009-2013 he
worked on research and capacity building
programs at the “OIE and FAO Reference
Laboratory for Avian Influenza” and the “FAO
Reference Centre for Rabies” at IZSVe (Italy). In
2011 he coordinated the EFSA funded project

“Flurisk” assessing the pandemic risk posed by
animal influenza viruses.
In 2013 he joined the private veterinary consultancy
company SAFOSO (www.safoso.com) where he is
responsible for the development and
implementation of consultancy, research projects
and capacity building programs in the area of risk
assessment, surveillance, veterinary epidemiology,
animal health and food safety. Main partners are
national governments and international
organizations. As SAFOSO consultant he worked in
different projects in Europe, US, Ukraine, Armenia,
Georgia, Kazakhstan, Mongolia and Vietnam.

БІОГРАФІЯ:
Марко Де Нарді має 15-річний досвід роботи в
галузі охорони здоров'я тварин та епідеміології
в розвинених країнах і країнах, що
розвиваються.
Отримав ступінь у ветеринарній медицині в
університеті Болоньї (Італія) в 2002 році, згодом
ступінь магістра в галузі ветеринарної
епідеміології у Королівському ветеринарному
коледжі та Лондонській школі гігієни та
тропічної медицини (Великобританія) в 2008
році. Наразі займається підготовкою лікарів-
спеціалістів (в області громадської медицини)
Європейського ветеринарного коледжу охорони
громадського здоров'я (ECVPH).
Після отримання ступеня у ветеринарній
медицині практикував як ветеринарний лікар на
молочних фермах в Італії. Потім працював
ветеринарним консультантом та координатором
проектів міжнародних організацій (НУО та ФАО)
в Східній Африці з 2004 по 2007 роки. У
2009-2013 роках працював у науково-дослідних
програмах та програмах нарощування

Marco De Nardi, D.V.M.,
M.Sc. / Марко де Нарді,
D.V.M., M.Sc.
Consultant

SAFOSO AG

Waldeggstrasse 1

CH-3097 Liebefeld, Switzerland

marco.denardi@safoso.ch

www.safoso.com/marco-de-nardi



Page 61Kyiv, Ukraine / April 24 - 28, 2017

потенціалу в Референс-лабораторії пташиного грипу МЕБ і ФАО
та Референс-центрі сказу ФАО в Інституті безпеки харчових
продуктів у Венеції (IZSVe) (Італія). У 2011 році координував
проект «Flurisk», що фінансувався Європейським агентством з
безпеки харчових продуктів (EFSA), де оцінював ризик спалаху
пандемії, спричиненої вірусами грипу тварин.
У 2013 році Марко Де Нарді приєднався до приватної
ветеринарної консалтингової компанії SAFOSO
(www.safoso.com), де відповідає за надання консультаційної
допомоги, розробку та реалізацію консультативних, а також
дослідницьких проектів і програм з нарощування потенціалу в
області оцінки ризиків, епіднагляду, ветеринарної епідеміології,
здоров'я тварин та безпеки харчових продуктів. Його основними
партнерами є національні уряди та міжнародні організації. Як
консультант SAFOSO працював у різних проектах в Європі,
США, Україні, Вірменії, Грузії, Казахстані, Монголії та В'єтнамі.

RESEARCH INTEREST:
One Health and zoonotic diseases (i.e. rabies, avian influenza,
brucellosis etc.)
Risk assessment
Surveillance system
Transboundary diseases of livestock
Investigation of risk factors

RECENT PUBLICATIONS:
https://www.researchgate.net/profile/Marco_De_Nardi
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BIOGRAPHY:
Greg Glass, Ph.D. has more than 30 years of
experience in immunology, ecology, epidemiology
and other public health areas. His research at
University of Florida focuses on furthering the
mathematical modeling of disease outbreaks. He
started out at John Hopkins as a fellow in
immunology and infectious disease, which led to
his professorship. Glass has conducted research in
more than ten countries all over the world. He
consulted for organizations like the Center for
Disease Control and Prevention, World Health
Organization, and U.S. Department of Agriculture.
Glass has created mapping models used for
predicting malaria, Lyme disease, and dengue.
Glass’ lab focuses on understanding the bases of
infectious disease systems: the agents, hosts, and
environmental sources. The team is especially
interested in characterizing how changes in
environmental conditions over space and time alter
the patterns of disease. These patterns often
provide clues to identify what triggers disease

emergence and may give clues for intervention and
prevention. The team combines data from
numerous sources, including remotely sensed
imagery with epidemiologic studies in statistical
analyses. The goal is to find ways to anticipate and
intervene to prevent large-scale disease outbreaks
before they happen.
Glass says that the importance of infectious disease
research goes beyond the biology of the disease
itself. The merging of geography and epidemiology
data allows for the mapping of disease hotspots in
specific populations. In addition to understanding
how a disease spreads, researchers also find
indicators and useful data for future outbreaks.
Glass states that this type of research has two parts
to it. The purpose of his research is also to provide
additional clues for healthcare practitioners so they
may make better decisions in treatment and care.

БІОГРАФІЯ:
Ґреґ Ґлас, Ph.D. має 30-річний досвід в області
імунології, екології, епідеміології та інших
сферах громадського здоров’я. Його
дослідження в університеті Флоріди
зосереджується на математичному моделюванні
спалахів захворювань. Професор Ґлас починав
свою кар’єру в університеті Джона Гопкінса як
науковий співробітник кафедри імунології та
інфекційних захворювань, де здобув звання
професора. Ґреґ Ґлас проводив дослідження в
більше, ніж десяти країнах по всьому світу. Він
надавав консультації таким організаціям, як
Центр контролю за захворюваннями, Всесвітня
організація охорони здоров’я та Міністерство
сільського господарства США. Полфесор Ґлас
створив картографічні моделі, що були
використані для прогнозування малярії, хвороби

Gregory E. Glass, Ph.D. /
Ґреґорі І. Ґлас, Ph.D
Professor

Department of Geography & Emerging Pathogens
Institute

University of Florida

Gainesville, FL 32610

gglass@epi.ufl.edu

http://epi.ufl.edu/people/faculty-profiles/gregory-
glass/
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Лайма та гарячки денге.
Лабораторія професора Ґласа займається головним чином
дослідженнями інфекційних систем: патогенів, хазяїв і факторів
навколишнього середовища. Група приділяє особливу увагу
тому, як зміни умов навколишнього середовища в просторі та
часі впливають на епідеміологічні особливості захворювання. Ці
особливості часто дають підказку щодо причин виникнення
хвороби, а також оперативних заходів і профілактики. Команда
об'єднує та аналізує дані з різних джерел, включаючи
зображення, отримані за допомогою дистанційного зондування,
та результати епідеміологічних досліджень. Мета цієї діяльності
полягає в тому, щоб знайти способи передбачення і
попередження масштабних спалахів захворювань, перш ніж
вони відбудуться.
Професор Ґлас відмічає, що важливість дослідження
інфекційних захворювань виходить за межі вивчення біологічних
аспектів захворювань. Об’єднання географічних та
епідеміологічних даних дозволяє виявляти осередки в певній
популяції. Окрім розуміння механізму поширення захворювання,
дослідники також виявляють показники та важливі дані, що
стосуються майбутніх спалахів. Ґреґ Ґлас стверджує, що такий
тип дослідження складається з двох частин. Метою його
дослідницької діяльності також є забезпечення медичних
працівників додатковою інформацію для того, щоб вони могли
приймати кращі рішення щодо лікування та надання медичної
допомоги.

RESEARCH INTEREST:
Medical Geography
Risk factor analysis
Vector-borne and Zoonotic Diseases

RECENT PUBLICATIONS:
https://www.researchgate.net/
researcher/40043755_Gregory_E_Glass
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BIOGRAPHY:
Oleh Lushchak, PhD, graduated from
Precarpathian National Univerisity, Ukraine (2005).
During his studentship he participated in exchange
programs from IASTE and DAAD to perform
studies in marine biology (Kotor, Montenegro) and
oscillatory mechanisms in yeast (Magdeburg,
Germany). He studied the role of antioxidant
enzymes in yeast response toward nitrosative
stress for his Ph.D. in Biochemistry (2009). During
2009-2016 he worked as visiting scientist or
postdoc in Buck Institute for Age research (Novato,
CA, USA), University of Wurzburg (Germany),
Stockholm University (Sweden), University of
Tampere (Finland), DKFZ-ZMBH Alliance
(Heidelberg, Germany), Max-Planck-Institute of
Immunology and Epigenetics (Freiburg, Germany).
He was hired as an assistant professor and the
laboratory head in the Department of Biochemistry
and Biotechnology at the Precarpathian University
in 2015. In the present time 3 PhD students, 10
graduate and undergraduate students work under

his supervision to study molecular mechanisms of
lifespan regulation, link of nutrition to aging and
age-related diseases such as diabetes and
obesity. He is an author of more than 50 research
papers, reviews and book chapters.

БІОГРАФІЯ:
Олег Лущак, кандидат наук, закінчив
Прикарпатський національний університет у
2005 році. Будучи студентом, брав участь у
програмах обміну Міжнародної асоціації обміну
студентів для отримання технічного досвіду
(IASTE) і Німецької служби академічних обмінів
(DAAD) для проведення досліджень в галузі
морської біології (Котор, Чорногорія) й
осциляційних механізмів у дріжджів
(Магдебург, Німеччина). Для отримання
ступеня кандидата наук з біохімії (2009р.) Олег
досліджував роль антиоксидантних ферментів
у відповіді дріжджів на нітрозативний стрес.
Протягом 2009-2016 років працював в якості
запрошеного вченого та постдока в Інституті
досліджень старіння Бака (Новато, Каліфорнія,
США), Університеті Вюрцбурга (Німеччина),
Стокгольмському університеті (Швеція),
Університеті Тампере (Фінляндія), альянсі
Німецького центру дослідження раку та Центру
молекулярної біології Університету
Гейдельберга імені Руперта Карлса (DKFZ-
ZMBH-Alliance) (Гейдельберг, Німеччина),
Інституті імунології та епігенетики Макса
Планка (Фрайбург, Німеччина). З 2015 році
працює доцентом і завідувачем лабораторією
кафедри Біохімії та Біотехнологій
Прикарпатського національного університету.

Oleh Lushchak, Ph.D. /
Олег Лущак, Ph.D.
Assistant Professor

Laboratory Head,

Department of Biochemisty and Biotechnolgy

Vasyl Stefanyk National University

57 Shevchenka str, Ivano-Frankivsk

76018, Ukraine
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На даний час під його керівництвом працюють 3 аспіранти і 10
студентів, що досліджують молекулярні механізми регуляції
тривалості життя, зв'язок між харчуванням та старінням і
захворюваннями, пов’язаними з віком, такими як діабет та
ожиріння. Є автором понад 50 наукових статей, оглядів і розділів
книг.

RESEARCH INTEREST:
Genes and proteins in regulation of aging;
Nutrition, mitochondria and ROS metabolism
Stem cells and aging
Nutrition and stem cell metabolism
Epigenetic regulation in aging and metabolism

RECENT PUBLICATIONS:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wqT43csAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Oleh_Lushchak
https://www.linkedin.com/in/oleh-lushchak-25608631/
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Eric Bortz, PhD, graduated from Carnegie Mellon
University, USA (1994). After a brief four years in
U.S. Army Intelligence, he earned a Ph.D. in
molecular biology from the University of California,
Los Angeles, USA (2006). At UCLA, he studied
AIDS-related tumor viruses in the laboratory of Dr.
Ren Sun. From 2006-2012, he was a postdoctoral
fellow and then research-track assistant professor
in the laboratory of Dr. Adolfo García-Sastre in the
Department of Microbiology at the Mount Sinai
School of Medicine in New York. At Mount Sinai,
Eric studied the virus-host interactions controlling
the pathogenesis and immune responses to highly
pathogenic avian influenza viruses (HPAI).
Beginning in his graduate studies to the present,
Bortz has taken a functional genomics approach to
understanding virus-host interactions, viral
pathogenesis, and virus ecology. He has
contributed to database standards for infectious
disease surveillance and virus genome sequence
data for the US National Institutes of Health NIAID-
funded Centers of Excellence for Influenza
Research and Surveillance (CEIRS). He was hired
as an assistant professor in the Department of

Biological Sciences and Alaska INBRE program at
the University of Alaska Anchorage, USA (2012-
present). Funded by the NIH, National
Oceanographic & Atmospheric Administration
(NOAA), MJ Murdock Foundation, and the
University of Alaska, the Bortz research group
focuses on understanding molecular factors that
govern the ecology, emergence, and pathogenicity
of influenza and other RNA viruses, and innate
immune responses to viral pathogens. Integrating
data from surveillance databases and next-
generation sequencing of virus genomes, his group
is developing a molecular and phylogenetic risk
assessment protocol to understand avian influenza
virus emergence. He is also using viromics
approaches to identify RNA viruses in marine
mammals and bats in Alaska; and harnessing RNA
virus data for developing novel clinical
immunotherapy. Dr. Bortz maintains frequent
collaborations with virus researchers in the US and
internationally, and has worked with Metabiota to
develop protocols for surveillance and risk
assessment of influenza viruses and other
extremely dangerous pathogens. He has authored
several highly cited publications in molecular
virology, developed and curated virological
databases, and presented research findings at
numerous international conferences. He teaches
virology, immunology, and research methods at the
University of Alaska.

БІОГРАФІЯ:
Ерік Бортц, Ph.D, закінчив університет Карнегі-
Меллон, США (1994 р.). Після чотирьох років в
розвідувальній службі сухопутних військ США
здобув науковий ступінь Ph.D. з молекулярної
біології в університеті Каліфорнії, Лос-
Анджелес, США (2006 р.). В університеті
Каліфорнії в лабораторії Рен Сана вивчав
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University of Alaska Anchorage
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віруси СНІД-асоційованих пухлин. В період 2006-2012 рр.
проходив постдокторантуру, а потім працював науковим
співробітником та доцентом в лабораторії Адольфо Гарсія-Састре
у відділенні мікробіології медичного інституту Маунт-Сінай, Нью
Йорк. В інституті Маунт-Сінай Ерік Бортц вивчав взаємодію між
вірусом і хазяїном, що впливає на патогенез та імунну відповідь на
віруси високопатогенного пташиного грипу (ВППГ). Починаючи з
аспірантури і до теперішнього часу, у своєму підході до розуміння
взаємодії між вірусом і хазяїном, патогенезу та екології вірусних
захворювань Ерік Бортц опирався на функціональну геноміку. Він
зробив внесок у розробку стандартів баз даних моніторингу
інфекційних хвороб та даних послідовностей геномів вірусів для
Центрів передового досвіду з дослідження та моніторингу грипу
(CEIRS), що фінансуються Національним інститутом алергії та
інфекційних захворювань (NIAID), який входить до Національного
інституту охорони здоров’я США. Зайняв посаду доцента
відділення біологічних наук та програми з підтримки біомедичних
досліджень (INBRE) в університеті Аляски в місті Анкорідж, США
(з 2012 року до теперішнього часу). За фінансової підтримки
Національного інституту охорони здоров’я (NIH), Національного
управління США з дослідження океанів та атмосфери (NOAA),
фонду М. Дж. Мердока та університету Аляски, наукова група
Еріка Бортца зосереджує увагу на розумінні молекулярних
факторів, що впливають на екологію, виникнення та патогенність
грипу, а також інших РНК-вірусів і вродженого імунітету до
збудників вірусних захворювань. Об’єднуючи інформацію,
отриману з баз даних моніторингу та секвенування геномів
вірусів нового покоління, його група розробляє протокол оцінки
ризику з урахуванням даних молекулярного та філогенетичного
аналізу, щоб з’ясувати механізм виникнення нових вірусів
пташиного грипу. Для ідентифікації РНК-вірусів морських ссавців
та кажанів на території Аляски Ерік Бортц використовує підхід
віроміки, а також збирає дані про РНК-віруси для розробки
новітніх методів клінічної імунотерапії. Ерік тісно співпрацює з
дослідниками-вірусологами США та інших країн, а також з
компанією «Метабіота», розробляючи протоколи моніторингу та
оцінки ризиків, пов’язаних з вірусами грипу та інших особливо
небезпечних патогенів. Є автором декількох часто цитованих
публікацій з молекулярної вірусології, розробив та склав
вірусологічні бази даних та представив результати досліджень на
багатьох міжнародних конференціях. Викладає вірусологію,
імунологію та методи досліджень в університеті Аляски.

RESEARCH INTEREST:
Emerging RNA Viruses:

• Functional Genomics & Next-Generation Sequencing (NGS)
• Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) & Other Emerging

RNA Viruses
• Viral Immunotherapy in HIV/AIDS and Cancer

RECENT PUBLICATIONS:
https://scholar.google.com/citations?user=K-ZpHXMAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/eric-bortz-13038a5
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Prof. Sergey Mikhalovsky is a Physical Chemist,
with main research interests in surface chemistry
and chemistry of materials. His research track
record spans almost 40 years in academia in the
UK, USA, France and Ukraine. Lately Sergey
worked at the University of Brighton, UK, where he
created and led one of the most active and largest
research groups in Europe in the area of
biomaterials and medical devices.
Prof. Mikhalovsky is Chartered Chemist, Fellow of
the Royal Society of Chemistry, member of: the
Institute of Physics (UK), Executive Board of the
British Carbon Group, Executive Council of the
Faraday division of the Royal Society of Chemistry,
European Society for Artificial Organs and
European Society for Biomaterials. He is an
honorary and visiting professor at Toyo University

in Japan, Strathclyde University in Glasgow, UK
and CNRS in Orleans, France.
Published over 150 papers in peer-reviewed
journals and gave over 50 invited, keynote and
plenary lecture at major national and international
conferences. Author of 12 patents.
Sergey is a member of editorial boards of several
international peer-reviewed journals. He has been
an expert for proposal evaluation in FP6, FP7,
TEMPUS III and TEMPUS IV, INTAS, Erasmus
Mundus I and Erasmus Mundus II international
research programmes.
Prof. Mikhalovsky has vast experience of national
and international project management and
coordination with the total income over 10 million
euros in the latest decade. He received grants from
the European Commission both for research and
education, NATO, the Royal Society, the Wellcome
Trust (UK), Research Councils (UK), Department
of Health (UK) and Technology Strategy Board
(UK) and direct industrial funding.
In 1995-96 Prof. Mikhalovsky was awarded Senior
Fulbright Fellowship by the US Congress. In 2001
the Presidium of the National Academy of
Sciences of Ukraine honoured him with the Award
for Outstanding Scientific Achievements.

БІОГРАФІЯ:
Професор Сергій Михаловський – фізіохімік,
який займається дослідженнями в галузі хімії
поверхневих явищ та хімії твердого тіла. Досвід
професора Михаловського включає 40 років
діяльності в наукових колах Великобританії,
США, Франції та України. З 1994 р. працює у
Брайтонському університеті, Великобританія,
де створив та очолив одну з найбільших

Sergey Mikhalovsky,
Ph.D. / Сергій
Михаловський, Ph.D.
Professor of Materials Chemistry

School of Pharmacy and Biomolecular Sciences

University of Brighton

Huxley Building, Lewes Road, Moulsecoomb,
Brighton BN2 4GJ

United Kingdom

sergeymikhalovsky#@gmail.com

http://about.brighton.ac.uk/staff/details.php?
uid=sm94
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науково-дослідних груп в Європі в області біоматеріалів та
медичного обладнання.
Професор Михаловський – фахівець найвищої кваліфікації в
області хімії (ступінь Chartered Chemist), дійсний член
Королівського хімічного товариства (Royal Society of Chemistry),
член Інституту фізики (Великобританія), Виконавчого комітету
Британської наукової групи з дослідження вуглецю (British Carbon
Group), Виконавчої ради наукового підрозділу ім. М. Фарадея у
Королівському хімічному товаристві, Європейського товариства зі
штучних органів (European Society for Artificial Organs) та
Європейського товариства з біоматеріалів (European Society for
Biomaterials). Є почесним та запрошеним професором-лектором
Токійського університету в Японії, Стретклайдського університету
в м. Глазго, Великобританія, та Національного центру наукових
досліджень (CNRS) в м. Орлеан, Франція.
Опублікував більше 200 робіт у рецензованих журналах та
прочитав більше 100 лекцій на найбільших національних та
міжнародних конференціях. Є автором 12 патентів.
Професор Михаловський є членом редакційної колегії декількох
міжнародних рецензованих журналів. Також працював експертом
з оцінки пропозицій в міжнародних науково-дослідних програмах
FP6, FP7, TEMPUS III та TEMPUS IV, INTAS, Erasmus Mundus I та
Erasmus Mundus II.
Професор Михаловський має широкий досвід управління та
координації національних та міжнародних проектів, загальний
прибуток від яких за останні десять років перевищив 10 мільйонів
євро. Отримував гранти на дослідження та навчання від
Європейської комісії, НАТО, Королівського товариства, наукового
фонду «Уелкам Траст» (Wellcome Trust, Великобританія),
наукових рад (Великобританія), Міністерства охорони здоров’я
Великобританії, Ради з технологічної стратегії (Technology
Strategy Board, Великобританія), а також безпосереднє
промислове фінансування.
У 1995-1996 рр. Конгрес США присудив професору
Михаловському найвищу стипендію програми ім. Фулбрайта
(Fulbright Fellowship). У 2001 році Президія Національної академії
наук України нагородила Сергія Михаловського відзнакою «За
наукові досягнення».

RESEARCH INTEREST:
• Physical chemistry, surface chemistry, interfacial

phenomena, adsorption and heterogeneous catalysis
• Biomedical, environmental and industrial applications of

adsorbents and catalysts
• Biomaterials
• Ecological consequences of the Chernobyl accident
• Biocompatibility of artificial organs and biomaterials

RECENT PUBLICATIONS:
https://www.www.researchgate.net/profile/Sergey_Mikhalovsky
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Gregory Mertz, M.D. is an internist and infectious
diseases subspecialist. His research has focused
on the epidemiology, transmission, prevention and
treatment of viral infections. He has experience in
conducting feasibility, immunogenicity, and efficacy
trials of vaccines for rabies, HSV-2 and
hantaviruses and experience designing and
conducting efficacy trials for antiviral agents,
primarily for hantaviruses (Andes and Sin Nombre)
and herpesviruses. His research has included a
landmark prospective study defining risk factors for
person-to-person transmission of Andes virus
infection in Chile as well as the first studies
identifying the key role of asymptomatic viral
shedding in transmission of genital herpes. He
was the overall Principal Investigator for a NIH-
NIAID-sponsored multicenter, controlled trial of
ribavirin for hantavirus cardiopulmonary syndrome
in the US and Canada, and from 1999-2016, he

was the Principal Investigator of a NIH-NIAID-
sponsored International Collaborations in
Infectious Diseases Research (ICIDR) research
program in Chile focused on Andes virus
pathogenesis, transmission, prevention and
treatment.
Dr. Mertz is a member of the Editorial Board of the
Journal of Infectious Diseases, and he serves as a
reviewer for numerous English language journals,
including the Journal of Infectious Diseases,
Clinical Infectious Diseases, Emerging Infectious
Diseases, Annals of Internal Medicine, and New
England Journal of Medicine. Dr. Mertz served as
Program Director for the Infectious Diseases
Fellowship Program at the University of New
Mexico, and he was the principal investigator of a
NIH Fogarty International Center Global Health
Training Program.

БІОГРАФІЯ:
Ґреґорі Мертц, M.D. – лікар - терапевт, що
спеціалізується на інфекційних захворюваннях.
Дослідження професора Мертца зосереджені
на епідеміологічних особливостях, передачі,
профілактиці та лікуванні вірусних інфекцій.
Має досвід у випробуванні придатності,
імуногенності та ефективності вакцин проти
сказу, вірусу герпесу 2 типу (HSV-2) та
хантавірусів, а також досвід у розробці та
випробуваннях ефективності антивірусних
препаратів, в основному, проти хантавірусів
(Андес та Сін Номбре) та вірусів герпесу. У
його науковій діяльності є знакове
перспективне дослідження, що визначає
фактори ризику передачі вірусу Андес від

Gregory Mertz, M.D. /
Ґреґорі Мертц, M.D.
Professor Emeritus of Internal Medicine

Former Division Chief

Division of Infectious Diseases

Department of Internal Medicine

University of New Mexico

Albuquerque, NM 87131

GMertz@salud.unm.edu

https://vivo.health.unm.edu/display/n5721
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людини до людини на території Чилі, а також перші дослідження,
спрямовані на визначення ключової ролі виділення вірусу
асимптомними носіями в передачі генітального герпесу. Професор
Мертц був провідним дослідником наукового центру, що
фінансується Національним інститутом алергії та інфекційних
захворювань в складі Національного інституту охорони здоров’я
США (NIH-NIAID), керував випробуваннями рибавірину для
хантавірусного кардіопульмонарного синдрому в США та Канаді.
У період з 1999 по 2016 рр. очолював науково-дослідну програму
«Міжнародна співпраця у дослідженнях інфекційних
захворювань» (ICIDR) за підтримки NIH-NIAID в Чилі, спрямовану
на дослідження патогенезу, особливостей передачі, профілактики
та лікування вірусу Андес.
Ґреґорі Мертц є членом редакційної колегії журналу Journal of
Infectious Diseases та рецензентом багатьох англомовних видань,
серед яких Journal of Infectious Diseases, Clinical Infectious
Diseases, Emerging Infectious Diseases, Annals of Internal Medicine, а
також New England Journal of Medicine. Професор Мертц
працював керівником стипендіальної програми дослідження
інфекційних захворювань (Infectious Diseases Fellowhip Program) в
університеті Нью-Мексико, а також провідним дослідником
Навчальної програми всесвітньої охорони здоров’я за підтримки
Міжнародного центру Фогарті (NIH Fogarty International Center
Global Health Training Program).

RESEARCH INTEREST:
Epidemiology of viral infections and modes of transmission
Prevention and treatment of viral infections, including antiviral therapy
and vaccine development

RECENT PUBLICATIONS:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1xuHSnwlWvkAy/
bibliography/52088913/public/?sort=date&direction=ascending
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Wojciech Iwaniak, D.V.M, Ph.D. has more than 20
years of experience researching brucellosis,
tularemia, and leptospira infection. He is also a
national expert in standardization of Brucella
antigens and the harmonization of serological
methods used in the European Union. His research
at the National Veterinary Research Institute in
Puławy focuses on the evaluation and
development of new techniques used in the
diagnosis of the infections caused by highly
pathogenic bacteria. Moreover, he is also
responsible for the activity of the Brucellosis,
Tularemia, and Contagious Equine Metritis (CEM)
National Reference Laboratories (NRL). Through

the NRL, he provides expertise to the Regional
Laboratories in Poland as well as conducts
Proficiency Tests for field-based serology testing
for brucellosis. He also cooperates with the EURL
for Brucellosis and supports sanitary inspection
and other public health institutions in the diagnosis
of brucellosis and tularemia in humans, and
provides expertise to Poland’s Ministry of
Agriculture and Rural Development.
Currently, Dr. Iwaniak’s primary area of concern is
tularemia testing in Poland, looking for the
reservoirs of the infection, as well as developing
novel methods for tularemia diagnosis. He plays an
active role as an Associated Partner among 33
institutes from 25 EU countries in the EMERGE
project. EMERGE (Efficient response to highly
dangerous and emerging pathogens at EU level) is
an EU funded Joint Action (JA), coordinated by the
Robert Koch-Institut (RKI, Berlin, Germany). He is
also strongly involved in the building and the
maintenance of the management system. His
laboratory is accredited according to the PN-EN
ISO/IEC 17025:2005.
Dr. Iwaniak began his career at the National
Veterinary Research Institute as a trainee/assistant
in Department of Microbiology, where he undertook
a PhD fellowship researching Brucella canis and
Brucella ovis antigens production and the
epidemiology of these infections, which led to his
current position.
In Dr. Iwaniak`s opinion, the most important aspect
of laboratory work is the standardization of
methods. Because, when we use the same
standardized methods, we talk the same diagnostic
language.

БІОГРАФІЯ:

Wojciech Iwaniak, D.V.M,
Ph.D. / Войчек Іваняк,
D.V.M, Ph.D.
Assistant Professor

National Veterinary Research Institute

Department of Microbiology

Deputy Head of the Department of Microbiology

National Reference Laboratory for Brucellosis,
Tularemia

and Contagious Equine Metritis (CEM)

Al. Partyzantow 57

24-100 Pulawy, Poland

iwaniakw@piwet.pulawy.pl
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Войчек Іваняк, D.V.M., Ph.D., має більше 20 років досвіду у
дослідженнях бруцельозу, туляремії та лептоспірозної інфекції.
Національний експерт зі стандартизації антигенів Brucella та
уніфікації серологічних методів досліджень, що використовуються
в Європейському Союзі. Його дослідження в Державному
науково-дослідному ветеринарному інституті в м. Пулави в
основному зосереджені на оцінці та розробці нових методів
діагностики інфекційних захворювань, спричинених
високопатогенними бактеріями. Окрім цього, він відповідає за
діяльність національних референс-лабораторій (НРЛ) з
діагностики бруцельозу, туляремії та контагіозного метриту
коней. В рамках діяльності НРЛ проводить навчання персоналу
регіональних лабораторій в Польщі та тестування рівня володіння
методами серологічної діагностики бруцельозу. Також співпрацює
з Референс-лабораторією Європейського Союзу (EURL) з
дослідження бруцельозу та надає підтримку установам, що
здійснюють санітарний контроль, та іншим закладам
громадського здоров’я у питаннях діагностики бруцельозу та
туляремії у людей, а також консультує Міністерство сільського
господарства та розвитку сільської місцевості Польщі.
Наразі науковий інтерес для Войчека становлять дослідження на
туляремію у Польщі, пошук резервуарів інфекції, а також
розробка нових методів діагностики туляремії. Є активним
асоційованим партнером серед 33 інститутів 25 країн ЄС в рамках
проекту EMERGE. EMERGE (Ефективне реагування на особливо
небезпечні та емерджентні патогени на рівні ЄС) є спільним
проектом, що фінансується ЄС та координується Інститутом
Роберта Коха (RKI, Берлін, Німеччина). Бере активну участь у
створенні та забезпеченні системи управління. Його лабораторія
акредитована відповідно до стандарту PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Войчек Іваняк починав свою кар’єру в Державному науково-
дослідному ветеринарному інституті як практикант/лаборант
кафедри мікробіології, закінчив аспірантуру, захистивши
дисертацію, присвячену продукції антигенів Brucella canis і
Brucella ovis та епідеміології цих інфекційних захворювань, що
допомогла йому обійняти нинішню посаду.
На думку Войчека, найбільш важливим аспектом роботи у
лабораторії є стандартизація методів дослідження. Якщо ми
використовуємо однакові методи, то ми говоримо однією
діагностичною мовою.

RESEARCH INTEREST:
Vector-borne and Zoonotic Diseases
Molecular biology methods

RECENT PUBLICATIONS:
https://www.www.researchgate.net/profile/Wojciech_Iwaniak
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Jeein Chung is a multidisciplinary public health
professional and veterinary preventive medicine
specialist with nearly 10 years of experience
providing technical expertise to medical and
veterinary professionals in transitional countries,
and fostering inter-agency collaboration between
relevant ministries, in order to develop more
effective solutions and build capacity for various
scientific challenges, consistent with the
philosophies of the "One Health" movement. Dr.
Chung has significant international experience with
the health and government institutions in
Uzbekistan through the DTRA Cooperative
Biological Engagement Program, and throughout
Southeast Asia through the USAID Emerging
Pandemic Threats, RESPOND initiative. Additional
experience in India through MPH capstone project;
responsible for design of diagnostic protocol for
assessing soil-transmitted helminth infections in

Indian schoolchildren as well as content of focus
group and survey questions for subjects. Other
major public health and preventive medicine
experiences include the Center for Animal Health
and Food Safety at the University of Minnesota, the
Lawrence, Kansas district of USDA-FSIS, the New
York City Department of Health & Mental Hygiene.
Majority of clinical experience obtained in the New
York/New Jersey metropolitan setting.
БІОГРАФІЯ:
Джиін Чунг є фахівцем у сфері
міждисциплінарної охорони громадського
здоров'я та превентивної ветеринарної
медицини з майже 10-річним досвідом роботи,
надаючи професійну допомогу медичним та
ветеринарним спеціалістам країн із перехідною
економікою, а також допомагаючи зміцнити
міжвідомче співробітництво між міністерствами
з метою розробки більш ефективних рішень та
створення нових можливостей для вирішення
наукових задач, що відповідають концепції
«Єдиного здоров'я». Джиін Чунг має значний
міжнародний досвід роботи із закладами
охорони здоров'я та урядовими організаціями
Узбекистану в рамках Програми залучення до
спільної біологічної діяльності АЗЗ МО США, а
також країнами Південно-Східної Азії в рамках
Програми реагування на емерджентні
пандемічні загрози АМР США (Emerging
Pandemic Threats RESPOND initiative). Крім того,
отримав досвід роботи в Індії під час написання
дипломного проекту на здобуття ступеня
магістра в галузі громадського здоров'я;
відповідав за розробку діагностичного

Jeein Chung, D.V.M.,
M.P.H. / Джиін Чунг,
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протоколу для оцінки геогельмінтозів серед індійських школярів,
а також за формування фокус-групи та розробку питань для
обговорення. Джиін Чунг також працює в Центрі охорони
здоров'я тварин і безпеки харчових продуктів Університету
Міннесоти, Службі контролю безпеки продуктів харчування
Міністерства сільського господарства США (USDA-FSIS), що
знаходиться в місті Лоуренс штату Канзас, та Департаменті
охорони здоров'я та психічної гігієни міста Нью-Йорк. Більшу
частину свого клінічного досвіду Джиін Чунг отримав у великих
містах штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі.

RESEARCH INTEREST:
One Health;
Veterinary Preventive Medicine/Veterinary Public Health;
Zoonotic Epidemiology

RECENT PUBLICATIONS:
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Gregory Mertz, M.D. is an internist and infectious
diseases subspecialist. His research has focused
on the epidemiology, transmission, prevention and
treatment of viral infections. He has experience in
conducting feasibility, immunogenicity, and efficacy
trials of vaccines for rabies, HSV-2 and
hantaviruses and experience designing and
conducting efficacy trials for antiviral agents,
primarily for hantaviruses (Andes and Sin Nombre)
and herpesviruses. His research has included a
landmark prospective study defining risk factors for
person-to-person transmission of Andes virus
infection in Chile as well as the first studies
identifying the key role of asymptomatic viral
shedding in transmission of genital herpes. He
was the overall Principal Investigator for a NIH-
NIAID-sponsored multicenter, controlled trial of
ribavirin for hantavirus cardiopulmonary syndrome
in the US and Canada, and from 1999-2016, he
was the Principal Investigator of a NIH-NIAID-

sponsored International Collaborations in
Infectious Diseases Research (ICIDR) research
program in Chile focused on Andes virus
pathogenesis, transmission, prevention and
treatment.
Dr. Mertz is a member of the Editorial Board of the
Journal of Infectious Diseases, and he serves as a
reviewer for numerous English language journals,
including the Journal of Infectious Diseases,
Clinical Infectious Diseases, Emerging Infectious
Diseases, Annals of Internal Medicine, and New
England Journal of Medicine. Dr. Mertz served as
Program Director for the Infectious Diseases
Fellowship Program at the University of New
Mexico, and he was the principal investigator of a
NIH Fogarty International Center Global Health
Training Program.

БІОГРАФІЯ:
Ґреґорі Мертц, M.D. – лікар - терапевт, що
спеціалізується на інфекційних захворюваннях.
Дослідження професора Мертца зосереджені
на епідеміологічних особливостях, передачі,
профілактиці та лікуванні вірусних інфекцій.
Має досвід у випробуванні придатності,
імуногенності та ефективності вакцин проти
сказу, вірусу герпесу 2 типу (HSV-2) та
хантавірусів, а також досвід у розробці та
випробуваннях ефективності антивірусних
препаратів, в основному, проти хантавірусів
(Андес та Сін Номбре) та вірусів герпесу. У
його науковій діяльності є знакове
перспективне дослідження, що визначає
фактори ризику передачі вірусу Андес від
людини до людини на території Чилі, а також
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Professor Emeritus of Internal Medicine

Former Division Chief
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Department of Internal Medicine

University of New Mexico

Albuquerque, NM 87131
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перші дослідження, спрямовані на визначення ключової ролі
виділення вірусу асимптомними носіями в передачі генітального
герпесу. Професор Мертц був провідним дослідником наукового
центру, що фінансується Національним інститутом алергії та
інфекційних захворювань в складі Національного інституту
охорони здоров’я США (NIH-NIAID), керував випробуваннями
рибавірину для хантавірусного кардіопульмонарного синдрому в
США та Канаді. У період з 1999 по 2016 рр. очолював науково-
дослідну програму «Міжнародна співпраця у дослідженнях
інфекційних захворювань» (ICIDR) за підтримки NIH-NIAID в Чилі,
спрямовану на дослідження патогенезу, особливостей передачі,
профілактики та лікування вірусу Андес.
Ґреґорі Мертц є членом редакційної колегії журналу Journal of
Infectious Diseases та рецензентом багатьох англомовних видань,
серед яких Journal of Infectious Diseases, Clinical Infectious
Diseases, Emerging Infectious Diseases, Annals of Internal Medicine, а
також New England Journal of Medicine. Професор Мертц
працював керівником стипендіальної програми дослідження
інфекційних захворювань (Infectious Diseases Fellowhip Program) в
університеті Нью-Мексико, а також провідним дослідником
Навчальної програми всесвітньої охорони здоров’я за підтримки
Міжнародного центру Фогарті (NIH Fogarty International Center
Global Health Training Program).

RESEARCH INTEREST:
Epidemiology of viral infections and modes of transmission
Prevention and treatment of viral infections, including antiviral therapy
and vaccine development

RECENT PUBLICATIONS:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1xuHSnwlWvkAy/
bibliography/52088913/public/?sort=date&direction=ascending
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# 55 Analysis of results of serological monitoring of African swine fever in the
population of wild pigs in Ukraine over the period of 2009-2016 / Аналіз
результатів серологічного моніторингу африканської чуми свиней в
популяції диких свиней в Україні за 2009-2016 рр

Drozhzhe Zh. / Дрожже Ж.М.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

Introduction. African swine fever (ASF, Montgomery disease) is one of the most highly-
dangerous diseases of pigs spreading in European countries. The disease is
characterized by high mortality and it inflicts significant economic losses due to the
lack of vaccine, the introduction of a special regime for hog enterprises, the expenses
for laboratory research, the organization of prevention and liquidation measures in
case of threat or contraction of the disease and trade restrictions that are implemented
to prevent its spread.
Over the recent years the ASF epizootic situation in Ukraine has worsened. It is
believed that an important role in the expansion of the disease is played by wild pigs,
which may be both the reservoir of infection and the vector of viral transmission within
the population of domestic pigs.
The aim of the research is to analyze the results of serological studies on wild pigs
ASF in Ukraine over the period of 2009-2016.
Methods. Blood sera from wild pigs sampled while shooting wild pigs during the
2009-2016 were investigated with ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) test
using the Ingezim PPA Compac kit manufactured by Ingenasa (Spain), the strips for
immunoblotting (URL-IB) and the plates with ASF virus adapted to the Ba71V VERO
P72 cell culture (URL-IPT), produced by the EU reference laboratory for ASF, namely
EURL-ASF, CISA-INIA (Spain).
Results. In Ukraine ASF cases have been registered from 2012, when 1 case of ASF
among domestic pigs was recorded. In 2013 there were no ASF cases registered in
Ukraine, and 16 cases, 12 of which in wild pigs, were found in 2014, 40 cases
including 5 in wild pigs were registered in 2015, and 91 cases, 7 of which in wild pigs,
were recorded in 2016.
Over the period of 2009-2016 the total of 6396 blood sera of wild pigs was analyzed.
According to research results obtained with ELISA test, 233 positive samples were
detected; they were further investigated by methods of immunoblotting and
immunoperoxidase reaction. By means of data analysis of all methods used, 1 positive
result in 2014 was displayed. However, there were false positive results at a rate from
1.3% to 12.3% of total data obtained by ELISA.
Conclusions. Against the background of the rising number of ASF cases in Ukraine,
wild pigs being the ASF virus-seropositive are not found; in our opinion, this fact is due
to acute course of the infection.
Analysis of serological tests found false ASF-positive results in the range of 1.3% to
12.3% (average 3.6%) of the total samples analyzed with ELISA, indicating the need to
use other methods (immunoblotting and immunoperoxidase reaction) simultaneously
with ELISA.

Вступ. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - одна із найбільш
особливо небезпечних захворювань свиней, що набуває поширення в
європейських країнах. Хвороба характеризується високою смертністю та завдає
значних економічних збитків, зумовлених відсутністю вакцини, запровадженням
спеціального режиму для свиногосподарств, витратами на проведення
лабораторних досліджень, організацію профілактичних і ліквідаційних заходів в
разі загрози чи виникнення хвороби, та торговельними обмеженнями, що
запроваджуються для недопущення її розповсюдження.
Останні роки епізоотична ситуація з АЧС в Україні загострилася. Вважається,
що не останню роль в розповсюдженні захворювання відіграють дикі свині, що
можуть бути як резервуаром інфекції, так і вектором передачі вірусу в популяції
свійських свиней.
Метою роботи є аналіз результатів серологічних досліджень диких свиней на
АЧС за 2009-2016 рр. в Україні.
Методи. Сироватки кров від диких свиней, що буди відібрані під час відстрілу
диких свиней протягом 2009-2016 рр., які досліджувалися методом ELISA за
використання набору “Ingezim PPA Compac” виробництва Ingenasa (Іспанія);
стріпи для імуноблотингу (URL-IB) і планшети з вірусом АЧС, адаптованим до
культури клітин Ba71V VERO P72 (URL-IPT), що виробляються референс-
лабораторією ЄС з АЧС ЕURL-ASF, CISA-INIA (Іспанія).
Результати. В Україні з 2012 р. реєструються випадки АЧС, коли було
зареєстровано 1 випадок АЧС серед свійських свиней. В 2013 р. АЧС в Україні
не зареєстровано, а в 2014 р. виявлено 16 випадків, 12 з яких серед диких
свиней, в 2015 р. - 40 випадків, 5 у диких свиней, в 2016 р. - 91 випадків, в т.ч. 7
у диких свиней.

ABSTRACT INDEX: AFRICAN SWINE FEVER / АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ

# 103 Studying Factors of ASF Spreading in Ukraine / Вивчення факторів
розповсюдження АЧС в Україні

Nychyk S., Muzykina L., Kovalenko G., Halka I., Sytiuk M. / Ничик С.А., Музикіна Л.,
Коваленко Г., Галка І., Ситюк М.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine /
Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

Introduction. The African swine fever (ASF) is a highly contagious viral disease of
domestic and wild pigs, which is manifested with fever, skin cyanosis, and extensive
hemorrhages of internal organs, listed in the A category of the OIE classification. ASF
leads to significant economic losses due to elimination of all pigs in farms, introduction
of quarantine, the costs of diagnostic tests, organization of prevention and disinfection
measures, and trade restrictions.
Since 2012 till January 30, 2017 169 cases of ASF were registered in Ukraine,
including in 2016 - 91 cases, 7 of them in wild boars, and 84 - in domestic pigs. Thus,
ASF outbreaks have been registered in most oblasts of Ukraine, indicating intense
spread of the pathogen, lack of controllability and predictability of the epizootic
process.
The objective of our study was to explore possible factors of introduction of the ASF
pathogen into the SE Zherebkivske farm, Odesa oblast, and to assess the risk of
recurrence of the disease.
Materials: epizootologic analysis was applied, while to determine presence of the ASF
virus with the real time PCR method 14 samples of feed, water, soil, and blood swabs
from the surface of livestock constructions after disinfection with 0.5% bio-clean
solution without prior mechanical treatment were taken.
Results. The staff of the Institute of Veterinary Medicine of the NAAS conducted an
epizootologic analysis of the farm, where ASF outbreak was confirmed and basic
control measures were applied.
Results of the research conducted in the IVM BSL-2+ laboratory revealed that ASF
virus DNA was detected in three samples of blood from the stall floor and the passage
of livestock premises. Thus, the virus DNA was not detected in 11 samples of feed
from troughs or water from the centralized water supply system, or soil from the place
where corpses of dead animals were burnt.
Conclusions. As a result of the study, it was found that the disinfection was held in
violation of the ASF Prevention and Control Guidelines. Detection of ASF pathogen
DNA in premises may trigger a second outbreak and be a factor of infection spreading.

Вступ. Африканська чума свиней (АЧС) – висококонтагіозна вірусна хвороба
домашніх і диких свиней, яка проявляється гарячкою, ціанозом шкіри та
поширеними крововиливами внутрішніх органів, належить до списку A згідно
класифікації МЕБ. АЧС призводить до значних економічних збитків, що
зумовлені знищенням всіх свиней господарства, запровадженням карантину,
витратами на проведення діагностичних досліджень, організацією
профілактичних і дезінфекційних заходів та торгівельними обмеженнями.
З 2012 року по 30 січня 2017 року в Україні зареєстровано 169 випадків АЧС, з
них в 2016 році – 91 випадок, 7 з яких у диких кабанів, а 84 у домашніх свиней.
При цьому спалахи АЧС було встановлено у більшості областей України, що
свідчить про інтенсивне розповсюдження збудника, відсутність
контрольованості та прогнозованості епізоотичного процесу.
Метою нашого дослідження було вивчити можливі фактори занесення збудника
АЧС в господарство ДПДГ «Жеребківське» Одеської області та оцінити загрози
повторного виникнення захворювання.
Матеріали: використано епізоотологічний аналіз та для визначення наявності
вірусу АЧС методом ПЛР у реальному часі було відібрано 14 зразків корму,
води, ґрунту та змивів крові з поверхонь тваринницьких приміщень після
проведеної дезінфекції 0,5% розчином біокліну без попередньої механічної
очистки.
Результати. Співробітники Інституту ветеринарної медицини НААН провели
епізоотологічний аналіз господарства, де був встановлений діагноз АЧС та
здійснені необхідні первинні протиепізоотичні заходи.
Проведеними дослідженнями в лабораторії ІВМ класу BSL-2+ нами було
встановлено, що у трьох зразках крові з підлоги станку та проходу
тваринницьких приміщень виявлено наявність ДНК вірусу АЧС. При цьому
вірусну ДНК не виявлено в 11 пробах корму з годівниць, води з
централізованого водопостачання та ґрунту з місця спалювання трупів загиблих
тварин.
Висновки. В результаті досліджень встановлено, що дезінфекція проведена з
порушенням вимог Інструкції щодо профілактики та боротьби з АЧС. Виявлення
ДНК збудника АЧС в приміщеннях може спровокувати повторний спалах і бути
фактором розповсюдження інфекції.
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# 127 Virus inactivation in farms wastewater

Babkin M.1, Klestova Z.1, Tarabara V.2, Blotska O.1, Dremykh Yu.3
1 State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms /
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
2 Michigan State University / Університет штату Мічиган
3 Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of
Ukraine / Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук
України

Introduction. African swine fever virus (ASFV) emerged as one of the most economically
devastating infectious diseases. It can survive outside of the host for long time, up to 3
months in soil. No information is available about ASFV persistence in wastewaters and its
fate in wastewater treatment facilities. No effective vaccine or treatment methods are now
available. Given that pig farming is a key segment (~7 mln animals) of animal husbandry
in Ukraine, ASFV outbreaks present a major threat to national security.
We have not permission to work with isolates of ASFV directly; thus we chosebovine
diarrhea virus (BVDV) that would serve as amodel viral pathogen. BVDVhas been shown
to persist in various types of water for periods ranging from 6 to 24 days and represents
an important disinfection target itself.. There have been only two studies on BVDV
inactivation by direct UV irradiation and no published reports on its inactivation by
photocatalytic disinfection.
Photocatalytic disinfection, with its advantage of being effective against varieties of
waterborne pathogens while avoiding the production of harmful by-products, is a
promising alternative to traditional chlorine or direct UV disinfection.
Goals. The goal of our project is twofold: 1) We will investigate kinetics of photocatalytic
disinfection of BVDV in treated farmwastewater. 2) Based on the insights form the kinetics
study, we will identify an effective pretreatment process to maximize the efficiency of the
photocatalytic disinfection process in inactivatiing BVDV as a surrogate for ASFV.
Our model virus of choice, BVDV (enveloped RNA virus), is ~ 40 to 60 nm in diameter. It
is similar to CSFV, Border Disease virus of sheep and goats. TheBVDVsimilarity to ASFV
is limited though–bothareenvelopedbut, in contrast toBVDV,ASFV isamuch larger (175
to 220 nm) DNA virus.
UV dose quantification. A UVX Radiometer (UVP, LLC) will be used to measure the
incident light intensity (254 nm) at the surface of the reaction solution. OH* radical
formationwill be quantified following an established procedure. Pseudo steady-state OH
radical concentration will be calculated based on the observed kinetics with the known
reaction rate constant.
Animal cells cultures will include PVEK,ВНК-21, Vero, cultivation in 199 and DMEmedia
mixture (1:1) with 10 % cattle blood serum addition, heated to + 56 ºС by 1 h. We will use
a mixture consisting of 0,02 % Versen and 0,25 % trypsin solutions (5:1). BVDV in high
activity in these cultures.
Results. The project is at the conception stage. We have identified project goals, formed
the team, and performed preliminary calculations. The research will be performed in two
stages 1) Evaluation of the efficiency of OH * radical production in complexwatermatrices
as a function of pre-treatment; 2) Evaluation of virus inactivation in wastewater.
Conclusion. The project team is in place. With resources at both partner Institutions
available, the project can begin as soon as personnel funding is available.
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# 180 Tissue antibody as target for concurrent African Swine fever infections
surveys

Buzun A., Kolchyk O.† / Бузун А.І., Кольчик О.†,
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"
† Presenting Author / †Автор, що презентує

Introduction. Analysis of experimental and field data in 2016 allowed the hypothesis of a
hidden distribution ASF likely through inhibition of the agent reproduction in some
diapasonof the hemolytic Pasteurella exotoxin concentrations (BuzunAI, 2016). Because
it is accompanied by underlimit of ASF diagnosis accumulation of antigenic and genetic
material of theASFagent, weestimated of usefulness serologicalmethods diagnostics for
such concurrent Pasteurella-ASF infections.
Methods. For the detection of antibodies against the ASF in pigs blood conducted ELISA
with CISA-INIA' diagnostics (from Prof. M.Areas, 2013). For research of ASF antibodies
in the tissues of the spleen, kidneys and lungs of the pigs with diagnosis of hemolytic
pasteurellosis and negative ASF-PCR results we used the radial immunodiffusion by
Mancini (RID) and cytoplasmic antigen CISA-INIA.
Results. Antibodies against ASF found in the blood with both ELISA and RID methods -
in dead pig as well as in pig with chronic illness (more then 2 month). The ASF tissue
antibodies was found only in the spleen and kidney of pocine chronic disease and only by
RID.
Conclusions. Concurrent ASF - hemolytic pasteurellosis infectionsmainly isn't diagnosed
in PCR, but was detected serologically by serum and tissue antibodies. Last ones are not
detected in commercial ELISA for IgG but were detected by RID which may be reveal
specific Ab of not IgG’ class.
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# 191 The problem of African swine fever in Ukraine and countermeasures /
Проблема африканської чуми свиней в Україні та шляхи її вирішення

Nychyk S., Sytiuk M., Halka I., Muzykina L., Mandygra S. /Ничик С.А.,СитюкМ., Галка
І., Музикіна Л., Мандигра С.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine /
Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

Introduction. African swine fever (ASF) is a highly contagious viral porcine disease, and
its outbreak on the territory of a country can be legitimately considered as social and
economic emergency.
The first time ASF was registered in Ukraine in 2012, back then the transmission of the
disease agent was stopped. However, in 2014 the situation aggravated drastically. The
currentASFepizootic statuscauseshugeeconomicdamagesandpigpopulation loss,and
in the near future can become the source of decline in export potential of products of the
entire industrial agriculture of our country. Hence, there is a need for developing effective
measures to counteract the spread of disease with the following disease eradication in
Ukraine.
Purpose. Analysis of the ASF epizootic status in Ukraine and search for disease
eradication measures.
Methods. For the analysis of the epizootic status data from the State Service of Ukraine
on Food Safety and Consumer Protection were used for the period from 2012 to 2016.
Results. Two following ways of ASF spread in Ukraine were determined: unauthorized
transportation of carrier pigs and infected pork products, as well asmigration of feral hogs
infected with ASF.
For the last 5 years 148 ASF cases were registered in Ukraine: 1 case (domestic pig) in
2012, none in 2013, 16 cases (4 domestic and 12 feral hogs) in 2014, 40 cases (34
domestic pigs, 5 feral hogs and 1 infected site) in 2015 and 91 (84 domestic and 7 feral
hogs) in 2016. Considering that in 2017 already 34 new ASF cases were registered (33
domestic and 1 feral hogs) and this is just during one month (as at 09.02.2017) and
prediction is not favorable. Furthermore, the fact that 88.14% of all ASF cases in the
country are registered in domestic pigs in a sporadic manner throughout the country
confirms the lack of effective anti-epizootic measures.
Considering the lackof treatmentsandspecific preventive care forASF, anearly diagnosis
and provision of anti-epizootic measures are the primary method for ASF eradication and
control. The Institute ofVeterinaryMedicineof theNationalAcademyofAgrarianSciences
of Ukraine has developed test kits for ASF diagnostics and monitoring, which sensitivity
and specificity as good as foreign ones. In particular, diagnostics based on real-time PCR
for detecting ASF viral DNA and for the differential diagnosis of ASF and CSF (classical
swine fever). We also conducted spatiotemporal modelling of ASF distribution and
developing prediction models concerning ASF epizootic status in Ukraine.
Conclusions. ASF eradication measures should cover the following: joining efforts of
leading specialists of the veterinary service and researchers, establishing an independent
reference center and implementing the National Program for ASF Eradication in Ukraine.

Вступ. Африканська чума свиней (АЧС) – висококонтагіозна вірусна хвороба
свиней, поява якої на території країни може цілком справедливо розглядатися
як соціально-економічна катастрофа.
В Україні перший випадок АЧС був зареєстрований у 2012 р., тоді поширення
збудника хвороби вдалось попередити. Однак з 2014 р. ситуація різко
загострилась. Існуюча на сьогодні епізоотія АЧС призводить до значних
економічних збитків та втрати свинопологів’я, і в близькому майбутньому може
стати причиною зниження експортного потенціалу продукції всього
агропромислового комплексу нашої держави. Тому необхідно розробити
ефективні заходи щодо припинення розповсюдження хвороби і в подальшому її
ліквідації на території України
Мета. Аналіз епізоотичної ситуацію щодо АЧС в Україні і пошук шляхів ліквідації
хвороби.
Методи. Для аналізу епізоотичної ситуації були використані дані Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
за 2012–2016 роки.
Результати. Встановлено існування двох шляхів поширення АЧС в Україні:
несанкціоноване перевезення свиней-вірусоносіїв та інфікованих продуктів
свинячого походження, а також міграція диких свиней, заражених АЧС.
За останні 5 років було зареєстровано 148 випадки АЧС в Україні: 1 випадок
(домашні свині) у 2012 р., жодного в 2013 р., 16 випадків (4 – домашні, 12 – дикі)
у 2014 р., 40 випадків (34 – домашні, 5 – дикі, 1 – інфікований об’єкт) в 2015 р. і
91 (4 – домашні, 7 – дикі) в 2016 р. Враховуючи те, що в 2017 р. виявлено вже
34 нових випадки АЧС (33 – домашні, 1 – дикі), і це лише впродовж одного
місяця (станом на 09.02.2017), прогнози – невтішні. Крім того, ситуація, коли в
країні 88,14% випадків АЧС виявлено серед домашніх свиней і реєструються
вони хаотично на території країни, свідчить про відсутність ефективних
протиепізоотичних заходів.
В умовах відсутності засобів лікування та специфічної профілактики АЧС, рання
діагностика та організація протиепізоотичних заходів є основним способом
ліквідації і контролю АЧС. В Інституті ветеринарної медицини НААН розроблено
ряд тест-наборів для діагностики та моніторингу АЧС, що за чутливістю та
специфічністю не поступаються зарубіжним тест-системам. Це, зокрема,
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# 14 The prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella enterica and
Escherichia coli from wild birds and poultry in 2011 -2016 years / Поширеність
та антибіотикорезистентність Salmonella enterica та Escherichia coli серед
домашньої та дикої птиці у 2011-2016 роках

Maiboroda O., Muzyka D., Krivoshei Y., Rula O., Tkachenko S., Stegniy B. /
Майборода О.В., Музика Д., Кривошей Ю., Рула О., Ткаченко С., Стегній Б.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини»

Introduction. Salmonella enterica and Escherichia coli are the two major bacterial
pathogens isolated from poultry worldwide. The spread of poultry diseases caused by
these pathogens has an epidemiological aspect - they constitute the potential risk to
human health (in the case of poultry products bacterial contamination). Because of that
fact, emerging antimicrobial resistance among these pathogens, which may result in
failure of therapy, is an object of a great concern and increased attention. Considering
the foregoing, we can say that we do always have need to control the spread of these
pathogens and especially, their antibiotic resistant forms.
Materials and methods. We used our own data as material for the research as well as
an analysis data of our annual veterinary statistical reports.
Results. This study was carried out during last 6 years (2011-2016). The bacteria were
isolated from the bodies of domestic birds, which were handed for analysis by poultry
farms from 9 oblast of Ukraine, and from fecal samples of 13 species of wild birds,
collected from AR of Crimea and Kherson oblast. The overall prevalence of E.coli,
isolated from productive poultry, were 14,9- 38,2 % in 2011-2016 years and isolated
from wild birds - 15,8 %. The overall percentage of Salmonella enterica isolates from
poultry decreased from 51,2 % in 2011 to 0,5 % in 2016, in case of wild birds it was
amounted to 19, 0 %. The overall results for the Salmonella serotyping show the stable
dominance of two serotypes, pathogenic for both poultry and human, Salmonella
Enteritidis (46,0 %) and Salmonella Typhimurium (30,0 %).
The susceptibility of 26 E.coli isolates and 51 Salmonella spp. isolates to antimicrobal
drugs also had been studied during last two years. The highest resistance of E. coli
and Salmonella enterica isolates has been established to antibacterial drugs of
linkosamide class (tilozyn) – 95,0% and 90,2%, macrolides (azithromycin, amoxicillin)
– 75,6 and 88,3, 92,2%, tetracyclines (doxycycline) – 71,75% and 74,5%, and colistin
-70,6% and 50,9%, respectively. Screening of Salmonella enterica isolates (132) from
fecal samples collected from wild birds revealed the existence of the same level of
resistance to antibiotic drugs listed above.
Conclusions. Analysis of the results indicates the decrease of Salmonella enterica
occurrence in poultry and the very high level of resistance of both pathogens to
linkosamide group antibacterial drugs.

Вступ. Salmonella enterica and Escherichia coli - це два важливих бактеріальні
патогени, що викликають захворювання сільско-господарських птахів у всіх
куточках планети. Розповсюдженість хвороб птиці, викликаних цими двома
патогенами, має епідеміологічний аспект – вони представляють собою
потенціальний ризик для здоров’я людини (у випадку бактеріальної контамінації
продуктів птахівництва). Беручи до уваги цей факт, виникнення серед цих
патогенів антибіотикорезистентості, яка може призвести до ускладнень у
терапії, викликає велике занепокоєння та являє собою об’єкт підвищенної
уваги. З огляду на вищесказане, можна сказати, що ми завжди повинні
забезпечувати контроль за поширенням цих патогенів та особливо, їх
антибіотикорезистентних форм.
Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження були власні дослідження, а
також дані ветеринарної ежерічної статистичної звітності.
Результати. Дане дослідження проводилося протягом останніх 6 років
(2011-2016). Бактерії були виділені з трупів домашніх птахів, переданих на
аналіз птахофермами з 9 різних областей України, та із зразків посліду 13 видів
диких птахів, зібраного в АР Крим та Херсонській області. Загальна поширеність
E.coli, ізольованої від продуктивної птиці, складає 14,9-38,2 % у 2011-2016 роки,
та виділеної від дикої птиці – 15,8 %. Загальний відсоток Salmonella enterica
знизився з 51,2% у 2011 році до 0,5% у 2016 р, щодо дикої птиці – він був
рівний19,0 %. Загалом, результати серотипування Salmonella enterica свідчать
про стабільне домінування двох серотипів, патогенних як для птиці, так і для
людини, Salmonella Enteritidis (46,0%) і Salmonella Typhimurium (30,0%).
Також протягом останніх двох років була вивчена чутливисть до антибіотиків 26
ізолятів E.coli і 51 ізоляту Salmonella spp. Було встановлено, що виділені
культури E.coli та Salmonella enterica виявляли найвищу резистентність до
антибактеріальних препаратів групи лінкозамідів (тілозин) - 95,0% і 90,2%,
макролідів (азитроміцин, амоксіцилін) - 75,6 та 88,3, 92,2% , тетрацикліну
(доксициклін) - 71,75% та 74,5%, колістину -70,6% та 50,9%, відповідно.
Моніторинг ізолятів Salmonella enterica (132) із зразків фекалій дикої птиці
показав наявність резистентності до вище перелічених антибіотиків примірно на
тому ж рівні.
Висновки. Аналіз результатів вказує на зниження відсотку домашньої птиці,
інфікованої Salmonella enterica та дуже високий рівень стійкості обох збудників
до антибіотиків групи лінкозамідів.

ABSTRACT INDEX: ANTIMICROBAL/ANTIBIOTIC RESISTANCE /
АНТИМІКРОБНА ТА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ

# 39 Antibiotics Resistance of Yersinia pseudotuberculosis /
Антибіотикорезистентність Yersinia pseudotuberculosis

Vygovska L., Ushkalov V. / Виговська Л.М., Ушкалов В.
Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products of the National
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine / Українська лабораторія
якості і безпеки продукції агропромислового комплексу Національного
університету біоресурсів і природокористування України

It is known that under the influence of temperature there may be phenotypic changes
in Y.pseudotuberculosis and Y.pestis. At cultivation temperature of 23-280C bacteria of
these types are S-shaped, while at 370C they are actively dissociating into R-form,
sensitivity spectrum to antibiotics is also changing.
Aim. To research antibiotics resistance of Y. Pseudotuberculosis strains when cultured
in vitro at 230C and 370C.
Methods. Sensitivity to 54 antibiotics of 10 pharmacological groups of 40 strains of Y.
Pseudotuberculosis was studied on the basis of disk-diffusion method.
Results. When cultivating strains of Y. Pseudotuberculosis at the temperature of 370C
there was an increased resistance to penicillins (benzylpenicillin, carbenicillin,
ampicillin, piperacillin), cephalosporins (cefazolin, cephalexin (I); cefamandole,
cefuroxime, cefaclor (II); cefotaxime, ceftriaxone, cefoperazone (III); to ceftazidime (III)
and cefepime (IV) resistance remained unchanged. At temperatures of 370C a
sensitivity to cephalothin has increased.
Aminoglycosides: cultivating strains at a temperature of 370C demonstrated increased
resistance to netilmicin; there have been no significant changes to сanamycin and
gentamicin; sensitivity to streptomycin has increased.
Macrolides: cultivating at temperature of 370C there was an increased resistance to
erythromycin, oleandomycin; there were no significant changes regarding
azithromycin; sensitivity to clarithromycin has increased.
Linkosamides: cultivating at temperature of 370C there was an increased resistance
to clindamycin; sensitivity of cultures to lincomycin increased.
Tetracyclines (tetracycline, doxycycline) - at 370C sensitivity of all cultures under study
has increased.
Fluoruquinolones: with cultivation at temperature of 370C resistance to pefloxacin has
increased; there were no changes in sensitivity to nalidixic acid and ciprofloxacin;
sensitivity to norfloxacin, levofloxacin, lomefloxacin and ofloxacin has increased.
Nitrofurans: with cultivation at the temperature of 370C there was an increased
resistance to furadonin; there were no changes in sensitivity of cultures to fucidin,
Furaginum, furazolidon.
Carbapenemes: when cultivated at temperature of 370C there were no changes in
sensitivity to imipenem; there was an increased sensitivity to meropenem.
Azoles: the stains under research were resistant to fluconazole and itraconazole (230C
and 370C).
When cultivated at the temperature of 370C resistance to chloramphenicol and
vancomycin has increased.
Cultures that were resistant to amphotericin B and polymyxin B at 230C, showed
sensitivity at 370C.
The cultures under research were sensitive to polymyxin B at 370C and resistant at
230С that is characteristic for Y. Pestis stains.
Conclusions. It has been established that temperature factor affects the level of
resistance of the researched stains of Y. Pseudotuberculosis to antimicrobial
substances.

Відомо, що у Y.pseudotuberculosis і Y.pestis під впливом температурного фактора
можуть відбуватися фенотипічні зміни. Бактерії цих видів при температурі
культивування 23-28 0С знаходяться в S-формі, а при 37 0С активно дисоціюют
в R-форму, змінюється і спектр чутливості до антибіотиків.
Мета. Вивчення антибіотикорезистентності штамів Y. Pseudotuberculosis при
культивуванні in vitro при 230С і 37 0С.
Методи. Чутливість до 54 антибіотиків 10 фармакологічних груп 40 штамів Y.
Pseudotuberculosis, вивчали дискодифузіальним методом.
Результати. При культивуванні штамів Y. Pseudotuberculosis за температури
370С резистентність підвищувалася до пеніцілінів (бензилпеніциліну,
карбеніціліну, ампицилину, пиперацилину), цефалоспоринів (цефазолін,
цефалексин (І); цефомандол, цефуроксим, цефаклор (ІІ); цефотаксим,
цефтриаксон, цефоперазон (ІІІ); до цефтазидиму (ІІІ) та цефепіму (ІV) –
залишалася без змін. За температури 370С підвищувалася чутливість до
цефалотину.
Аміноглікозіди: при культивуванні штамів за температури 370С підвищувалася
резистентність до нетилміцину; до канаміцину, гентаміцину істотних змін не
відмічали; до стрептоміцину підвищилася чутливість.
Макроліди: при культивуванні за температури 370С підвищувалася
резистентність до еритроміцину, олеандоміцину; до азітроміцину істотних змін
не відмічалося; до кларитроміцину підвищилася чутливість.
Лінкозаміди: при культивуванні за температури 370С підвищувалася
резистентність до кліндаміцину; до лінкоміцину чутливість культур
підвищувалася.
Тетрацикліни (тетрациклін, доксиціклін) - при 370С в усіх досліджених культур
чутливість підвищувалася.
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# 134 Monitoring antibiotic resistance of clinical strains selected in surgical
hospitals in Dnipropetrovsk oblast in 2013- 2015 / Моніторинг
антибіотикорезистентності клінічних штамів, виділених у хірургічних
стаціонарах Дніпропетровської області у 2013- 2015 рр.

Gamota I.1, Revniaha S.1, Kuzmenko O.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Stepanskyi D.2,
Daragan G.2, Kolesnikova I.3 / Гамота І.О.1, Ревняга С.1, Кузьменко О.1, Резвих
В.1,Штепа О.1, Степанський Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3
1 State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of
Ukraine / Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України"
2 State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of
Ukraine» / Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства
охорони здоров`я України"
3 Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця

Introduction. Each year over 25 thousand people die in the European Union countries
of infections caused by antibiotic-resistant bacteria. The cost of treatment for such
diseases is estimated at 1.5 billion Euro per year. Monitoring of antibiotic resistance is
of vital importance in the system of nosocomial infections surveillance in the absence
of the national strategy in Ukraine as for the rational use of antimicrobials. The aim of
the work was to study the antibiotic resistance of pathogens selected in surgical
hospitals of Dnipropetrovsk oblast in 2013-2015.
Methods. Determination of the sensitivity of strains selected from wounds, blood, urine,
environmental objects was held with the help of a disco-diffusion method using disks
with antibiotics produced by LLC "ASPEKT", LCC "Farmaktyv", HiMedia.
Results: During the surveillance of nosocomial infections in 2013-2015 in surgical
departments of medical institutions of Dnipropetrovsk oblast, 49,283 strains of
microorganisms were selected, among which the specific gravity of strains
multiresistant to antibiotics was 22.1 ± 0.16%. Most of these strains were selected from
wounds, their specific gravity ranged from 22.3 to 27.7 (± 0.47)%. A significant share of
multiresistant strains were selected from the urine of patients - from 13.7 to 29.3 (±
0.38)%. The specific gravity of multiresistant strains selected from blood of patients
over different years of the researched period was between 7.0 - 15.5 (± 0.31)%. They
were selected in 0.5 - 15.8 (± 0.26)% of lavage from hospital environmental objects.
Staphylococcus spp. prevailed in the structure of selected multiresistant bacteria
strains (34.1 ± 0.45%). They were most often selected from the blood and wounds of
patients (54.3 ± 0.45% and 39.0 ± 0.47% respectively). Their specific gravity was also
high in the lavage from environmental objects – 25.0 ± 0.42%. Multiresistant strains of
P. aeruginosa were the second most important – 14.9 ± 0.34%, the third were K.
рneumoniaе (10.6 ± 0.29%). In the study of blood and urine of patients, the specific
gravity of multiresistant P. aeruginosa and K. Рneumoniaе did not differ considerably
and amounted to 6.6 - 10.8 (± 0.27)%. However, in the lavage from environmental
objects, multiresistant K. рneumoniaе were selected 3.2 times more often than P.
aeruginosa. There was an increase to 19.2 ± 0.38% in the specific gravity of
multiresistant strains of P. aeruginosa that have properties to synthesize.
Conclusion. A slight tendency to the reduction in the number of multiresistant strains
selected from the patients of surgical hospitals in Dnipropetrovsk oblast in 2013-2015
is not statistically reliable. The increase in the specific gravity of multiresistant strains
with potentially high level of antibiotic resistance, such as P. aeruginosa, testifies to the
increased risk of nosocomial infections.

Вступ. У країнах Європейського Союзу щороку більше 25 тис. людей помирають
від інфекцій, зумовлених стійкими до антибіотиків бактеріями. Вартість
лікування таких хвороб оцінюється приблизно у 1,5 млрд. євро на рік. За умов
відсутності в Україні національної стратегії щодо раціонального використання
протимікробних препаратів надзвичайно актуальним в системі епіднагляду за
нозокоміальними інфекціями, є моніторинг антибіотикорезистентності. Метою
роботи було вивчення антибіотикорезистентності патогенів, виділених у
хірургічних стаціонарах Дніпропетровської області у 2013-2015 рр.
Методи. Визначення чутливості штамів виділених із ран, крові, сечі, об’єктів
довкілля проведено диско-дифузійним методом з використанням дисків з
антибіотиками виробництва ТОВ «АСПЕКТ», ТОВ «Фармактив», HiMedia.
Результати: При здійсненні епіднагляду за нозокоміальними інфекціями
протягом 2013-2015 рр. у хірургічних відділеннях лікувально-профілактичних
закладів Дніпропетровської області виділено 49 283 штамів мікроорганізмів,
серед яких питома вага полірезистентних до антибіотиків становила 22,1 ± 0,16
%. Найчастіше такі штами виділялися з ран, їх питома вага коливалася від 22,3
до 27,7 (± 0,47)%. Значною була частка полірезистентних штамів, виділених з
сечі хворих – від 13,7 до 29,3 (± 0,38)%. Питома вага полірезистентних штамів,
виділених із крові пацієнтів, в різні роки досліджуваного періоду була в межах
7,0 – 15,5 (± 0,31)%. З об’єктів лікарняного довкілля вони виділялися у 0,5 – 15,8
(± 0,26)% змивів.
У структурі виділених полірезистентних бактерій переважали штами
Staphylococcus spp. (34,1 ± 0.45%). Найчастіше вони виділялися з крові та ран
пацієнтів (54,3 ± 0.45% і 39,0 ± 0,47% відповідно). Високою також була їх питома
вага у змивах з об’єктів довкілля – 25,0 ± 0,42%. Друге місце за значущістю
посідали полірезистентні штами P. aeruginosa – 14,9 ± 0,34%, третє – K.
рneumoniaе (10,6 ± 0,29%). При дослідженнях крові та сечі пацієнтів питома вага
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# 149 Some aspects of multidrug tolerance in Corynebacterium diphtheriae and
its formation under the influence of subinhibitory concentrations of
benzylpenicillin / Деякі аспекти множинної антибіотиколерантності
Corynebacterium diphtheriae та її формування під впливом субігнібуючих
концентрацій бензилпеніциліну

Motyka O1., Tarasyuk O.1, Slesarchuk O.1, Kapustiak K.2 / Мотика О.І.1, Тарасюк
О.1, Слесарчук О.1, Капустяк К.2
1 State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry
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General information. Microorganisms characterized by significant difference between
the values of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal
concentration (MBC) are believed to be tolerant to antibiotics. Tolerance may
significantly affects the progress and effectiveness of infectious diseases treatment
with antibiotics of bactericidal action type.
Methods. The studies used a standard broth macrodilution method for the
determination of MIC and MBC of antibiotics; all the studies were conducted in vitro,
without the use of animal experiments.
Results. MIC and MBC of ampicillin, cefazolin, cefotaxime and gentamicin in 12 C.
diphtheriae strains: 6 sensitive to benzylpenicillin, and 6 tolerant. As discovered among
the penicillin-sensitive strains, only one was tolerant to other beta-lactam drugs. All
penicillin-tolerant strains were tolerant or resistant to ampicillin and cephalosporins and
and sensitive to gentamicin. A series of studies on sensitivity to antibiotics of the same
two strains of C. diphtheriae were performed, which earlier had resistance to penicillin
by the action of antibiotic subinhibition concentrations, and their penicillin-sensitive
precursors (penicillin MIC 0.13 mcg /ml, MBC - 4 0 mcg /ml). One of the initial
penicillin-sensitive strains was characterized by tolerance to cefotaxime; in other
cases, tests have confirmed antibiotic sensitivity. Both strains with the acquired
penicillin-resistantance (MIC - 1.0 mcg/ml MBC - 32.0 mg/ml) acquired tolerance to
ampicillin and cefotaxime; one of them was also tolerant to cefazolin, the other – to
gentamicin. Formation of multiple tolerance in C. diphtheriae can occur during the
treatment of various forms of diphtheria infection with drugs of penicillin series.
Moreover, the process may remain undetected because routine testing does not
determine the MBC sensitivity.
Conclusions. Obtained results confirm the existence of close relationship between
tolerance to penicillin and to other bactericidal drugs in C. diphtheriae, significant role
in the formation of multiple antibiotic tolerance under low benzylpenicillin
concentrations.

Загальна інформація. Толерантними до антибіотиків вважають мікроорганізми,
що характеризуються великим розривом між значеннями мінімальної інгібуючої
концентрації (МІК) та мінімальної бактерицидної концентрації (МБК).
Толерантність бактерій може суттєво впливати на перебіг та ефективність
антибіотикотерапії інфекційних захворювань препаратами із бактерицидним
типом дії.
Методи. В дослідженнях використано стандартний метод серійних розведень в
бульйоні для МІК та МБК антибіотиків (макрометод); всі дослідження проведені
in vitro, без використання дослідів на тваринах.
Результати. Визначено МІК та МБК ампіциліну, цефазоліну, цефотаксиму та
гентаміцину у 12 штамів С. diphtheriae: 6 чутливих до бензилпеніциліну та 6
толерантних. Встановлено, що серед чутливих до пеніциліну штамів лише один
виявився толерантним до решти бета-лактамних препаратів. Всі пеніцилін-
толерантні штами були толерантними або резистентними до ампіцину та
цефалоспоринів та чутливими до гентаміцину. Проведена серія досліджень з
чутливості до тих же антибіотиків 2 штамів C. diphtheriae, у яких раніше була
сформована резистентність до пеніциліну шляхом дії субінгібуючих концентрацій
даного антибіотика, та іх пеніцилін-чутливих попередників (МІК пеніциліну 0,13
мкг/мл, МБК - 4,0 мкг/мл). Один із вихідних пеніцилін-чутливих штамів
характеризувався толерантністю до цефотаксиму; у решта випадках тести
підтвердили антибіотикочутливість. Обидва штами із набутою пеніцилін-
резистентністю (МІК - 1,0 мкг/мл, МБК - 32,0 мкг/мл) набули толерантності до
ампіциліну та цефотаксиму; один з них став толерантним ще й до цефазоліну,
інший – до гентаміцину. Формування множинної толерантності у С. diphtheriae
може відбуватись в процесі терапії різних форм дифтерійної інфекції
препаратами пеніцилінового ряду. Причому, процес може довго залишатись
непоміченим, оскільки при рутинному тестуванні чутливості МБК не визначають.
Висновки:
Отримані результати наукової роботи підтверджують існування у C. diphtheriae
тісного взаємозв’язку між толерантністю до пеніциліну та до інших
бактерицидних препаратів, вагомої ролі у формуванні множинної
антибіотикотолерантності під дією невисоких концентрацій бензилпеніциліну.
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# 150 Present day strategy of using anti-bacterial drugs / Стратегія
застосування антибактеріальних препаратів на сучасному етапі

Andrieieva I. / Андрєєва І.А.
State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of
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Introduction. Antibiotics resistance is among the top five problematic issues which the
international medical community pays special attention to. One of the measures aimed
at improving the system of antibiotic resistance surveillance is the introduction of
microbiological monitoring into the work of health institutions which is an essential part
of infection control that allows observing the circulation of pathogens connected with
medical care provision, the changes in their structure and trends of developing
antimicrobial drugs resistance. Therefore the aim of the research was to introduce
microbiological monitoring and investigation of antibiotic resistance of circulating
microorganisms into the work of Rudniev Mother and Child Specialized Clinical
Medical Center of Dnipropetrovsk.
Methods. Collection and analysis of data on pathogens and their antibiotic resistance
was performed using WHONET software, developed and provided by the WHO. The
research has made it possible to obtain data on the microflora which is prevailing in
hospital (hospital departments, in a homogeneous group of patients) and the number
of identified associations. The research was performed during 2011-2016 with the
establishment of electronic database of microflora structure, which circulated in the
center, and the nature of its sensitivity/resistance to antimicrobial drugs. In general, the
database includes information about 8,328 strains of microorganisms.
Results. It has been discovered that the identified strains belonged to a wide specter of
microorganisms. The analysis of the identified clinically relevant microorganisms
revealed that K. pneumoniae (2% -24%), E. coli (1% -20%), S. aureus (1% -18%), S.
epidermidis (1% -16%), E. cloacae (2% -12%), P. aeruginosae (1% -11%) were most
often identified from biological material. The identification of other microorganisms was
irregular and its frequency ranged from 0% to 10%. Sensitivity study showed that the
studied strains of bacteria were resistant, on average, to 66.7% of antibiotics. In
particular, resistance to ampicillin, ceftriaxone, ceftazidime and gentamicin remained
high and reached 100%. After making an administrative decision to ban the use of
these drugs, the tendency of appearing sensitivity of the microorganisms circulating
strains to antibiotics was observed in the dynamics. Further research will make it
possible to identify the patterns of the change of sensitivity/resistance of the circulating
microorganisms.
Conclusions. The introduction of WHONET software into the practice activities of the
center makes it possible to prescribe antibiotics not only after determining the
sensitivity to medicinal drug of the microorganism identified from biological material of
a particular patient, but also based on monitoring and analysis of previous results of
bacteriological research and determining of antibiotic resistance, thereby increasing
the efficiency of medical assistance due to the reduction of costs of medicine
purchase, complications treatment and shortening of patients hospital stay.

Вступ. Стійкість до антибіотиків входить до п’ятірки найбільш проблемних
питань, яким міжнародна медична спільнота приділяє особливу увагу. Одним зі
заходів, спрямованих на поліпшення системи нагляду за
антибіотикорезистентністю, є впровадження в роботу установ охорони здоров'я
мікробіологічного моніторингу, який є невід'ємною частиною системи
інфекційного контролю й дозволяє стежити за циркуляцією збудників інфекцій,
пов'язаних з наданням медичної допомоги, змінами в їхній структурі,
тенденціями розвитку стійкості до антимікробних препаратів. Тому, метою
роботи було впровадження в роботу Дніпропетровського спеціалізованого
клінічного медичного центру матері та дитини ім. Руднєва мікробіологічного
моніторингу та дослідження антибіотикорезистентності циркулюючих
мікроорганізмів.
Методи. Збір інформації та аналіз даних про збудників та їх
антибіотикорезистентність здійснювалися з використанням комп’ютерної
програмиWHONET, розробленої й запропонованої ВООЗ. Проведення
досліджень дало можливість отримати дані про мікрофлору, що є провідною в
стаціонарі (відділеннях стаціонару, в однорідній групі хворих) і про кількість
виділених асоціацій. Дослідження проводились протягом 2011-2016 рр., була
сформована електронна база даних про структуру мікрофлори, яка
циркулювала в центрі, та характер її чутливості/резистентності до
антимікробних препаратів. Загалом, база даних включає інформацію про 8328
штам мікроорганізмів.
Результати. Встановлено, що виділені штами належали до широкого спектру
мікроорганізмів. Аналіз виділення клінічно значущих мікроорганізмів дозволив
встановити, що найбільш часто з біологічного матеріалу виділялися K.
pneumoniae (2%-24%), E. coli (1%-20%), S. aureus (1%-18%), S. epidermidis
(1%-16%), E. cloacae (2%-12%), P. aeruginosae (1%-11%). Виділення інших
мікроорганізмів було нерегулярним і його частота коливалася від 0% до 10%.
Вивчення чутливості показало, що досліджувані штами бактерій були
резистентними, в середньому, до 66,7% % антибіотиків. Зокрема, стійкість до
ампіциліну, цефтріаксону, цефтазідиму та гентаміцину залишалась високою й
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Background. Probiotics, – preparations based on live bacterial cultures, – are widely
used for the prophylaxis and treatment of dysbacteriosis of different aetiology,
intestinal infections, festering wounds, immunodeficiency states and allergy. Probiotics
(as antimicrobial preparations) are believed to be able to supplement and in several
cases even replace antibiotics. The aim of this work was to test antimicrobial
properties of bacillus probiotic strains – base of preparation Endosporin patented
for the industrial veterinary application in Ukraine.
Methods. Two Bacillus subtilis strains 39 and 51 were studied in this work. The strains
are used in Endosporin for the prophylaxis and treatment of dysbacteriosis, intestinal
infections, festering wounds and postpartum pyoinflammatory complications in farm
animal. Antagonistic activity was measured by suppression of the growth of test
cultures on solid medium. Antimicrobial metabolites of the strains was carried by HPLC
and MALDI-TOF MS analysis. Lysis of test cultures by extracellular enzymes was
determined by the turbidimetric method. Lysozyme synthesis was determined by the
plate method Hawiger.
Results. It is found that Bacillus subtilis strains 39 and 51 show high antagonistic
activity against a wider spectrum of pathogenic and conditionally pathogenic
organisms. The antagonistic spectrum of the strains supplement each other. The strain
39 is the most active against Staphylococcus aureus, E. coli, Proteus morganii and
several fungal pathogens while the strain 51 weakly suppresses the growth of these
cultures but it is active against several other pathogens: Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter sp, Pseudomonas syringae p.v. atrofaciens, Agrobacter tumefaciens
and Clavibacter michiganensis subs. michiganensis. Antagonistic activity of strains
studied is associated with the synthesis of polypeptide antibiotics and several other
antibacterial compounds (surfactin, macrolactin, difficidin, bacillaene, bacillobactin,
lysozyme). The biologically active compounds of bacillus probiotic strains with
antimicrobial activity include also proteolytic enzymes which can lyse cells of
pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms and their toxins.
Conclusions. The Bacillus subtilis strains 39 and 51 are characterized by high
antagonistic activity. The antimicrobial properties of the probiotic strains studied are
due to antibiotic substances synthesis and extracellular lytic enzymes.

Вступ. Пробіотики - препарати на основі живих бактеріальних культур, - широко
використовуються для профілактики і лікування дисбактеріозів різної етіології,
кишкових інфекцій, гнійних ран, алергії та імунодефіцитних станів. Вважають,
що пробіотики (як протимікробні препарати) можуть доповнювати, а в окремих
випадках навіть замінити антибіотики. Мета даної роботи – дослідження
антимікробних властивостей пробіотичних штамів бацил, що є основою
ветеринарного препарату Ендоспорину, зареєстрованого в Україні.
Методи. Об'єктом дослідження були два штами Bacillus subtilis 39 і 51. Дані
бактеріальні культури входять до складу Ендоспорину, який використовується
для профілактики та лікування дисбактеріозу, кишкових інфекцій, гнійних ран і
післяпологових ускладнень у сільськогосподарських тварин. Антагоністична
активність оцінювалася за зонами пригнічення росту тест-культур на твердому
середовищі. Аналіз антимікробних метаболітів досліджуваних штамів проводили
методом HPLC і MALDI-TOF MS. Літичну активність позаклітинних ферментів
бацил визначали турбідометричним методом. Синтез лізоциму досліджували на
чашках методом Hawiger.
Результати. Показано, що штами 39 та 51 Bacillus subtilis виявляють високу
антагоністичну активність щодо широкого спектру патогенних і умовно
патогенних мікроорганізмів. Антагоністичні властивості штамів доповнюють
один одного.Штам 39 є найбільш активним проти Staphylococcus aureus, E. coli,
Proteus morganii і деяких грибних патогенів, тоді як штамі 51 слабко пригнічує
ріст цих культур, але активний проти інших патогенів: Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter sp, Pseudomonas syringae p.v. atrofaciens, Agrobacter tumefaciens і
Clavibacter michiganensis subs.. michiganensis. Антагоністична активність штамів,
що вивчалися, обумовлена синтезом поліпептидних антибіотиків та інших
антимікробних речовин (сурфактин, макролактин, дифіцидин, бацилаєн,
бацилобактин, лізозим). Позаклітинні біологічно активні сполуки пробіотичних
штамів бацил включають також протеолітичні ферменти, які можуть лізувати
клітини патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, а також їх токсини.
Висновки.Штами 39 і 51 Bacillus subtilis характеризуються високою
антагоністичною активністю. Антимікробні властивості досліджуваних
пробіотичних штамів обумовлені синтезом ряду антибіотичних речовин і
позаклітинних літичних ферментів.
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# 179 Antibiotic-resistant of opportunistic microorganisms as potential
pathogens of purulent bacterial meningitis / Антибіотикорезистентність
умовно-патогенних мікроорганізмів – потенційних збудників гнійних
бактеріальних менінгітів

Mota B., Tarasyuk O., Levytska L. / Мота Б.Є., Тарасюк О., Левицька Л.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of
Health of Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут
епідеміології та гігієни МОЗ України"

General information. Purulent bacterial meningitis is characterized by a range of
important features such as variety of etiological agents, difficulties in differential
diagnosis, occurrence of clinically significant antibiotic resistance in most common
infectious agents.
Methods. Antibiotic sensitivity test was performed for 270 strains of opportunistic
microorganisms isolated from patients with purulent bacterial meningitis and persons in
contacts with disease site. Investigations were conducted in line with the generally
accepted methods, results were statistically analyzed.
Results. S.аureus was found to express high antibiotic sensitivity to quinolones
(96.2-98.5%), beta-lactam antibiotics (of different groups of cephalosporins –
93.2-97.0%) and tetracyclines (89.4%). Aminoglycosides demonstrated moderate
effect on S.аureus strains in 56.8% of casese. Various penicillins has even less effect
on S.аureus (29.5-47.3%). Testing for sensitivity to macrolide agents demonstrated
that the majority of strains was sensitive to claritromycine - 95.5%, while only 31.5% of
strains responded to azithromycin. A great number of S. pneumoniae strains was
sensitive to beta-lactam antibiotics (91.1-100.0%). Isolated strains have shown high
sensitivity to tetracyclines (79.9%) and macrolides (66.7-74.4%). Sensitivity to
quinolones varied, thus sensitivity to ciprofloxacin and ofloxacin accounted for 40.0
and 44.4% respectively, and to gatifloxacin and lefloxacin in 66,6% strains. The
majority of isolated H.influenzae strains were sensitive to aminoglycosides and
quinolones (98.5%). Most of next generation cephalosporins (cefotaxime, ceftriaxone,
and cefoperazone) were sensitive in 95.5-95.5% of cases. A moderate number of
H.influenzae strains were sensitive to other cephalosporins (46.2%) and other beta-
lactam antibiotics (penicillin group) in 56.2-65.8% of cases. Moderate sensitivity to
tetracyclines was demonstrated (43.3-44.8%). It should be noted statistically
significant difference in sensitivity of isolated H.influenzae strains to macrolides such
as azithromycin in 88.1% and clarithromycin in 64.2% of cases. A big number of
isolated Kl.pneumoniae strains was sensitive to aminoglycosides (96.0%), quinolones
(96.0-100.0%) and cephalosporins (92.0-100.0%), however cefuroxime sensitivity was
moderate of 56.0%. Resistance of Klebsiella pneumoniae strains to penicillins,
tetracyclines and macrolides was confirmed.
Conclusions. Antibiotic resistance of microorganism isolated from patients with
purulent bacterial meningitis was as follows: 25.0% S.аureus strains and 14.9%.
H.influenzae strains were sensitive to all investigated antibiotics. Kl.pneumoniae stains
showed resistance (68.0%) to 7 antibiotics, S.pneumoniae and H.influenzae were
resistant in 47.8% and 41.8% cases respectively. S.аureus resistant to different
number of antibiotics (ranging from 1 to 7) accounted for 18.2-28.8% of cases.

Загальна інформація. Для гнійних бактеріальних менінгітів притаманний ряд
важливих особливостей: різноманітність етіологічних форм, труднощі
диференціальної діагностики, поява клінічно значущої
антибіотикорезистентності у найбільш частих збудників інфекції.
Методи. Проведено визначення антибіотикочутливості 270-ти штамів умовно-
патогенних мікроорганізмів, виділених у хворих на гнійний бактеріальний
менінгіт та контактних осіб з вогнища захворювання. Дослідження проведені
згідно загальноприйнятих методик, результати статистично опрацьовані.
Результати. Встановлено, що S.аureus виявляв високу чутливість до хінолонів
(96,2-98,5%), бета-лактамів (представників цефалоспоринів різних груп –
93,2-97,0%) та тетрациклінів (89,4%). Аміноглікозиди до штамів S.аureus
виявили помірну активність – 56,8% випадків. Пеніциліни різних груп володіли
найменшою активністю до S.аureus (29,5-47,3%). При визначенні чутливості до
представників макролідового ряду встановлено, що преважна кількість штамів
була чутлива до кларитроміцину – 95,5%, тоді як до азитроміцину лише 31,5%
штамів. Значна кількість штамів S. pneumoniae була чутлива до бета-лактамів
(91,1-100,0%). Виділенні штами виділялися високою чутливістю до тетрациклінів
(79,9%) та макролідів (66,7-74,4%). Чутливість до хінолонів була різною, так до
ципрофлоксацину та офлоксацину складала 40,0 та 44,4% відповідно, а до
гатіфлоксацину та лефлоксацину – 66,6% штамів. Переважна кількість
виділених штамів H.influenzae була чутлива до аміноглікозидів та хінолонів
(98,5%). Значна кількість цефалоспоринів останього покоління (цефотаксим,
цефтріаксон, цефоперазон) була чутлива – 92,5-95,5%. Помірна кількість штамів
H.influenzae чутлива до інших цефалоспоринів (46,2%) та інших бета-лактамів
(представників пеніцилінового ряду) – 56,2-65,8%. Спостерігалась помірна
чутливість (43,3-44,8%) до тетрациклінів. Слід відмітити статистичну достовірну
відмінність в чутливості виділених штамів H.influenzae до макролідів: до
азитроміцину – 88,1%, до кларитоміцину – 64,2%. Значна кількість виділених
штамів Kl.pneumoniae була чутлива до аміноглікозидів (96,0%), хінолонів
(96,0-100,0%) та цефалоспоринів (92,0-100,0%), але до цефуроксиму була
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# 182 Stable acquired macrolide resistance of Corynebacterium diphtheriae
upon long-term storage / Стабільність набутої резистентності до макролідів
у Corynebacterium diphtheriae при тривалому зберіганні
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К.2
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General information. It is commonly known that the process of resistent strains
eliminating in bacterial populations after discontinuing of wide-scale antibiotic use is
slow and can last for several years. At that a small number of strains with reduced
susceptibility can still be circulating and pose risk to selection of high-resistant strains
to repeated administration of antibiotics.
Methods. The paper details 6 strains of С. diphtheriae with aquired resistence to
erythromycin (isolated from highly sensitive strains); stains were stored in semi-solid
serum agar (SA) with and without regular replating for two years; sensitivity to
antibiotics was measured by standard methods such as serial dilutions in broth and
disk diffusion method; all tests were conducted in three series in vitro without animal
testing; results were statistically analyzed for the significance level of 0.05.
Results. Minimum inhibitory concentration (MIC) of erythromycin in investigated strains
С. diphtheriae prior to storage in the semi-solid SA ranged from 4.0 to 6.0 µg/ml.
Erythromycin resistant сorynebacterium cultures previously isolated from sensitive
strains (with erythromycin MIC of 0.0005-0.001µg/ml) by long-term exposure to
subinhibitory concentrations of this antibiotic. Erythromycin-resistant сorynebacterium
were resistant to 14-, 15- and 16-membered macrolides, azithromycin and
chloramphenicol. Erythromycin-resistant strains stored in semi-solid SA with regular
replating (once every 3 months) till the end of the term remained resistant to
erythromycin (MIC ranged from 2.0 to 4.0 µg/ml) and demonstrated reduced sencitivity
to other macrolides and chloramphenicol. Culture in the media without replating for two
years remained viable and optimally maintained the acquired level of antibiotic
resistance.
Conclusions: Investigation findings demonstrated significant stability of
Corynebacterium diphtheriae acquired resistance to macrolides, azithromycin and
chloramphenicol after discontinuing the antibiotic that may have a huge impact on
distribution of non-sensitive strains in the diphtheria pathogen population. Considering
the global distribution of antibiotic-resistance, the diphtheria pathogen capacity to
manifest reduced sensitivity for a long period after discontinuing antibiotic treatment
causes deep concern.

Загальна інформація. Відомо, що процес елімінації резистентних штамів з
популяції збудників інфекційних захворювань після припинення масового
застосування певного антибіотика є інертним і може тривати декілька років.
При цьому може продовжувати циркулювати значна кількість штамів із
невеликим зниженням чутливості, які становлять небезпеку швидкої селекції
штамів з високим рівнем резистентності при повторному застосуванні
антибіотика.
Методи. В роботі використано 6 штамів С. diphtheriae з набутою резистентністю
до еритроміцину (одержані з високочутливих штамів); штами зберігали в
напіврідкому сироватковому агарі (СА) з періодичними пересівами та без
пересівів впродовж двох років; чутливість до антибіотиків визначали
стандартними методами: серійних розведень в бульйоні та диско-дифузійним;
всі дослідження проведені у трьох серіях in vitro, без використання дослідів на
тваринах; статистичну обробку результатів проводили для рівня значимості
0,05.
Результати. Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) еритроміцину
досліджуваних штамів С. diphtheriae до початку зберігання у напіврідкому СА
знаходилась в межах від 4,0 до 6,0 мкг/мл. Стійкі до еритроміцину культури
коринебактерій раніше одержані з чутливих штамів (з МІК еритроміцину
0,0005-0,001 мкг/мл) шляхом тривалої дії субінгібуючих концентрацій даного
антибіотика. Еритроміцин-резистентні коринебактерії характеризувались
стійкістю до 14-,15- та 16-членних макролідів, азитроміцину та хлорамфеніколу.
Культури еритроміцин-резистентних штамів, які зберігали у напіврідкому СА,
періодично пересівали (1 раз на 3 місяці), до кінця терміну спостереження
залишались стійкими до еритроміцину (МІК в межах 2,0 – 4,0 мкг/мл), виявляли
знижену чутливість до решти макролідів та хлорамфеніколу. Культури, які
перебували у середовищі без пересівів, протягом двох років, залишались
життєздатними та оптимально зберегли набутий рівень
антибіотикорезистентності.
Висновки: Результати роботи показали значну стабільність набутої
резистентності C. diphtheriae до макролідів, азитроміцину та хлорамфеніколу
після припинення дії антибіотика, що може мати суттєвий вплив на поширення
нечутливих штамів у популяції збудника дифтерії. На фоні глобального
поширення антибіотикорезистентності здатність збудника дифтерії виявляти
знижений рівень чутливості тривалий час після видалення антибіотика не може
не викликати занепокоєння.
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# 195 Monitoring of circulation and use of antibiotics in veterinary medicine as
the first stage of program against antibiotic resistance in Ukraine
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Antimicrobial medicinal products play an important role in the treatment of diseases of
humans and animals. The emergence of antibiotic-resistant microorganisms is a global
problem, so each state must develop and implement a national plan to alleviate
antibiotic resistance.
Materials and methods. Information search and system analysis of ESAC-Net, ESVAC,
EMEA, CVMP, OIE, WHO reports and State register of veterinary medicinal products
of Ukraine. Methods of structural analysis, algorithm building, template report were
applied to create an electronic database
Results and discussion. Collection and processing the data of manufacturing and
distribution of antimicrobials in Ukraine was carried out. Marketing authorization
holders on antimicrobial veterinary medicinal products are represented by 44 foreign
and 22 domestic companies, but information was received from 14 companies (7
domestic and 7 foreign companies). This was 23% coverage of available data on the
total number. From these data the statistical analysis of antimicrobials quantity
according class and route of veterinary medicinal products administration was carried
out.
Taking into account statistical calculations we have identified trends regarding usage
of antimicrobials in Ukraine, namely,
- the majority of antimicrobial veterinary medicinal products are represented by
preparations administered orally (81% of all available covered data),
- antimicrobial preparations that are used as injections – 18,4%,
- other way of administration (for intramammary and intrauterine use) – 0,07%.
Tetracyclines (36%), sulfonamides with trimethoprim (14,9%), penicillin (12,8%) and
polypeptides (8,7%) are mostly used classes of this antimicrobial preparations.
Inclusion the highest number of marketing authorization holders and manifestation the
microorganisms sensitivity towards antimicrobials that depends from the frequency and
region (place) of their utilization would be the next stage of our work.
Conclusion. At the national level was started the work on accounting and control of the
antimicrobial veterinary medicinal products utilization, including manufacturing,
distribution and usage by animals which is an important element of the international
cooperation requirements of antibiotic resistance alleviation.
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# 12 Biological and antigenic features of avian influenza virus subtypes H1 and
H2 isolated from wild birds between 2008 and 2015 / Біологічні та антигенні
властивості вірусів грипу птиці підтипів Н1 та Н2, виділені від диких птахів
протягом 2008-2015 років
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господарства США. Атенс, штат Джорджія, США

Introduction. Influenza remains one of the most dangerous and unpredictable disease
in humans, other mammals, and birds. Highly pathogenic viruses of H5 and H7
subtypes pose risk to human health. Circulating in a human body, H1subtypes
influenza viruses cause outbreaks of seasonal influenza. These subtypes also circulate
in natural reservoirs in wild waterfowl. Under certain conditions, they can be donors of
genes for new epidemic strains of viruses. Influenza viruses of H2 subtype were
isolated during the epidemic outbreaks in 50-60s of the previous century, however,
nowadays the world population is not immune to this variant of virus.
Materials and methods of research. Cloacal and tracheal washings and stool samples
were collected over a period from 2008 to 2015 at the Azov-Black Sea region of
Ukraine. Biological material was collected from more than 4500 wild birds of 31
species. Virological investigations were performed by conventional methods
established by the International Epizootic Bureau.
Results. Over the mentioned period serological studies have detected the presence of
antibodies to the influenza virus A of H1subtype in dunlins (60.6%), grey plovers
(5.88%), curlew sandpipers (14.28%), broad-billed sandpipers (up to 40%), mute
swans (15.38%) and mallards (6.97%), as well as to H2 subtype in mallards (from
3.04% to 13%). Virological investigations conducted on mallards and shelducks helped
to obtain 8 isolates of H1 subtype influenza virus and 3 isolates of H2 subtype
influenza virus from greater white-fronted geese, shelducks and mallards.
Thus, as a result of initial virus isolation in chicken embryos, virus-containing fluid with
agglutination activity of 1:256 (virus shelduck/Vesnyanka/9-23-12/10) and 1:128 (virus
mallard/Kurganne/7-16-11/11) was obtained. This isolate shelduck/
Vesnyanka/9-23-12 /10 caused the death of chicken embryos within 48-72 hours, and
isolate virus mallard/Kurganne/7-16-11/11 caused the same effect within 36-48 hours
of infection. It was found that the titer of biological activity of H1N2 influenza virus
subtype was 8.7 lg EID50/0.2 cm^3 and 7.78 ELD50/0.2 cm^3; for H2N3 influenza
virus subtype - 7.83 lg EID50/0.2 cm^3 and 7.5 ELD50/0.2 cm^3, respectively.
Conclusions. Findings demonstrate the circulation of H1 and H2 subtypes of avian
influenza viruses in wild waterbird populations in the Azov Black Sea region. These
results support the need for constant bird influenza monitoring in order to identify new
virus reassortants that may represent a threat to bird populations as well as to
humans.

Вступ. Грип залишається однією з найнебезпечніших і непередбачуваних
захворювань людей, інших ссавців і птиці. Існує небезпека високопатогенних
вірусів підтипів Н5 та Н7 щодо здоров'я людей. Віруси грипу підтипів H1,
циркулюючи в організмі людей, викликають спалахи сезонного грипу. Подібні
підтипи також циркулюють в природних резервуарах серед диких водоплавних
птахів. За певних умов вони можуть бути донорами генів для нових епідемічних
штамів вірусів. Віруси грипу підтипу Н2 виділяли при епідеміологічних спалахах
в 50-60-х роках минулого сторіччя, проте, зараз населення всього світу не
імунне до цього варіанту вірусу.
Матеріали та методи досліджень. Клоакальні та трахеальні змиви, а також
зразки фекалій відбирали в період з 2008 по 2015 роки в Азово-
Чорноморському регіоні України. Всього відібрано біологічний матеріал) від
понад 4500 диких птахів 31 виду. Вірусологічні дослідження проводили за
загальноприйнятими методиками, які регламентовані Міжнародним
епізоотичним бюро
Результати. В зазначений період серологічними дослідженнями встановлено
наявність антитіл до вірусів грипу А підтипу Н1 серед побережників чорногрудих
(6,06 %), сивок морських (5,88 %), побережників червоногрудих (14,28 %),
побережників болотяних (до 40 %), лебедів-шипунів (15,38 %) та крижнів (6,97
%), а також до підтипу Н2 серед крижнів (від 3,04 % до 13 %). Проведеними
вірусологічними дослідженнями від крижнів та галагазів виділено 8 ізолятів
вірусу грипу з підтипом Н1, а від білолобих гусей, галагазів та крижнів – 3
ізоляти вірусу грипу підтипу Н2.
Так, в результаті первинного вірусовиділення на курячих ембріонах отримана
вірусвміщуюча рідина з активністю в реакції аглютинації 1:256 (вірус галагаз/
Веснянка/9-23-12/10) та 1:128 (вірус крижень/Курганне/7-16-11/11). При цьому
ізолят галагаз/Веснянка/9-23-12/10 викликав загибель курячих ембріонів
протягом 48-72 годин, а ізолят вірус крижень/Курганне/7-16-11/11 – протягом
36-48 годин після інфікування. Встановлено, що титр біологічної активності
вірусу грипу підтипу Н1N2 становить 8,7 lg ЕІД50/0,2 см3 та 7,78 ЕЛД50/0,2 см3;
відповідно вірусу грипу підтипу Н2N3 – 7,83 lg ЕІД50/0,2 см3 та 7,5 ЕЛД50/0,2
см3.
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# 13 Monitoring of Newcastle disease in synanthropic birds and poultry of
backyard farms in Ukraine from 2007 to 2015 / Моніторинг ньюкаслської
хвороби серед синатропних птахів та птиці присадибних господарств
України в 2007 – 2015 році

Rula O., Muzyka D., Tkachenko S., Stegniy B. / Рула О.М., Музика Д., Ткаченко С.,
Стегній Б.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Introduction. Newcastle disease (ND) is a highly contagious disease effecting mostly
chickens and turkeys. The course of ND can be epizootic and enzootic latent viral
carriage. ND incidence were registered in all continents and causes huge economic
losses.
ND may cause mild forms of disease in humans (conjunctivitis, lymphadenitis,
generalized symptoms). The main sources of ND transmission to humans are sick
poultry and contaminated poultry products.
Materials and methods of investigations. Investigations were conducted in three
regions of Ukraine (Kharkiv, Odesa, Dnipropetrovsk regions) and in the AR of Crimea.
Samples of biological materials (parenchymatous organs, brain, and intestines) for
viral cultures were taken during necropsy of synanthropic birds (pigeons) and poultry of
backyard farms. Viral cultures were performed with conventional methods
recommended by IEB (the International Epizootic Bureau) in developing chicken
embryos of 9-11 days. Pathogenicity of isolates was evaluated according to the
intracerebral index in day-old chicks.
Results. Over the period from 2007 to 2015, 12 PMV-1 isolates in poultry and
synanthropic birds were detected and identified (pigeon/Dnipropetrovsk/1-18-11;
pigeon/Simferopol/1-26-11; pigeon/ Simferopol/2-26-11; pigeon/Ukromne /3-26-11;
chicken/Odesa/32-11; chicken/ Odesa/1-52-11; pigeon/Kharkiv/23-01/ 13; ND/chicken/
Kharkiv/66/2007; chicken /Chornobaivske/4-02/13; chicken/ Bashtanivske/20-02/13;
chicken/Avis/14-03/13; pigeon/Artemivsk/17-03/15).
It was found that the infectious titer of Bashtanivske/20-02/ 2013 ND isolate was 8.0 lg
IER 50/0.1 cm^3, titre of the lethal cases was 7.23 lg ELD 50/0.1 cm^3, PMV-1/
chicken/Avis/14-03/13 isolate was 8.16 lg IER 50/0.1 cm^3, titre of the lethal cases
was 9.02 lg ELD 50/0.1 cm^3. Isolate detected in pigeons had low infectious (1.66 lg
IER 50/0.1 cm^3) and lethal (1.69 lg ELD 50/0.1 cm^3) activity. The average time of
chicken embryos death for ND/ Bashtanivske/20-02/2013 isolate is 32 hours and for
ND/chicken/Avis/14-03/13 isolate is 54 hours, which classifies Newcastle Disease virus
isolates as velogenic. Virus of ND/pigeons/Kharkiv/23-01/2013 did not cause a death
within 120 hours, hence is was classified as a lentogenic strain. ND/chicken/
Kharkiv/66/2007 virus according to IСIP (1.56) is a highly pathogenic strain.
Conclusions. Findings show that ND is a widespread disease in synanthropic birds
(pigeons) that are the main source of the said pathogen. Moreover, cases of virus
detection in backyard poultry farms may pose a threat for commercial poultry farming.
The findings demonstrate the need for constant epizootic monitoring of the ND
pathogen.

Вступ. Ньюкаслська хвороба (НХ) – висококонтагіозна хвороба в основному
курей та індиків. НХ протікає у вигляді епізоотій, ензоотій і прихованого
вірусоносійства. НХ зареєстрована на всіх континентах та завдає величезних
економічних збитків.
НХ може викликати легкі захворення у людей (кон’юнктивіти, лімфаденіти,
генералізовані симптоми). Основним джерелом НХ для людини є хвора птиця,
контаміновані продукти птахівництва.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили в трьох областях
України (Харківської, Одеської, Дніпропетровської) та АР Крим. Для
вірусологічних досліджень використовувався біологічний матеріал
(паринхіматозні органи, головний мозок, кишечник), відібраний при
патологоанатомічномоу розтині синантропних птахів (голуби) та
сільськогосподарської птиці присадибних господарств. Вірусологічні
дослідження проводили за загальноприйнятими методиками, рекомендованими
МЕБ на курячих ембріонах 9 – 11-добового віку, що розвиваються. Патогенність
ізолятів встановлювали за інтрацеребральним індексом на добових курчатах.
Результати. В період 2007-2015 роках від сільськогосподарської та синантропної
птиці було виділено та ідентифіковано 12 ізолятів ПМВ-1 (голуб/
Дніпропетровськ/1-18-11; голуб/Сімферополь/1-26-11; голуб/
Сімферополь/2-26-11; голуб/Укромне/3-26-11; курка/Одеса/32-11; курка/
Одеса/1-52-11; голуб/Харків/23-01/13; НХ/курка/Харків/66/2007; курка/
Чорнобаївське/4-02/13; курка/Баштанівське/20-02/13; курка/Авіс/14-03/13; голуб/
Артемівськ/17-03/15).
Встановлено, що інфекційний титр ізоляту НХ/курка/Баштанівське/20-02/2013
становить 8,0 lg ЕІД 50/0,1 см3, летальний – 7,23 lg ЕЛД 50/0,1 см3, ізоляту
ПМВ-1/курка/Авіс/14-03/13 – 8,16 lg ЕІД 50/0,1 см3, летальний – 9,02 lg ЕЛД
50/0,1 см3. Ізолят, виділений від голубів мав низьку інфекційну (1,66 lg ЕІД
50/0,1 см3) та летальну (1,69 lg ЕЛД 50/0,1 см3) активність. Середній час
загибелі КЕ для ізоляту НХ/Баштанівське/20-02/2013 становить 32 години, для
ізоляту НХ/курка/Авіс/14-03/13 – 54 години, що дає змогу віднести зазначені
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# 30 Disinfectants use for duck egg treatment prior to incubation /
Використання дезінфікуючих засобів для обробки качиних яєць до
інкубації

Dunaev Y.1, Dunaeva O.2 / Дунаєв Ю.К.1, Дунаєва О.2
1 National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"
2 Kharkiv National Medical University / Харківській національний медичний
університет

Introduction. Surface contamination of egg shells of waterfowl contains a large number
of pathogens, which significantly reduces duck breeding performance due to high
percentage of defective eggs. In Ukraine and in some other countries the procedure for
duck egg incubation provides for their disinfection with formaldehyde, but it is officially
recognized a human carcinogen. Therefore, the search for new non-toxic for bird
embryos and human disinfectants that don't cause corrosion of incubator metal
equipment is still of interest.
Materials and methods of investigations. The study was conducted at the research
farm "Borky" of the Poultry Research Institute with the National Academy of Agrarian
Science of Ukraine and the Avian Diseases Research Laboratory with the National
Research Center "Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine" in line
with the requirements of State Standard of Ukraine 2021-91 "24-hour young poultry
stock. Technical requirements", State Standard of Ukraine 2006 "Hatching poultry
eggs. Microbiological control methods".
To assess effects of different disinfectants, 6 study and 1 control groups of 200 eggs
each were formed. Eggs in the control group were treated with formalin. Incubation
conditions of eggs were standard, eggs were treated according to handling
instructions.
Results. Study findings have demonstrated mortality of eggs in all groups caused by
affecting pathogenic microorganisms. The number of non-embryonated duck eggs with
blood rings and eggshell breakage was almost the same in all study groups. The
smallest number of black rot category was recorded in the groups that was treated with
Polydesum (2.1%), formalin (2.2%). Higher rates were observed in groups treated with
disinfectants Bactericide, Virocid, VV-1 (2.5%), Ectericidum, Virkon-S (3%). The
percentage of conditioned brood was the highest in groups treated with drugs
Polydesum (80.1%) and formalin (79.2%), which was supported by farm inspections.
Conclusions
Findings indicate that the best hatchability performance were obtained using
formaldehyde vapor and agent Polydesum. However, formalin evaporations do not
penetrate through contamination and the agent is banned in many countries.
Moreover, there is a decrease in effectiveness of agents due to adaptation of
pathogenic microflora to disinfectants. Therefore, there is a need for constant search
for new more efficient incubation disinfectants.

Вступ. Забруднення на поверхні шкарлупи яєць водоплавної птиці містять
велику кількість патогенних мікроорганізмів, що значно знижує ефективність
качківництва через значний відсоток бракування яєць. В Україні й у ряді інших
країн технологія інкубації качиних яєць передбачає їхню дезінфекцію
формальдегідом, але він офіційно визнаний канцерогеном для людини. Тому
пошук нових, не токсичних для ембріонів птиці та людини дезінфектантів, які
не викликають корозію металевого обладнання інкубаторіїв досі залишається
актуальним.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили у дослідному
господарстві “Борки” Інституту птахівництва УААН, а також у лабораторії
вивчення хвороб птиці ННЦ «ІЕКВМ» з урахуванням вимог ДСТУ 2021-91
«Молодняк сільськогосподарської птиці добовий. Технічні умови», ДСТУ 2006
«Яйця інкубаційні сільськогосподарської птиці. Методи мікробіологічного
контролю».
Для оцінки впливу різних дезінфікуючих речовин було сформовано 6 дослідних
та 1 контрольна групи, по 200 яєць у кожній. Яйця контрольної групи обробляли
формаліном. Режим інкубації яєць стандартний, обробку проводили згідно
інструкції з їх використання.
Результати. Результати досліджень показали, що у всіх групах спостерігався
відхід яєць внаслідок ураження їх патогенними мікроорганізмами. Кількість
незапліднених яєць, тих що містять кров-кільце та бою у всіх дослідних групах
була майже однаковою. Найменша кількість категорії «тумаки» зафіксовано у
групах, які були оброблені «Полідез» (2,1%), формалін (2,2%). Більші показники
спостерігались у групах оброблених препаратами «Бактерицид», «Віросид»,
«ВВ-1» (2,5%), «Ектерицид», «Віркон–С» (3%). Відсоток виведеного
кондиційного молодняку найбільш високим у групах оброблених препаратами
«Полідез» (80,1%) та формалін (79,2%), що підтверджується виробничими
перевірками.
Висновки
Отримані результати вказують, що найкращі показники виводимості яєць
отримані при використанні парів формальдегіду та препарату «Полідез». Однак
випаровування формаліну не проникають крізь забруднення і він заборонений у
багатьох країнах. Крім того відбувається зниження ефективності застосування
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# 36 Accumulation specifics of enrofloxacin in muscles and organs of broiler
chickens / Особливості накопичення енрофлоксацина в м'язах та органах
курчат-бройлерів

Liniichuk N., Novozhytska Yu. / Лінійчук Н.В., Новожицька Ю.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики і
ветеринарно-санітарної експертизи

Introduction. Fluoroquinolones are broad-spectrum drugs that are among the leaders
of bacterial infections chemotherapy. Effective food quality control remains a burning
issue. The importance of animal product safety according to this indicators is
determined by the fact that anti-bacterial agents may get into human body through the
food chain and can cause dysbacteriosis, toxicosis, allergic manifestations, mineral
metabolism disorder etc. Presence of anti-bacterial substances in raw animal material
decreases the quality of products and complicates bacteriological investigations.
Moreover, the negative implication of consuming animal products with excessive
antibacterial agent concentrations is development of antibiotic resistance in human
microflora.
Methods. High-performance liquid chromatography with mas-spectrometer detector
(LC/MS/MS) was used in teh course of investigations.
Results. A trial in broiler chickens was conducted by oral administration of therapeutic
doses of the antibiotic Baytril 10% with enrofloxacin as an active substance. According
to the package insert birds must not be slaughtered until 11 days after treatment.
During the treatment period, on the second day of the drug administration additional
blood and poultry manure samples were taken and further examined for enrofloxacin
concentrations. Birds were slaughtered on day 6, 12, 14 after the last administration of
a drug. After bird slaughter enrofloxacin concentrations were determined in different
groups of muscles and organs. The following muscles and organs were examined:
neck, wing, back, hip, back side muscles, shanks, kidneys, heart, liver, lungs, spleen,
stomach and skin.
Conclusions. According to the findings, it is fair to say that the highest enrofloxacin
concentrations were detected in the muscles of wings, hip, the muscles of the back
side and in the skin. However, considering the withdrawal period and Maximum
Residue Limit (MRL), an increased limit values, especially in the muscles of wings, hip
and skin. The enrofloxacin concentration is significantly depleted in 2 days. There is a
correlation between the test results of muscles, blood and poultry manure that enables
to roughly estimate future concentrations of fluoroquinolones in the muscles during
either blood test or poultry manure test.

Вступ. Фторхінолони – препарати широкого спектру дії і займають одне з
провідних місць у хіміотерапії бактеріальних інфекцій. Актуальною проблемою
сьогодення залишається ефективний контроль якості харчових продуктів.
Важливість контролю продукції тваринництва за цими показниками обумовлена
тим, що антибактеріальні речовини, потрапляючи через харчовий ланцюг в
організм людини, можуть викликати дисбактеріоз, токсикоз, алергічні прояви,
порушення мінерального обміну тощо. Присутність антибактеріальних речовин у
тваринній сировині знижує якість продукції, а також ускладнює проведення
бактеріологічних досліджень. Окрім цього, негативним наслідком споживання
тваринницької продукції з надлишковим вмістом антибактеріальних речовин є
розвиток антибіотикорезистентності мікрофлори людини.
Методи. Під час дослідження використовували метод високоефективної
рідинної хроматографії з подвійним мас-спектрометричним детектором (РХ/МС/
МС).
Результати. Поставлено дослід на курчатах-бройлерах, яким перорально
вводили терапевтичні дози антибіотика – Байтрил 10%, діюча речовина
енрофлоксацин. Відповідно до інструкції препарату забій птиці дозволяється
через 11 діб. Під час задавання препарату починаючи з другої доби додатково
проводили забір крові та відбір посліду, які в подальшому досліджували на вміст
енрофлоксацину. Забій птиці проводили після останнього застосування
препарату на 6,12,14 день. Після забою птиці визначали концентрацію
енрофлоксацину в різних групах м'язів та органах. А саме досліджували: м´язах
шиї, крила, спини, стегна, м'язи задньої частини, гомілки, нирки, серце, печінка,
легені, селезінка, шлунок та шкіра.
Висновки. За отриманими результатами лабораторних досліджень можна
стверджувати, що найбільше енрофлоксацин концентрується в м'язах крила,
стегна, м'язах задньої частини туші та шкірі. При цьому, враховуючи термін
каренції та МДР на наступну добу ми можемо спостерігати підвищений рівень
межі, особливо в м'язах крила, стегна та шкірі. При цьому через дві доби рівень
енрофлоксацину суттєво знижується. Між результатами м'язів, крові та посліду
птиці є залежність, що дає можливість під час дослідження крові чи посліду
орієнтовно розрахувати майбутню концентрацію фторхінолонів в м'язах.
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# 42 Primary disinfection treatment of hatching eggs of chickens on the
conveyer belt in the poultry house during the period of their collection /
Первинна дезінфекційна обробка інкубаційних яєць курей в пташнику на
стрічці транспортера в період їх збирання
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Disinfection of hatching eggs is carried out in several stages. Initially they are treated
with formalin vapors directly within the anteroom of poultry house after collection and
before transfer from the poultry house, and then in the vehicle that delivers boxes of
eggs to the egg storage. While the eggs are in poultry houses, a part of pathogenic
microflora is able to penetrate inside the eggshell. Further on (after 2-6 days of
storage) disinfection treatment is not always effective resulting in occurrence of "black
rots" during the incubation period and at a later stage ‒ in infection of hatching young
birds.
Due to the fact that formaldehyde is volatile, highly toxic and according to the data of
IARC agency (International Agency for Research on Cancer), is officially recognized as
carcinogen for humans (Resolution of the European Parliament (EU) 648/2004 dated
31.03.2004), all nations have started to develop both physical and chemical modern
environmentally harmless and at the same time reliable protection tools against
penetration of microorganisms inside the egg; this includes the use of ultraviolet rays
that increase the hatchability due to rising of yolk content of vitamin D.
There is also another effective way to disinfect almost any environment, including air,
water, surfaces of hatching eggs, etc. It is the use of ozone.
We carried out our research at the farm, using powerful devices equipped with UV-
lamps and ozone generators.
Methodology of the experiment. Two powerful devices (each of these was equipped
with 4 ozone generators with a capacity of 0.015 - 0.020 mg O3 / m3 and with 6 lamps
for UV-exposure) were installed in the poultry house for management of adult chickens
of the Cobb 700 cross, over the conveyor for collection of eggs (at the distance of
10-30 cm from the conveyor belt), namely between the lines of nests, which were
isolated from the conveyor belt with solid partitions. The devices were turned on only
during the collection of eggs. The duration of egg movement under the devices
together with the conveyor belt was 35 seconds, and the term of the conveyor belt
movement through the whole poultry house was about 30 minutes.
Research results. The actual degree of bacterial microflora contamination of egg
surfaces on the conveyor belt before installation of the devices (UV-exposure + ozone)
was as follows: Staphylococcus spp. (coagul.neg) ‒ 1,7 × 103, Esсherichia coli ‒
1,2×103, Corynebacterium spp. ≥104. Inclusion of devices by which eggs moved for
35 seconds, contributed to the reduction of the level of microbial load on the eggshell
surface to: Staphylococcus spp. (coagul.neg) - 6,9 × 102, Esсherichia coli - 1,2 × 102,
that is almost by 10-15 times or by 90%. Further use of the devices (over 3 minutes)
did not result in reducing bacterial contamination of eggshell surfaces.
Due to the fact that eggs move under the devices together with the conveyor belt only
once, and the conveyor belt does this several times, the bacterial contamination of the
air in the area of the belt surface decreases by 4.15 times during this period. Longer
term up to 4 minutes for disinfection of the conveyor belt surface reduces the level of
air contamination almost by 10 times (from 2100 to 187-207 CFU (Colony Forming
Units)). The coefficient of correlation between the level of bacterial contamination in
the area of the belt for harvesting eggs and the term of treatment with UV-exposure
and ozone is negative and it amounts to r = - 0,81, mr = + 0,339, while P> 0,95.
Conclusion. The use of ozone and UV exposure for primary disinfection treatment of
the air in the poultry house and also of the surfaces of eggshells and the conveyor belt
for collection of eggs contributes to the reduction of the level of microbial load on the
eggshell surface by 10-15 times, or by 90%, and in the air in the zone of the device
arrangement - almost by 10 times, and on the surface of the conveyor belt for
collection of eggs, after its movement through the whole poultry house - twice.

Дезінфекцію інкубаційних яєць проводять в декілька етапів, Після збирання та
перед відправкою з пташника перший раз обробляють парами формаліну прямо
в тамбурі пташника, а потім в автомобілі, що доставляє ящики з яйцями в
яйцесховище. За період знаходження яєць в пташнику частина патогенної
мікрофлори встигає проникнути в середину шкаралупи. Подальша (після 2-6-
денного терміну зберігання) дезобробка не завжди є ефективною, що і
призводить до появи в період інкубації "тумаків", а в наступному і до зараження
молодняка на виводі.
У зв'язку з тим, що формалін летючий, надзвичайно токсичний і, за даними
агентства IАRС, офіційно визнаний канцерогеном для людини (Постанова
Європарламенту (ЄС) 648/2004 від 31.03.2004) у світі почали розробляти як
фізичні, так і хімічні сучасні екологічно не шкідливі, і в той же час надійні засоби
захисту від проникнення мікроорганізмів усередину яйця, в тому числі із
застосуванням ультрафіолетових променів, які підвищують виводимість за
рахунок збільшення в жовтку вітаміну Д .
Існує також ефективний спосіб дезінфекції практично будь-яких середовищ, в
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Introduction. Antibacterials are used for poultry with therapeutic purposes or for
prevention of diseases. At much lower doses (sub-therapeutic doses) the antimicrobial
agents are used as feed supplements to increase the growth rate and to improve the
feed efficiency in animals. It is estimated that regardless of dosage 75% of
antimicrobial agents can be effused into the environment. And so they almost became
uncontrollable environmental pollutants that present the health hazard for humans and
animals.
Methods. Investigations were carried out at the research chemical-toxicological
department of SSRILDVSE (the State Scientific-Research Institute of laboratory
diagnostics and veterinary-sanitary examination). The object of the research was
chicken manure from various poultry farms, taken at different times of animal
management. The content of sulfanilamide and antibacterial preparations in manure
was determined using the Waters liquid chromatograph with mass-spectrometric
detectors.
Results. Within the period from 2013 to early 2017 the total of 206 samples of chicken
litter from healthy productive herd has been investigated. The antibacterial agents
being determined were as follows: amoxicillin, enrofloxacin, norfloxacin, tetracycline,
chlortetracycline, oxytetracycline, doxycycline, sulfathiazole, sulfadimethoxine,
sulfaguanidine, sulfadiazine, sulfamerazine, sulfamethazine, sulfamethoxypyridazine,
sulfamethoxazole, sulfanilamide, tylosin, erythromycin, sometimes florfenicol.
Antibacterial drugs were found in 70 (33.98%) samples of chicken litter. Of these, 49
(70%) samples were found to contain doxycycline in concentrations that ranged from
11 µg / kg to 318 µg / kg; and in 36 (51.43%) samples enrofloxacin was found ranging
from 22 to 317 µg / kg; amoxicillin was found in 2 (2.86%) samples with concentrations
from 46 do149 µg / kg, as well as in two samples florfenicol was found in
concentrations of 469 and 83 µg / kg, and in one sample (1.43%) oxytetracycline,
tetracycline, tylosin and chlortetracycline were found in concentrations of 84.2 µg / kg,
78.38 µg / kg, 64.16 µg / kg and 71.68 µg / kg, respectively.
The residual amounts of veterinary drugs in chicken litter are not regulated.
Conclusions. Results of laboratory analyses of the manure indicate the administration
of antimicrobial agents in chickens.

Вступ. Антибактеріальні засоби застосовують для птиці в терапевтичних цілях
або для профілактики захворювань. При значно менших дозах (субтерапевтичні
дози) протимікробні агенти використовуються в якості кормових добавок для
підвищення швидкості росту та підвищення ефективності годування тварин.
Незалежно від дозування, за оцінками, 75 % антимікробних агентів можуть бути
виділені в навколишнє середовище. І тому вони стали майже
неконтрольованими забруднювачами навколишнього середовища, що містять
небезпеку для здоров’я тварин та людини.
Методи.Дослідження проведені на базі науково-дослідного хіміко-
токсикологічного відділу ДНДІЛДВСЕ. Об'єктом досліджень був послід курей з
різних птахофабрик,відібраний в різні періоди утримання тварин. Вміст
сульфаніламідних та антибактеріальних препаратів в посліді визначали за
допомогою рідинного хроматографа з мас-спектрометричним детекторами
фірми «Waters».
Результати.В період з 2013 року до початку 2017 року загалом було досліджено
біля 206 проб посліду курей від здорового продуктивного стада. Визначали такі
антибактеріальні препарати: амоксициклін, енрофлоксацин, норфлоксацин,
тетрациклін, хлортетрациклін, окситетрациклін, доксициклін, сульфатіазол,
сульфадиметоксин, сульфагуанідін, сульфадізин, сульфамеразин,
сульфаметазин, сульфаметоксипірідазин, сульфаметоксазол, сульфаніламід,
тилозин, еритроміцин, в деяких випадках визначався флуорфенікол.
Антибактеріальні препарати виявили у 70 (33,98 %) пробах курячого посліду. З
них у 49 (70 %) пробах було виявлено: доксициклін у концентраціях, що
коливалися в межах від 11 мкг/кг до 318 мкг/кг; та у 36 (51,43 %) пробах
енрофлоксацин–від 22 до 317 мкг/кг; амлксициклін виявили у 2 (2,86 %) пробах,
з концентрацією від46 до149мкг/кг, а також у двох пробах виявили
флуорфенікол у концентраціях 469 та 83 мкг/кг та в одній пробі (1,43 %)
виявили окситетрациклін, тетрациклін, тилозин та хлортетрациклін у
концентраціях 84,2 мкг/кг, 78,38 мкг/кг, 64,16 мкг/кг та 71,68 мкг/кг відповідно.
Залишкові кількості ветеринарних препаратів в посліді курей не
регламентуються.
Висновки.Результати лабораторних досліджень посліду свідчать про
використання протимікробних препаратів у курей.
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# 63 Analyze of Newcastle disease outbreaks in some East Asian countries from
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Introduction
Newcastle disease virus (NDV) is danger, high contagious and fatal illness that
spreads rapidly among avian species including fowl, found worldwide and is the most
serious disease in poultry industry. It is a minor zoonosis is the cause of acute
respiratory diseases in people and animals, registered in many countries around the
world and is one of the most important challenges of modern society. It is spread in
Central and South America, the Middle East and Africa, in the US and Canada. And
also it is widely spread in Asia.
Tasks
The main task was to analyze information regarding Newcastle disease outbreaks in
domestic and wild birds in some East Asian countries from 2005 till 2015.
Methods
Reports were taken from official site of OIE and analyzed. The numbers of outbreaks
were counted in each country. All results and methods used by scientists during their
research have been processed and analyzed. The isolates of NDV were genotypically
analyzed by the reverse-transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) followed
by sequencing and analyzed the sequences phylogenetically.
Results
In the period from 2005 to 2015 were isolated some main NDV genotypes and
phylogenetic analysis showed that VII strain is predominant and responsible for
majority of NDV outbreaks in East Asian countries. In 2005, the number of Newcastle
disease outbreaks in domestic and wild birds was the highest in China and reached
the mark in 1382. The following years the number gradually decreased and from 2012
outbreaks reduced almost twice comparing with 2011. By 2014 the number of
outbreaks dropped to 95 and in the first half of 2015 there were 44. In domestic poultry
presence of infestation with NDV was found during these 10 years.
Peak of the disease in Japan, reported by OIE was in 2006 and was confirmed the
presence of NDV both in the wild and in domestic birds. In previous year the number of
outbreaks were lower in twice and in 2007 and 2008 by one new outbreak were
registered. In 2010 was shown NDV presence only in domestic birds and in the
following years the absence of the disease.
In 2005 in South Korea disease was presented with quantitative data, but with an
unknown number of outbreaks. In 2008 the highest numbers of outbreaks in South
Korea were registered. From 2009 were no reports about NDV infestations of the wild
birds but only domestic poultry and from the second part of 2010 there were no reports
about disease presence on the country territory.
Conclusion
Thus, the number of disease outbreaks in countries of East Asia has been continuing
to fall rapidly each year, but the presence of multiple NDV strains in China and the
highly contagious virus nature can rise the cost for preventing the infection spread on
other parts of the world. Therefore, analysis of data regarding of NDV should be done
for better understanding the epidemiology situation in domestic and wild birds.
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The rock dove (Columba livia) is a bird populating several continents that originates
from the domesticated wild rock pigeon, which eventually ran wild again and returned
to its semi-domesticated (feral) form. The rock dove is often seen in cities in the vicinity
of human dwellings and in park areas. Unlike their wild relatives, feral pigeons gather
in large flocks, especially in waste deposit sites. These birds are often reservoirs for
pathogens of infections hazardous for humans, including ornithosis (psittacosis or
avian chlamydiosis), which is associated with intracellular parasites of Chlamydiaceae
family known as Chlamydia psittaci .
However, scientific publications in recent years indicate at circulation of atypical strains
of chlamydia in birds, some of which have been separated as individual species based
on molecular genetic tests.
Objective of the paper. To explore prevalence and species composition of chlamydia
circulating among synanthropic pigeons in Kyiv and Bila Tserkva (Kyiv oblast) by
identifying pathogens' DNA in biological material by real time polymerase chain
reaction (Real-Time PCR).
Study materials and methods. Samples (cloacal, conjuctival, and naso-pharyngeal
swabs) were obtained from 135 pigeons in the cities of Kyiv and Bila Tserkva (Kyiv
oblast). To isolate DNA, the commercial High Pure PCR Template Preparation Kit,
Roche Diagnostics (Germany), was used. For real-time PCR, TaqMan Universal
MasterMix (Applied Biosystems, Weiterstadt) and primers and probes selected for
sections 23S, 16S and enoA genes were used (Ehricht et al., 2006 and Zocevic et al.,
2012, 2013). Genotyping was performed by sequencing ompA gene sites and the DNA
array method (Sachse et al, 2008).
Study results. Tests of samples from 135 pigeons detected chlamydia DNA in 21
clinical samples (15.6% of the total number of samples tested). 15 birds (11.1% of the
total of pigeons tested) were infected with C. psittaci, 6 (4,5%) - with C. avium. Out of
105 clinically healthy pigeons, 13 birds (12.4%) revealed C. psittaci DNA, 5 (4.7%) -
that of C. avium. All the detected C. psittaci are, based on sequencing, attributed to
genotype B. At the same time, we found that 17.1% of all clinically healthy pigeons
were carriers of the pathogen, indicating frequent latent infection course. 13 birds of
105 clinically healthy pigeons (12.4%) were infected with C. psittaci, and 5 (4,7%) -
with C. avium.
Conclusions. 1. For the first time in the territory of Ukraine, avian chlamydiosis
pathogen of the C. avium species was detected.
2. Prevalence of chlamydiosis in synanthropic pigeons in the cities of Kyiv and Bila
Tserkva (Kyiv oblast) is 15.6%. Thus 4.5% of pigeons are carriers of C. avium, 11.1%
of pigeons in these cities are carriers of C. psittaci, and only genotype B was detected.
3. Clinically healthy pigeons may be carriers of both C. psittaci (12.4%), and C. avium
(4.7%).
Keywords: real time polymerase chain reaction, chlamydiosis, feral pigeons,
Chlamydia avium, Chlamydia psittaci.

Голуб сизий (Columba livia) – поширений на деяких континентах птах, що
походить від одомашненого дикого скелястого голуба, який з часом знову
здичавів та повернувся у напівсвійську (синантропну) форму. Голуба сизого
часто можна побачити у містах біля людських жител та у паркових зонах. На
відміну від своїх диких родичів синантропні голуби збираються у великі зграї,
особливо на смітниках. Ці птахи часто являються резервуаром патогенів
небезпечних для людей інфекцій, в тому числі й орнітозу (псіттакозу, або
хламідіозу птахів), який пов`язують із внутрішньоклітинними паразитами родини
Chlamydiaceae C. psittaci.
Однак, наукові публікацїї останніх років свідчать про циркуляцію серед птахів
атипових штамів хламідій, деякі з яких за результатами молекулярно-
генетичних досліджень відокремлено у самостійні види.
Мета роботи. Вивчити превалентність та видовий склад хламідій, що
циркулюють серед синантропних голубів міст Києва та Білої Церкви (Київська
область) шляхом виявлення ДНК збудників в біологічному матеріалі методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі.
Матеріали і методи досліджень. Було відібрано зразки (клоакальні,
кон`юнктивальні та назофарингіальні зішкрібки) від 135 голубів міст Києва та
Білої Церкви (Київська область). Для виділення ДНК використовували
комерційий набір High Pure PCR Template Preparation Kit, Roche Diagnostics
(Німеччина). Для проведення ПЛР у реальному часі використовували TaqMan
Universal MasterMix (Applied Biosystems, Weiterstadt) та праймери і зонди
підібрані до ділянок 23S, 16S та enoA генів (Ehricht et al., 2006 та Zocevic et al.,
2012, 2013). Генотипування проводили шляхом секвенування ділянок ompA гену
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For a long time, Chlamydia (C.) psittaci was considered the sole agent of avian
psittacosis. However, recent studies have shown that other chlamydia also circulate in
birds, such as C. abortus, C. pecorum, and C. trachomatis.
Besides, atypical strains of the pathogen have been registered (Sachse et al, 2012).
Through molecular genetic methods, new species of chlamydia have been detected
among wild and domestic birds (Laroucau et al., Sachse et al., 2014). Unfortunately,
prevalence of these new species in Ukraine has not been studied.
The objective of this paper was to test biological material from birds to detect
Chlamydia spp. using Real-Time PCR and DNA-microarrays.
Materials and methods. Cloacal swabs were obtained from 9 turkeys (Meleagris
gallopavo) in Ukraine. The birds were living in a common enclosure and showed signs
of growth retardation.
Tests of the samples were performed at Friedrich Loeffler Institute ( Jena, Germany) at
the OIE Reference Laboratory for Avian and Ovine Chlamydiosis. To isolate DNA, the
commercial High Pure PCR Template Preparation Kit, Roche Diagnostics (Germany),
was used. For Real-Time PCR, TaqMan Universal MasterMix (Applied Biosystems,
Weiterstadt) and primers and probes selected for sites 23S, 16S and enoA genes were
used (Ehricht et al., 2006 and Zocevic et al., 2012, 2013). DNA-microarrays (Alere
Technologies, Jena, Germany) were used to confirm the results. DNA sections were
developed through PCR with biotinylated primers selected for 23S ribosomal RNA
(Ehricht et al., 2005, Sachse et al., 2006). Chlamydia isolation was held in BGM cell
culture.
Findings. Chlamydia spp. DNA was identified in 7 out of the 9 clinical samples from
turkeys by Real-Time PCR. Further attempts to identify the type of pathogen with the
Real-Time PCR method failed. Using DNA microarrays, it was found that all
Chlamydiaceae-positive birds were carriers of C. gallinacea.
From one of the positive samples in BGM cell culture it was possible to isolate C.
gallinacea, which was confirmed with direct fluorescence reaction (Imagen Chlamydia
kit, Germany) and using DNA-microarrays. OmpA, 16S and 23S gene sites were
sequenced, and phylogenetic analysis of the genome of the isolated microorganism
was held. The degree of its kinship with other Chlamydiaceae family representatives
was determined, and the phylogenetic tree was built.
Conclusions. 1. For the first time in the territory of Ukraine, circulation of
Chlamydiaceae C. gallinacea family microorganisms was registered; the pathogen was
isolated in cell culture;
2. Analysis of the genome of the chlamydia species new for Ukraine was held,
sequencing of nucleotide order was conducted; based on the results obtained, the
phylogenetic tree was built; it was found that the genome of the microorganism
isolated somewhat differed from the previously isolated C. gallinacea and other
representatives of the Chlamydiaceae family.

Протягом довгого часу Chlamydia (C.) psittaci вважалася єдиним збудником
орнітозу птахів. Проте недавні дослідження показують, що й інші види хламідій
циркулюють серед птахів, наприклад C. abortus, C. pecorum і C. trachomatis.
Крім того, було зареєстровано атипові штами збудника (Sachse et al, 2012).
Завдяки молекулярно-генетичним методам були виявлені нові види хламідій
серед диких і домашніх птахів (Laroucau і ін., Sachse і ін., 2014 року). На жаль,
поширеність цих нових видів в Україні не вивчена.
Мета даної роботи полягала в дослідженні біологічного матеріалу від птахів на
наявність Chlamydia spp., за допомогою ПЛР в реальному часі та ДНК-чіпів.
Матеріали та методи. Клоакальні зішкріби були відібрані у 9 індиків (Meleagris
gallopavo) в Україні. Птахи жили в спільному вольєрі та проявляли ознаки
відставання у рості.
Дослідження зразків проводили в Інституті Фрідріха Лефлера (м. Єна,
Німеччина) у Референтній лабораторії МЕБ з хламідіозу птахів. Для виділення
ДНК використовували комерційий набір High Pure PCR Template Preparation Kit,
Roche Diagnostics (Німеччина). Для проведення ПЛР у реальному часі
використовували TaqMan Universal MasterMix (Applied Biosystems, Weiterstadt) та
праймери і зонди підібрані до ділянок 23S, 16S та enoA генів (Ehricht et al., 2006
та Zocevic et al., 2012, 2013). Для підтвердження результатів застосовували
ДНК-чіпи (Alere Technologies, Jena, Німеччина). Ділянки ДНК напрацьовували
шляхом ПЛР із біотинізованими праймерами, підібраними до 23S рибосомальної
РНК (Ehricht et al., 2005, Sachse et al., 2006). Виділення хламідій проводили у
культурі клітин BGM.
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ізоляція та вивчення біологічних властивостей польових ізолятів

Potryasaeva O., Usova L., Muzyka D., Stegniy B. / Потрясаєва О.О., Усова Л.,
Музика Д., Стегній Б.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Introduction. Among pathogenes of infectious diseases of chicken, Gumboro disease
virus has high economic significance affecting the birds' immune system and leading to
immunodeficiency. Gumboro disease is one of the top five most common infectious
diseases of chicken in almost all countries globally. High resistance of the pathogen,
its ability to override the birds' post-vaccination immunity, and emergence of new
strains of the virus require ongoing epizootic monitoring and careful analysis of new
isolates.
Study materials and methods. The studies were conducted in the period of 2010-2016
in 10 poultry farms in 6 oblasts of Ukraine and in the AR of the Crimea. More than
1,000 samples of biological material (blood serum, pathological material samples)
were analyzed. Serological and virological tests were conducted using conventional
methods recommended by the OIE.
Findings. In 2010 through 2011, outbreaks of the infectious bursal disease were
detected in poultry farms in Donetsk region and the AR of the Crimea, and two
epizootic isolates were obtained. In 2012, an outbreak of the disease in a poultry farm
in Kharkiv region was registered among 105-day chicken of the Hy-Line Brown cross.
There were clinical signs of the birds' disease and deaths in 5.5 - 9.1%. Immunity
stress was 64%, the average antibody titer (915 ± 863), and CV = 94.3%. Epizootic
isolate Kharkiv'12 was obtained. Identification of the isolates obtained was performed
by PCR.
Results of serological tests in 2010-2016 revealed presence of protective antibody
titers in 79% of poultry.
Conclusions. The results obtained indicate circulation of field strains of the infectious
bursal disease virus and confirm the need for regular monitoring of the disease, while
ongoing identification and study of epizootic virus isolates make it possible to prevent
new outbreaks. Application of appropriate research support in exploration of this issue
makes it possible to better understand etiology of the disease, virulence factors,
protective factors, variability of the pathogen, and the respective protective
mechanisms against it.

Вступ. Серед збудників інфекційних хвороб курей важливе економічне значення
має вірус хвороби Гамборо, що уражає імунну систему птиці та призводить до
розвитку імунодефіциту. Хвороба Гамборо входить до п’ятірки найбільш
поширених інфекційних хвороб курей майже в усіх країнах світу. Висока
стійкість збудника, здатність долати поствакцинальний імунітет птиці, а також
поява нових штамів вірусу потребує проведення постійного епізоотологічного
моніторингу та ретельного дослідження нових ізолятів.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження були проведені в 2010-2016 рр. у
10 птахогосподарствах 6 областей України та АР Крим. Досліджено понад 1000
проб біологічного матеріалу (сироватки крові, зразки патматеріалу). Серологічні
та вірусологічні дослідження були проведені за загальноприйнятими
методиками, рекомендованими МЕБ.
Результати. У 2010 - 2011 рр. виявлено спалахи інфекційної бурсальної хвороби
на птахофабриках Донецької області і АР Крим й виділено два епізоотичні
ізоляти. У 2012 р. зареєстровано спалах хвороби на птахофабриці Харківської
області серед курей 105-добового віку кросу «Хай-Лайн коричневий».
Спостерігалися клінічні ознаки хвороби та загибель птиці 5,5 - 9,1 %.
Напруженість імунітету становила 64%, середній титр антитіл (915±863), а
CV=94,3%. Виділено епізоотичний ізолят «Харків'12». Ідентифікацію виділених
ізолятів проводили методом ПЛР.
Результати серологічних досліджень впродовж 2010-2016 рр. показали
наявність захисних титрів антитіл у 79% птиці.
Висновки. Отримані результати свідчать про циркуляцію польових штамів вірусу
інфекційної бурсальної хвороби та підтверджують необхідність проведення
регулярного моніторингу щодо даного захворювання, а постійне виявлення та
вивчення епізоотичних ізолятів вірусу дає можливсть попередити виникнення
нових спалахів хвороби. Застосування відповідного наукового супроводу у
вивченні даної проблеми дає можливість краще розуміти етіологію цього
захворювання, факторів вірулентності, факторів захисту, мінливості збудника і
відповідних механізмів захисту проти нього.
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# 118 Warning !!! Avian influenza / обережно !!! Пташиний грип

Fotina T., Fotina A., Fotin A. / Фотіна Т.І., Фотіна А., Фотін А.
Sumy National Agrarian University / Сумський національний аграрний університет

The Vietnamese bird flu is considered to be the most dangerous kind of the disease.
The virus penetration into Ukraine may be associated with migratory birds that cross
over the Black Sea. Influenza – familiar disease which we don’t quite know. Despite of
continuous researches conducted in different countries, influenza is still believed to be
the most studied and the most unknown disease. Avian influenza is an infectious
disease of birds; it is caused by one of the strains of influenza A. Of the 15 subtypes of
avian influenza virus, H5 and H7 subtypes have the highest pathogenicity. The type
H5N1 virus is considered to be especially dangerous, because it mutates rapidly, has a
tendency to get genes of viruses infecting other animal species; finally, it can cause a
serious illness even in humans.
Poultry, synanthropic and wild migratory birds are susceptible to the bird flu. Sick and
recovered birds as well as waterfowl without clinical signs of disease are the source of
the infection. Such factors as contaminated exchange containers, birdseed, hatching
eggs, carcasses, and feathers can serve for the infectious agent transfer. Mechanical
carriers are the following: operating personnel, insects, lice, synanthropic birds, wild
migratory birds, rodents. However, poultry infection occurs mainly by airborne
transmission. The virus is released into the environment with saliva, nasal secretion
and bird droppings. In order to prevent the bird flu disease, managers and specialists
of poultry farms are responsible for meeting the requirements provided by the
Veterinary and Sanitary Rules for Poultry Farms and Specifications for their Design
approved by the order of the Chief State Inspector of Veterinary Medicine of Ukraine
dated 03.07.2001 No.53 (z0565-01).
Managers and specialists of veterinary medicine of poultry farms should organize the
protection of farms against the bird flu virus and its spread within the farm and beyond
it. For this, it is necessary to implement such measures as: importing hatching eggs, as
well as daily / replacement of chicken only from areas and farms that are safe in
respect of influenza and other infectious diseases; conducting the incubation of
imported eggs in a particular hatchery in terms of ensured insulation of hatching eggs
obtained in this farm. The treatment of daily young with immunomodulators such as
Mikrostymulin, Avesstim, Fos-bevit, Vitazal and others is quite effective.
Managers and specialists of veterinary medicine of poultry farms have to organize
periodical aerosol disinfections of premises in the presence of birds, according to the
requirements of the Regulations of sanitation disinfection, disinfestation and
deratization of poultry farming objects (z0813-07), using solution of lactic acid,
brovadez-plus, resorcinol, bidez, iodotriethyleneglycol or other disinfectants authorized
in Ukraine. In poultry farms, regular activities should be organized with the aim of
elimination of rodents, ectoparasites and prevention of entering wild or synanthropic
birds into the poultry houses, food processing buildings, etc.

Найнебезпечнішим вважають різновид в’єтнамського пташиного грипу. В
Україну проникнення вірусу може бути пов’язане з перелітними птахами, що
мігрують через Чорне море. Грип знайомий і не зовсім Попри постійну
дослідницьку роботу, проведену в різних країнах світу, грип досі вважають
найвивченішим і найбільш невідомим захворюванням. Пташиний грип – це
інфекційна хвороба птахів, що викликає один зі штамів вірусу грипу типу А. Із 15
підтипів вірусу пташиного грипу найвищу патогенність мають підтипи Н5 і Н7.
Особливо небезпечним вважають вірус типу H5N1, який дуже швидко мутує,
має схильність одержувати гени вірусів, що інфікують інші види тварин, здатний
викликати важку хворобу навіть у людини.
До грипу сприйнятлива домашня, синантропна й дика перелітна птиця.
Джерелом інфекції є хворі та перехворілі птахи, а також водоплавна пти- ця без
клінічних ознак захворювання. Чинниками перенесення збудника є інфікова- на
обмінна тара, корми, інкубаційні яйця, тушки, пір’я. Механічні переносники:
обслуговуючий персонал, комахи, пухоїди, синантропні птахи, дика перелітна
птиця, гризуни. Проте інфікування птиці відбувається в основному повітряно-
крапельним шляхом. Вірус виділяється в навколишнє середовище зі слиною,
носовим секретом і пташиним послідом. Для профілактики захворювання птиці
на грип керівники та спеціалісти птахогоспдарств зобов’язані виконувати
вимоги, передбачені Ветеринарно-санітарними правилами для птахівницьких
господарств і вимогами до їх проектування, затвердженими наказом Головного
державного інспектора ветеринарної ме- дицини України від 03.07.2001 N53
(z0565-01).
Керівники та спеціалісти ветеринарної медицини птахогосподарств
організовують захист підприємства від занесення вірусу грипу птиці та його
поширення в господарстві й за його межами. Для цього необхідно: завозити
інкубаційні яйця, добовий/ремонтний молодняк тільки з територій та
господарств, благополучних щодо грипу й інших інфекційних захворювань;
проводити інкубацію завезених яєць в окремому інкубаторії в умовах надійної
ізоляції від інкубаційних яєць, одержаних у цьому господарстві. Ефективною є
обробка добового молодняку імуномодуляторами, наприклад Мікростимулін,
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# 129 Histological studies of chicken bursa / Гістологічні дослідження
клоакальних сумок курей

Kuzmych G. / Кузьмич Г.С.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms /
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів

Introduction. Infectious bursal disease (Gumboro disease) is a highly contagious
disease of chickens aged to 130 days with both acute and subacute course, which is
characterized by diarrhea, intramuscular hemorrhages, Fabricius bursa (bursa),
digestive tract and kidneys lesions. The disease is very contagious, it may spread on
up to 100% of chickens of one flock, loss is 40-60%. The main source of infection is an
infected chicken from which the virus goes into the environment after 24-48 hours
before the clinical signs onset. The causative agent can be transmitted from food,
feeding pests, attendants, wild birds (sparrows, pigeons). Equally important in the
spread of virus infection is a long virus carriage – 2-3 months.
Goal. To investigate changes in bursa histology and morphology structure, after
chicken vaccination against Gumboro disease.
Methods. 2 groups of birds were established for the study. Birds of experimental group
were vaccinated and infected with virulent strains of infectious bursal disease. Birds of
control group were not vaccinated. After control infection, the birds were watched and
killed by decapitation after a light chloroform anesthesia in order to select internal
organs for pathological studies. Organ samples were fixed in the 10% neutral formalin
solution, paraffin filling and histological preparations were performed.
Results. The barsa of different groups differs and has changes that occur at the macro
and microscopic levels.
Conclusion. The obtained results can be the basis for diseases diagnosis and
development of the specific means of prevention.

Вступ. Інфекційна бурсальна хвороба ( хвороба Гамборо) - висококонтагіозне
захворювання курчат до 130-добового віку, що має як гострий, так і підгострий
перебіг, характеризується діареєю, внутрішньом'язовими крововиливами,
ураженням бурси Фабриціуса (клоакальної сумки), травного каналу та нирок.
Хвороба дуже контагіозна, захворіти можуть до 100% курчат одного стада,
загибель становить 40—60%. Головне джерело інфекції— заражена птиця, від
якої в навколишнє середовище вірус виділяється за 24—48 год до появи
клінічних ознак. Збудник може передаватися з кормами, шкідниками кормів,
обслуговуючим персоналом, дикими птахами (горобці, голуби). Важливе
значення у поширенні інфекції має тривале вірусоносійство— протягом 2—3 міс.
Ціль. Дослідити зміни гістоморфологічної структури клоакальної сумки курчат
після щеплення вакциною проти хвороби Гамборо.
Методи. Для проведення дослідження було сформовано 2 групи птиці. Птиці
дослідної групи були вакциновані та заражені вірулентним штамом вірусу
інфекційної бурсальної хвороби. Птиця контрольної групи не була щеплена.
Після контрольного зараження за птицею спостерігали та забивали шляхом
декапітації після легкого хлороформного наркозу з метою відбору внутрішніх
органів для патоморфологічних досліджень. Зразки органу фіксували у 10%
розчині нейтрального формаліну, проводили парафінову заливку та
виготовляли гістологічні препарати.
Результати. Клоакальні сумки різних груп різняться між собою і мають зміни, які
проявляються на макро- і мікроскопічному рівнях.
Висновок. Отримані результати досліджень можуть бути покладені в основу
діагностики захворювання та розробки специфічних засобів профілактики.
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# 3 Microbiological monitoring of infectious complications of blood flow in
children with congenital heart disease

Kyryk D., Filonenko G. / Кирик Д.Л., Філоненко Г.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education / Національна
медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика

Pressing problem of cardiac surgery hospitals remain infectious complications (IC)
which reach 30% during open heart surgery under artificial circulation. In children with
congenital heart disease (CHD) the major risk factors of IC development is severity of
CHD, determining the volume of surgery, duration of artificial circulation and stay in
intensive care unit. Early diagnostics is important for effective treatment of IC.
Automated and semi-automated bacteriological analyzers made significant contribution
to the successful identification of microorganisms. Microbiological monitoring and
analysis of bacteremia in children with CHD is at an early stage in Ukraine.
The purpose of the work. Determine the incidence of bacteremia, its etiological
structure and antibiotic resistance of pathogens in children with CHD.
Materials and methods. For the past four years 348 children with CHD who had
operative therapy underwent bacteriological examinations. Examinations were
performed in the postoperative period with prolonged fever that exceeded the terms
meeting the criteria for systemic inflammatory response to artificial circulation, and in
the presence of hyperthermia or the first symptoms of IC. Mean age in the group of
cardiac patients was 2.6 ± 0.7 months, and mean weight was 4.3 ± 0.3 kg. Control
group consisted of 31 children with CHD, who did not require surgery. Mean age in this
group was 3.0 ± 0.5 months, and mean weight was 4.4 ± 0.4 kg. BacT / ALERT 3D
Automated system (bioMerieux, France) was used for bacteriological examination of
blood. Identification and antibiotic resistance of strains was determined using modern
bacteriological analyzer VITEK 2 COMPACT (bioMerieux, France).
Results and discussion. In 69 (19.8%) of cardiac patients 90 hemocultures were
identified. Monocultures were identified in 67 patients, and microbial associations were
identifies in 2. In cardiac therapeutic group of patients, incidence of bacteremia was
9.7%, that was statistically lower than in cardiac surgery group of patients (p˂ 0.05).
Etiological structure of bacteremia germs in cardiac surgery patients is presented by
Gram-negative strains of bacteria (GNB) in 42 (46.7%) cases, including 20 strains
were classified as Enterobacteriaceae and 18 as Pseudomonadaceae. Of the studied
blood samples of patients Gram-positive bacteria (GPB) were also identified in 36
(40.0%) cases, including 25 catalase-positive and 11 catalase-negative cocci and in 12
cases (13.3%) bacteremia was caused by fungi genus Candida spp. ESBL products
was observed in 4.6% of isolated strains Klebsiella pneumonia. All strains of
Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae and E.coli were susceptible to
carbapenems. Of 14 tested cultures of Ps. aeruginosa 35.7% were resistant to
meropenem, 40% to imipenem. 52.0% strains of MRSE were identified.
Stenotrophomonas maltophilia and Acinetobacter baumannii had the highest level and
multi-resistance to antimicrobial agents.
Conclusions. The results necessitated the inclusion of cardiac surgery patients-infants
to the high risk group of IC development. Organization of microbiological monitoring
using bacteriological analyzers in children's cardiac surgery hospitals will help to plan
rationally and reasonably conduction of causal treatment and implement effective
measures for the prevention of nosocomial pyoinflammatory infections.
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#21 Antiviral drugs in eradication of virus infection diseases

Klestova Z.1, TashutaV.2 , Voronina A.3 / Клестова З.С.1, Ташута В.2, Вороніна А.3
1 StateScientificControlInstituteofBiotechnologyandStrainsofMicroorganisms / 1
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
2 State Veterinary hospital of Dnipro raion of Kyiv / 2 Державна ветеринарна клініка
Дніпровського району м. Києва
3 Institute of pharmacology and toxicology of NAMS / 3 ДУ "Інститут фармакології та
токсикології НАМН України"

Keywords: antiviral effect, indole-containing tetracyclic compounds, toxicity, cell
culture, animals.
Introduction. The viral diseases are still increasing in the world and lead to a significant
mortality among sensitive biological systems. Especially dangerous is the emergence
of previously unknown diseases, the so-called emergent. Generally, because
treatment and prevention of these diseases has not been developed. Because due to
the rapid flow of emergent infections, funds are needed to deal with them, which
immediately will be able to reduce or stop the activity of pathogens infectious. That is
why are testing wide spectrum of antiviral compounds, application of which inhibits or
stops viral activity, but universal antiviral means till now are absent. The investigation
in this field are aimed to finding the new approaches of the infections eradication.
We conducted a study of antiviral properties of new 50 indole-containing condensed
tetracyclic compounds in preclinical study.
Methods. As viruses test-model we used the members (pathogens) of Herpesviridae
and Coronaviridae Families with high infectious titers; continuous animal cell cultures:
– cell culture of versenised swine embryonic kidney (CCVSEK), BHK-21, Vero, SK-6.
For investigation of anti-virus properties we used a complex of standard methods in
vitro and in vivo systems (conducted more than 4,000 experiments with triple
repetitions). We investigated different schemes (five) of antivirus actions of tested
substances in creation of treatment by viral infection process, as preventive as
treatment. Also we determined the acute and subacute toxicity of promising indole
derivatives.
Results. We was shown the data about examined compounds that significantly
reduced the infection activity of tested virus strains in vitro systems in different ways.
But the highest antiviral activity among tested substances was shown by decreased
viral infection activity to 7,04±0,04 lg ТCID50/ml. It was established that one compound
had a significant antiviral effect on both viruses (as DNA-as RNA) in all used of
schemes that allow to recommend it for the creation of a universal antiviral drug.
18 found indole-containing condensed tetracyclic compounds able to reduce
simultaneously titer of both virus members as Herpesviridae and Coronaviridae.
Among these compounds 12 cause inhibition of virus activity on 2,47 ± 0,06 - 5,38 ± 0,
TTSD50 09 lg / cm3 (P <0.05), indicating a broad spectrum of action of these
compounds.
Conclusion: All tested means are suitable in using for clinical research for testing in
eradication virus infections. The results confirm the perspective of tested means for
production of new antiviral drugs.
The results were obtained through STCU grant # p450 by financial support of KCP
(USA).
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# 61 Use of autosymbionts for correction of dysbiotic states by the example of
the Aerococcus genus / Використання аутосимбіонтів для корекції
дисбіотичних станів на прикладі роду Aerococcus

Stepanskyi D.1, Daragan G.1, Shtepa O.2, Rezvykh V.2, Gamota I.2, Kolesnikova I.3 /
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Introduction. Microbial ecology of each person presents an extremely complex
individual ecosystem. It is almost impossible to develop universal probiotics for each
individual. Moreover, the probiotic strains even of homologous origin may be
immunologically non-compatible with the recipient, for whom they are designed and,
therefore, they are rapidly eliminated from the body immediately after their admission.
In this connection, the application of personalized therapy with autostrains of probiotic
bacteria becomes increasingly popular.
The objective of this study was to investigate the influence of Aerococcus viridans
autosymbionts on quantitative and qualitative composition of intestinal microbiocenosis
in mice with experimental dysbiosis.
Methods. In this study two aspects of probiotic therapy were examined, namely: the
possibility of using one type of bacterial preparation for correction of dysbiosis and the
comparison of effectiveness of the heterologous Aerococcus strain and homologous
autosymbionts. Adhesive properties of autosymbionts were also studied. The research
was carried out using outbred mice (of both sexes), weighing 14-16 g (n = 300).
Determination of quality and quantity of microflora was performed 24 hours after the
last administration of probiotic A. viridans. In the research numerous following methods
were used: bacteriological, microscopic, biochemical and statistical methods.
Results: The obtained results indicate that aerococci regardless of their origin restore
the microflora of mice with ampioks-dependent dysbiosis up to the baseline indices
after the 14-day application. There is a difference noted in alterations of content of the
defined components of the microbiocenosis by the action of homologous
autosymbionts of aerococci and the heterologous strain of A.viridans; this difference is
expressed in significant increase of bifidobacteria and lactobacilli, decrease of content
of representatives of the Candida genus, and, in some cases, of representatives of the
P. aeruginosa species. There is more activity in restoring population of aerococci with
symbiontic strains in homologous mice that may be due to "quorum sensing" activity of
aerococci.
Conclusions. Ampioks-dependent dysbiosis is characterized by the radical changes of
the microbiocenosis performance in mice, namely: the decrease in contents of bifido-
bacteria, lacto- and coli bacteria and the increase in the presence of opportunistic
pathogens such as the Candida, Proteus, Pseudomonas, Enterococcus and
Clostridium genera. Correction of ampioks-dependent dysbiosis with aerococci mono-
probiotic therapy leads to restoration of the baseline content levels of the mice
microbiocenosis members, that is, to increasing content of the resident bacteria and
decreasing level of opportunistic pathogens. Homologous aerococci strains are more
effective in correction of ampioks-dependent dysbiosis compared to the heterologous
strain No. 167; at first sight, this fact is due to their high adhesive and the "quorum
sensing" activity.

Вступ. Мікробна екологія кожної людини являє собою надзвичайно складну
індивідуальну екосистему. Практично неможливо розробити універсальні
пробіотики для кожного індивідуума. Більш того, пробіотичні штами навіть
гомологічного походження можуть бути імунологічно несумісними з реципієнтом,
якому вони призначені і, в зв'язку з чим, швидко елімінуються з організму
одразу після завершення їхнього прийому. Все більшої популярності набуває
використання персоніфікованої терапії аутоштамами пробіотичних бактерій.
Завданням цього дослідження було вивчення впливу аутосимбіонтів Aerococcus
viridans на кількісний і якісний склад мікробіоценозу кишечника мишей з
експериментальним дисбіозом.
Методи. В даному дослідженні вивчалися два аспекти пробіотикотерапії –
можливість застосування одного виду бактеріального препарату для корекції
дисбіозу і порівняння ефективності гетерологічного штаму Aerococcus і
гомологічних аутосимбіонтів. Також вивчались адгезивні властивості
аутосимбіонтів. Дослідження здійснено на безпородних мишах (обох статей),
масою 14-16 г (n = 300). Визначення якості та кількості мікрофлори проводили
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# 86 Treatment of urinary tract infections with herbal products / Лікування
інфекцій сечовивідних шляхів препаратами рослинного походження

Moyseyenko V.1, Nykula T.2, Palamar B.1, Pasko I.1, Mykhalchyshyn Yu.2 /
Мойсеєнко В.О.1, Никула Т.1, Паламар Б.1, Пасько І.1, Михальчишин Ю.2
1 Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
2 Kyiv City Hospital # 3 / Київська міська клінічна лікарня № 3

Findings of a pharmaco-clinical trial of ordinary goldenrod extracts (Solidago virgaurea
L.) in treatment of infection (cystitis) and functional (the irritable bladder syndrome)
diseases of the urinary tract [Gupta K., Hooton T.M., Naber K.G. et al., 2011] and the
European Medicines Agency materials [2008] show that ordinary goldenrod reveals
moderately active antibacterial effect against gram-positive bacteria and weak active
effect against gram-negative bacteria [Brantner A., 1999].
The objective of the study: to explore the dynamics of clinical and laboratory
parameters influenced by the phyto-product Solidagoren® in patients with urinary tract
infections. Materials and methods: 52 patients participated in the open randomized
simultaneously controlled trial having the chronic kidney disease: chronic tubulo-
interstitial nephritis: acute pyelonephritis (men - 24, women - 28), 37 of them entered
the study group, and 15 - the control group. The average age of the subjects was 38.9
± 8.6 years. Microscopic urine testing, assessment of proteinuria, ultrasound test, total
blood count, determination of blood glucose, glycated hemoglobin, glomerular filtration
rate, creatinine and urea, microalbuminuria were held.
Findings. Quantitative changes in form elements in Nechiporenko sample were
studied. In the study group after treatment 73% of patients had a reduced leukocyte
count - from 5,132.0 ± 321.6 to 2,870.0 ± 347.7, P<0.01; red blood cells - from 2,350.7
± 268.9 to 1,499.0 ± 188.9, P<0.05), while for patients in the control group these
indicators were lower: leukocyte count decreased from 5,234.0 ± 289.3 to 3,766.0 ±
312.0 (P<0.05), red blood cells - from 2,365.0 ± 268.0 to 1,848.0 ± 189.3 (P<0.05).
Reduction of bacteriuria in the study group was significantly higher compared to the
control group. In the study group after 3 to 4 days of treatment including Solidagoren®,
erythrosedimentation decreased from 33.74 ± 16.92 to 16.72 ± 10.06 IU, (P<0.05),
thus among patients with CKD-I - from 32.00 ± 16.14 to 17.20 ± 11.82 IU, (P<0.05);
with CKD-II - from 34.00 ± 18.00 to 15.50 ± 0.50 IU (P<0.05), while in the control group
the decrease was registered on the 6th to the 11th days of treatment. Dynamics of
laboratory parameters impacted by treatment including Solidagoren® correlated with
an improved clinical picture.
Conclusions. The herbal product Solidagoren® with a wide range of actions can be
successfully used for treatment and secondary prevention of lots of urinary excretion
diseases.

Результати фармако-клінічного дослідження екстрактів золотушника
звичайного (Solidago virgaurea L.) при лікуванні інфекційних (циститу) і
функціональних (синдром подразненого сечового міхура) захворювань
сечовивідних шляхів [Gupta K., Hooton T.M., Naber K.G. et al., 2011] та матеріали
European Medicines Agency [2008] свідчать, що золотушник звичайний виявляє
помірно активну антибактеріальну дію щодо грампозитивних бактерій і слабо
активну щодо грамнегативних бактерій [Brantner A., 1999].
Мета дослідження: вивчити динаміку клініко-лабораторних показників під
впливом фітопрепарату Солідагорен® у хворих з інфекціями сечовивідних
шляхів. Матеріал і методи: У відкритому рандомізованому дослідженні з
одночасним контролем взяли участь 52 хворих на хронічну хворобу нирок:
хронічний тубуло-інтерстиціальний нефрит: пієлонефрит в стадії загострення
(чоловіків – 24, жінок – 28), з них 37 ввійшли до основної групи і 15 — до
контрольної. Середній вік обстежених склав 38,9 ± 8,6 років. Проведено
мікроскопічне дослідження cечі, оцінка протеїнурії, ультразвукове дослідження,
загальний аналіз крові, визначення рівня глікемії, глікованого гемоглобіну,
швидкості клубочкової фільтрації, креатиніну та сечовини, мікроальбумінурії.
Результати. Вивчені кількісні зміни формених елементів у пробі Нечипоренка. В
основній групі після лікування у 73% хворих кількість лейкоцитів знизилася— з
5132,0±321,6 до 2870,0±347,7, Р<0,01; еритроцитів— з 2350,7±268,9 до
1499,0±188,9, Р <0,05), в той час як у хворих контрольної групи ці показники
були нижчими: кількість лейкоцитів знизилася з 5234,0±289,3 до 3766,0±312,0
(Р<0,05), еритроцитів — з 2365,0±268,0 до 1848,0±189,3 (Р<0,05). Зниження
бактеріурії в основній групі було достовірно вищим в порівнянні з групою
контролю. В основній групі через 3-4 дні лікування з включенням препарату
Солідагорен® спостерігалося зниження еритроседиментації з 33,74±16,92 до
16,72±10,06од., (Р<0,05), при цьому серед хворих CKD-I — з 32,00±16,14 до
17,20±11,82од., (Р<0,05), з CKD-ІI — з 34,00±18,00 до 15,50±0,50 од., (Р<0,05), в
той час як в контрольній групі зниження зареєстровано на 6-11 день лікування.
Динаміка лабораторних показників під впливом лікування з включенням
препарату Солідагорен® корелювала з покращенням клінічної картини.
Висновки. Рослинний препарат Солідагорен®, який має широкий спектр дії,
може успішно використовуватися для лікування і вторинної профілактики
багатьох захворювань системи сечовиділення.
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# 98 Cytomorphological changes in peripheral blood of children with ards as an
indicator of their immunity / Цитоморфологічні зміни периферичної крові у
дітей при ГРЗ, як показник стану їх імунітету
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Introduction. The course of acute respiratory diseases (ARDs) recently tends to be
aggravated with the obstructive syndrome (OS), treatment of which requires both
concomitant medicines, and timely diagnosis. Therefore, there is a pressing need to
develop additional diagnostic criteria for early prediction of OS occurrence. The
objective of our study was to identify cytomorphological changes in peripheral blood
leukocytes in conventionally healthy children and children with ARDs with no OS for
subsequent comparison of the revealed differences from those that occur at OS ARDs
and establishing criteria for predicting obstruction.
Methods. The trial was conducted among conventionally healthy children (RHC) and
children with ARD aged from 12 to 16 years old. The content of peripheral blood
leukocytes and relative content of leukogram elements were determined with
conventional methods. The results obtained were expressed in absolute numbers (g in
1 L). When analyzing cytomorphological changes in lymphocytes and cellular decay
and basket cells, the cell count per 100 cells was considered. The results were
expressed as a percentage (%). Latent failure of the immune system in terms of
cytomorphological changes in lymphocytes was determined using the method by
O.Rakshа-Slyusareva et al., 2016. The results obtained were processed with variation
statistics methods using Statistic Windows software, version 1, and a package of the
respective measurement applications.
Findings. As a result of the studies, it was found that in the early days of the disease,
both quantitative and cytomorphological peripheral blood indicators were changed in
children with ARD. Thus, there was a reliable and significant increase in the content of
toxic granulosity neutrophils with chromatin villosity, destroyed nuclear and
cytoplasmic membrane, hypo- and hyper-segmentation and fragmentation of nuclei. In
44% of children with ARD, insufficient content of lymphocytes was detected. Children
with ARD had significantly increased cell counts - of basket cells, mirror handle
lymphocytes, aberrant lymphocytes were registered. In children with ARD, young wide
plasmatic lymphocytes, Ridder lymphocytes, lymphocytes with a dry leaf-formed
nucleus were detected in early days of the disease. In 96% of children with ADR latent
immunity deficiency was found in the early days of the disease. Negative
cytomorphological changes of leukocytes and insufficient lymphocyte content, latent
immune deficiency decreased in the course of development of the disease. Latent
immune deficiency was detected 1 to 2 days longer than when determined with the
conventional method and was registered in 15% of children with ARD on days 9 to 10.
Conclusions
1. Cytomorphological tests found differences in blood of children with ARD
compared with that of conventionally healthy children.
2. The findings will make it possible when conducting similar studies in
children with OS ARD in the future to develop diagnostic criteria for timely and early
prediction of obstructive syndrome development and prevent recurrence of obstruction
at ARD.

Вступ Перебіг гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) останнім часом
обтяжується обструктивним синдромом (ОС), лікування якого вимагає, як
додаткових лікарських засобів, так і вчасної діагностики. Тому є актуальною
розробка додаткових діагностичних критеріїв для раннього прогнозування
виникнення ОС. Метою нашого дослідження було виявлення
цитоморфологічних змін лейкоцитів периферичної крові в умовно здорових
дітей й дітей з ГРЗ без ОС для подальшого співставлення виявлених
відмінностей з такими, що мають місце при ГРЗ ОС й встановлення критеріїв
прогнозування обструкції.
Методи Дослідження проводились в умовно здорових дітей (УЗД) й дітей з ГРЗ
віком від 12 до 16 років. Вміст лейкоцитів периферичної крові та відносний
вміст елементів лейкограми визначали за допомогою звичайних методів.
Отримані результати виражали в абсолютних числах (Г в 1 л). При аналізі
цитоморфологічних змін лімфоцитів та клітинних розпадів і тіней Боткіна–
Гумпрехта враховували їх кількість на 100 клітин. Отримані результати
виражали у відсотках (%). Приховану недостатність системи імунітету за
показниками цитоморфологічних змін лімфоцитів визначали за методом
О.А.Ракші-Слюаревої та співавт., 2016. Отримані результати оброблювали
методами варіаційної статистики з використанням програми Statistic Windows,
версія 1 та пакету відповідних програм вимірів.
Результати. В результаті проведених досліджень встановлено, що у перші дні
захворювання у дітей з ГРЗ змінювались як кількісні, так і цитоморфологічні
показники периферичної крові. Так, вірогідно й значно підвищувався вміст
нейтрофілів з токсогенною зернистістю, ворсинчатістю хроматина, зруйнованою
ядерною й цитоплазматичною мембраною, гіпо– та гіперсегментацією й
фрагментацією ядра. У 44% дітей з ГРЗ було встановлено недостатність вмісту
лімфоцитів. У дітей з ГРЗ значно збільшувався вміст клітин – тіней Боткіна-
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# 100 Recurrent obstructive bronchitis in children and improving diagnosis and
treatment using non-invasive testing methods / Обструктивний бронхіт з
рецидивним перебігом у дітей та удосконалення лікування та діагностики
за допомогою неінвазивних методів дослідження
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Introduction. In recent years, more and more children have been developing
obstructive diseases of the respiratory system, which is associated with untreated
inflammatory diseases of the oropharynx. Children with this group of diseases
demonstrate microbial association groups, which affect not only the upper respiratory
tract, but also go down into lower airways serving as chronic infection foci. Some
children in this group further develop obstructive bronchitis complicated by frequent
relapses and are diagnosed with recurrent obstructive bronchitis (ROB). Diagnosis of
the roots of the disease helps differentiate between infection-associated and allergic
ROB in children during exacerbation of the broncho-obstructive syndrome.
Methods. Clinical laboratory and statistical research methods
Findings. The trial covered children aged 6 to 14. The trial inclusion criterion was
bronchial obstruction syndrome re-occurring more than 6 times a year. The trigger was
most often the debut of an acute respiratory illness (ARI) episode, which poorly
responded to conventional treatment protocols and led to ROB. Spirometry in all
children identified normal external respiration static rates, while the dynamic once were
lowered. Patients in the both groups experienced obstruction of bronchial patency in
small and medium caliber bronchi. Children with the infection-associated variant of the
disease also manifested obstructed patency of large caliber bronchi. Unlike children
with infection-associated ROB, children with the allergic ROB variant typically manifest
obstruction of bronchial patency in medium and small caliber bronchi, which serves as
evidence for the diagnosis. Saliva cytokines ELISA was used as one of non-invasive
laboratory testing methods. It was proved that specific features of pathogenesis of
infection-associated ROB include increased functional capacity of T-helpers 1, 17 and
activation of non-specific inflammatory mechanisms against the background of
reduced suppressor activity in remission. In disease exacerbation, excessive activation
of the immune system is observed.
Conclusions 1. Spirography and cytokines in saliva ELISA are non-invasive, low-cost,
and evidence-based diagnostic methods in differential diagnosis of ROB in children. 2.
Children with infection-associated ROB typically manifest obstruction of bronchial
patency at all levels of the bronchial tree, which is not observed in cases of allergic
ROB. 3. Treatment of children with infection-associated ROB should include anti-
inflammatory and antimicrobial therapy.

Вступ Останніми роками все частіше у дітей зустрічаються обструктивні
захворювання дихальної системи, що пов’язано з недоліченими запальними
захворюваннями ротоглотки. У дітей при цій групі захворювань спостерігаються
групи мікробних асоціацій, які вражають не тільки верхні дихальні шляхи, а й
опускаючись у нижні дихальні шляхи слугують хронічними вогнищами інфекцій.
У частини дітей з цієї групи дітей в подальшому розвиваються осбструктивні
бронхіти, ускладнені частими рецидивами і виставляється діагноз
обструктивний бронхіт з рецидивним перебігом (РОБ). Діагностика природи
цього захворювання допомогає в диференціюванні між інфекційно-асоційованим
та алергічним РОБ у дітей під час загострення бронхообструктивного синдрому.
Методи. Клініко - лабораторні та статистичні методи дослідження
Результати. У дослідження були залучені діти від 6 до 14 років. Критерієм
включення у дослідження були наявність бронхообструктивного синдрому
більше 6 разів на рік. Найчастіше пусковим механізмом слугував дебют гострого
респіраторного захворювання (ГРЗ), який пагано відповідав на
загальноприйняті протоколи лікування і призводив до РОБ. При проведенні
спірометрії у всіх дітей визначено нормальні статичних показники зовнішнього
дихання, а динамічні були зниженими. У пацієнтів обох груп спостерігалися
порушення бронхіальної прохідності на рівні бронхів дрібного калібру та
середнього калібру. У дітей інфекційно-асоційованим варіантом розвитку
захворювання додатково визначалося порушення прохідності бронхів великого
калібру. На відміну від дітей з інфекціййно – асоційованим РОБ для дітей з
алергічним варіантом РОБ типовим є порушення бронхіальної прохідності на
рівні бронхів середнього та дрібного калібру, що слугує доказом постановки
діагнозу. Серед неінвазивних лабораторних методів дослідження був
використаний ІФА цитоків у слині. Доказано, що обливостями патогенезу
інфекційно-асоційованого РОБ є підвищення функціональної спроможності Т-
хелперів 1, 17 та активація неспецифічних запальних механізмів на фоні
зниженої супресорної активності в періоді ремісії. При загостренні захворювання
спостерігається надмірна активація імунної системи.
Висновки 1. Спірогріфія та ІФА цитокінів у слині є неінвазивними,
малозатратними та доказовими діагностичними методами при диференційній
діагностиці РОБ у дітей. 2. Для дітей з інфекційно – асоційованим РОБ
характерне порушення бронхіальної прохідності на усіх рівнях бронхіального
дерева, що не спостерігається при алергічному варіанті РОБ . 3. Лікування дітей



Page 101Kyiv, Ukraine / April 24 - 28, 2017

# 115 Viral hepatitis С: the value of laboratory test indicators in the diagnosis,
treatment, and prognosis of the course of the disease / Вірусний гепатит С:
значення показників лабораторного дослідження у діагностиці, лікуванні
та прогнозуванні перебігу захворювання

Stas O., Sobkova J., Kobirnichenko J. / Стась О.В., Собкова Ж., Кобірніченко Ю.
National military medical clinical center "Main Military Clinical Hospital" /
Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий
клінічний госпіталь"

According to the latest WHO data, there are approximately 200 to 250 million
individuals infected with hepatitis C globally. Every year more than 1 million people die
of consequences of chronic viral hepatitis C. According to MoH estimated data, more
than 2 million people are infected with viral hepatitis B and C in Ukraine, and the
spread rate is the fastest in Europe. However, as in 80% of cases the disease is
asymptomatic, most people do not register it until it develops to the chronic phase, with
the risks of liver cirrhosis and liver cancer. Most patients with chronic hepatitis C are
asymptomatic for a long period of the disease. In 55-60% of cases, hepatic
manifestations of the disease are registered. These include: slight enlargement of the
liver, increased activity of serum transaminases, their periodic normalization. In
40-45% of cases, non-hepatic manifestations of the disease are registered. It is now
also considered that infection with hepatitis C virus causes hepatocellular carcinoma.
The objective of the study is to compare laboratory parameters in diagnosis of hepatitis
C for prognosticating the course of the disease.
The study was conducted based on NMCC "CMCH" during the period of one year. 83
patients were examined, 55 of them had positive and 28 - negative (control group)
results of the test of antibodies to hepatitis C. Antibodies to viral hepatitis C were
determined by ELISA in serum. Definition of serum indicators at the level of total and
direct bilirubin, ALT, AST, alkaline phosphatase, GGTP, thymol test, albumin, and total
protein was performed using automatic analyzer Beckman Coulter. Besides, the
above-mentioned groups were divided into groups of men and women, as their
reference values for all the parameters are different. Statistical data processing was
carried out under Student criteria.
Data analysis revealed the following features. Indicators of analytes in the group of
women with hepatitis C were significantly higher than the same indicators for women in
the control group: total bilirubin concentration (mmol / l) 16.09 ± 3.20 and 9.53 ± 0.81,
respectively; indicators of direct bilirubin concentration (mmol / l) were 4.56 ± 1.13 and
2.73 ± 0.33, respectively; ALT concentration indexes (IU / L) were 54.50 ± 6.58 and
20.29 ± 5.20, respectively, significantly higher than the reference value (≤31); AST
concentration indicators (IU / L) 74.72 ± 15.74 and 21.00 ± 2.65, respectively,
significantly exceeding the reference value (≤31); GGTP concentration (IU / L) 63.93 ±
12.92 and 16.71 ± 4.07, respectively, significantly higher than the reference value
(5-36); LF concentration indices 76.57 ± 7.97 and 48.57 ± 5.76, respectively. Indicators
of analytes in the group of men with hepatitis C were also significantly higher than the
same indicators for men in the control group: direct bilirubin concentration (mmol / l)
6.41 ± 0.84 and 3.24 ± 0.45, respectively, significantly higher than the reference value
(0-3.4); AST concentration (U / L) 65.50 ± 11.38 and 27.33 ± 2.08, respectively,
significantly higher than the expected reference value (≤37).
The study confirmed that laboratory parameters of patients with HCV change, but
hardly noticeably for the patient. That is why hepatitis C is called "a gentle killer". This
proves importance of screening examination of population independently of the
disease profile or its absence. Despite the advances of modern medicine in the field of
laboratory diagnostics and treatment of parenteral hepatitis, the data obtained confirm
that the infectious disease still remains a serious problem for the health care system.

За останніми даними ВООЗ у світі нараховується біля 200-250 мільйонів
інфікованих вірусом гепатиту С.Щорічно від наслідків хронічного вірусного
гепатиту С гине більш ніж 1 мільйон людей. За розрахунковими даними МОЗ, в
Україні понад 2 мільйони людей інфіковані вірусними гепатитами В і С, а темпи
розповсюдження є найшвидшими у Європі. Проте, оскільки хвороба у 80%
випадків розвивається безсимптомно, більшість людей її не помічає до моменту
її переходу в хронічну стадію, яка загрожує цирозом і раком печінки. У більшості
хворих хронічним гепатитом С протягом тривалого часу захворювання має
безсимптомний перебіг. У 55-60% випадках реєструються печінкові прояви
захворювання. До них відносять: незначне збільшення печінки, підвищення
активності сироваткових трансаміназ, що змінюються періодами їхньої
нормалізації. У 40-45% випадків реєструють позапечінкові прояви
захворювання. В даний час також прийнято вважати інфікування вірусом
гепатиту С причиною розвитку гепатоклітинної карциноми.
Мета данного дослідження полягає у порівнянні лабораторних показників при
діагностиці гепатиту С та для прогнозування перебігу захворювання.
Дослідження проводили на базі КЛД НВМКЦ «ГВКГ» протягом року. Було

обстежено 83 пацієнти, 55 з них мали позитивні та 28 негативні (контрольна
група) результати дослідження на антитіла до вірусного гепатиту С. Антитіла до
вирусного гепатиту С визначались методом ІФА у сироватці крові. Визначення
показників сироватки крові на рівень загального та прямого білірубінів, АЛТ,
АСТ, лужної фосфатази, ГГТП, тимолової проби, альбуміну та загального білку
проводили на автоматичному аналізаторі Beckman Coulter. Також
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# 147 Use of antimicrobial agents in treatment of necrotizing pancreatitis /
Використання протимікробних препаратів при лікуванні хворих на
некротичний панкреатит
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Introduction. One of the urgent problems of modern medicine is the issue of antibiotic
resistance, which became more pressing in the recent years and relevance of which is
increasing. Many resistant and field resistant strains of microorganisms have emerged.
This is a challenge not only for Ukraine, but also for the physicians from around the world
aswell. Unfortunately, Ukraine is no exception. Theworking groups are being established
led by the world-renowned experts on the issues of antibiotic resistance, but the issue has
not been resolved completely and continues to be highlighted increasingly on the pages
of medical journals and newspapers, the issue is being brought up repeatedly at the
national level.
Methods: clinical, laboratory and statistical.
Results. The study was conducted in the Surgical Department of Kyiv Regional Clinical
Hospital (Public Institution of Kyiv Regional Council) within the period from 2013 to 2017.
Patients were divided into two groups. The first main group included 36 patients treated
asacomplex therapy for necrotizingpancreatitiswithpolyvalent purifiedpiobacteriophage
(PPP) – a mixture of sterile phage lysate filtrates of staphylococci, streptococci,
enterococci, Proteus, Klebsiella (pneumonia and oxytoka), P. aeruginosa andE. coli . The
second comparison group included 50 patients who underwent a complex treatment of
necrotic pancreatitis without bacteriophages. All patients received empirical antibiotic
therapy before surgery. Sensitivity to bacteriophage was determined in both groups. 4
days after treatment with bacteriophage the improvement was observed, on day 10 of
treatment many patients experienced the sensitivity to PPP in 85.3% of cases. And in
serious patients we have even observed a change in the sensitivity of microorganisms to
PPP.
Conclusions:
1. Purified piobacteriophage retains sensitivity in dilution of 1:5, and partial sensitivity in
dilution of 1:10.
2. Sensitivity of microorganisms to polyvalent purified piobacteriophage is about 80%.

Вступ. Однією з актуальних проблем сучасної медицини є проблема антибіотико
резистентності, яка на протязі останніх п’яти років стає все гостріше і
актуальність її зростає. Дуже багато зявляється резистентних та полі
резистентних штамів мікроорганізмів. Це проблема не тільки України, а і лікарів
усього світу. Нажаль, Україна не є виключенням. Створюються робочі групи на
чолі зі всесвітньо відомими експертами по проблемам антибіотико
резистентності, але проблема остаточно не вирішена і продовжує все частіше
висвітлюватись на шпальтах медичних газет та журналів, неодноразово
піднімається на державному рівні.
Методи: клінічний, лабораторний, статистичний.
Результати. Дослідження проводилось в хірургічному відділенні КЗ КОР
«КОКЛ» в період з 2013 по 2017 рр. Хворі були розділені на дві групи. Першу
групу, основну, склали 36 пацієнтів, яким в комплексному лікуванні
некротичного панкреатиту, під час лікування використовували полівалентний
піобактеріофаг очищений (ППО) – суміш стерильних фільтратів фаголізатів
стафілококів, стрептококів, ентерококів, протеї, клебсієл (пневмонії та
окситока), синегнійної та кишкової паличок. Другу групу, порівняння, 50 хворих,
яким проводилося комплексне лікування некротичного панкреатиту без
застосування бактеріофагів. Всі пацієнти отримували емпіричну
антибіотикотерапію до оперативного втручання. Чутливість до бактеріофагу
визначали в обох групах. Через 4 дні на фоні лікування бактеріофагом
відмічалося покращення, на 10 день лікування у багатьох хворих відмічалася
чутливість до ППО у 85,3% випадків. А у більш важких хворих ми, навіть,
спостерігали зміну чутливості мікроорганізмів до ППО.
Висновки:
1. Піобактеріофаг очищенний зберігає чутливість у розведенні 1:5, у розведенні
1:10 часткову чутливість.
2. Чутливість мікроорганізмів до полівалентного піобактеріофага очищенного
близько 80%.
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# 159 Improved efficacy of antibiotic therapy in patients with diabetic foot ulcer /
Підвищення ефективності антибактеріальної терапії у пацієнта із
діабетичною виразкою стопи

Tymchuk I., Terletskyi I., Verkhola M. / Тимчук І.В., Терлецький І., Верхола М.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University /Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького

Introduction. The treatment results presented of patient N. who applied to the Surgical
Department No. 1 of the Lviv Regional Clinical Hospital complaining of the diabetic foot
ulcer with an area of 26 cm2 (2 degree according to Wagner). Over the past 2 years the
patient underwent repeated treatment in outpatient departments and hospitals of various
institutions without visible progress. In adjusting patient treatment scheme we have
attributed an important role to bacteriological factor. In previous bacteriological studies of
discharges from thewound the Klebsiella pneumoniaewas identified. Given that diabetes
is accompanied by micro- and macrovascular angiopathy, which facilitates reduction in
antibiotic concentrations within the inflammation region, the objective was to improve the
efficacy of antibacterial drugs delivery to the affected area.
Methods. The obtained material was inoculated in blood agar, Endo, meat-and-peptone
agar, egg yolk high salt agarmedium. Identification ofmicroorganismswas carried by their
biochemical activity (SIP for Enterobacteriaceae). To determine the sensitivity to
antibiotics we used diffusionmethod (diskmade by Pharmaktyv LLC), antimicrobial drugs
MIC was determined by serial dilutions.
Results. As a result of the study Klebsiella pneumoniae pathogen was isolated, indicating
the failure of thepreviousantibiotic therapy. The isolated strainwas resistant to suchdrugs
as ampicillin, amoxicillin + clavulanic acid, ceftriaxone, ceftriaxone + sulbactam sodium,
cefepime, ceftazidime, linezolid, tobramycin, levofloxacinand lowsensitive tomeropenem
14mm (zone of growth inhibition). Topical medications such as betadine 100mg/ml, boric
acid 300 mg/ml showed no antimicrobial activity against clinical strains of K.pneumoniae.
Only dioxydine active substance MIC 7.75 ± 0.99 mg/ml (Dioxydine) MIC 10 ± 0.94 mg/
ml (dioxyzol) had a strong bactericidal effect.
The patient was treated for 14 days with meropenem; vacuum-assisted therapy was
applied to improve the blood flow to the wound surface. The irrigation system has been
connected to the vacuum dressing with dioxydine supply. After 18 days of treatment the
wound had marked granulation, edge epithelialisation was visualized, autodermoplasty
was performed. After 29 days of treatment the wound healing was stated.
Conclusion. The choice of appropriate antimicrobial therapy is one of the important stages
of treatment. The application of the vacuum assisted therapymay increase the efficacy of
antibiotics delivery to thewound tissue; improve outcomes in patients with diabetic ulcers.

Вступ. Представлено результати лікування пацієнта Н., який звернувся в
хірургічне відділення №1 ЛОКЛ зі скаргами на наявність діабетичної виразки
стопи площею 26 см2 (2ст. по Вагнеру). Протягом попередніх 2 років
багаторазово лікувався амбулаторно та стаціонарно в різних установах,
позитивних зрушень не відмічено. При корекції лікувальної схеми пацієнта,
важливу роль ми відвели бактеріологічному чиннику. При попередніх
бактеріологічних дослідженнях виділень з рани виявлено Klebsiella pneumoniae.
Враховуючи, що цукровий діабет супроводжується мікро- та макросудинною
ангіопатією, що сприяють зниженню концентрації антибактеріальних препаратів
в зоні запалення, завданням було підвищення ефективності транспорту
антибактеріальних препаратів в уражену ділянку.
Методи. Отриманий матеріал засівали на середовища КА, Ендо, МПА,ЖСА.
Ідентифікація мікроорганізмів проводилася за допомогою їх біохімічної
активності (СІП для ентеробактерій). Для визначення чутливості до
антибіотиків використовували диско-дифузійний метод (диски виробництва Тов
Фармактив), визначення МІК антимікробних препаратів місцевої дії проводили
методом серійних розведень.
Результати. У результаті проведених досліджень, було виділено збудник
Klebsiella pneumoniae, що свідчило про неефективність попередньої
антибактеріальної терапії. Виділений штам виявився стійким до таких
препаратів, як ампіцилін, амоксицилін + клавуланова кислота, цефтріаксон,
цефтріаксон + сульбактаму натрій, цефепім, цефтазидим, лінезолід, тобраміцин,
левофлоксацин та слабочутливий до меропенему 14 мм (зона затримки росту).
Препарати для зовнішнього застосування, такі, як бетадин 100 мг/мл, борна
кислота 300 мг/мл не виявляли протимікробної дії відносно клінічного штаму
K.pneumoniae. Лише діюча речовина діоксидин МІК 7,75±0,99 мг/мл (препарат
діоксидин), МІК 10±0,94мг/мл (діоксизоль) виявила виражену бактерицидну дію.
Протягом 14 діб пацієнт отримував меропенем, для покращення
кровопостачання раневої поверхні застосовувалась вакуум-асистована терапія.
До вакуумної повʼзки було підʼєднано промивну систему з подачею діоксидину.
Після 18 днів лікування рана виповнилась грануляціями, візуалізувалась краєва
епітелізація, виконано аутодермопластику. Через 29 днів від початку лікування
констатовано загоєння рани.
Висновок. Вибір адекватної антимікробної терапії - один із важливих етапів
лікування. При застосуванні вакуум-асистованої терапії можливе підвищення
ефективності транспорту антибактеріальних препаратів в тканини рани,
покращення результатів лікування пацієнтів з діабетичними виразками.
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General information. Purulent bacterial meningitis pathogens can include different
microorganisms, pathogenic and opportunistic – meningococcus, pneumococcus,
hemofily, staphylococcus, streptococcus, E. coli, Klebsiyella, and many others which
colonize the nasal mucosa.
Methods. The study utilized conventional microbiological study methods using modern
taxonomy.
Results. The epipharynx microcenosis was studied in patients with purulent bacterial
meningitis (54 subjects) and contact persons from the focus of the disease (108 subjects).
Microcenotic disorders in patients amounted to 100%. In most cases (51.8%) significant
microcenosis shifts were observed. Microcenotic shift in contact persons from the focus
of the disease was 55.5%. In patients with purulent bacterial meningitis the highest
frequency encountered for Staphylococcus aureus (85.2%) and Candida fungi (40.7%).
The intensity of thismicrobial colonization ranged from4.4 to 4.8 lg CFU/mL. The isolation
frequency of Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus
influenzae was 11.1-22.2%, with high colonization rate – 5.2-7.0 lg CFU/ml. In rare cases
the isolation of Neisseria meningitidis, Klebsiella pneumoniae and Essherichia coli was
observed – 7.4%of cases, the colonization ratewith thesemicroorganismsdid not exceed
4,7 lg CFU/ml. The contact persons had opportunistic microorganisms observed similar
to the microflora of patients with purulent bacterial meningitis, but with much lower
colonization rate – 2.5-5.5 lg CFU/ml. It is worthy to note the absence of N.meningitidis
(pathogenic flora) and E.coli (transient flora).
Conclusions. The results obtained allow determining the probable path of pathogens
transmission and occurrence of purulent bacterial meningitis in patients with reduced
immunological body protection, indicating the need for preventive measures aimed at
correcting microcenotic disorders.

Загальна інформація. Збудниками гнійного бактеріального менінгіту можуть
бути різні мікроорганізми, як патогенні, так і умовно-патогенні - менінгокок,
пневмокок, гемофіли, стафілокок, стрептокок, кишкова паличка, клебсієлла та
багато інших, які колонізують слизову оболонку носоглотки.
Методи. В дослідженнях використовували загальноприйняті мікробіологічні
методи досліджень із застосуванням сучасної таксономії.
Результати. Досліджено мікроценоз носоглотки хворих на гнійний
бактеріальний менінгіт (54 особи) та контактних осіб з вогнища захворювання
(108 осіб). Мікроценотичні порушення у хворих складали 100%. У більшості
випадків (51,8%) спостерігалися значні зрушення мікроценозу. У контактних
осіб з вогнища захворювання мікроценотичні зрушення складали 55,5%. У
хворих на гнійний бактеріальний менінгіт з найбільшою частотою виділялись
Staphylococcus aureus (85,2%) та гриби роду Candida (40,7%). Інтенсивність
колонізації цією мікрофлорою коливалась від 4,4 до 4,8 lg КУО/мл Частота
виділення Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae та Haemophilus
influenzae складала 11,1–22,2%, з високою інтенсивністю колонізації – 5,2-7,0 lg
КУО/мл. В поодиноких випадках спостерігалось виділення Neisseria meningitidis,
Klebsiella pneumoniae та Esсherichia coli – 7,4% випадків, інтенсивність
колонізації цими мікроорганізмами не перевищувала 4,7 lg КУО/мл. У
контактних осіб спостерігалось виділення умовно-патогенних мікроорганізмів,
аналогічних мікрофлорі хворих на гнійний бактеріальний менінгіт, однак, із
значно нижчою інтенсивністю колонізації – 2,5-5,5 lg КУО/мл. Слід відмітити
відсутність N.meningitidis (патогенна флора) та E.coli (транзиторна флора).
Висновки. Одержані результати дозволяють визначити ймовірний шлях
передачі збудника та виникнення захворювання на гнійний бактеріальний
менінгіт у осіб із зниженим імунобіологічним захистом організму, що свідчить про
необхідність проведення профілактичних заходів, спрямованих на корекцію
мікроценотичних порушень організму.
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# 174 Autoleukocyte immunization for treating chronic hepatitis B /
Використання автолейкоцитів у якості лікувальної вакцини хронічного
гепатиту В

Herasun O. / Герасун О.Б.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University / Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького

Introduction. Challenges in treating chronic hepatitis B (CHB) is attributed to different
abilities of hepatitis B virus (HBV) to evade immune responses and antiviral therapy. A
high mutation rate of HBV especially the ability viral DNA to integrate in the human
hepatocyte genome preserve the virus in the course of antiviral therapy. Due to
insufficient efficacy of the antiviral therapy for quite a while there have been efforts
made to develop various treatment vaccines. However, the majority of those are being
tested in clinical trials and are not approved at present. Most vaccines tested in clinical
conditions are used for preventing CHB. However, boosting immunity against HBsAg
alone is not enough for an effective viral inactivation and can cause mutation of the 'a'
determinant of HBsAg. Moreover the adverse viral effect on immune cells, synthesis of
excessive HBsAg levels and various HBV mutations render vaccines ineffective.
For this reason the purpose of our investigation was to test the quality of treatment
vaccine with inactivated autoleukocytes. The rationale for testing these method creates
a wide range of potential use in therapeutic immunization with autoleukocytes,
especially since autolymphocytes can be used specifically as an individual virus-
containing material (so called personalized therapy), which is of special importance in
treating CHB.
Methods. 30 patients with CHB were enrolled in the study, who despite of the long-
term (at least 2 years) antiviral therapy with nucleoside/nucleotide analogues showed
sings of ongoing HBV DNA replication including for the last 8 month their viral load
ceased to decrease. The vaccine was prepared from leukocytes isolated from
120-150 ml heparinized venous blood. For this purpose, the blood was filled inside a
flask with heparin and allowed to stand for 120-140 minutes at 37˚С. Blood plasma
was separated and centrifuged at 450 g for 8 minutes. Precipitate was resuspended in
1-1.5 ml in the same serum. Leukocytes were injected intradermally at a dose of 0.1 ml
into 10-12 sites of the back skin. The vaccine was administered in three rounds every
30-40 days. Results. Immunization with autoleukocytes was fund to contribute greatly
to antiviral therapy. Thus, of 8 patients with HBV DNA levels of from 3х104 to ≥1х108
IU/mL, 5 patients (62.5%) have demonstrated a decrease below 1000 IU/mL, and in 3
patients (37.5%) DNA levels could only be detected by ultrasensitive PCR (sensitivity
of 5 IU/mL). Of 16 patients with viral load < 2х103 IU/mL, in 5 patients (31.25%) the
virus was not detected, and in 11 patients (68.75%) viral levels decreased to 5 IU/mL;
of 6 patients that had ultrasensitive-PCR-confirmed virus before immunization, in 2
patients (33.33%) the PCR results became negative.
Conclusions. Immunization with autoleukocytes contributes greatly to antiviral therapy
for CHB. Persistence of the effect achieved was maintained throughout a year (follow-
up duration).

Вступ. Складність лікування хронічного гепатиту В (ХГВ) зумовлена
різноманітними можливостями вірусу гепатиту В (ВГВ) ухилятися від імунної
відповіді та противірусної терапії. Здатність ВГВ до мутацій та особливо
інтеграція ДНК вірусу у геном гепатоциту дозволяють вірусу зберігатися в
умовах противірусної терапії. Через недостатню ефективність противірусної
терапії протягом тривалого часу проводяться спроби виготовлення різних
лікувальних вакцин. Проте абсолютна більшість тих вакцин випробується в
експериментах і на даний час не впроваджена. До випробуваних у клінічних
умовах переважно належать вакцини, які використовуються для профілактики
ХГВ. Проте посилення імунітету лише по відношенню до HBsAg недостатньо для
ефективної вірусної інактивації та може призводити до мутацій в «а»-
детермінанті HBsAg. До того ж негативний вплив вірусу на імунні клітини,
величезний надмірний синтез HBsAg та різноманітні мутації ВГВ роблять
вакцини малоефективними.
Саме тому метою нашого дослідження було випробування в якості лікувальної
вакцини неінактивованих автолейкоцитів. Підстави для випробування цього
методу створює широкий спектр використання в медицині імунізації
автолейкоцитами, тим паче, що автолімфоцити можна використовувати як суто
індивідуальний вірусовмісний матеріал («персоніфікована терапія»), що є
особливо важливим для лікування ХГВ.
Методи. У дослідження увійшли 30 хворих на ХГВ, в яких, незважаючи на
тривалу (не менше 2-х років) противірусну терапію аналогом нуклеоз(т)иду,
реплікація DNA HBV продовжувалась, до того ж протягом останніх 8 місяців
призупинилось подальше зменшення вірусного навантаження Для отримання
вакцини лейкоцити виділяли із 120-150 мл гепаринізованої венозної крові. Для
цього кров набирали у флакон з гепарином і відстоювали при температурі 37˚С
120-140 хвилин. Плазму крові відбирали і центрифугували при 450g протягом 8
хвилин. Осад ресуспензували в 1-1,5 мл власної сироватки крові. Лейкоцити
вводили внутрішньошкірно по 0,1 мл у 10-12 точок шкіри спини. Вакцинацію
проводили тричі з інтервалом у 30-40 днів. Результати. Встановлено, що
імунізація автолейкоцитами значно посилює ефективність противірусної терапії.
Так, з 8 хворих в яких вміст DNA HBV становив від 3х104 до≥1 х 108 МО/мл в 5
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# 178 Specific features of the range of multiple etiology neuroinfections
according to screening of inpatient medical records / Характеристика
структури нейроінфекцій різної етіології за скринінгом медичних карт
стаціонарних хворих

Tarasyuk O., Mota B., Malakhov V., Levytska L.† / Тарасюк О.О.,Мота Б.,Малахов В.,
Левицька Л.†
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of
Health of Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут
епідеміології та гігієни МОЗ України"
† Presenting Author / Автор, що представляє

General information. At present meningitis and meningoencephalitis that account for a
big share of neuroinfections pose not only a relevant medical concern, but are also
becoming a social and economic burden since they require a special approach to
diagnostic procedure and health care, because late treatment can cause patient
disability and even death.
Methods. To investigate the prevalence of types of meningitis in different age and
gender groups, 946 medical records were analyzed (From No. 003/о) of inpatient with
central nervous system involvement of infectious etiology for the period from 2010 to
2015 by epidemiological investigation methods.
Results. The proportion of individual nosological units of neuroinfections for the period
from 2010 to 2015. Incidence rate of serous meningitis exceeded that of other
nosological units and accounted for 45.5% In 2103 and 2015 an increase in
prevalence of serous meningitis incidence rate (by 2-3 times) was reported.
The two other most common neuroinfections are purulent, meningococcal meningitis
and meningococcal disease account for 12.4% respectively. The highest increase in
cases of purulent bacterial meningitis was reported in 2014 and made up 28.4%, and
the lowest - in 2010, 7.2%. A downward trend of meningococcal meningitis and
meningococcal disease prevalence was observed from 25.4% in 2011 down to 3.5% of
cases in 2015.
Screening of inpatient medical records found that the third most prevalent was viral
meningitis accounting for 7.1%. The average incidence rate of viral meningitis from
2010 to 2015 was 1-6 cases per year. It should be noted, that in 2013 an 8-fold
increase in viral meningitis was registered.
Other neuroinfections accounted for 23.8% of patients (encephalitis,
meningoencephalitis etc.)
Conclusions: Screening investigations from 2010 to 2015 of medical records of
inpatients with neuroinfections using as an example one medical and prevention facility
demonstrated the following trends in the distribution of nosological units, such as the
major cases are caused by serous meningitis, the second major causes are purulent,
meningococcal meningitis and meningococcal disease, and the third major cause is
viral meningitis.

Загальна інформація. Сьогодні менінгіти та менінгоенцефаліти, які в структурі
нейроінфекцій займають значну частку, представляють не тільки актуальну
медичну проблему, але все більше набувають соціально-економічного значення
в зв’язку з тим, що вимагають особливого підходу до організації діагностики та
надання медичної допомоги з огляду на те, що при пізно початому лікуванні
можуть призвести до інвалідизації і навіть до смерті хворих.
Методи. З метою вивчення поширеності менінгітів серед різних вікових та
статевих груп проаналізовано 946 медичних карт стаціонарних хворих (форма
№ 003/о) із порушеннями центральної нервової системи інфекційної етіології за
період з 2010 по 2015 рр. за допомогою епідемічних методів дослідження.
Результати. Визначено питому вагу окремих нозологій серед нейроінфекцій за
період 2010-2015 рр. Кількість випадків захворювання на серозний менінгіт
переважала над іншими нозологіями і становила 45,5%. У 2013 та 2015 рр..
спостерігалось зростання (у 2-3 рази) у поширеності серозного менінгіту.
Друге місце в структурі нейроінфекцій займали гнійний, менінгококовий
менінгіти та менінгококова хвороба - 12,4% відповідно. Максимальний ріст
захворювань на гнійний бактеріальний менінгіт спостерігалася у 2014 р. – 28,4%,
мінімальний - у 2010 р. 7,2%. Виявлена тенденція до зниження поширеності
менінгококового менінгіту та менінгококової хвороби: з 25,4% у 2011 р. до 3,5%
захворювань - в 2015 р.
При проведенні скринігу медичних карт стаціонарних хворих встановлено, що
третє місце належить вірусному менінгіту – 7,1%. Кількість захворювань на
вірусний менінгіт у 2010 по 2015 рр. становила в середньому 1-6 випадків на рік.
Слід зауважити, що в 2013 р. спостерігалось збільшення у 8 разів випадків на
вірусний менінгіт.
У 23,8% пацієнтів виявлено інші нейроінфекції (енцефаліти, менінгоенцефаліти
та ін.)
Висновки. Скринінгові дослідження за 2010-2015 рр. медичних карт
стаціонарних хворих із захворюваннями на нейроінфекції на прикладі однієї
лікувально-профілактичної установи дозволили виявити наступні тренди в
розподілі нозологій: перше місце займають серозні менінгіти, друге місце
розділи гнійний, менінгоококовий менінгіти та менінгококова хвороба, третє
місце – вірусний менінгіт.
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# 192 Effectiveness of combined use of interferon inducers for experimental
arboviral infections / Ефективність комбінованого застосування індукторів
інтерферону при експериментальних арбовірусних інфекціях

Kozlovskyi M.1, Lozynskyi I.1, Benzel I.2 / Козловський М.М.1, Лозинський І.1,
Бензель І..2
1 State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry
of Health of Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут
епідеміології та гігієни МОЗ України"
2 Danylo Halytsky Lviv National Medical University / Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького

Introduction. Antiviral effectiveness of interferon inducers greatly depends on the
number and the duration of production induced in the human body endogenous
interferon. The search for suitable administration options that would maximize
potentiating of interferonogenesis is an important part of countering numerous
infectious diseases. In this respect, combined use of interferon inducers provides
limitless possibilities with generally available agents improving general resistance and
strengthening immunity. The purpose of this investigation was to develop
experimentally a new method for improving non-specific prevention and treatment of
tick-borne viral encephalitis (TBVE) by combined use of interferon inducers such as
amixine and our developed herbal medicinal product SK with flaxseed oil.
Methods: The study was conducted in outbred mice and in mice of СВА line in
compliance with requirements and methods recommended for testing antivirals and
interferon inducers (N.P. Chyzhov at al., 1988). Interferon levels in mice blood serum
samples after administration of the tested drugs were determined by based on the
delay in the cytopathic effect in mice encephalomyocarditis test virus (EMC) in L-929
cell culture. Antiviral effect was assessed according to the level of protection (%)
calculated as a difference between the test and control animal groups infected with
tick-borne encephalitis (TBE) virus by injections in the anterior abdominal wall, and
also according to the average life expectancy of test animals in comparison to controls.
Results. Phase one of the study demonstrated that combined use of oral amixine with
flaxseed oil of 5 different manufacturers was associated with the 2-4-fold increase of
interferon induction and its prolonged its circulation in the blood for 24 hours. Similar
oral administration of flaxseed oil combined with herbal medicinal product SK resulted
in the 8-fold increase of interferon production, and in case of administering flaxseed oil
by intra-abdominal injections providing the maximum absorption of bioactive
substances contained in the oil, interferon synthesis increased by up to 16 times.
Further selective testing of antiviral effect of the aforesaid method of combined use of
drugs in TBVE test model has shown apparent enhancement of the protective effect.
Thus, amixine alone produced antiviral resistance in 30.0% of mice increasing their
average life expectancy (ALE) by 3.0 days. Flaxseed oil produced moderate protective
effect (11.1% of protection) and ALE of the animals increased only by 0.5 days. At the
same time combined use of the mentioned agents accounting to the same treatment
and prevention regimens used for both mono therapies was associated with protection
against lethal TBE virus in 42.6% infected animals and increased survival rate in
comparison with amixine injections by 12.6%. The effectiveness of this combination is
also evidenced by ALE of test animals, since exceeded the one in control animals by
4.2 days, which is by 1.2 days longer than on amixine alone.
Conclusions. The conducted initial studies demonstrate the effectiveness of the
suggested combined use of interferon inducers and freshly ground flaxseed oil and can
be used for non-specific prevention and treatment of TBVE and other dangerous
arboviral infections.

Вступ. Противірусна ефективність індукторів інтерферону великою мірою
залежить від кількості і тривалості продукції індукованого в організмі
ендогенного інтерферону. Пошук оптимальних способів їх застосування, які
забезпечували б максимальну стимуляцію інтерфероногенезу, є важливим
завданням боротьби з багатьма інфекційними захворюваннями. У цьому зв’язку
майже невивченими залишаються комбінації індукторів інтерферону з
широкодоступними засобами посилення загальної опірності та зміцнення
організму. Метою даного дослідження була розробка в експерименті нового
способу посилення неспецифічної профілактики та лікування кліщового
вірусного енцефаліту (КВЕ) завдяки поєднаному використанню індукторів
інтерферону аміксину та розробленого нами фітозасобу SK з олією, отриманою
з насіння льону.
Методи: Дослідження проводили на лабораторних безпородних мишах та мишах
лінії СВА згідно з вимогами і методами, рекомендованими для оцінки
противірусних препаратів, індукторів інтерферону (Чижов Н.П.та ін., 1988).
Визначення рівнів інтерферону в пробах сироваток крові мишей після введення
їм досліджуваних препаратів здійснювали мікрометодом по затримці
цитопатичної дії тест-вірусу енцефаломіокардиту мишей (ЕМС) у культурі
клітин L-929. Противірусну активність оцінювали за ступенем захисту (в %), що
визначали як різницю у виживанні між дослідною та контрольною групами
тварин, інфікованих доочеревинним веденням вірусу кліщового енцефаліту
(КЕ), а також за показником середньої тривалості життя піддослідних тварин у
порівнянні з контрольними.
Результати. На першому етапі дослідження було встановлено, що комбіноване
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# 25 Epidemiological features of measles incidence rate in Volyn oblast and
prognosis of the epidemic situation / Епідеміологічна характеристика
захворюваності на кір у Волинській області та прогноз епідемічної ситуації

Ienzhyievska I., Yanko N., Poluphtovych O. / Єнжиєвська І.М., Янко Н., Полухтович
О.
State Institution "Volyn Oblast Laboratory Center Of Ministry Of Health Of Ukraine" /
Державна установа "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України"

Introduction: The incidence rate of measles in the region and throughout Ukraine is a
high priority issue, considering the strategic plan for eradication of the disease till 2020
approved by the WHO Regional Committee for Europe. The measles incidence rate in
Europe, cross-border locations, decrease in population immunity against measles pose
a real threat of measles virus being imported and circulated in Volyn oblast. Significant
healthcare and social impact of measles is backed by a high epidemic potential of this
infection, which leads to mass transmission to the population, significant economic
burden caused by the costs of treatment and diagnostic measures, expenditure on
setting-up of epidemiological monitoring, implementation of preventive and anti-
epidemic measures.
Methods: Epidemiological research method was used in this paper; statistical reports
on the incidence rate and vaccination against measles as well as laboratory monitoring
of heard immunity stress level to measles of the population of Volyn oblast were
analyzed.
The performed research demonstrated that since the early 90s the epidemic trend of
measles in Volyn oblast has been characterized by a gradual decrease in incidences
while maintaining a clear outbreak frequency of every 5-6 years. Over the past 20
years five regional measles epidemic outbreaks have been registered: in 1991, 1997,
2001, 2006, 2012, with the highest reported incidence rate in 2001. Among the age
groups affected by the epidemic, infection fate of the age group of 17-30 years has
reached 56.5%. Since 2012, 6 measles outbreaks have been registered in institution
staff in Volyn region. Vaccination rate against measles in age groups of 2 and 7 years
of age reached 98-99% before 2010. Since 2009 this figure has shown constant
downward trend, and in 2016 it bottomed out to the lowest registered rate: in the age
group of 2 years it made up 43.5%, in the age group of 7 years – 45.4%. One of the
methods for evaluating vaccination effectiveness is based on determining the
population immunity in the oblast. Serological tests conducted during the period from
2008 to 2016 have shown that the number of individuals at risk has ranged between
24% and 10% in different years, and in pregnant women this figure has reached 16%.
Moreover, every year about 6% of individuals are identified to have the values less
than the resistance level.
Conclusions: On the basis of long-term incidence rate analysis of measles and the
state of the community immunity, taking into consideration the frequency of the
infection and a large number of non-immune and seronegative individuals, and
considering a five-year period between epidemics, another raise of the disease
incidence rate is expected. To limit the risk of measles outbreaks, a close cooperation
and support of international organizations on epidemiologic surveillance and
assessment of dissemination risk to provide quick response measures is required.

Вступ: Проблема захворюваності на кір в області, як і в Україні в цілому, є
надзвичайно актуальною, враховуючи прийняту Європейським регіональним
комітетом ВООЗ стратегію щодо її елімінації до 2020 року. Захворюваність на
кір в Європі, транскордонне розташування, зниження рівня популяційного
імунітету проти кору створюють реальну загрозу для завезення та циркуляції
вірусу кору на території Волинської області. Вагоме медико-соціальне значення
кір набуває у зв’язку із високим епідемічним потенціалом цієї інфекції, що
призводить до масового ураження населення, значних економічних збитків,
спричиненими витратами на проведення лікувально-діагностичних заходів,
видатками на організацію епідеміологічного нагляду, проведення
профілактичних та протиепідемічних заходів.
Методи: в роботі використано епідеміологічний метод дослідження,
проаналізовано статистичні звіти про захворюваність, щепленість на кір, а
також стан лабораторного моніторингу напруженості колективного імунітету до
кору серед населення Волинської області.
В результаті проведених досліджень виявлено, що динаміка епідемічного
процесу кору у Волинській області з початку 90-х років характеризувалася
поступовим зниженням захворюваності при збереженні чітко вираженої 5-6
річної періодичності. За останніх 20 років область зазнала п’ять епідемічних
підйомів кору: у 1991, 1997, 2001, 2006, 2012 роках, з найвищим рівнем
захворюваності у 2001 році. Серед вікових груп, залучених в епідпроцес,
ураженість вікової групи 17-30 років сягала 56,5%. З 2012 року на Волині
зареєстровано 6 спалахів кору в організованих колективах. У вікових групах 2
роки та 7 років показник охоплення щепленнями проти кору до 2010 року
досягав 98-99%. Починаючи з 2009 року цей показник набув сталої тенденції до
зниження, і в 2016 році був найнижчим: у віковій групі 2 роки становив 43,5%, у
7 років – 45,4%. Одним з методів оцінки ефективності вакцинації є визначення
популяційного імунітету населення області. Серологічні дослідження, які
проводились в період 2008–2016 рік свідчать, що кількість незахищених осіб
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Introduction. Since 2016 the Global Strategy for eradicating tuberculosis known as End
TB has been implemented all over the world. Its major goals are to reduce the
incidence rate of tuberculosis (TB) by 90% and mortality by 95% till 2035 comparing to
the figures of 2015. Also, no family should bear the financial burden of TB.
Methods of investigation: Epidemiological method of investigation were used in this
paper, and statistical reports on TB were analyzed.
Findings showed that the incidence rate of new TB cases in the general population in
Ukraine was 55.9 per 100 thousand of people (in 2014 - 59.5), the rate of drawdown
was 5.8±0.1%. There were 4602 deaths of tuberculosis in the country. In Donetsk
region (on the territory controlled by Ukrainian authorities) TB incidence rate
decreased by 4.1±0.6% and accounted for 55.3 per 100.000 people with 316 deaths.
Mortality rates made up 19±0.6% nationwide, and 29±2.5% in Donetsk region.
However, to achieve the targets of End TB Strategy, according to WHO estimation,
annual decrease in the incidence rate should be fostered to reach 10% till 2025, and
the proportion of people dying of tuberculosis should be reduced to 6.5%.
Along with early diagnosis, effective treatment is one of the key factors for TB control.
The treatment success rate of TB cases in Ukraine tends to grow and amounts to 69.6
± 0.3% of 2014 cohort, but WHO figure (85%) was not achieved. In Donetsk region the
treatment success rates were 61.9±5.4%, which is lower than the average rate in
Ukraine by 11.1±1.0%. Treatment results of multidrug-resistant tuberculosis (MR TB)
in all cases (2013 cohort) accounted for 38.6±0.9%, and 41.2±2.8% in Donetsk region.
Of all the TV cases in Donetsk region there is a high proportion of registered "failed
treatment" in 9.3±2.6%, and "interrupted treatment" in 13.3±2.6% of cases (cohort
2014), the possible cause could be insufficient monitoring of adherence with the
treatment.
Reforms initiated in our country created favourable conditions for transition to
ambulatory TB care models. According to the said pilot model, in the city of
Kramatorsk, Donetsk region, since August 2014 a mobile team consisting of a nurse
and a driver (a doctor, if necessary) visited TB patients six times a week throughout
the year to dispense drugs. The treatment effect of patients with drug-susceptible TB
was 100%, MR TB - 75%. Moreover, this model was proven to be cost-effective, and it
was used as the foundation for the new financial mechanism based on charges for
medical services rather than charges for a hospital bed.
Conclusions. To stop further TB spreading and reduce the risk of infection with
Mycobacterium tuberculosis in the healthy population, it is reasonable for health care
institutions to draw from the experience of the outpatient treatment model in their
practice.

Вступ. З 2016 року у світі реалізується глобальна стратегія з ліквідації епідемії
туберкульозу «End TB». Її основними цілями є зниження до 2035 року
захворюваності на туберкульоз (ТБ) на 90%, смертності на 95% порівняно з
показниками 2015 року. Також жодна з родин не повинна нести фінансового
тягаря у зв’язку з ТБ.
Методи дослідження. У роботі використано епідеміологічний метод
дослідження, проаналізовано статистичні звіти з ТБ.
Отримані результати В Україні у 2015 р. захворюваність на нові випадки
туберкульозу серед усього населення становила 55,9 на 100 тис. населення
(2014 р. – 59,5), темп зниження склав 5,8±0,1%. Померло в країні від
туберкульозу 4602 особи. У Донецькій області (на підконтрольній українській
владі території) теж відбулося зниження захворюваності на 4,1±0,6%, її
показник склав 55,3 на 100 тис. нас., померло 316 хворих. Показники
летальності склали 19±0,6% в країні та 29±2,5% в Донецькій області.
Разом з тим, щоб досягнути цільових показників стратегії «End TB», за
розрахунками ВООЗ необхідно прискорити щорічне зниження захворюваності
до 10% до 2025 року, питома вага людей, які вмирають від туберкульозу,
повинна скоротитися до 6,5%.
Поряд з ранньою діагностикою, забезпечення ефективного лікування є одним із
ключових заходів для контролю за ТБ. Результат успішного лікування всіх
випадків ТБ в Україні має тенденцію до зростання та становить 69,6±0,3%
когорти 2014 р., проте індикатор ВООЗ (85%) не досягнутий. У Донецькій
області показник ефективного лікування становив 61,9±5,4%, що нижче, ніж в
середньому по Україні на 11,1±1,0%. Результати лікування всіх випадків
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Introduction. Nowadays chickenpox is considered to be an important healthcare issue
in Ukraine. It is caused by the increase in the morbidity rate of the disease in recent
years, increase in severe and complicated forms of the disease, as well as the lack of
mandatory vaccination against chickenpox.
The development of chickenpox in pregnant women and children in the first year of life
is of particular concern. According to the research literature 5-16 % of women of
childbearing age do not have antibodies to the varicella zoster virus. If pregnant
women fall ill with chickenpox before childbirth, it may cause transplacental
transmission of pathogen and development of congenital chickenpox in newborns, the
likelihood of which amounts to 17-30%.
Methods: epidemiological history, clinical, conventional laboratory, radiological.
Results. 106 children in the first year of life ill with chickenpox who were hospitalized
during the 2000-2016 in Lviv Oblast Infectious Diseases Hospital and City Children's
Clinical Hospital were observed. Among them there were 23.6 % of children in the
neonatal period (including the 28th day of life).
A mild form of the disease developed in 2.8 % of children, moderate - in 88.7 %,
severe – in 8.5 %. Complications of chickenpox were observed in 35.8 %. Bacterial
complications were diagnosed in 94.7 % of patients, neurological (ataxic encephalitis)
– in 5.3 %.
Skin and mucous membranes lesions (47.2 %) dominated among bacterial
complications: phlegmons of various body parts (22.2 %), pyoderma (11.1 %),
conjunctivitis, blepharitis (13.9 %). 41.7 % of children had complications of the
respiratory system (pneumonia). Besides, 5.6 % of children developed pyelonephritis,
2.8 % - suppurative otitis, 2.8 % - cervical lymphadenitis.
8.5 % of newborns were diagnosed with congenital chickenpox. First symptoms in all
the children emerged on day 1-8 of their life. Since even a minimum duration of the
incubation period of chickenpox (10 days) is longer than the onset of the first
symptoms of the disease, this is a case of their prenatal infection - congenital
chickenpox.
Congenital chickenpox in all newborns ran typically. 22.2 % developed a mild form,
66.7 % - moderate, 11.1 % - a generalized form of congenital chickenpox.
Besides prenatal infection and development of congenital chickenpox, 15.1 % of
newborns were observed to have postnatal chickenpox infection.
Conclusions. In the neonatal period chickenpox develops as a result of both prenatal
and postnatal infection. Congenital chickenpox typically has light and moderate forms,
but the risk of generalized forms of the disease remains high. High frequency of
bacterial complications of chickenpox in children in the first year of life is a source of
concern. Particularly dangerous among them are phlegmonous skin abscesses and
pneumonia.

Вступ. На сьогодні в Україні вітряна віспа розглядається як важлива проблема
охорони здоров'я. Це зумовлено зростанням рівня захворюваності в останні
роки, почастішанням тяжких та ускладнених форм хвороби, а також відсутністю
обов'язкових щеплень проти вітряної віспи.
Особливе занепокоєння викликає розвиток вітряної віспи у вагітних та дітей
першого року життя. За даними літератури 5–16% жінок дітородного віку не
мають антитіл до вірусу варіцела зостер. У разі захворювання вагітних на
вітряну віспу напередодні пологів може відбутися трансплацентарна передача
збудника з розвитком природженої вітряної віспи у новонароджених,
ймовірність виникнення якої сягає 17–30%.
Методи: епідеміологічний анамнез, клінічні, загальноприйняті лабораторні,
рентгенологічні.
Результати. Спостереження проведено у 106 хворих на вітряну віспу дітей
першого року життя госпіталізованих упродовж 2000–2016 рр. у Львівську
обласну інфекційну клінічну лікарню та міську дитячу клінічну лікарню. З них
23,6% дітей в періоді новонародженості (включаючи 28 день життя).
Легка форма хвороби розвинулася у 2,8% дітей, середньотяжка – у 88,7%,
тяжка – у 8,5%. Ускладнений перебіг вітряної віспи спостерігали у 35,8%.
Бактерійні ускладнення діагностовано у 94,7% хворих, неврологічні (атактичний
енцефаліт) – у 5,3%.
Серед бактерійних ускладнень домінували ураження шкіри та слизових
оболонок (47,2%): флегмони різних ділянок тіла (22,2%), піодермія (11,1%),
кон'юнктивіт, блефарит (13,9%). У 41,7% дітей спостерігали ускладнення
органів дихальної системи (пневмонії). Окрім того у 5,6% дітей розвинувся
пієлонефрит, у 2,8% – гнійний отит, у 2,8% – шийний лімфаденіт.
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Introduction. Polio (caused by WPV) eradication initiative has been implemented
throughout the world since 1998 and it is supplemented with Strategical measures for
2013-2018 years due to emergence of vaccine-derived poliovirus (VDP) able to induce
poliomyelitis. In order to maintain a status of the country free from poliomyelitis,
epidemiological control over detection of acute flaccid paralysis (AFP) among children
under 15 years old was strengthened in Ukraine after the outbreak, caused by
circulating VDP in 2015. In 2016 this index was 3.16 per 100 000 children from the
above-mentioned age group (WHO regulated index in conditions of overcoming
outbreak is 3).
Methods. Epidemiological and virological investigation methods were used in this work.
Analysis of immunoprophylaxis statistical reports as well as weekly acute flaccid
paralysis surveillance reports was performed.
Results. In the 2-nd half of 2014 and during the 2015 no AFP cases were detected in
the territory of Donetsk region controlled by Ukrainian government due to the fact that
the poliomyelitis epidemiological surveillance system was affected by negative
tendencies in public health service support in connection with military actions. 4 AFP
cases were registered in Donetsk region in 2016, however intensive index did not
achieve the regulated criteria and was 1.5 per 100000 children aged 15 and younger.
Despite of a loss of the subnational poliomyelitis diagnostic laboratory (it remains in the
uncontrolled territory), virological monitoring of polyo and other enteroviruses
circulation in population and environment is still performed in the region. Tests are
performed in virological laboratory of Mariupol city department of a regional laboratory
center of the Ministry of Healthcare of Ukraine. 192 persons were virologically tested in
2016 (patients with suspected enteroviral infections, healthy children, living in orphan
asylums), 9 positive results were detected (4.7 ± 1.5%), including 4 polio virus type 1
and 3 VDP and 3 Coxsackie virus type B. Also 86 samples of waste water were tested
and 3 types of viruses were isolated (3.5 ± 1.9%), including 1 VDP.
High immunoprophylaxis level remains an important part of strategic goals to eradicate
poliomyelitis. Despite of an increase of poliovaccination coverage of children during the
last 2 years, its level still remains inadequate. In 2016 82.6% of children were
vaccinated, in 2015 – 81.5% (2014 - less than 40%), this was associated with parents'
refusal to vaccinate children and vaccine support problems during recent years.
Conclusions. To prevent the outbreak of the infection in conditions of significant risk of
spread of poliomyelitis, actual aspects include increasing of AFP detection level,
performing monitoring of poliovirus circulation, vaccination coverage of at least 95% of
children.

Вступ. З 1988 р. у світі реалізується план з ліквідації поліомієліту, викликаного
диким поліовірусом, доповнений Стратегічними заходами на 2013-2018 рр. у
зв’язку з появою вакцино-споріднених поліовірусів (ВСПВ), здатних викликати
поліомієліт. Задля підтримки статусу країни, вільної від поліомієліту, в Україні
після спалаху у 2015 р., зумовленого циркулюючими ВСПВ, посилено
епідеміологічний нагляд за виявленням гострих в’ялих паралічів (ГВП) серед
дітей віком до 15 років. У 2016 р. цей показник склав 3,16 на 100 тис. дитячого
населення вказаної вікової групи (регламентований ВООЗ показник в умовах
подолання спалаху – 3).
Методи. У роботі використано епідеміологічний, вірусологічний методи
дослідження. Проаналізовано статистичні звіти з імунопрофілактики, щотижневі
звіти з епіднагляду за гострими в’ялими паралічами (ГВП).
Результати. У Донецькій області на території, підконтрольній українській владі,
у 2-му півріччі 2014 р. та впродовж 2015 р. випадки ГВП не виявлялися
внаслідок порушення системи епідеміологічного нагляду за поліомієлітом під
впливом негативних тенденцій у медико-санітарному забезпеченні населення в
умовах бойових дій. У 2016 р. у Донецькій області зареєстровано 4 випадки ГВП,
однак інтенсивний показник не досяг регламентованого критерію та склав 1,5
на 100 тис. дітей віком до 15 років.
Незважаючи на втрату субнаціональної лабораторії з діагностики поліомієліту
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Tuberculosis (TB) infection control (IC) in healthcare facilities of Kharkiv region has
been implemented since 2010. In 2012-2016, having the support of the USAID Project
'Strengthening Tuberculosis (TB) Control in Ukraine' efforts were primarily aimed at
decreasing the incidence of tuberculosis occupational disease.
Objective: identify association between tuberculosis IC and incidence of occupational
disease.
Materials and techniques. We applied method of epidemiological analysis and used
monitoring data for disease incidence and IC implementation in tuberculosis
institutions.
Results. Employees of tuberculosis institutions had higher risk of tuberculosis infection
during 2003-1012 years due to their occupation (it was 8.3 times higher in comparison
to risks to population). Among them are tuberculosis hospital employees (with 17.5
times higher rate), caused by overcrowded hospital wards and absence of separate
zones according to the degree of risk etc. Bacteriological laboratory workers of these
institutions had the highest risk of disease (27.8 times higher than the risks to
population).
6-12 workers with tuberculosis were detected annually (intensity index ranged from
429.3 to 887.5 per 100 000 people). More than 75% of diseased people included
nursing and paramedical staff, who had longer exposure to infectious aerosol.
In order to implement IC in every institution, we have developed plans and created IC
committees. The work was performed with the participation of specialists of the State
Institution "Kharkiv regional laboratory center of the Ministry of Healthcare of Ukraine"
and included the following directions: administrative control, use of personal protective
equipment, equipping of high risk zones with screen-grid ultraviolet lamps.
6 cases were reported in 4 institutions during 2013-2014. By that time 3 institutions
had inadequate IC implementation: there were no low risk zones for the personnel and
the ultraviolet lamp action has not been properly used. 2 employees per 3 institutions
each became ill during 2015-2016 (two - in high risk zones). Reconstruction of labs
allowed improving working conditions of personnel and eliminating occupational
disease incidence there.
However recommended recovery values in patients with firstly diagnosed tuberculosis
were not achieved during the project, which was facilitated by drug resistance of
aetiological agent during treatment course. Increasing quantity of MDR-TB forms
causes the enlargement of population infection reservoirs.
Conclusions. Implementation of tuberculosis infection control in tuberculosis
institutions helped to decrease occupational disease incidence risk from 6.7 in 2012 to
1.7 in 2016.
Measures directed to decreasing risks of resistant forms in patients, including
improvement of tuberculosis infection control, need to be developed and implemented
to improve tuberculosis epidemic situation.

У Харківській області з 2010 року розпочато впровадження інфекційного
контролю (ІК) за туберкульозом в лікувально-профілактичних установах. У
2012-2016 роках за підтримки проекту USAID «Посилення контролю за
туберкульозом в Україні» робота була спрямована в першу чергу на зниження
професійної захворюваності на туберкульоз.
Мета: визначити наявність зв'язку між ІК за туберкульозом та професійною
захворюваністю.
Матеріали і методи. Застосовано метод епідеміологічного аналізу, використано
дані моніторингу захворюваності та впровадження ІК у фтизіатричних
установах.
Результати. За професійною діяльністю більший ризик щодо зараження на
туберкульоз протягом 2003-2012 років мали працівники фтизіатричних закладів
(в 8,3 рази перевищував ризик для населення). А серед них - працівники
туберкульозних стаціонарів (у 17,5 разів), чому сприяли переущільненість палат,
відсутність зонування приміщень за ступенем ризику тощо. Найбільший ризик
захворювання визначався у працівників бактеріологічних лабораторій цих
закладів (у 27,8 разів від населення).
Щороку виявлялося 6-12 співробітників, хворих на туберкульоз (інтенсивний

ABSTRACT INDEX: COMMUNICABLE DISEASE CONTROL / КОНТРОЛЬ
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

# 113 State of laboratory monitoring of poliovirus circulation among patients
with acute flaccid paralysis in Ukraine in 2016 / Стан лабораторного
моніторингу циркуляції поліовірусів серед хворих на гострі в’ялі паралічі в
Україні у 2016 р.
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Introduction. Recovery of circulating "wild" poliovirus in several countries of the world,
in addition to its endemic areas such as Nigeria, Afghanistan, Pakistan, as well as its
isolation from wastewater in Israel, shows the real threat of the "wild" poliovirus
extension to other countries. Laboratory examination of stool samples from patients
with acute flaccid paralysis (AFP) is a key moment in the epidemiological surveillance
of poliomyelitis. With the aim of determining the presence of "wild" poliovirus in
Ukraine, the principal attention was payed to isolation with further intratypic
differentiation of polioviruses from samples of clinical material obtained from children
with AFP.
Methods. The research was conducted by virus isolation using sensitive cell cultures
recommended by the World Health Organization (WHO) such as L20b and RD with
subsequent confirmation in the Regional Reference Laboratory (WHO RRL) in
Helsinki, Finland.
Results. In Ukraine, the healthcare institutions have actively detected 188 cases of
AFP; the incidence rate amounted to 3.14 per 100,000 children under the age of 15. Of
the total registered AFP cases 35 (18.7%) "hot cases" were identified in children who
did not have vaccination according to the immunizations schedule as follows: in
Odessa region – 5 cases, Zaporizhzhia, Kyiv – 4 cases in each region, Lviv, Rivne,
Kharkiv –3 cases in each region, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Mykolaiv region and the
city of Kyiv – 2 cases in each area, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Khmelnytskyi,
Chernihiv region - 1 case in each region. Number of children that received no doses of
poliomyelitis vaccine amounted to 19 persons, 1 dose –11, and 2 doses –5 children.
Investigation of stool samples taken from sick children with AFP was performed in 2
laboratories accredited in laboratory network of the European Regional Bureau of the
WHO for poliomyelitis diagnosis. In order to isolate polioviruses, 377 samples from the
children with AFP and 988 samples from the contact persons were delivered to the
laboratories. The samples taken from sick children were appropriate (2 samples with
interval of 24-48 hours and not later than on the 14th day from the beginning of
paralysis).
351 samples (93.1%) were delivered to the laboratories within 3 days after their
collection.
When conducting the virological studies of the samples, the vaccine strains of
polioviruses were isolated in 9 children from different regions as follows: from Volyn (1)
Zhytomyr (2), Zaporizhzhia (2), Kirovohrad (1), Lviv (1), Rivne (2) regions. The total of
25 strains of vaccine polioviruses were isolated; of these, 3 strains belong to type 1
viruses, 5 strains - to type 2, and 17 - to type 3. In addition, the non-poliomyelitis
enterovirus strain of Coxsackie A group type 9 was isolated from 1 child with AFP
(Kherson region).
Conclusions. Thus, the reported cases of AFP were examined by the virological
method, with obligatory collection of 2 appropriate samples. Samples were delivered to
the laboratories within the recommended terms. All isolated strains undergone
identification and intratypic differentiation in WHO RRL and were determined as
vaccine ones. So, the absence of circulating "wild" poliovirus in Ukraine was
confirmed.

Вступ. Відновлення циркуляції «дикого» поліовірусу в ряді країн світу, крім
ендемічних зон – Нігерія, Афганістан, Пакистан, та ізоляція його із стічних вод в
Ізраїлі, свідчить про реальну загрозу розповсюдження «дикого» поліовірусу на
території інших країн. Лабораторне дослідження проб фекалій від хворих на
гострі в’ялі паралічі (ГПВ) є ключовим в епідеміологічному нагляді за
поліомієлітом. З метою визначення наявності «дикого» поліовірусу на території
України приділялася першочергова увага ізоляції і подальшій внутрішньотиповій
диференціації поліовірусів із зразків клінічного матеріалу, одержаних від дітей з
ГВП.
Методи. Дослідження проводились шляхом вірусовиділення на чутливих
культурах клітин, рекомендованих Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я
(ВООЗ) – L20b та RD з подальшим підтвердженням в Регіональній референс
лабораторії (РРЛ) у м. Хельсінки, Фінляндія.
Результати. На території України закладами охорони здоров’я активно
виявлено 188 випадків ГВП; показник захворюваності на 100 тисяч дітей у віці
до 15 років становив 3,14. Із загального числа виявлених ГВП зареєстровано 35
(18,7 %) «гарячих випадків» у дітей, що не мають щеплень, відповідно до
календаря: у Одеській - 5, Запорізькій, Київській – по 4, Львівській, Рівненській,
Харківській - по 3, Закарпатській, Ів.-Франківській, Миколаївській областях та м.
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In the Ukraine, Mycobacterium tuberculosis (MTB) is becoming increasingly drug
resistant. Ukraine is among the five countries with the highest burden of multiple drug-
resistant tuberculosis (MDR-TB).
Aim of the study was to determine the genotypes of MTB that have been isolated from
the sputum of patients with pulmonary tuberculosis in different social groups.
Materials and Methods. In 2014-2016, 115 cases of severe primary TB (lung affection
more than 5 segments) were identified in Kharkiv, Ukraine. MTB identification and drug
susceptibility testing (DST) were performed as recommended by WHO. VNTR
genotyping was done by using sets of primers for amplification of five exact tandem
repeats ETR loci (A, B, C, D, E). Social status was considered negative when two or
more next criteria were identified: absence of work, housing, family, adherence to
treatment, episodes of imprisonment during the life, drug and alcohol addiction.
Results. There were 6 families of MTB identified: 1) Beijing – 60 %, 2) Latin American
and Mediterranean (LAM) – 16,5 %, 3) Haarlem – 5,2 %, 4) Ural / Uganda1 – 3,4 %, 5)
S – 8,7 %, 6) Africanum – 0,9%, and individual genotypes (GIP) – 5,4 %. Revealed 20
unique and 12 repeated VNTR-profiles.
Of the cases identified as Beijing, 64,2 % patients had negative social status, 42 % of
them was prisoners in the past, 12,7 % - homeless. Among the Beijing family was
found a huge cluster with 42435-VNTR profile (53 isolates, (46 %) with primary
resistance in 37,5 % to all first-line TB drugs– Isoniazid, Rifampin, Ethambutol,
Pyrazinamide, and almost 43% - to Kanamycin and Ofloxacin), negative social status
was in 65,7 % patients from this group, 41 % had episodes of imprisonment, 17,6 % -
homeless. Patients with identified LAM family` MTB were in 37,8 % socially
disadapted, 16% were at penitentiary system, 32,2% - unhoused. Ural/Uganda 1 and S
MTB strains` spreading persons were asocial in 41,5 %, 30,2 % - had jailed history,
and 13,9% - with absence of living place. Isolates of Haarlem family and GIP were
found among patients of elderly and senile age and each of them had a unique VNTR-
profile; this group of patients was with positive social status in 98,2 %.
Conclusions: In Ukraine MDR-TB is emerging rapidly. Beijing strains with the VNTR-
profile 42435 are spreading by the most disadapted social groups.
On the contrary, patients with positive social status spread MBT of Haarlem and GIP
families. They had much more of adherence to the treatment.
The implementation of MBT genotyping for selection of patients with risk of TB
negative course and the risk of acquired resistance - especially Beijing family` strains
with VNTR-profile 42435 and LAM – is very important. Such patients should take
therapy under the supervision of medical staff very carefully.
Tracking the trends in distribution of particularly dangerous MBT strains will help to
replenish the existing database for further epidemiological studies.
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Introduction. The implementation of measures to combat HIV / AIDS is recognized as
one of the national health care priorities. In order to achieve the global goal quicker
(eradication of HIV / AIDS by 2030), Fast Track strategy has been implemented in
Ukraine, according to which 90% of all people living with HIV should know their status,
90% of them should consistently receive antiretroviral therapy (ART) and 90% of those
receiving treatment will have long-term suppression of viral load.
The goal of the work was to analyze the dynamics of indicators characterizing the
implementation of Fast Track strategy in Dnipropetrovsk oblast.
Methods. The epidemiological method of research has been used in the work.
Statistical reports, newsletters and official records regulating measures against HIV /
AIDS have been analyzed.
Results. According to the cascade of HIV services for people living with HIV (PLWH) in
Ukraine as of 01.01.2016 only 58% of the estimated number of PLWH were aware of
their HIV-positive status and were under medical supervision. Only 31% of the
estimated number of PLWH received ART and 24% of the estimated number of PLWH
achieved the undetectable level of HIV viral load. Thus, in the early 2016, the level of
Fast Track strategy implementation in Ukraine was "58% - 31% - 24%."
In Dnipropetrovsk oblast, which is ranked among the first in the country in terms of
HIV / AIDS spread, the indicators of this strategy were "51% - 20% - 8%" in the early
2016. To achieve Fast Track targets in 2016, measures to expand public access to
HIV testing, including rapid tests, were introduced in the oblast. Based on the results of
testing, persons identified HIV positive were actively forwarded to specialized medical
facilities to be registered in clinical records and receive timely prescription of ART. At
the same time, measures to develop adherence and retain patients with HIV infection
were introduced. Owing to the introduced measures, medical supervision of PLWH
increased by 3.0 ± 0.1%, the number of people receiving ART increased by 5.0 ± 0.2%
and the proportion of people who achieved virological efficacy of treatment increased
by 3.0 ± 0.1%.
Thus, as of 01.01.2017, the level of Fast Track strategy implementation in the region
was "54% - 25% - 11%." Insufficient growth rate was caused to some extent by the
delay in supplying diagnostic test-systems and antiretroviral drugs, insufficient
involvement of the general population in HIV testing, low accessibility to health care for
the members of risk groups etc.
Conclusions. In 2016, there was positive dynamics of changes in the implementation of
the International Fast Track strategy measures in Dnipropetrovsk oblast due to the
introduction of key measures to increase and improve the effectiveness of HIV
services, but its growth rate requires intensification.

Вступ. Здійснення заходів боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом визнане одним з
пріоритетних напрямів національної охорони здоров’я. З метою прискорення
досягнення глобальної мети – викорінення ВІЛ/СНІДу до 2030 р., в Україні
реалізується стратегія Fast Track, згідно з якою 90% усіх людей, які живуть з
ВІЛ, мають знати свій статус, з них 90% стабільно отримувати антиретровірусну
терапію (АРТ) та 90% з тих, хто отримує лікування, матимуть тривале
пригнічення вірусного навантаження. Метою роботи був аналіз динаміки
показників, що характеризують реалізацію стратегії Fast Track у
Дніпропетровській області.
Методи. В роботі використано епідеміологічний метод дослідження.
Проаналізовано статистичні звіти, інформаційні бюлетені, офіційні облікові
документи, що регламентують заходи протидії ВІЛ/СНІДу.
Результати. За даними каскаду ВІЛ-послуг для людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ) в
Україні станом на 01.01.2016 р. тільки 58% від оціночної кількості ЛЖВ знали
про свій ВІЛ-позитивний статус та перебували під медичним спостереженням.
Лише 31% від оціночної кількості ЛЖВ отримували АРТ та 24% від оціночної
кількості ЛЖВ досягли невизначуваного рівня вірусного навантаження ВІЛ.
Тобто, на початку 2016 р. показники реалізація стратегії Fast Track в Україні
становили «58% – 31% – 24%».
У Дніпропетровській області, яка за рівнем поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу
посідає в країні одне з перших місць, на початку 2016 р. показники даної
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Introduction. Long-term deficiencies in the immunization system of Ukraine do not allow
us to even come closer to a goal of measles elimination. In addition to sporadic cases in
Ukraine the outbreaks are still being recorded. The purpose of the study was to determine
the prerequisites for measles prevalence in the Transcarpathian Region under present
conditions.
Methods. The study utilizes epidemiological study method; the national and sectoral
statistical reports on the immunization and measles incidence were analysed along with
the data of the centralized system of infectious diseases (http://data.euro.who.int/cisid/).
Results. Over the years the measles surveillance system has operated efficiently in
Transcarpathian Region – levels of vaccination coverage with combined vaccine against
measles, parotitis and rubella (MPR) ranged within 90.9-99.6%. Since 2010, due to the
anti-vaccination campaign the proportion of children who received the first dose (MPR-1)
decreased to 72.6%, second dose (MPR-2) - to 82.1%. In 2011 this resulted in measles
cases in the region, the incidence rate exceeded the national average index by 24.4%.
Because of the vaccine shortageMPR-1was received only by 46.6%andMPR-2 – 34.0%
of children subject to vaccination. In 2012 amajor outbreak ofmeasleswas reported in the
region. The incidence exceeded the national average index (p <0.05) by 5.3-fold and
reached 147.5 per 100 thousand of population. In addition to Ukraine, in 2011- 2013there
was intensive measles prevalence in the European Union (EU) countries: Romania,
France, Spain, Italy and UK. Transcarpathia is the only region of Ukraine, which shares
a borderwith fourEUcountries:Hungary, Slovakia, Poland, andRomania. 15 checkpoints
operate within 6 administrative territories adjacent to the border. Up to thousand of people
crosses the border daily. The measles incidence analysis of Transcarpathia and EU
countries border areas showed that in 2012 a high incidence of measles was reported in
the Romanian county of Satu Mare and bordering Tiachiv district of Transcarpathian
Region – figures were among the highest ones. At the same time, only isolated cases of
measles were reported in Hungary and Slovak Republic due to the high vaccination
coverage, despite the intensive measles prevalence within Transcarpathia adjacent
border areas.
Romania remains the endemic measles country. In 2016 a large measles outbreak with
fatal cases was recorded in the Romania. Given that for the last 5 years MPR-1 coverage
in Transcarpathia was 43.9-78.8% and MPR-2 ranged between 32.9-71.4%, the
proportion of vaccinated population in 2016 dropped to 22.3%. The region has
prerequisites for complication of the measles epidemiological situation.
Conclusions. Under conditions of routine immunization programs underperformance in
the Transcarpathian Region for a long period of time, taking into account migration and
high incidence in the near-border Romania, we can assume that the region faces the start
of a new measles outbreak.

Вступ. Багаторічні недоліки в системі імунізації в Україні не дозволяють нам
навіть наблизитися до мети елімінації кору. Крім спорадичних випадків в Україні
все ще реєструються спалахи. Метою дослідження було визначити передумови
поширення кору в Закарпатській області в умовах сьогодення
Методи. В роботі використано епідеміологічний метод дослідження,
Проаналізовано державну і галузеву статистичну звітність про імунізацію і
захворюваність на кір, дані Централізованої системи з інфекційних захворювань
(http://data.euro.who.int/cisid/).
Результати. Протягом багатьох років система епіднагляду за кором
функціонувала на території Закарпаття достатньо ефективно – рівні охоплення
щепленнями комбінованою вакциною проти кору, паротиту і краснухи (КПК)
були в межах 90,9-99,6%. Починаючи з 2010 р., через антивакцинальну
кампанію, питома вага дітей, які отримали першу дозу (КПК-1) знизилася до
72,6%, а другу дозу (КПК-2) – до 82,1%. Це зумовило у 2011 р. появу випадків
кору в області, захворюваність перевищила на 24,4% середній показник по
країні. Через дефіцит вакцин того року КПК-1 отримали лише 46,6%, а КПК-2 –
34,0% дітей, що підлягали щепленням. У 2012 р. в області виник масштабний
спалах кору. Захворюваність перевищила середній показник по країні у 5,3 рази
(р < 0,05) і досягла 147,5 на 100 тис. нас. Не лише в Україні, а і в таких країнах
Європейського Союзу (ЄС) як Румунія, Франція, Іспанія, Італія та Велика
Британія у 2011- 2013 рр. відбулося інтенсивне поширення кору. Закарпаття –
єдина область України, що має спільний кордон відразу із чотирма країнами ЄС:
Угорщина, Словацька Республіка, Польща, Румунія. На 6 прилеглих до кордону
адміністративних територіях області працюють 15 пунктів пропуску.Щодня
кордон перетинає до тисячі осіб. Аналіз захворюваності на кір у прикордонних
районах Закарпаття і країнах ЄС, які межують з ними, дозволив встановити, що
у 2012 р. в румунському повіті Сату-Маре і у межуючому з ним Тячівському
районі Закарпатської області реєструвалася висока захворюваність на кір –
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Introduction. Vaccination results often become noticeable in several years when children
vaccinated at an early age extend their circle of communication or begin attending
children's institutions. This effect is called a “delay”. In some cases, the incidence of
vaccine-controlled infections in younger age groups also depends on class G antibodies
in mother which are transmitted to a child transplacentally and during breastfeeding.
Specifically, neonatal tetanus (which is a separate nosological entity), is almost unknown
in countries where the majority of mothers underwent a complete course of vaccination in
childhood. In countries,wheremassvaccinationsare carriedout regularly and themajority
of women of reproductive age are not vaccinated, up to 400 thousand of children are dying
every year from neonatal tetanus.
The reverse effect is that when in the countries, where vaccinations have been carried out
for a long time according to the scheduled program, and then have violations observed in
the vaccination schedule, the effect also becomes delayed. When the majority of adults
and adolescents are vaccinated, but children of the early age have not received the
vaccine, the incidence remains low for a long time. But gradually the unprotected children
grow up and start leading an active lifestyle, increasing the risk of infection. Thus,
fluctuations and incidence may be a reflection of the extended in time violation of the
vaccination schemes.
Methods. The data of theMinistry of Healthcare of Ukraine onmorbidity andmortality from
tetanus for the period of 1944-2014 was performed. The descriptive evaluation approach
of study epidemiological method was used.
Results. The age structure and tetanus incidence in Ukraine for the period of 1944-2014
as affected by the introduction of mass vaccination has been analysed. During this period
there has been a significant reduction in the incidence of disease from 2.79 to 0.009 per
100 thousand, and pronounced change in the age structure. At the beginning of the study
period thehighest risk group includedchildrenaged10-14 years, at theend–seniors older
than 60 years. But since the 90's the violation of the mass vaccination schemes was
observed that affected the age structure, although not yet at the morbidity level. The
mortality rateassociatedwith tetanus remainsata fairlyhigh level of 53.8%,withsignificant
fluctuations, despite a reduction in the incidence of the disease.
Conclusions. The analysis showed that despite the fact that the main parameter of the
incidence in Ukraine remains low with moderate fluctuations, there are also disturbing
trends. These includea largenumber of casesoutside the traditional risk groups, including
the occurrence of isolated cases among children aged 2-7 years, high mortality rate
against the background of the continuing significant violations in the scheduled and
emergency vaccination.

Вступ. Результат проведених щеплень, часто стає помітним через кілька років,
коли щеплені в ранньому віці діти розширяють коло спілкування чи починають
відвідувати дитячі заклади. Цей ефект називається «відкладеність». В деяких
випадках захворюваність від вакцинокерованих інфекцій молодших вікових груп
залежить також від наявності антитіл класу G у матері, які передаються дитині
трансплацентарно та під час годування груддю. Зокрема, правець
новонароджених (що є окремою нозоформою), практично не зустрічається в
країнах, де більшість матерів в дитинстві отримали повний курс вакцинації. В
тих країнах, де масові щеплення проводяться нерегулярно й більшість жінок
дітородного віку не щеплені, щороку помирають від правця новонароджених до
400 тис. дітей.
Зворотнім ефектом є те, що коли в країнах, де щеплення тривалий час
проводилися за планом, а потім спостерігаються порушення календаря
щеплень, ефект також стає відкладеним. Коли більша частина дорослих і
підлітків щеплені, а діти перших років життя не отримали вакцинацію, рівень
захворюваності тривалий час залишається низьким. Але поступово незахищені
діти, підростають і починають вести більш активний спосіб життя, збільшуючи
ризик зараження. Таким чином, коливання та ріст захворюваності можуть бути
відображенням розтягнутого в часі порушення схем вакцинації.
Методи Проведено аналіз даних Міністерства охорони здоров’я України щодо
захворюваності та смертності від правця за період 1944–2014 рр. Використано
описово-оціночний прийом епідеміологічного методу дослідження.
Результати. Проведено аналіз рівня та вікової структури захворюваності на
правець в Україні за 1944-2014 рр. під впливом запровадження масових
щеплень. За цей період відбулося суттєве зниження захворюваності з 2,79 до
0,009 на 100 тис., і виражена зміна вікової структури. На початку
досліджуваного періоду найбільшою групою ризику були діти у віці 10-14 років,
наприкінці – літні люди, старші за 60 років. Але, починаючи з 90-х років
почалися масові порушення схем вакцинації, що відобразилося на віковій
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# 169 Ultrasonographic features of liver injury in patients, coinfected with HIV/
tuberculosis/chronic hepatitis C

Sukach M., Golubovska O., Shkurba A., Bezrodna O. / Сукач М.М., Голубовська О.,
Шкурба А., Безродна О.
Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет імені
О.О. Богомольця

Objectives: to examine the condition of the parenchyma of the liver and portal blood
flow by ultrasound in HIV-infected patients with newly diagnosed pulmonary
tuberculosis combined with chronic hepatitis C.
Materials and methods. The study included 86 patients coinfected with HIV,
tuberculosis, and chronic hepatitis C (CHC): 25 women (29%), 61 men (71%) with age
range 26-54 years (mean age – 36,3±3,8 years). The diagnosis of chronic hepatitis C
was confirmed by detection of specific antibodies to HCV (ELISA) and HCV-RNA
(PCR), the diagnosis of HIV infection – by detecting of specific antibodies by ELISA
and Western blot and viral RNA by PCR. Tuberculosis was diagnosed by TB
specialists, assessing the medical history, clinical data, results of instrumental and
laboratory investigations of identification of M.tuberculosis (cultural method). All
patients underwent laboratory tests: total blood count, urinalysis, biochemical blood
analysis. The number of CD4+-cells was assessed by flow cytometry. Ultrasonography
(US) was performed and evaluated the liver size, density and its acoustic echogenicity,
size and patency of intrahepatic bile duct and common bile duct, and the linear
dimensions of the spleen, the presence of free fluid in the abdominal cavity, a condition
of the gallbladder and pancreas. Blood flow in v.portae and in v. lienalis was evaluated
by Doppler ultrasonography. The stage of liver fibrosis was determined by its
evaluation in 3D+PD-visualization.
Results. Hepatosplenomegaly was observed in majority of patients (59.3%) before the
start of anti-TB treatment. Evaluation in dynamics showed a significant increase in the
rate of hepatomegaly (up to 75.6%, p<0,05), changes in acoustic density (from 55.8%
before treatment up to 79.1%, p<0,05) and heterogeneity of its parenchyma (from
48.8% up to 74.4%, p<0,05), as well as the expansion of intrahepatic bile ducts (from
4.7% up to 40.7%, p<0,05) after the intensive phase of anti-TB therapy that can be
associated with exacerbation of the inflammatory process in the liver as a result of
hepatotoxic action of anti-TB drugs. Overall the frequency of changes in laboratory
parameters that indicate liver injury, is lower than the rate of detection of sonographic
changes before treatment (increased level of ALT and/or AST was observed in 45,4%
of patients, hyperbilirubinemia – in 9.3% of patients). The study in 3D+PD-regimen
showed that advanced fibrosis (F3-F4) was observed in 32 patients (37.2%).
Assessing the relative risk of liver fibrosis progression in patients co-infected with HIV/
TB/CHC showed that with the reduction of CD4+-cells the risk of its advanced stages
increases (RR=2,2, 95% CI=1,2-3,5).
Conclusions. Ultrasonography along with laboratory methods allows to evaluate
changes in the functional state of the liver in patients co-infected with HIV/TB/HCV for
detection of an increased risk of adverse hepatotoxic reactions in patients undergoing
antimycobacterial and antiretroviral therapy.
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# 172 Current issues of determining the immunity level against diphtheria and
tetanus in Lviv region population / Актуальні питання по виявленню
напруженості імунітету до дифтерії та правцю у населення Львівської
області

Lych O., Kovalchuk O., Chymerys A., Oliiarnyk N., Seniuk O. / Лич О.С., Ковальчук
О., Чимерис А., Оліярник Н., Сенюк О.
State Institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine /
Державна установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров'я України"

INTRODUCTION. Diphtheria can be successfully controlled by vaccination. A
significant scale down of the immune population is always accompanied by increase in
diphtheria cases. This occurred in the '90s in Ukraine, when due to sharp decrease in
herd immunity there was a dramatic rise in diseases incidences, primarily in adults,
and latter on in children with no antitoxic immunity
The purpose of our investigations, in line with orders of the Ministry of Healthcare of
Ukraine, was to study the immunity level against diphtheria and tetanus in the Lviv
region population.
METHODS. Tests for human antibodies against diphtheria and tetanus toxins in blood
serum were performed by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) by SERION
ELISA classic Diphtherie IgG та SERION ELISA classic Tetanus IgG (Germany) from
2013 to 2016. The population immune status was evaluated according to the following
age groups: 1-14 years, 15-17 years, 18-57 years and 58 and older. Investigation
findings were estimated in IU/ml according to the following criteria:
- Diphtheria - <0.01 IU/ml – no immunity; >0.01-0.1 IU/ml - low immune protection;
>0.1-1.0 IU/ml - satisfactory immune protection; >0.1 - long-lasting
satisfactory immune protection.
- Tetanus - <0.01 IU/ml – unvaccinated; 0.01-01 IU/ml unsatisfactory immune
protection; 0.11-1.0 IU/ml satisfactory immune protection; 1.01-5.0 IU/ml - long-lasting
satisfactory immune protection.
RESULTS. Findings have shown that the population with low immune protection
against diphtheria has increased from 15% in 2014 to 25% in 2016. Thus, the increase
was demonstrated in all age groups. In years 2014 and 2015 children in the age group
of 1-14 years were with the lowest level of immune protection. There were sporadic
cases of persons not vaccinated against tetanus.
CONCLUSION. Low immunity against diphtheria in the Lviv region population can
cause a rise in the incidence rate if gaps in preventive immunization are not closed.

ВСТУП. Захворювання дифтерією, яке залежить від щеплень населення, можна
успішно контролювати. Значне зниження імунного прошарку завжди
супроводжує ріст захворювання дифтерією. Це мало місце в 90-х роках в
Україні, коли на фоні різкого зниження колективного імунітету спостерігався
різкий підйом захворювання, перш за все дорослого населення, а згодом і дітей
які не мали антитоксичного імунітету.
Метою наших досліджень, згідно наказів МОЗ України, було вивчення
напруженості імунітету до дифтерії та правцю у населення Львівської області.
МЕТОДИ. Дослідження по виявленню антитіл людини до дифтерійного та
правцевого токсинів в сироватці крові проводились методом імуноферментного
аналізу (ІФА) за допомогою імуноферментного тесту SERION ELISA classic
Diphtherie IgG та SERION ELISA classic Tetanus IgG (Німеччина) протягом
2013-2016років. Оцінювання імунного статусу населення проводилось за
віковими групами населення: 1-14 років, 15-17 років, 18-57 років, 58 і старші.
Результати досліджень оцінювали в МО/мл за такими критеріями:
- Дифтерія - <0,01МО/мл – відсутній захист; ; 0,01-<0,1 МО/мл мінімальний
захист; 0,1-<1,0 МО/мл надійний захист; > 0,1 МО/мл довготривалий захист.
- Правець - <0,01МО/мл – відсутня вакцинація; ; 0,01-0,1 МО/мл відсутня надійна
вакцинація; 0,11-1,0 МО/мл достатня вакцинація; 1,01-5,0 МО/мл багаторічний
захист
РЕЗУЛЬТАТИ. Результати досліджень показали, що зросла кількість населення
слабо захищеного до дифтерії від 15% у 2014 до 25% у 2016 році. При чому ріст
спостерігався у всіх вікових групах. У 2014 та 2015 роках найбільш незахищені
були діти віком від 1року до 14 року. У поодиноких випадках було виявлено
осіб, у яких відсутня вакцинація до правцю.
ВИСНОВОК. Зниження імунітету до дифтерії у населення Львівської області
може спричинити ріст захворюваності, якщо не ліквідувати дефекти
вакцинопрофілактики.
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# 173 Epidemiological surveillance of poliomyelitis in Ukraine: response to 2015
outbreak / Епідеміологічний нагляд за поліомієлітом в Україні: відповідь на
спалах 2015 р.
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Introduction. Low vaccination coverage against poliomyelitis may contribute to the
emergence and circulation of vaccine-derived polioviruses (cVDPV) that can also
cause paralysis. In the last decade 24 outbreaks caused by cVDPV were registered in
21 countries worldwide. Outbreaks caused by cVDPV may become endemic, distribute
in unvaccinated people and be imported from other countries. In 2015 there was a
cVDPV outbreak in Ukraine. The purpose of this research was to assess the
effectiveness of preventive and anti-epidemic measures taken in response to the
outbreak in Ukraine.
Methods. Epidemiological and virological investigation methods were used in this
paper. Immunoprophylaxis statistical reports as well as weekly acute flaccid paralysis
(AFP) surveillance reports were analyzed.
Results. In response to the outbreak caused by cVDPV from October 2015 to January
2016 3 rounds of supplementary immunization activity
(SIA) were administered and epidemiological surveillance for acute flaccid paralysis
(AFP) was improved. The percentage of vaccinated population during the first round of
SIA for children was 64.4±0.04%, during the second round the percentage scaled up to
71.7±0.03%, and during the third it accounted for 80.7±0.02%. Thus, the SIA target
(95% of vaccinated) was not achieved. Polio vaccination coverage in the course of
routine immunization also continues to be insufficient. In 2015 vaccine (polio-3) was
administered to 63.8% of infants, in 2016 - 60.8%. This is associated with the parental
refusal to vaccinate and issues with vaccine supply.

During epidemiological surveillance of AFP effectiveness indicator was achieved in
2016, which among other things was fostered by technical support of WHO on holding
respective trainings in all regions. The AFP incidences detection rate in 2016
increased by 36.2±3.5% from the previous year and reached 3.16 per 100,00 aged
under 15 years in line with the standard level of countering the outbreak. The
percentage of children in AFP with confirmed polioviruses has originated from vaccines
accounted for 13.2±2.5% in 2016, while in 2015 their percentage was 29.1±3.6%. The
number of virologically tested contact persons in 2016 increased by 3.8 and made up 5
contacts per 1 case of AFP compared with 1.3 cases in 2015. Vaccine-derived
polioviruses were detected in 2.4±0.5% of examined contact persons, in 2015 their
percentage was 16.6±26%.

As part of the virological monitoring of environmental conditions the number of
wastewater samples tested for enteroviruses was increased by 56.4±0.13%. 158
enteroviruses were isolated (2.7 ± 0.2%), including 35 vaccine-derived polioviruses –
22.0±3.3% (type 1 – 11 strains, type 2 – 10 strains, type 3 – 14 strains).
Conclusions. In high-risk conditions of poliomyelitis transmission in order to prevent
outbreaks of this infection such issues are still at hand as further increasing the AFP
detection level, conducting effective monitoring of circulating polioviruses and
achieving the vaccination coverage against poliomyelitis of at least 95% in children.

Вступ. Низьке охоплення щепленнями проти поліомієліту може зумовити появу і
циркуляцію вакцино-споріднених поліовірусів (цВСПВ), здатних також
викликати параліч. Впродовж останніх 10 років у 21 країні світу було
зареєстровано 24 спалахи, викликані цВСПВ. Спалахи, зумовлені цВСПВ
можуть ставати ендемічними, розповсюджуватися серед не щеплених та
імпортуватися з інших країн. У 2015р. в Україні виник спалах, викликаний
цВСПВ. Метою роботи було оцінити ефективність профілактичних і
протиепідемічних заходів, здійснених у відповідь на спалах в Україні.
Методи. У роботі використано епідеміологічний, вірусологічний методи
дослідження. Проаналізовано статистичні звіти з імунопрофілактики, щотижневі
звіти з епіднагляду за ГВП, результати моніторингу за циркуляцією
ентеровірусів.
Результати. У відповідь на спалах, викликаний цВСПВ, з жовтня 2015 р. по
січень 2016 р. було здійснено 3 раунди додаткових заходів імунізації (ДЗІ) та
посилено епідеміологічний нагляд за гострими в’ялими паралічами (ГВП).
Питома вага щеплених під час 1-го раунду ДЗІ дітей становила 64,4±0,04%, під
час 2-го раунду вона збільшилася до 71,7±0,03%, а у 3-му раунді склала
80,7±0,02%. Отже, індикаторний показник для ДЗІ (95% щеплених) досягти не
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# 175 Regarding maintaining the status of Ukraine as polio-free territory / До
питання підтримки Україною статусу вільної від поліомієліту території
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Purpose. To assess the poliomyelitis epidemic situation in Ukraine and determine
ways to maintain the status of a country as free from poliomyelitis.
Materials and methods. Findings of the epidemiological surveillance on acute flaccid
paralyses (AFP)/ poliomyelitis, and statistical reports of the Ministry of Healthcare of
Ukraine “Performance of Annual Immunization Plan” (Form 5) (from 2008 to 2015) were
analyzed.
Findingsanddiscussion.Since2008 therehasbeenadecreaseof immunizationcoverage
in Ukraine, as well as against poliomyelitis. Consequently, in 2012 pursuant to the
conclusions of 7th Meeting of the Independent Monitoring Board of the Global Polio
Eradication Initiative (October 29-31, 2012 London) Ukraine was listed as country at high
risk of wild poliovirus transmission (alongside with the Horn of Africa, Kenya, Libya,
Somalia, Uganda and Yemen). Despite the fact that polio immune prevention conditions
inUkrainewere rated as critical and the fact that this issue has been raised by the scientific
community and up to the government levels, immunization coverage rates still remain
extremely low (2008 - >98%, 2008 – 90.9%, 2009 – 80.6%, 2010 – 57.3%, 2011– 54.3%,
2012–73.7%, 2013–72.0%).Considering the required rate of 95%, the situation became
particularly critical in 2014 (44.7%) and in the following year (as at 01.08.2015 – 17.3%).
This resulted in vaccine-derived poliovirus (VDPV). Three strains of VDPV-2 were
discovered in 2014, and in 2015 two polio outbreaks (2 cases) caused by circulating
VDPV-1were registered.Responding to theoutbreak fromOctober2015 toFebruary2016
three immunization rounds to vaccinate children with oral polio vaccine (2 rounds for age
groups from2months to 6 years; 3rd round - from2months to 10 years)with the respective
coverage rates of 64.4%, 71.7% and 80.7%. This was followed by mop-up immunization
campaign till 17.04.2016. Measures taken enabled some improvement of the
immunization coverage conditions, namely in children under the age of 1 year had 3
vaccinations (inactivated + oral vaccine) the rate was 90.1%. At the same time, these
figures were below 90% in 10 administrative areas. If immunization covers less than 90%
the main goal of prophylactic immunization well not be accomplished, namely the
formation of specific population immunity.
Conclusions. The following conditions are necessary for the preservation and
maintenance in Ukraine of status as a polio-free territory: the routine immunization
coverage should remain at 95%; mop-up immunization should be provided for children till
the age of 10 years that missed scheduled vaccinations; proper epidemiological
surveillance of AFP/ poliomyelitis and other enteroviral infections should be conducted;
virological control of wastewater should be enhanced.

Мета. Оцінити епідемічну ситуацію з поліомієліту в Україні та визначити шляхи
збереження та підтримки статусу вільної від поліомієліту території.
Матеріали та методи. Проаналізовано результати епідеміологічного нагляду за
гострими в’ялими паралічами (ГВП)/поліомієлітом; статистичні звіти МОЗ
України - форма 5 – «Виконання плану профілактичних щеплень за рік» (2008–
2015 рр.).
Результати та обговорення. Починаючи з 2008 р., в Україні почали знижуватися
показники охоплення щепленнями, зокрема й проти поліомієліту. У зв’язку з
цим у 2012 р. за висновками 7-го засідання Незалежної ради по моніторингу
щодо виконання Програми глобальної ерадикації поліомієліту (29 – 31 жовтня
2012 р., Лондон), Україну було віднесено до країн високого ризику циркуляції
«дикого» поліовірусу в разі його завозу (поряд із країнами Африканського рогу,
Кенією, Лівією, Сомалі, Угандою, Єменом) Незважаючи на те, що ситуація з
імунопрофілактики поліомієліту в Україні була оцінена як критична, та той
факт, що це питання неодноразово піднімалося, починаючи від наукової
спільноти до управлінських рівнів, показники охоплення 3 дозами поліомієлітної
вакцини і надалі залишалися вкрай низькими (2007р. - >98%, 2008р. – 90,9%,
2009р. – 80,6%, 2010 р. – 57,3%, 2011 р. – 54,3%, 2012 р. – 73,7%, 2013р. – 72,0
%). При необхідному рівні не менше 95% особливо критичного значення вони
набули в 2014 (44,7%) та наступному роках (на 01.08.2015 р. – 17,3%). Наслідком
стало формування вакциноспоріднених варіантів поліовірусу (ВСПВ). 3 штами
ВСПВ2 виявлено в 2014 р., а в 2015 р. було зареєстровано спалах поліомієліту (2
випадки), викликаний циркулюючим ВСПВ1. У відповідь на спалах протягом
жовтня 2015р. – лютого 2016 р. проведено 3 тури вакцинації дітей оральною
поліомієлітною вакциною (2 тури – вікова група 2 міс. – 6 років; 3-й тур – 2 міс. –
10 років) із рівнями охоплення відповідно 64,4%, 71,7% та 80,7%. Надалі до
17.04.2016 р. тривала підчищаючи імунізація. Проведені заходи дали змогу дещо
покращити стан охоплення щепленнями, а саме частка дітей віком до 1 року, що
отримали 3 щеплення (інактивована + оральна вакцина), склала 90,1%. У той
же час, у 10 адміністративних регіонах ці показники були нижче 90%. При
охопленні щепленнями нижче 90% втрачається основна функція
вакцинопрофілактики – формування колективного захисту.
Висновки. Для збереження Україною статусу території вільної від поліомієліту
необхідним є постійне підтримання 95% рівня рутинної імунізації; провести
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# 176 Issues of measles and rubella eradication in Ukraine / Проблеми
елімінації кору та краснухи в Україні

Kolesnikova I.1, Kysliak I.2, Stepanskyi D.3, Daragan G.3, Rodyna R.2 / Колеснікова
І.П.1, Кисляк І.2, Степанський Д.3, Дараган Г.3, Родина Р.2
1 Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
2 State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry
of Health of Ukraine / Державний заклад «Український центр з контролю та
моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»
3State Institution Dnipropetrovsk medical academy of Ministry of Health of Ukraine /
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони
здоров`я України»

Introduction. According to the European Regional Verification Commission for Measles
and Rubella Elimination, in 2014 endemic transmission of these infections was
interrupted in 32 Member States. However, large numbers of measles and rubella
cases continue to occur each year. In the first half of 2015, approximately 15 000
cases of measles were reported in the Region. In Ukraine, besides sporadic cases of
measles, disease outbreaks have also been reported. The purpose of this study was to
outline issues of achieving measles and rubella elimination in Ukraine.
Methods. Epidemiological method was used in this investigation. State statistical
reports on immunization and measles and rubella incidence rates, and data from the
annual WHO reports were analyzed.
Results. There are still evidence of measles and rubella endemic circulation in Ukraine.
Measles incidence rate after epidemic increase in 2012, during which the intensity
level was 27.95 per 100,000, with the decrease to 0.24 per 100,000 in 2015 remained
unchanged in 2016. Although major measles outbreaks continue to occur throughout
the country both in child care facilities and households. And in 2014 another two
nosocomial measles outbreaks were reported. In 2016 there were 6 measles
outbreaks, of which 3 occurred in secondary schools. In 2016 there was one registered
measles-related death incident. The rubella incidence rate after the peak in 2011,
during which the intensity level was 8.0 per 100,000, scaled down to 0.35 per 100,000
in 2016. Cases of congenital rubella syndrome (CRS) were registered from 2011 to
2014.
However, the progress of achieving elimination raises concerns both due to a massive
anti-vaccination campaign and due to lack of steady funding and vaccine supply
shortage. Preventive vaccination coverage continues to decline every year. Thus, the
share of 12-month-old children vaccinated against measles, mumps and rubella
(MMR) dropped from 83.3% (2010) to 45.5% in 2016. The second dose of MMR at the
age of 6 in 2010 was administered to 81.6% of children recommended for vaccination,
and in 2016 - 30.2%.
The current measles and rubella epidemiological surveillance system in Ukraine has
certain flaws hindering the process of verification. There are no data on
epidemiological investigations of suspected cases of diseases causing rashes and
fever. It is impossible to analyze the age structure and the history of vaccinations
against rubella since there are no respective data in reports submitted from regions,
while on measles this information is collected and summarized on the national level.
There are no data regarding incidence and vaccination rates in high risk populations
(migrants, displaced persons and refugees).
Conclusions. The strategy for measles and rubella elimination program in Ukraine, the
national immunization schedule, and the system of epidemiological surveillance and
registration remain unchanged. Failings of measles and rubella incidence rate
monitoring, sufficient gaps in implementing the immune prevention program, and
measles outbreaks in close community setting hinder the targeted elimination in the
near future.

Вступ. За даними Європейської регіональної комісії з верифікації елімінації кору
і краснухи, у 2014 р. ендемічну передачу цих інфекцій перервано у 32 країнах
Регіону. Проте, велика кількість випадків кору і краснухи все ще виникають
щороку. Лише за першу половину 2015 р. у Регіоні зареєстровано близько 15 тис
випадків кору. В Україні крім спорадичних випадків кору також все ще
реєструються спалахи. Метою дослідження було визначення проблемних питань
процесу досягнення елімінації кору і краснухи в Україні.
Методи. В роботі використано епідеміологічний метод дослідження.
Проаналізовано державну статистичну звітність про імунізацію і захворюваність
на кір та краснуху, дані національних щорічних звітів до ВООЗ.
Результати. В Україні до тепер зберігається ендемічна циркуляція вірусів кору і
краснухи. Захворюваність на кір, після епідпідйому у 2012 р., коли інтенсивний
показник становив 27,95 на 100 тис. нас., знизилася до 0,24 на 100 тис. нас. у
2015 р. і лишилася на цьому ж рівні у 2016 р. Однак, в країні продовжували
виникати великі спалахи кору як в організованих дитячих колективах, так і в
побуті. А у 2014 р. зареєстровано ще і 2 нозокоміальних спалахи кору. У 2016 р.
сталося 6 спалахів кору, з них 3 – у загальноосвітніх школах. У 2016 р.
зареєстровано один летальний випадок кору. Захворюваність на краснуху, після
підйому 2011 р., коли інтенсивний показник склав 8,0 на 100 тис. нас.,
зменшилася до 0,35 на 100 тис. нас. у 2016 р. Випадки синдрому вродженої
краснухи (СВК) реєструвалися у 2011 – 2014 рр.
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# 189 Integrated estimation of the tuberculosis epidemic in Ukraine: modeling,
epidemic view, social and economic dependences / Інтегральне оцінювання
епідемії туберкульозу в Україні: моделювання, образ епідемії, соціально-
економічні залежності

Krisilov A., Averbukh L., Pozdnyakov S.†, Pozdnyakova L., Krisilov V., Chumachenko
V. / Крісілов А., Авербух Л., Поздняков С.В.†, Позднякова Л., Крісілов В.,
Чумаченко В.
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ім.І.І.Мечнікова МОЗ України
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Introduction. Tuberculosis is the disease that inflicts the biggest social and economic
burden. At the same time it has a reverse effect: namely TB distribution effects the
workforce, the general mortality rate and the quality of life. In the recent years the
situation in Ukraine has become more dramatic, which contributes to the relevance of
this investigation. The purpose of this work is to develop comprehensive overview of
the tuberculosis epidemic on both national and some regional levels, the epidemic
dynamic intensity and its relationships with medical supply, social and economical
status of the territories. Such comprehensive overview is extremely relevant for
creating an appropriate attitude to the epidemic of the general public, the medical
community as well as structures responsible for decision-making to improve the anti-
epidemic strategy. Local figures of the disease prevalence used at present do not meet
the said requirements in the appropriate manner, hence there is an urgent need for
developing an integrated estimation of the epidemic process.
Methods. To provide an integrated estimation of the epidemic a target oriented
geometrical (vector) model was applied intended specifically to provide an outlook on
complex objects. The input data included official statistical materials for the last 15
years such as public and special medical statistics.
Results. Comprehensive estimates of the TB epidemic in different administrative units
of Ukraine (regions, cities, districts of Odesa region) were made as comparative
analysis of the epidemic time course and geographic pattern was conducted, including
of the social, economic and environmental status of mentioned territories. Based upon
this, a specialized Atlas was prepared and issued called "Tuberculosis, TB and HIV co-
infection, social and economic situation of the territories and organization framework
and medical supply of the population in Ukraine and in Odesa region from 1998 to
2012. (Mapping, integrated estimation, modeling and analysis)". Osvita Ukrainy
Publishing House, Odessa 2014, 118 p. The publication details complex geographical
and time pattern of tuberculosis distribution in Ukraine broken down by regions for a
number of years and relationship with the social and economic and (for Odessa region)
medical supply conditions.
Conclusions. The methods applied in this investigation and the obtained results
provide a more comprehensive and accurate information on the TB epidemic in
Ukraine, enable to compare and rank territories as to the epidemic intensity and based
on that to provide a more appropriate strategy and tactics for countering tuberculosis
that continues to be a serious threat to the National public health safety with a distinct
social impact.

Вступ. Одним з найбільш тяжких соціально-обумовлених інфекційних
захворювань є туберкульоз. Поряд з цим має місце і зворотний вплив:
поширення ТБ впливає на працевтрати, загальну смертність, якість життя. Для
України в останні роки ця ситуація виявляється все більш гострою,що й
обумовлює актуальність даного дослідження. Метою даної роботи є побудова
узагальненої картини епідемії туберкульозу для країни в цілому та її окремих
територій, динаміки напруженості епідемії, її зв'язки з медично-ресурсним і
соціально-економічним станом як країни в цілому так і окремих територій. Така
цілісна картина вкрай необхідна для вироблення адекватного ставлення до
епідемії з боку населення, медичної громадськості та структур, які приймають
рішення, для вдосконалення стратегії боротьби з епідемією. Використовувані
нині локальні показники поширеності захворювання не задовольняють в
належній мірі зазначеним вимогам, тому і є гостро необхідним вироблення
інтегральної оцінки епідемічного процесу.
Методи. Для отримання інтегральної оцінки епідемії була застосована
цілеоріентована геометрична (векторна) модель, яка спеціально призначена
для опису складних об'єктів. В якості вихідних даних використовувалися
офіційні статистичні матеріали за останні 15 років - дані державної та
спеціальної медичної статистики.
Результати. Отримано узагальнені оцінки епідемії ТБ для різних
адміністративно-територіальних об'єктів України (області, міста, райони
Одеської обл.), виконано порівняльний аналіз її (епідемії) просторово-часової
динаміки, соціально-економічного і соціально-екологічного стану зазначених
територій. На цій базі був підготовлений і виданий спеціалізований Атлас
«Туберкульоз, ко-інфекція ТБ / ВІЛ, соціально-економічний стан територій та
організаційно-медичне забезпечення населення в Україні і в Одеській області у
1998 - 2012 рр. (Картографування, інтегральне оцінювання, моделювання,
аналіз) ». Освіта України, Одеса 2014. 118 с. У виданні наведено цілісну
просторово-часову картину поширеності туберкульозу на території України в
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# 190 Clinical and epidemiological features of drug-resistant lung tuberculosis in
Ukraine / Клініко-епідеміологічні особливості хіміорезистентного
туберкульозу легень в Україні

Mazhak K., Tkach O., Platonova I. / Мажак К.Д., Ткач О., Платонова І.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of
Health of Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут
епідеміології та гігієни МОЗ України"

A steadily increasing percentage of multi-drug-resistant tuberculosis and extensively
drug-resistant tuberculosis not only in recurrent but also in first cases of bacterial lung
tuberculosis highlights the need for further studies of tuberculosis pathomorphism and
features of the immunometabolism course, and for improvement of epidemiological
surveillance of this infection.
Comprehensive real-time observation of epidemic and infectious processes that
include analysis of the case rate, the mortality rate (from 2011 to 2015), specific clinical
signs, and social factors effecting the course, treatment efficacy and disease
distribution.
Based on the conducted integrated estimation of the epidemiological status of drug-
resistant tuberculosis and rankings of Ukrainian territories (of the southern, northern,
western, eastern and central regions) according to the epidemiological hazard level
discrepancies in registered case levels between Ukrainian administrative units were
found. These were attributed to range of reasons such as discrepancies in social and
economic factors, health care and diagnostics, medical and demographic status,
migration intensity, and HIV infection prevalence. The highest incidence rate during the
period form 2011 to 2015 with high growth rates of drug-resistant tuberculosis was
observed in the northern, southern and central regions allowing to optimize the
tuberculosis epidemiological surveillance in each region individually.
It has been established that immunodepressive conditions, if T lymphocyte pool drops
by more than 30.0% of their proliferative activity; the phagocytic deficiency is
associated with a 30-50.0% decrease in liposomal protein levels of granulocytes,
specific T-lymphocyte-mediated tuberculin-type allergy; there is a high level of
endogenous intoxication, hyperactive mobilization of body defenses in the acute
phase, and increasing activation of pro-oxidant processes is one of the major factors
that determine the clinical symptoms of destructive drug-resistant lung tuberculosis,
specific features of the disease course and the treatment outcome. This fact provides
the rationale for conducting further studies to improve the individual approach to
combining both specific and pathogenetic treatment of these type of patients in the
intensive therapy phase. The level of correlation between interdependent clinical and
laboratory findings in patients with drug-resistant lung tuberculosis with successful and
failed treatment outcome; based on the created regression models an algorithm for
improving effectiveness of inpatient treatment.

Стійке зростання питомої ваги мультирезистентного туберкульозу та
туберкульозу з розширеною резистентністю збудника не лише серед повторних,
а й нових випадків бактеріального туберкульозу легень обумовлює необхідність
подальшого вивчення патоморфозу туберкульозу, особливостей перебігу імуно-
метаболічних процесів та удосконалення епідеміологічного нагляду за цією
інфекцією.
Проведено комплексне динамічне спостереження за епідемічним та
інфекційним процесами, що включають аналіз захворюваності, смертності (за
2011-2015 рр.), особливостей клінічних проявів, соціологічних факторів, що
впливають на перебіг, ефективність лікування, поширення захворюваності.
На основі проведеного інтегрального оцінювання епідеміологічної ситуації з
хіміорезистентного туберкульозу та стратифікації територій регіонів України
(південний, північний, західний, східний, центральний) за рівнем епіднебезпеки
виявлено територіальні відмінності в показниках реєстрованої захворюваності
між адміністративно-територіальними утвореннями України, обумовлені
комплексом причин, зокрема, відмінностями в соціально-економічних факторах,
якістю медичної допомоги і рівнем діагностики, медико-демографічном статусом
та інтенсивністю міграційних процесів, поширенням ВІЛ-інфекції. Найбільш
високі рівні захворюваності за період 2011-2015 рр. з високими темпами
приросту хіміорезистентного туберкульозу спостерігаються у північному,
південному та центральному регіонах, що дає можливість оптимізувати
епідеміологічний нагляд за туберкульозом в кожному регіоні зокрема.
Встановлено, що імунодепресивні стани із зменшенням більше, ніж на 30,0 % Т-
лімфоцитарного пулу, їх проліферативної активності, фагоцитарна
недостатність обумовлена зниженням на 30-50,0 % вмісту лізосомальних білків
гранулоцитів, туберкулінова анергія специфічних Т-лімфоцитів; високий рівень
ендогенної інтоксикації; надмірно виражена гострофазова мобілізація захисних
сил організму, інтенсифікація прооксидантних процесів є одним із пріоритетних
факторів, що визначають клінічну симптоматику деструктивних
хіміорезистентних форм туберкульозу легень, особливості його перебігу та
результативність лікування. Даний факт обґрунтовує доцільних проведення
подальших наукових досліджень для удосконалення індивідуального підходу
щодо поєднання специфічного та патогенетичного лікування даної категорії
хворих в інтенсивній фазі терапії. Визначено ступінь пов'язаності
взаємозалежних клініко-лабораторних показників у хворих на
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Introduction. Molecular genetic monitoring of hepatitis C virus (HCV) in the investigated
territory is an important part of the epidemiological surveillance of this infection.
Methods. During the period from 2007 to 2016 395 persons with confirmed blood HCV
antibodies (anti-HCV) using RT-PCR were tested in the virological laboratory of the
State Institution "Rivne Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of
Ukraine" on iQ5 Multicolor Real-Time PCR Detection System (Bio Rad) with
«AmpliSens HCV-Fl» test system. HCV RNA genotyping assay was performed in the
«Tertsyk» amplification system using the «AmpliSens HCV-genotype-Eph» test
system.
Results. For the past 20 years among population of Rivne region the HCV genotype
structure has undergone certain modifications i.e. the percentage of 1b subtype scaled
down from 85±8.19% to 51.43±5.97% (t>2; Р>95.5) and the percentage of 3a subtype
increased from 10.0±6.88% to 31.43±5.55% (t>2; Р>95.5).
Among 96 first-time blood donors with confirmed anti-HCV RNA HCV was detected

only in 77 (80.21±3.07%). Their further examination showed that 1b subtype was
detected in 36 (51.43± 5.97%), 3а subtype in 22 (31.43±5.55%), 2 genotype in three
(4.29±2.42%), undetermined in 9 (12.85±3.99%) among 70 persons.
In medical professionals the percentage of 1b HCV subtype was sufficiently higher
than in other patients with prevailing number of injection drug users such as
78.85±5.66% and 47.06±6.05% respectively (t>2; Р>95.5), and the percentage of 3а
HCV subtype in that group was 4.4 times lower: 7.69±3.69% and 26.47±5.35%
respectively (t>2; Р>95.5). Also among 19 HIV-positive patients 1b subtype was
detected in 5 persons (26.32±10.38%), 3а subtype in 5 (26.32±10.38%), 2 genotype in
2 persons (10.52±7.23%), 1а subtype in one (5.26±5.26%), in other 6 patients
(31.58±10.96%) HCV genotype was undetermined.
Conclusions.
1. It was demonstrated that HCV genotypic diversity in the investigated territory covers
four subtypes (1а, 1b, 2, 3а) with 1b and 3a subtypes prevailing in the general
population, the percentage of undetermined genotypes accounted for 12.85±3.99%.
2. The difference in proportions of individual HC virus subtypes in different populations
was demonstrated i.e. in medical professionals 1b subtype significantly dominated
over 3a subtype, 26.47±5.35% of injection drug users had 3a subtype, and
31.43±5.55% of first-time blood donors had 3a subtype.
3. The time pattern of the HCV genotype structure in the territory of Rivne region for
the last 20 years was marked by a decrease in 1b subtype percentage (from 85±8.19%
to 51.43±5.97% (t>2; Р>95.5) and an increase in За subtype percentage (from
10.0±6.88% to 31.43±5.55% (t>2; Р>95,5).

Вступ. Молекулярно-генетичний моніторинг вірусу гепатиту С (ВГС) на
досліджуваній території - важлива частина епідеміологічного нагляду за цією
інфекцією.
Методи. За 2007-2016 роки обстеження 395 осіб, у яких в крові виявляли
антитіла до ВГС (анти-ВГС), методом ЗТ-ПЛР проведено у вірусологічній
лабораторії ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» на
ампліфікаторі iQ5 Bio Rad. за допомогою тест-систем «Ампл Сенс HCV-Fl» з
гібридизаційно-флуоресцентною детекцією в режимі «реального часу».
Генотипування РНК ВГС виконано на ампліфікаторі «Терцик» за допомогою
тест-систем «Ампл Сенс HCV-генотип-EPh».
Результати. За останні 20 років серед населення Рівненської області
структура генотипів ВГС зазнала певних змін - зменшилася питома вага субтипу
1b з 85 ± 8,19% до 51,43± 5,97% (t>2, Р>95,5) і збільшилася питома вага субтипу
3а з 10,0 ± 6,88% до 31,43 ± 5,55 % (t>2, Р>95,5).
Серед 96 первинних донорів крові, у яких в крові виявляли анти-ВГС, лише у

77 (80,21 ± 3,07%) була виявлена РНК ВГС. Подальше їх обстеження
показало, що субтип 1b був виявлений у 36 (51,43± 5,97%), субтип 3а - у 22
(31,43 ± 5,55%), генотип 2 -у трьох (4,29 ± 2,42%), не вдалося типувати генотип
у 9 (12,85± 3,99%) серед 70 осіб.
У медичних працівників питома вага субтипу 1b ВГС була достовірно вища, ніж
у інших пацієнтів, де переважали особи, які вживали наркотичні препарати
внутрішньовенно: 78,85 ± 5,66% і 47,06 ± 6,05% відповідно ((t>2, Р>95,5), а
питома вага субтипу 3а ВГС серед них була в 4,4 рази нижче:7,69 ± 3,69% і 26,47
± 5,35% відповідно (t>2, Р>95,5). Також у 19 ВІЛ-інфікованих пацієнтів субтип 1b
був виявлений у 5 осіб (26,32 ± 10,38%), субтип 3а - у 5 (26,32 ± 10,38% ),
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# 197 Hepatitis C prevalence among population of Rivne region / Поширеність
гепатиту C серед населення Рівненської області

Khoronzhevska I.1, Sergeeva T.2, Martynyuk H.3, Moroz V., Stepanyuk L.,Vakulich O.,
Romanchuk O., Herasymchuk Y., Vorobei O. / Хоронжевська І.С.1, Сергеєва Т.2,
Мартинюк Г.3, Мороз В., Cтепанюк Л., Вакуліч О., Романчук О., Герасимчук Ю.,
Воробей О.
1 State Institution Rivne Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of
Ukraine / Державна установа "Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ
України"
2 State Institution L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases
of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine / ДУ "Інститут епідеміології
та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України
3 Rivne Central City Hospital / Рівненська центральна міська лікарня

Introduction. Studying the hepatitis C prevalence is an important part of
epidemiological surveillance of this infection on the regional level.
Methods. The incidence rates of acute and chronic hepatitis C (AHC, CHC) were
analyzed based on studying statistical reports on patients with AHC (for the period
from 2003 to 2015) and CHC (for the period from 2010 to 2015) of the region.
Serological tests were performed in the virological laboratory of the State Institution
"Rivne Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine" (n = 7147) by
solid-phase enzyme immunoassay (SUNRISE immunoenzyme Photometer
manufactured by TECAN, PST-60HL-4 Plate Shaker-Thermostat manufactured by
BIOSAN, PW40 Microplate Washer manufactured by Bio Rad) using «EIA-anti-HCV»,
«Recombi Best anti-HCV», «Dia Prof Med anti-HCV» test systems (Research and
Production Company «Dia-Prof-Med», Ukraine).
Results. From 2003 to 2015 AHC incidence rates were low and ranged from 1.2
0/0000 to 0.61 0/0000. The incidence rate of first-time CHC (8.17 0/0000 ), the official
registration of which in Ukraine started in 2010, in this year the CHC incidence rate
was 8.5 times higher. Henceforth this proportion has increased. With regards to
etiology, CHC significantly prevailed in patients with chronic hepatitis with a 5-fold
increase of the CHC percentage over the percentage of chronic hepatitis B. In the age
structure of patients with AHC the age group of 20-29 years prevailed and there were
no cases of this infection registered in children under 14 years. At the same time, in
the recent years the percentage of patients infected by intravenous administration of
psychoactive drugs almost halved, while the percentage of patients with sexual
transmission and hospital-acquired infection with this virus increases, in 4.5% patients
with acute HC infection was associated with tattooing and piercing and in 24.0-40.8%
patients infected in different years the origin of infection was unknown. It was noted
that in recent years the rate of detecting hepatitis C virus antibodies in the population
of the region in creased. The major increase affected the senior age groups
(0.47±0.33% in persons aged 15-19 years and 3.77±1.85% in persons aged 40-49
years).The percentage of seropositive persons in different populations made up as
follows: 3.89±0.4% in medical professionals, 18.18±6.82% in hematology patients,
52.15±3.66 in drug rehabilitation patients and made up 1.8-20-fold increase over the
same rate in the control group (2.07±0.42%). A sufficient rate of RNA detection in
seropositive persons was demonstrated with the following wide range: 54.74±5.11% in
medical professionals, 54.51±3.05% in persons examined prior to hospital admission,
84.73±2.52% in hepatology patients.
Conclusions. Studying the features of the hepatitis C epidemiological process on the
regional level provides strategic information for countermeasures to eliminate viral
hepatitis as a public health threat to 2030.

Вступ. Вивчення поширеності гепатиту С є важливим етапом епідеміологічного
нагляду за цією інфекцією на регіональному рівні.
Методи. Аналізували захворюваність гострим та хронічним гепатитом С (ГГС,
ХГС) шляхом вивчення статистичних форм обліку хворих ГГС (за 2003-2015
роки) та ХГС (за 2010-2015 роки) регіону. Серологічні дослідження проводили
у вірусологічній лабораторії ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр
МОЗ України» (n = 7147) методом твердофазного імуноферментного аналізу
(фотометр імуноферментний SUNRISE фірми TECAN, термошейкер PST-60HL-4
фірми BIOSAN, апарат для відмивання планшет PW40 фірми Bio Rad) з
використанням тест-систем «ІФА-анти-HCV», «Рекомбі Бест анти-ВГС» «Діа
Проф Мед анти-HCV» (НВК «Діа-Проф-Мед», Україна).
Результати. З 2003 р. по 2015 р. показники захворюваності ГГС були низькими
і коливалися від 1,2 0/0000 до 0,61 0/0000. Захворюваність на вперше
виявлений ХГС (8,17 0/0000 ), офіційна реєстрація якого в Україні була
розпочата в 2010 р., в цей рік в 8,5 разів перевищувала захворюваність ГГС. В
подальшому це співвідношення зросло. В етіологічній структурі хворих на
хронічні гепатити мало місце значне переважання питомої ваги ХГС, частка
якого більше як в 5 раз перевищувала питому вагу хронічного гепатиту В. У
віковій структурі хворих ГГС переважали особи 20-29 років і не було
зареєстровано випадків цієї інфекції серед дітей до 14 років. Разом з тим в
останні роки майже вдвічі скоротилася частка хворих в результаті
внутрішньовенного введення психоактивних препаратів, в той же час зросла
питома вага хворих, у яких мали місце статевий шлях зараження і
внутрілікарняне інфікування цим вірусом, у 4,5% хворих на гострий ГС

ABSTRACT INDEX: COMMUNICABLE DISEASE CONTROL / КОНТРОЛЬ
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

# 201 Pilot study of condom use, beliefs and assertiveness among Ukrainian
MSM per via Internet survey

Postnov O.1, Kasianczuk M.2, Neduzhko O.3 / Постнов О.В., Касянчук М.2, Недужко
О.3
1 State Institution I.I. Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the
Ministry of Health of Ukraine / ДУ "Український науково-дослідний протичумний
інститут ім.І.І.Мечнікова МОЗ України
2 Interregional Center for LGBT-studies "Donbas-SotsProekt" / Міжрегіональний
центр ЛГБТ-досліджень "Донбас-СоцПроект"
3 Ukrainian Institute on Public Health Policy / Український інститут досліджень
політики щодо громадського здоров’я

Background
HIV epidemic stay most important problem for Ukrainian Public Health system. Men
who have sex with men (MSM) is one of the HIV epidemic drivers in Ukraine (Abdul-
Quader et al, 2012), but studies of sexual behavior psychology among MSM in Ukraine
are very limited. In particular, interaction between beliefs, assertiveness and sexual
behavior was not studied in the EECA countries. Deep understanding of this
interaction will help to create more efficacy interventions targeted to HIV prevention
among MSM.
Objectives of the pilot study were: 1) to evaluate the possibility of carrying out a survey
per via the Internet, 2) to conduct exploratory analysis of the association between
beliefs, assertiveness and condom use during anal sex among Ukrainian MSM.
Methods
We conducted survey among Ukrainian MSM per via Internet using specially created
questionnaire. Assertiveness was measured by Rathus Assertiveness Schedule
(RAS). Recruiting of the participants was carried out through ads at the LGBT-friendly
NGOs.
Protocol and study tools was reviewed and approved by IRB of the Ukrainian Institute
on Public Health Policy.
Results
Survey was conducted from 11 March to 21 April 2015. 125 men aged from 17 to 50
(mean 30.3 yrs, SD 7.6) participated in the survey, among them 114 (91.2%) gays and
11 (8.8%) bisexual men. 8 participants (6.4%) lived in villages and small towns (pop
<100,000), 12 (9.6%) in middle towns (pop from 100,000 to 500,000) and other – in the
big cities (pop>500,000).
113 (90,4%) participants have had sexual contacts with male partner(s) during last six
months, 92/113 (81.4%) had steady male partner(s) (SMP) last six months. More than
half (59/113) had sex with nonsteady (occasional) male partner(s) (NSMP) last six
months, among them 57 (96.6%) had oral and 55 (93.2%) anal sex with NSMP.
43/92 (46.7%) participants believe that they have to use condoms every anal sex with
SMP, and 57/59 (96.6%) – with NSMP.
Belief in the need to use condoms during every sexual contact is strongly associated
with the use of a condom with SMP (OR 6.080 CI95%2.353, 15.712), but not with
NSMP.
Average score in the RAS (n=69) was 14.49 (SD 23.67). High level of the
assertiveness measured by RAS was associated with condom use during anal sex
with SMP (OR 1.030, CI95% 1.002, 1.058), but not for anal sex with NSMP.
Controlling for assertiveness in the logistic regression (R2Nagelkerke =0.373)
increased odds of condom use among participants, who believe in the need to use a
condom during every sexual intercourse with SMP (AOR 9.056, CI95% 2.303, 35.615).
Limitations
Small sample size does not allow to get the consistent results, but conducted
exploratory analysis indicates the need for further study of the relationships between
beliefs, assertiveness and sexual behavior among MSM on adequate samples.
Conclusions
1. It is possible to conduct surveys among MSM in Ukraine via the Internet.
2. Online surveys allow to recruit participants from small towns and villages in the
study.
3. Association between beliefs, assertiveness and the use of condoms during anal sex
with steady male partner was found. Further studies on larger samples are needed.
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# 29 Epidemiological situation regarding parasitic diseases in Ukraine /
Епідемічна ситуація з паразитарних хвороб населення в Україні

Nikolaienko S., Sagach O., Rodyna R. / Ніколаєнко С.М., Сагач О., Родина Р.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry
of Health of Ukraine / Державний заклад «Український центр з контролю та
моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

Introduction. According to official statistics, parasitic disease incidence rate in Ukraine
is 40% of all infectious diseases, except for influenza and ARVIs. In recent years,
approximately 200,000 new cases of parasitic diseases are being registered every
year.
Methods. State statistical reports for the period from 2006 to 2015 were analyzed to
investigate the epidemiological situation regarding parasitic diseases using
epidemiological and statistical investigation methods.
Results. During the monitoring period of outbreaks of diseases of parasitic etiology
there were no registered cases on the territory of Ukraine. Epidemic process takes the
form of sporadic and group diseases.
In Ukraine, 31 nosological units of parasitic diseases were registered: 22 helminthiases
and 9 protozoan infections. In percentage terms, helminthiases account for 86% and
protozoan infections for 14% of all parasitic diseases. Pinworms, roundworms and
whipworms are the most common found invasive helminths. With regards to aetiology,
the most common protozoan pathogens were giardia, blastocyst and toxoplasma.
Children appeared to be the most affected, their helminth invasion degree was 16
times higher than in adults.
General incidence rate of parasitic diseases reduced by 2.3 times (645.03 per 100,000
in 2006 and 275.92 per 100,000 in 2015).
The biohelminth incidence rate in humans remains mostly constant. The incidence rate
of severe tissue infection caused by zoonotic helminths is increasing. During the
analyzed period, 1302 cases of echinococcosis, as well as 5386 cases of
opisthorchosis, 2676 cases of toxocariasis and 1599 cases of dirofilariasis were
registered. Among the common intestinal protozoan infections associated with
diarrhoeal disease (giardiasis, amoebiasis) an increasing role of potentially pathogenic
aetiological agents and pathogens (which were previously quite rarely detected) is
observed, primarily associated with opportunistic parasites. From 2006 to 2015, 932
cases of cryptosporidiosis, 230 cases of pneumocystosis, and 17829 cases of
blastocystosis were registered.
Due to increased migration, the range of identified parasitic pathogens is constantly
expanding. There is a health risk of imported malaria and other tropical diseases. In
the last 10 years 547 cases of malaria, 32 cases of leishmaniasis, 233 cases of
amebiasis, and 6 cases of filariasis were imported to Ukraine.
Monitoring environment objects suggests the risk of being infected by parasitic
pathogens: contamination rates of samples of water objects, waste water, soil, fruit and
vegetables with helminth eggs are 1.4%, 2.8%, 1.8% and 2.6%, respectively.
Conclusions. In Ukraine, parasitic diseases remain one of the wide spread groups of
infectious diseases, 80% of patients are children. Of 31 nosologic units of parasitic
infections the most common are enterobiasis, ascariasis and girardiasis. The incidence
rate of echinococcosis, toxocariasis and opisthorchosis is increasing. Potentially
pathogenic agents and agents of imported tropical diseases tend to be the most
frequently detected parasite species.

Вступ. За даними офіційної статистики випадки захворювань паразитарними
хворобами серед населення України в загальній структурі інфекційних
захворювань, без грипу та ГРВІ, складають майже 40 %. В останні роки щорічно
реєструється до 200 тисяч нових випадків паразитозів.
Методи. Для вивчення епідемічної ситуації з паразитарних хвороб
проаналізована державна статистична звітність за 2006-2015рр. з
використанням епідеміологічного та статистичного методів дослідження.
Результати. За період спостереження спалахів хвороб паразитарної етіології на
території України не реєструвалося. Епідемічний процес проявлявся у вигляді
спорадичних та групових захворювань.
В Україні було зареєстровано 31 нозологія паразитарних хвороб: 22 види
гельмінтозів та 9 протозоозів. Гельмінтози в структурі паразитарних хвороб
складають 86%, протозоози – 14%. У інвазованих гельмінтами найчастіше
виявляли гострики, аскариди, волосоголовці. В етіологічніїй структурі збудників
протозоозів домінуючими формами паразитів були лямблії, бластоцисти,
токсоплазми.
Найбільш ураженою групою виявилися діти, інвазованість яких перевищувала
інвазованість дорослих в 16 разів.
Загальна захворюваність населення на паразитози знизилася в 2,3 рази (2006
р. – 645,03 на 100 тис. нас.; 2015 р. – 275,92).
Майже незмінною залишається інвазованість людей біогельмінтами. Зростає
кількість випадків тяжких тканинних зоогельмінтозів. За проаналізований
період всього зареєстровано 1302 випадків ехінококозу, 5386 – опісторхозу,
2676 – токсокарозу, 1599 – дирофіляріозу. Серед традиційних кишкових
протозоозів, що супроводжуються діарейним синдромом (лямбліоз, амебіаз)
спостерігається зростання ролі умовно-патогенних збудників та патогенів, які до
цього виявлялися досить рідко, в першу чергу, опортуністичних паразитозів. За

ABSTRACT INDEX: EPIDEMIOLOGY OF HUMAN DISEASES/
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ АНТРОПОНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ

# 43 Analysis of the imported malaria cases in Lviv region / Аналіз завезених
випадків малярії у Львівській області

Ivanchenko N., Vorozhbyt O. / Іванченко Н.О., Ворожбит О.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University / Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького

Introduction. Each year from 300 to 500 million people in the world get sick with
malaria and the number of deaths exceeds 1 million. The tropical malaria (TM) is the
most severe form of the disease, because since its early days it can take a life-
threatening course and require the most rapid diagnosis and treatment. Just TM
causes 50% of malaria incidence and 98% of all fatal cases of malaria disease in the
world. According to the WHO (World Health Organization), each year from 1 to 2
million people die from malaria in the world (mainly in Africa and South-East Asia), and
even in Europe the mortality amounts to 0.49-0.37%. In some endemic regions of the
world, resistance to antimalarial drugs is registered in malaria parasites, mainly
Plasmodium falciparum. The expansion of international contacts, tourism and
participation of Ukrainian troops in UN peacekeeping missions contributes to both the
TM importation into Ukraine and the increase of TM incidence among people while
visiting the endemic areas.
Methods. During the research both the medical cards of inpatients with the malaria
diagnosis who received treatment at the Lviv Regional Infectious Diseases Clinical
Hospital as well as the State statistical records were processed.
Results. The results of the analysis showed that over the period from 1995 to 2016
cases of malaria in Lviv region were registered almost annually. Overall, over this
period 30 cases of malaria have been recorded with TM identification in 11 cases, 2 of
which were fatal. In 1997 and 1999, cases of TM were diagnosed in children who
arrived from Tajikistan and Azerbaijan. As for geographical spread of TM cases in
adults, they were imported from Congo, Lebanon, Yemen, Tunisia, Guinea, Uganda,
Liberia, and Ghana. 99% of cases were registered in men.
In 90s, with the aim to treat TM cases the following medications were mainly used:
quinine hydrochloride and sulfadoxine with pirymetamine (fansidar). In subsequent
years, medical care was given by means of artemeter prepared from the herb of
Chinese origin ‒ sweet wormwood (Artemisia annua). The combined medication of
artemeter + lumefantrine (сoartem) was also used but resistance to this drug was
observed in some patients with TM, treated by us in 2016. Good therapeutic effect was
registered while treating by mefloquine (lariam) drug, which is one of the most effective
antimalarial drugs of the new generation, registered in Ukraine.
Conclusions. All imported cases of malaria in Lviv region have occurred in people who
did not receive chemoprophylaxis. Despite the growing incidence of malaria in Ukraine,
hitherto effective anti-malarial drugs for prevention and treatment of the disease have
not registered; this fact reduces the possibility of effective causal treatment.

Вступ. У світі щорічно хворіють на малярію від 300 до 500 млн осіб, а кількість
летальних випадків перевищує 1 млн. Найтяжчою формою хвороби є тропічна
малярія (ТМ), оскільки вона вже з перших днів може набувати небезпечного для
життя перебігу і потребувати максимально швидкої діагностики та лікування.
Саме ТМ зумовлює 50 % захворюваності на малярію у світі і 98 % усіх летальних
завершень від неї. За даними ВООЗ, щороку від малярії у світі (переважно
Африка та Південно-Східна Азія) гинуть від 1 до 2 млн людей, та навіть у
країнах Європи летальність становить 0,49–0,37 %. У деяких ендемічних
регіонах світу у малярійних паразитів, переважно Plasmodium falciparum,
реєструється резистентність до протималярійних препаратів. Розширення
міжнародних контактів, туризм, участь українських військовослужбовців у
миротворчих місіях ООН сприяють як завезенню в Україну ТМ, так і зростанню
захворюваності на ТМ серед громадян під час перебування в ендемічних зонах.
Методи. Опрацьовано медичні карти стаціонарних хворих із діагнозом
«Малярія» пацієнтів, що отримали лікування у Львівській обласній інфекційній
клінічній лікарні», державну статистичну звітність.
Результати. За результатами проведеного аналізу встановлено, що з 1995 по
2016 рік у Львівській області майже щорічно відмічались випадки захворювання
на малярію. Загалом з 1995 по 2016 рік зареєстровано 30 випадків малярії, з них
у 11 виявлено ТМ, із яких 2 летальні. У 1997 та 1999 роках випадки ТМ були у
дітей, що прибули з Таджикістану та Азербайджану. За географічним
поширенням випадки ТМ у дорослих завезені з Конго, Лівану, Ємену, Тунісу,
Гвінеї, Уганди, Ліберії, Гани. 99% випадків зареєстровано серед чоловіків.
Для лікування випадків ТМ в 90-х роках, переважно використовували
препарати: хініну гідрохлорид, сульфадоксин з пiриметамiном (фансідар). У
наступні роки медична допомога надавалась препаратом китайського полину
(Artemisia annua) — артеметр. Також використовувався комбінований препарат
артеметер+люмефантрин (коартем), проте у частини пацієнтів з ТМ, що
лікувалися нами у 2016 році, відмічалась резистентність до даного препарату.
Хороший терапевтичний ефект був при лікуванні препаратом мефлохін (ларіам),
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# 71 Influenza and acute respiratory viral disease incidence analysis (Ukraine,
epidemic season 2015 - 2016) / Аналіз захворюваності на грип та ГРВІ
(Україна, епідемічний сезон 2015-2016 р.р.)

Artemchuk O., Dykhanovska T. / Артемчук О.О., Дихановська Т.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry
of Health of Ukraine / Державний заклад «Український центр з контролю та
моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

4.6 mln cases of influenza and acute respiratory viral disease were registered in
Ukraine from the beginning of epidemic season 2015 - 2016, about 61.6% of them
were children aged 17 and younger; and a total amount of people who got ill amounted
to 12.2% of Ukrainian population. Disease incidence during epidemic season
2015-2016 was 18.6% higher than during the similar period of the last epidemic
season.
4.6% of ill people were hospitalised with provisional diagnosis "influenza" and "acute
respiratory viral infection", among them 65.4% were children aged 17 and younger.
A total number of registered fatal influenza cases that were laboratory confirmed was
391, among them were 5 children aged 17 years and younger and 2 pregnant women.
Virological testing of samples taken from dead patients with suspected influenza using
PCR identified influenza virus type A, subtype А(Н1)pdm09 in 81.6% cases .
Registered excess mortality from influenza complications is 6.8 times higher compared
to pre-existing. 63.2% people from at-risk groups suffered of influenza complications of
which 30.1% - people with cardiovascular disorders, 22.5% - with obesity, 5,8% - with
diabetes.
Male prevailed over women in gender composition of dead patients (55.6%).
3 fatal cases were reported among 924 healthcare workers who had respiratory
infections, this can be directly related to their professional duties.
Fatal cases analysis showed that all dead people were not vaccinated against
influenza.
0.33% of overall population got vaccination against influenza, among them 21.0% were
children aged 17 and younger. 22.8% of people from at-risk groups were vaccinated.
In order to minimize complications and possible fatal cases, vaccination against
influenza of people from at-risk groups (pregnant women, patients with chronic lung
diseases, cardiovascular diseases, metabolic disorders, including diabetes mellitus)
was performed only in 22.8% cases of those planned. Influenza vaccination coverage
of healthcare workers from at-risk groups is inadequate, only one third of planned were
vaccinated (37.6%). Small amount of performed vaccinations does not provide
formation of community immunity in population of Ukraine.
The strategy of vaccination against influenza is directed at increasing vaccination
coverage of all risk groups.
Currently there is a sporadic activity of epidemic process in Ukraine. Epidemic process
intensity is low.

З початку епідемічного сезону 2015-2016 в Україні зареєстровано 4,8 млн.
випадків захворювань на грип та ГРВІ, із них близько 61,6 % становлять діти
віком до 17 років, всього перехворіло 12,2 % населення України. Захворюваність
в епідемічний сезон 2015 – 2016 років на 18,6 % більше рівня аналогічного
періоду минулого епідемічного сезону.
З попередніми діагнозами «Грип» та «Гостра респіраторна вірусна інфекція»
госпіталізовано 4,3 % від захворілих, із них 65,4 % діти віком до 17 років.
Зареєстровано 391 лабораторно підтверджений летальний випадок від грипу, з
них 5 дітей віком до 17 та 2 вагітних.
При вірусологічних дослідженнях зразків матеріалів від померлих із підозрою на
грип методом ПЛР в 81,6 % визначили віруси грипу типу А, підтип А(Н1)pdm09.
Зареєстрована надлишкова смертність від ускладнень грипу в 6,8 раз вище ніж
фонова. Від ускладнень грипу постраждали в 63,2 % особи з груп ризику, в
30,1% – це люди з серцево-судинною патологією, в 22,5 % – ожиріння, в 5,8 % –
діабет.
Серед померлих по гендерному складу превалюють чоловіки (55,6%).
Серед 924 медичних працівників, які перехворіли на респіраторні інфекції,
зафіксовано 3 летальні випадки, що може бути пов’язано безпосередньо з
виконанням службових обов’язків.
Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не мали
щеплень проти грипу.
Вакциновано проти грипу 0,33 % від загальної кількості населення, із них діти до
17 років – 21,0%.Щеплено 22,8 % осіб із груп ризику. З метою мінімізації
ускладнень та можливих летальних випадків, щеплення проти грипу проведені
лише в 22,8 % від запланованих, які належать до групи ризику (вагітні, пацієнти
із хронічними захворюваннями легень, серцево-судинної системи, порушеннями
обміну речовин, включаючи цукровий діабет). Обсяг щепленнями проти грипу
медичних працівників, які належать до групи епідемічного ризику,
незадовільний, щеплена лише третя частина від запланованих (37,6%).
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# 81 The role of water in distribution of parasitic diseases within the Kharkiv
region / Роль води у розповсюдженні паразитарних захворювань на
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Introduction. Ability of many species of parasites to survive in the environment for a
long time is evidence-based. Often parasitosis extension depends on the condition of
parasitic contamination of environmental objects. The water way of communication can
be realized by both infectious diseases (typhoid fever, cholera, leptospirosis, viral
hepatitis, poliomyelitis, viral diarrhea, etc.) and parasitic diseases such as amoebiasis,
schistosomiasis, giardiasis, cryptosporidiosis.
Methods. This study involved epidemiological, parasitological and microscopic
methods.
Results. In the Kharkiv region giardiasis ranks second according to the rating of
parasitic diseases in the parasitic morbidity patterns; in various years its share ranged
from 10% to 17.4% of registered cases and incidence rates were 55.5 - 32.9 per 100
thousand of population.
In 2016 a single laboratory screening of the giardia presence was carried out, it found
2.7% of positive results among students of secondary schools, 1.6% ‒ in children of
pre-school institutions, 0.4% ‒ in other organized institutions, 0.8% ‒ in unorganized
children, 1.4% ‒ in pre-school institution staff, 2.3% ‒ in staff of schools and boarding
schools and 0.05% ‒ in public catering staff.
Over the years, the percentage of positive findings (lamblia cysts) amounted to 0.5% -
0.04 % in drinking water, 7.1% -1.1% ‒ in water of reservoirs and 4.4% - 0% ‒ in
sewage waters.
In 2006 a local breakout of giardiasis in children of an orphan asylum was registered in
the Kharkiv region; 38.0% of children were infected there. The results of laboratory
analyses confirmed the identity of pathogens isolated from the water samples of
centralized water supply and from the children’s intestinal discharges (L. intestinalis, E.
coli, J. butshlii), which indicates with high probability the role of water as a factor of
transmission. The anti-epidemic measures carried out in due time allowed for quickly
localization of the outbreak and prevention of further prevalence growth of giardiasis in
children.
Cryptosporidiosis, the prevalence of which amounts to 3% in industrialized countries
and which is the cause of diarrhea in infants, is practically not registered in the Kharkiv
region (only 3 cases have been registered for the period of 2000-2016). This is due to
lack of alertness in doctors as well as insufficient diagnostics. However, studies of
prevalence of protozoal invasions in environmental objects found the positive results
(regarding cryptosporidia oocysts) in 2.1% samples of drinking water and in 11.1%
samples of sewage water, which are the prerequisite of cryptosporidiosis emergence.
Conclusions. The sanitary-parasitological monitoring of environmental objects is an
important component of epidemiological surveillance of parasitic diseases; it helps to
detect factors of diseases communication, allowing for timely management of
decisions as well as influence on the population incidence.

Вступ. Науково доведено здатність багатьох видів паразитів тривалий час
виживати у зовнішньому середовищі. Часто поширення паразитозів залежить
від стану паразитарного забруднення об'єктів довкілля. Через воду можуть
поширюватись як інфекційні захворювання (черевний тиф, холера, лептоспіроз,
вірусні гепатити, поліомієліт, вірусні діареї тощо), так і паразитарні хвороби -
амебіаз, шистосомози, лямбліоз, криптоспоридіоз.
Методи. Використані епідеміологічний, паразитологічний мікроскопічний методи
дослідження.
Результати. У Харківській області лямбліоз посідає ІІ рейтингове місце у
структурі паразитарної захворюваності, його частка у різні роки складала від
10% до 17,4% від зареєстрованих випадків, а показники захворюваності
становили 55,5 - 32,9 на 100 тис. населення.
Одноразовий лабораторний скринінг наявності лямблій, проведений у 2016 р.,
виявив 2,7% позитивних результатів серед учнів загальноосвітніх шкіл, 1,6%
серед дітей дошкільних навчальних закладів, 0,4% серед інших організованих
закладів, 0,8% серед неорганізованого дитинства, 1,4% серед персоналу
дошкільних навчальних закладів, 2,3% серед персоналу шкіл та інтернатів,
0,05% серед працівників громадського харчування.
У різні роки відсоток позитивних знахідок (цисти лямблій) становив у питній
воді 0,5% - 0,04%, води водоймищ 7,1% - 1,1%, стічної води 4,4% - 0%.
У 2006 р. в Харківській області був зареєстрований локальний спалах лямбліозу
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Introduction. Yersiniosis is one of prevailing highly-dangerous infections in Ukraine.
Over the period of 2014 – 2016, 205 cases of the disease were recorded in the
country; at that, there were 6 cases in Dnipropetrovsk region. In 2016, the incidence
intensity rate amounted to 0.23 per 100 thousand people in the country. The
yersiniosis incidence was 3.8 times lower in Dnipropetrovsk region than in the country
as a whole, the incidence intensity rate was equal to 0.06 per 100 thousand people.
The aim of the study was to analyze the results of yersiniosis monitoring that is carried
out by various agencies and institutions of the healthcare system of Dnipropetrovsk
region.
Methods. This research involved bacteriological and serological methods.
Results. Against the low level incidence background for yersiniosis in Dnipropetrovsk
region, there is the circulation of pathogens over the last 5 years, as evidenced by positive
research results. During the period from 2011 to 2015, 67,682 analyses using 23,155
sampleswere carried out and the positive result was obtained in 130 cases (0.56 ± 0.05%)
provided by samples of patients and environmental objects, including 88 cultures
Y.Enterocolitica and 1 culture Y. seudotuberculosis.
In bacteriological laboratories of separate structural subdivisions of the
"Dnipropetrovsk Regional Laboratory Center of the Ministry of Healthcare of Ukraine"
SI (State Institution), 33,765 analyses using 11,658 samples of environmental objects
were carried out and 71 cultures (0,61 ± 0,07%) were isolated including Y.
enterocolitica -70 cultures, and Y. pseudotuberculosis -1 culture. 27,224 diagnostic
tests of 9,076 persons suspected in intestinal infections were carried out using
bacteriological methods by bacteriological laboratories of healthcare institutions and
consequently, 7 cultures of Y. enterocolitica (0.08 ± 0.03%) were isolated.
In the laboratory of highly-dangerous infections of the "Dnipropetrovsk Regional
Laboratory Center of the Ministry of Healthcare of Ukraine" SI, 3,316 analyses from
1,294 samples of field material (mouse-like rodents) were carried out by serological
method and 34 positive results (2.63 ± 0.44%) were obtained. In order to control the
working quality of the bacteriological laboratories of separate structural subdivisions,
987 washings from vegetables (2,961 analyses) were studied in parallel regime with
environmental objects mentioned above, and 11 cultures of Y. enterocolitica (1.11 ±
0.33%) were isolated. In serological study of 416 samples from 140 persons suspected
in yersiniosis, the positive results were received in 7 cases (5.0 ± 1.84%).
All cultures isolated from biological material were confirmed by the laboratory of highly-
dangerous infections of "Ukrainian Center for Disease Control and Monitoring of the
Ministry of Healthcare of Ukraine" SI.
Conclusions. Dnipropetrovsk region is the endemic area regarding yersiniosis; that is
confirmed by the positive findings obtained from biological materials represented by
patients, environmental objects (washings from vegetables and vegetable dishes), and
mouse-like rodents. Given circulating the yersiniosis pathogens, risk of further
complications of the epidemic situation remains high.

Вступ. Єрсиніоз є однією з поширених особливо небезпечних інфекцій в Україні.
У 2014 - 2016 рр. в країні зареєстровано 205 випадків, в т. ч. у
Дніпропетровській області – 6 випадків. Інтенсивний показник захворюваності
по країні у 2016 році склав 0,23 на 100 тис. нас. Захворюваність на єрсиніоз у
Дніпропетровській області була у 3,8 рази нижчою, ніж по країні в цілому,
інтенсивний показник становив 0,06 на 100 тис. нас. Метою дослідження було
проаналізувати результати моніторингу за єрсиніозами, який здійснюється
різними установами і закладами системи охорони здоров’я Дніпропетровської
області.
Методи. В роботі використані бактеріологічний і серологічний методи.
Результати. На тлі невисоких рівнів захворюваності на єрсиніоз у
Дніпропетровській області, протягом останніх 5 років відбувається циркуляція
збудників, про що свідчать позитивні результати досліджень. За період з 2011
по 2015 роки в області проведено 67682 досліджень з 23155 проб та отримано
130 позитивних результатів (0,56 ± 0,05%) від хворих та з об'єктів довкілля, в
т.ч. 88 культур Y.Enterocolitica та 1 культура Y. Pseudotuberculosis.
Бактеріологічними лабораторіями відокремлених структурних підрозділів ДУ
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# 99 Quality control of laboratory diagnosis of malaria in Kyiv / Контроль якості
лабораторної діагностики малярії в м. Києві
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General information
The article deals with analysis of the results of malaria laboratory tests of blood
samples, which were performed at parasitological laboratory of the "Kyiv City
Laboratory Center of the Ministry of Healthcare of Ukraine" State Institution.
Materials and Methods
The current order of the MOH (the Ministry of Healthcare) of Ukraine dated April 27,
1990 "On the epidemiological surveillance of malaria", and data of the sectoral
statistical reporting form No. 40 - Health
Results
Today, the parasitological laboratory of the Department of Investigation of Biological
Factors of the "Kyiv City Laboratory Center of the Ministry of Healthcare of Ukraine"
State Institution carries out the quality control of laboratory diagnosis of malaria in Kyiv
in compliance with the current regulations. A confirmation of the presence of malaria
pathogens in the blood samples of patients with malaria is conducted here;
consequently, the verification of the negative result has allowed detecting the absence
of the disease in 10% of the blood samples of persons who applied for medical aid to
capital healthcare institutions and who were examined by means of laboratory tests for
malaria, in compliance with requirements of the current order of the MOH of Ukraine
dated 27 April, 1990 "On the epidemiological surveillance of malaria".
In order to perform malaria tests, the laboratory have been organized in compliance
with the requirements of the SSR (State Sanitary Rules) 9.9.5.-080-2002 "Rules of
organization and safety of working process in laboratories (departments, divisions) of
microbiological profile".
With the aim of monitoring, blood samples are delivered to the parasitological
laboratory from health care institutions of Kyiv.
When carrying out laboratory tests for malaria, the parasitological method is used as
follows: the definition of malarial plasmodium species, its stage of development, and
level of parasitemia is performed by microscopic examination of blood samples,
namely by methods of “thick drop” and thin smear.
During the period from 2012 to 2016, blood samples from 1,317 people were delivered
to the parasitological laboratory; the sample pool included those from patients with
malaria, who were examined primarily and during further treatment to determine its
effectiveness, and those from persons whose malaria diagnosis has already excluded
on the basis of laboratory analyses, but their blood sample, according to the
registration number in accounting journals, has fallen under the 10th control number
among samples where malaria was not found. From 2,910 analyses performed in the
laboratory, 216 were found to be positive regarding malaria pathogens. Based on the
results of tests, for the mentioned period the malaria diagnosis was confirmed by the
laboratory method in 49 patients in Kyiv.
The epidemiological investigation of every case of the disease was carried out; it was
found that all those who were ill with malaria, have been visiting the endemic malaria
countries where the infection occurred over the past 3 years.
Conclusion
- Laboratory confirmation of malaria parasites in blood samples of patients with malaria
is mandatory, and it is in the set of treatment-and-prophylactic measures;
- In compliance with the current legislation of Ukraine, implementing the system of
quality control of malaria laboratory diagnosis is provided in Kyiv, which is integral for
ensuring the epidemic malaria safety in the city.

Загальна інформація
В статті представлено аналіз результатів лабораторних досліджень препаратів
крові на малярію, що були проведені в паразитологічній лабораторії Державної
установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України»
Матеріали і методи
Діючий наказ МОЗ України від 27 квітня 1990 р. «Об эпидемиологическом
надзоре за малярией», дані галузевої статистичної звітної форми № 40 - здоров
Результати
На сьогодні, відповідно до діючих нормативних документів, паразитологічна
лабораторія відділу дослідження біологічних факторів Державної установи
«Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України» здійснює контроль якості лабораторної діагностики малярії в м.Києві.
Проводиться підтвердження наявності збудників малярії в препаратах крові
хворих на малярію та підтвердження негативного результату в 10 % препаратів
крові осіб, які звернулись за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я
столиці та лабораторно були обстежені на малярію, відповідно до вимог
діючого наказу МОЗ України від 27 квітня 1990 р. «Об эпидемиологическом
надзоре за малярией».
Для проведення досліджень на малярію в лабораторії створено умови
відповідно до вимог ДСП 9.9.5.-080-2002 «Правила влаштування і безпеки
роботи в лабораторіях (відділах, відділення) мікробіологічного профілю».
До паразитологічної лабораторії для контролю доставляються препарати крові
із закладів охорони здоров’я м.Києва.
При проведенні лабораторних досліджень на малярію використовується
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Introduction. Acute respiratory infections (ARI) are a special group of diseases, which
ranks among the top in the morbidity patterns for human infectious pathologies.
Besides influenza viruses, there are more than 200 viruses that can cause ARI and
this fact extremely complicates diagnosis. The research objective was to determine the
etiologic spectrum of ARI in Dnipropetrovsk region during the epidemic seasons of
2015-2016 and 2016-2017.
Methods. In this research, the method of polymerase chain reaction with reverse
transcription (RT-PCR) was applied using kits that allow detecting seven infectious
agents of human ARI simultaneously such as respiratory syncytial virus (hRSv),
metapneumovirus (hMpv), parainfluenza viruses of 1, 2, 3 and 4 types (1-4-hPiv),
coronaviruses (hCov), rhinoviruses (hRv), adenoviruses of B, C, E groups (B, C, E-
hAdv), and bocaviruses (hBov).
Results. Monitoring of viruses circulating during the epidemic season of 2015-2016 in
population of Dnipropetrovsk region showed that the predominance belonged to the
influenza A virus (H1N1) pdm09. According to the examination results of hospital
patients with flu-like symptoms, its share was 21.6 ± 1.5%. In the system of
epidemiological surveillance of ARI, it was important to determine the etiologic factors
in diseased persons, negative for RNA of influenza viruses. By means of PCR, 66
patients aged from 2 months to 26 years, hospitalized in the municipal and regional
hospitals were selectively examined. The positive result proportion was equal to 33.3 ±
5.8%. The basis of etiologic spectrum of ARI pathogens consisted of rhinoviruses
amounted to 31.7 ± 5.7% and metapneumoviruses amounted to 27.2 ± 5.4%. Also, the
significant proportion was found for adenoviruses of B, C, E groups, namely 18.2 ±
4.7%. The share of other pathogens as the ARI etiologic factor was different as
follows: bocavirus was detected in 9.1 ± 3.5% of cases; however, type 1 virus of
parainfluenza, coronavirus and respiratory syncytial virus were defined in rare cases.
In the current epidemic season, which had begun in late November of 2016 (47th
week), influenza virus A (N3N2) circulation was dominant. When examining 305 cases
in the period from week 47 in 2016 to week 4 in 2017, the proportion of persons with
identified RNA of influenza A (N3N2) virus amounted to 45 ± 2.8%. Selective
monitoring for the presence of ARI pathogens in patients being negative for influenza,
allowed identifying etiological factors in 87.5 ± 8.3% of cases as follows: the proportion
of metapneumoviruses was 50 ± 12.5%, rhinoviruses – 28.6 ± 11.3%, and bocaviruses
– 21.4 ± 10.3%.
Conclusions. The results of monitoring of ARI agents in the 2015-2016 epidemic
season and in the current epidemic season of 2016-2017 indicate the dominant role of
influenza viruses such as A (H1N1) pdm09 and A (N3N2). However, active circulation
of other ARI pathogens was established as well, mainly of rhinoviruses,
metapneumoviruses, adenoviruses, bocaviruses that occupy the certain niche among
all ARI agents and play the important role in population morbidity of ARI in
Dnipropetrovsk region.

Вступ. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) – особлива група захворювань,
що посідає одне з провідних місць у структурі інфекційної патології людини. Крім
вірусів грипу, більше 200 вірусів можуть бути причиною виникнення ГРВІ, що
надзвичайно ускладнює проведення діагностики. Метою дослідження було
визначення етіологічного спектру ГРВІ в епідемічних сезонах 2015-2016 рр. та
2016-2017 рр. у Дніпропетровській області.
Методи. В роботі використовувався метод полімеразної ланцюгової реакції зі
зворотною транскрипцією (ОТ-ПЛР) за допомогою наборів, що дозволяють
одночасно виявити 7 збудників ГРВІ людини – респіраторно-синцитіальний
вірусу (hRSv), метапневмовірус (hMpv), віруси парагрипу 1, 2, 3 та 4 типів (1-4-
hPiv), коронавіруси (hCov), риновіруси (hRv), аденовіруси груп В, С, Е (B,C,E-
hAdv) і бокавіруси (hBov).
Результати. Моніторинг вірусів, які циркулювали протягом епідемічного сезону
2015-2016 рр. серед населення Дніпропетровській області, показав, що
домінуючим був вірус грипу А(H1N1)pdm09. За результатами обстежень
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The current epidemiological situation is characterized by increased numbers of
respiratory viral infections in all age groups, especially among the most vulnerable
groups (children and elderly people).
In Sloviansk, the overall incidence rate of acute respiratory viral infections annually
exceeds the average oblast indicator by 12-18%, including incidence in child
population being higher by 22-32%.
Materials and methods.
The material for laboratory tests was patients' serum in the hemagglutination inhibition
reaction. Laboratory confirmation of the diagnosis was considered to be the 4-fold
increase in titers of the specific antibodies in paired serum. Sectional material,
nasopharyngeal washings were seeded in the cell cultures of MDCK and PCR.
Epidemiological diagnosis methods were applied: retrospective epidemiological
analysis, descriptive and evaluative methods.
Findings and discussion.
The highest incidence was registered in the epidemic seasons of 2009/2010,
2010/2011, 2015/2016.
In 2016, at the 3rd week the total incidence of influenza and ARVI exceeded the
epidemic threshold 2.5 times, it increased 4.5 times compared to the previous week
and amounted to 131.8 per 10,000 population. The incidence rate among school
children exceeded the epidemic threshold 2.9 times and amounted to 215.4 per 10,000
population.
Based on data of monitoring of attendance of preschool facilities and secondary
schools, high schools, colleges as on the 3rd week of 2016, the education process was
suspended at 25 schools, 3 high schools, and 2 colleges.
Due to introduction of the restrictive measures, as on the 4th week of 2016 the total
population incidence rate dropped by 29%. Incidence among school children exceeded
the epidemic threshold 1.2 times, but it decreased vs the 3rd week by 31%.
There is annual monitoring of influenza virus circulation among the city's population.
During the rise in the ARVI, influenza incidence rate in 2015/2016 epidemiologic
season, influenza virus A(H1pdm09) was isolated in 100% of sectional material
samples and in 80% of paired sera.
The key measure to prevent spread of influenza is ensuring a sufficient level of
immunity in the population. Unfortunately, the influenza vaccination rate in the
population does not exceed 0.3% annually.
Conclusion: In Slovyank, incidence of acute respiratory viral infections annually
exceeds the average oblast rate. During the period analyzed, the ARVI rate was the
highest in the epidemic seasons of 2009/2010, 2015/2016 due to circulation of the
highly pathogenic A(H1N1) California influenza. In the period of epidemic rise in the
epidemic season of 2015/2016, the total of 2.8% of the population, including 7.9% of
children, were affected. As a result of restrictive measures, including termination of the
teaching and educational process at educational facilities, the epidemic process
intensity significantly decreased.

Сучасна епідеміологічна ситуація характеризується підвищенням числа
респіраторних вірусних інфекцій у всіх вікових групах, в першу чергу найбільш
уразливих групах населення (дітей та літніх людей).
У м. Слов'янську рівень загальної захворюваності гострими респіраторними
вірусними інфекціями щорічно перевищує середньо обласний показник на
12-18%, у т.ч. захворюваність дитячого населення вище - на 22-32%.
Матеріали та методи.
Матеріалом для лабораторних досліджень служила сироватка крові хворих
людей в реакції гальмування гемаглютинації. Лабораторним підтвердженням
діагнозу вважали 4-кратне збільшення титрів специфічних антитіл у парних
сироватках. Секційний матеріал, носоглоткові змиви досліджували на культурі
клітин МDСК та ПЦР. Застосовані методи епідеміологічної діагностики –
ретроспективний епідеміологічний аналіз, описово – оцінні методи.
Результати й обговорення.
Найбільш висока захворюваність зареєстрована в епідемічні сезони
2009-2010р.р., 2010-2011р.р. 2015-2016р.р.
В 2016р. на 3-му тижні сумарна захворюваність грипом і ГРВІ перевищила
епідемічний поріг в 2,5 рази, зросла в порівнянні з попереднім тижнем в 4, 5
рази й склала 131,8 на 10 тисяч населення. Захворюваність школярів
перевищила епідемічний рівень 2,9 рази й склала 215,4 на 10 тисяч населення.
За результатами моніторингу відвідуваності дітей дошкільних установ і
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів на 3-му тижні 2016 р. був припинений
навчально-виховний процес в 25 школах, 3 ліцеях, 2 коледжах.
За рахунок уведення обмежувальних заходів на 4-му тижні 2016 р.
захворюваність усього населення знизилася на 29%. Захворюваності школярів
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Introduction. During epidemic season of 2015-2016 the incidence rate of influenza and
acute respiratory viral infections (ARVI) in Ukraine has significantly exceeded the
threshold level, andepidemicswas reported. Previous influenzaoutbreak occurred during
the epidemic season of 2009-2010. The epidemic season of influenza and acute
respiratory viral infections during the periods of 2009-2010 and 2015-2016 in the city of
Dnipro was characterized by high mortality rate. The study purpose was to compare the
epidemiological characteristics of influenza-caused fatal cases in the city of Dnipro during
the last two epidemics.
Methods. The epidemiologic study method was used for the retrospective analysis of
influenza-caused fatal cases. To determine the disease etiologic factor the methods of
polymerase chain reaction and MDCK cell culture virus isolation were used.
Results. The highest mortality rates caused by influenza and its complications were
reported against the background of exceeded morbidity epidemic threshold in population
of Dnipropetrovsk Region for influenza and ARVI during both 2009-2010 and 2015-2016
seasons as well. The mortality rate caused by influenza was 0.051 and 0.031 per 100
thousand of population, respectively.
In both seasons, the fatal cases caused by influenza were reported among children and
adults. The vast majority of deaths accounted for adults aged 21 - 60 years. Their share
reached 76.8 ± 5.6% during the season of 2009-2010 and 78.1 ± 7.3% during the season
of 2015-2016. The largest percentage in influenza-caused mortality structure in
2009-2010 was represented by young people aged 21 - 30 years – 26.8 ± 5.9%. Instead,
during the season of 2015-2016 their percentage was only 3.1 ± 3.06%. During the
epidemic season of 2009-2010 2 pregnant women aged 23 and 26 years died from
influenza, during the epidemic season of 2015-2016 no deaths among pregnant women
have been reported. In both compared epidemic seasons the deaths caused by influenza
were reported among children under 5 years of age. In the age structure of mortality their
percentage was 3.6 ± 2.4% during the season of 2009-2010 and 6.3 ± 4.3% during the
season of 2015-2016. No significant gender differences in the mortality structure of fatal
cases were observed.
All deceased patientswere not vaccinated against influenza. Late (after third day) seeking
for medical advice occurred in 89.8 ± 3.2% of fatal cases. In the history of 80.7 ± 4.2% of
deceased patients the chronic diseases such as obesity, diabetes, cardio-pulmonary
diseases, etc. were recorded.
All deaths caused by influenza were confirmed by virology laboratory of the Regional
Laboratory Centre of MoH of Ukraine, and subsequently, by L. V. Hromashevsky Institute
of Epidemiology and Infectious Diseases of NAMS of Ukraine. Etiological factor of all
deaths in both studied epidemiological seasons was strain A/California/(H1N1)/07/2009.
Conclusions. Deaths from influenza were caused by strain A/California/(H1N1)/07/2009,
and were recorded among unvaccinated people, mostly elderly. Risk factors included
obesity, diabetes, cardio-pulmonary diseases.

Вступ. В епідсезоні 2015-2016 рр. в Україні показники захворюваності населення
на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) значно перевищили
пороговий рівень, було зареєстровано епідемію. Попередня епідемія грипу мала
місце в епідсезоні 2009-2010 рр. У м. Дніпро епідсезони грипу та ГРВІ 2009-2010 і
2015-2016 рр. характеризувалися високими показниками летальності. Метою
дослідження було порівняти епідеміологічні характеристики летальних випадків
грипу в м. Дніпро під час двох останніх епідемій.
Методи. Для проведення ретроспективного аналізу летальних випадків грипу
використано епідеміологічний метод дослідження. Для визначення етіологічного
чинника захворювання використано метод полімеразно-ланцюгової реакції та
метод вірусної ізоляції на MDCK культурі клітин.
Результати. Найвищі показники летальності від грипу та його ускладнень
реєструвались на тлі перевищень епідемічних порогів захворюваності населення
Дніпропетровської області на грип та ГРВІ як у сезоні 2009-2010 рр., так і в
сезоні 2015-2016 рр.. Показники смертності при грипі становили 0,051 та 0,031
на 100 тис. нас. відповідно.
В обох сезонах летальні випадки грипу зареєстровані і серед дитячого, і серед
дорослого населення. Переважну більшість померлих складали дорослі віком 21
- 60 років. Їх питома вага досягала 76,8 ± 5,6% у сезоні 2009-2010 рр. та 78,1 ±
7,3% у сезоні 2015-2016 рр. Найбільшою в структурі смертності від грипу в сезоні
2009-2010 рр. була частка молодих людей віком 21 - 30 років – 26,8 ± 5,9%.
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Introduction. Global Malaria Action Plan for 2016-2030 provides for a decrease in the
overall malaria burden worldwide by 90%. In Ukraine, after a long time period of
epidemiological safety the incidents of malaria have been reported again. The objective
was to studymalaria epidemic process in Dnipropetrovsk Region in historical perspective
for the period of 1917 - 2016.
Methods. The epidemiological study method was used. Statistical reports, newsletters of
the Sanitary-Epidemiological Service of Dnepropetrovsk Region and Ukraine were
analyzed.
Results. Based on long-term dynamic indicators the malaria epidemic process in
Dnipropetrovsk Region can be divided into four periods. The first peak of malaria
dissemination fell within the Civil War (1917-1921) period. The incidence of malaria in
Ukraine reached 120 per 100 thousand of population. It was the most common disease in
Dnipropetrovsk Region along with cholera, plague, typhus, and typhoid. Intensive
incidence rate was 150 per 100 thousand of population. This led to the establishment of
malaria stations equipped with aircraft for delarvation. More than 100 persons were
employed as disinfectors. According to archives 13.6 thousand ha of the region area was
sprayed over with larvicides, history of 13 thousand of persons was examined, in
laboratory – up to 2 thousand, 5 thousand of people received preventive treatment. Due
to these measures the incidence has decreased 15-20 times by 1940.
The second peak of worsening of epidemiological situation came with the Second World
War. The incidence of malaria increased 2-fold. In 1950's complex prevention and control
measures have been performed in the population, anophelogenous reservoirs have been
eliminated, mosquitoes have been killed. The incidence of malaria has dropped sharply
from1956, no local cases inUkrainehavebeenreported. From1960's only imported cases
of malaria have been reported in the Region and Ukraine as a whole.
Aggravation of the epidemiological situation in the third period (80-90-ies) is associated
with thewithdrawal of Soviet troops fromAfghanistanwhen500 cases havebeen reported
annually,mainlyof vivaxmalaria.Due tochemoprophylaxis, treatmentof patients, periodic
health examination of those who arrived from the endemic areas, as well as desinsection
measures the dissemination of malaria was restrained.
The fourth period (starting with 90-ies and until present time) is characterized by carried
tropical malaria from endemic countries with tourists, workers, soldiers who participated
in peacekeeping missions. Individual deaths are reported annually in Ukraine. High
incidence of malaria in the Region ranges from 0.3 to 0.5 per 100 thousand of population.
Conclusions. Due to the presence of malarial plasmodium carriers in Ukraine, actual
termination of anophelogenous reservoirs treatment, decreased pest management
measures, lack of chemoprophylaxis for high-risk groups, annual registration of carried
cases there is a high risk of recurrence in malaria local transmission.

Вступ. Глобальна технічна стратегія боротьби з малярією на 2016-2030 рр.
передбачає зменшення загального тягаря малярії в світі на 90%. В Україні після
тривалого часу епідблагополуччя, знов реєструються завезені випадки малярії.
Метою роботи було дослідження епідпроцесу малярії у Дніпропетровській
області в історичному аспекті за період 1917 - 2016 рр.
Методи. Використано епідеміологічний метод дослідження. Проаналізовано
статистичні звіти, інформаційні бюлетені закладів санітарно-епідеміологічної
служби Дніпропетровської області та України.
Результати. За показниками багаторічної динаміки епідпроцес малярії у
Дніпропетровській області можна розподілити на 4 періоди. Перший пік
розповсюдження малярії припав на роки громадянської війни (1917-1921).
Захворюваність на малярію в Україні досягала 120 на 100 тис. нас. У
Дніпропетровській області це була найпоширеніша хвороба, поряд з холерою,
чумою, висипним і черевним тифами. Інтенсивний показник захворюваності
складав 150 на 100 тис. нас. Це обумовило відкриття малярійних станцій, які
оснащувались літаками для деларвації. Понад 100 осіб працювали
дезінфекторами. За даними архівів у 1939 р. опилено ларвіцидами з літаків 13,6
тис. га території області, анамнестично обстежено 13 тис. осіб, лабораторно –
до 2 тис., профілактичне лікування отримали 5 тис. осіб. Завдяки цим заходам
до 1940 р. захворюваність знизилась у 15-20 разів.
Другий пік ускладнення епідситуації припав на роки Другої світової війни.
Захворюваність на малярію зросла у 20 разів. У 50-х рр. здійснювались
комплексні профілактичні й протиепідемічні заходи серед населення,
ліквідовувались анофелогенні водойми, винищувались комарі. Захворюваність
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# 142 Current state of pediculosis disease in Ukraine / Сучасний стан
захворюваності на педикульоз в Україні

Chipak N., Toporovych O., Kushnir Z. / Чіпак Н.І., Топорович О., Кушнір З.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of
Health of Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут
епідеміології та гігієни МОЗ України"

General information.
Analysis of pediculosis in the world showed that the disease remains a major problem
of healthcare in many countries. The characteristic of pediculosis spread is a certain
migration on the world map - in some regions there is a constant registration of
pediculosis disease cases, and in other regions it migrates from one area to another.
And the presence of adverse conditions may lead to possible activation of pathogen
and the outbreak of typhus among the population in any region of the world.
Methods:
Statistical method: analysis of data using Excel software and epidemiological method.
Results.
The study of modern epidemic pediculosis situation was performed based on the
analysis of statistical form 1 and form 40-healthy reports in 26 administrative territories
of Ukraine.
Since 2009 there has been an annual decrease in the number of disease cases, six
percent on average of the total population and eight-nine percent of children under 17.
A significant decrease in the index of pediculosis cases in recent years was observed
in a considerable number of administrative territories in some years, and a
corresponding increase in other years. According to the analysis pediculosis was
detected mainly among children in organized groups. The share of children in
organized groups aged from 0 to 17 affected by pediculosis is annually growing by 12
-13.5%, and the share of organized groups in which pediculosis was detected tends to
decrease by 0.5 - 1.2% annually. In Ukraine three forms of pediculosis were
registered, but the most common was head pediculosis - 97.4% - 98.2%, and mixed
pediculosis was detected more often than clothes pediculosis. During the
locationdistribution, seasonality was observed only in the spread of clothes and mixed
pediculosis, which is related to the cold season.
Conclusions.
Thus, the research provides the data about the epidemic pediculosis situation in
Ukraine. The affected citizens of Ukraine showed prevailing head pediculosis, against
which the share of the most epidemically dangerous clothes and mixed pediculosis
was 1.83% - 2.59%. The predominance of pediculosis among the children in organized
groups in the autumn-winter period, the spread of clothes and mixed pediculosis
among children and adults shows the possibility of epidemic complications, especially
among organized groups of children.

Загальна інформація.
Аналіз даних про ураженість педикульозом у світі показав, що ця хвороба
залишається однією з основних проблем охорони здоров'я в багатьох країнах.
Особливістю поширення педикульозу є своєрідна міграція по карті світу – в
одних регіонах спостерігається постійна реєстрація захворюваності на
педикульоз, а в інших мігрує з однієї території на сусідню. І при наявності
несприятливих умов – можлива активація збудника і виникнення спалаху
висипного тифу серед населення в будь-якому регіоні світу.
Методи:
Статистичний метод: аналіз даних з застосуванням комп’ютерного програмного
забезпечення Exсel та епідеміологічний метод.
Результати.
Вивчення сучасної епідемічної ситуації захворюваності на педикульоз
здійснювали на основі аналізу статистичної звітності форми № 1 та форми 40-
здоров на 26 адміністративних територіях України.
З 2009 року спостерігається щорічне зменшення показника ураження у
середньому на шість відсотків всього населення, а дітей віком до 17 років на
вісім – девять відсотків. Достовірне зменшення показника ураженості
педикульозом протягом останніх років спостерігалось на значній кількості
адміністративних територіях в одні роки, а відповідно збільшення і інші роки. За
даними аналізу ураженість педикульозом переважно виявлялась серед дітей
організованих колективів. Питома вага уражених педикульозом дітей
організованих колективів серед дітей від 0 до 17 років щорічно зростає на 12
-13,5 %, а питома вага організованих колективів у яких були виявлені випадки
педикульозу має тенденцію до зниження на 0,5 – 1,2 % щорічно. В Україні було
зареєстровано три форми педикульозу, але найбільш поширеним був головний
педикульоз – 97,4 % - 98,2 %, змішаний педикульоз виявлявся частіше, ніж
одежний. При розподілі за місяцями спостерігалась сезонність лише у
поширенні одежного та змішаного педикульозу, яка пов’язана з холодним
періодом року.
Висновки.
Таким чином, одержані дані про епідемічну ситуацію захворюваності на
педикульоз в Україні. Серед уражених педикульозом жителів України
переважав головний педикульоз, на фоні якого частка найбільш епідемічно
небезпечного одежного та змішаного педикульозу становила 1,83 % - 2,59 %.
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# 144 Parasitological and entomological aspects for prevention of malaria /
Паразитологічні та ентомологічні аспекти у профілактиці малярії

Ivanyk R., Bosatska Yu., Breviak-Polotska O. / Іваник Р.Ю., Босацька Ю., Брев'як-
Полоцька О.
State Institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine /
Державна установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров'я України"

General information. Malaria was and still remains one of the major global problems in
the sphere of health care. In the recent years, the epidemic situation of malaria has
considerably worsened. Local malaria (the secondary from the imported one), which
was practically eradicated, “comes back” to the countries of Europe, Central Asia,
Russia and Ukraine.
Over the last 5 years, more than 50 cases of imported malaria (including lethal) have
been registered in Ukraine among civilians every year, 3 local cases of vivax malaria
were registered. Each year, there is an increasing number of cases of mixed malaria,
relapse; a case of tropical malaria with "spray mechanism" of transfer was registered.
The situation is complicated due to the appearance of the fifth form of malaria, caused
by P.knowlesi agent, as well as unfavorable entomological situation.
Methods: epidemiological, entomological, microscopy.
Results. Epidemic malaria was eradicated in Lviv oblast in 1954, since then there were
only cases of imported malaria from endemic countries. Over 20 years, 32 cases of
malaria have been registered among civilians (including 4 relapses), among which
there were 19 cases of tropical malaria (59%), 8 cases of vivax malaria (25%), 4 cases
of mixed malaria (13% ), 1 case of ovale malaria (3%). 1 fatal case of tropical malaria
was registered. In 25 cases malaria was imported by the citizens of Ukraine (78%), 7 –
by foreign citizen (22%). Malaria was imported to the oblast from Africa in 59%, from
CIS countries - 16%, from Asia and Oceania - 16%, from South America - 9%. 2 cases
of malaria were registered among children aged 6 and 11, 30 - among adults aged 18
to 54 (including 2 women and 28 men).
The entomological situation in Lviv oblast and the whole country remains unfavorable.
As a result of malariogenic and extensive entomological examination in the oblast, 4
types of malaria mosquitoes of the Anopheles genus (carriers of malaria) were
registered, their number exceeds the allowable endemic threshold. There are a lot of
water reservoirs (3,295) in the oblast, where there are conditions for the breeding and
development of carriers. The issue of the circulation of P.knowlesi pathogen in the
body of mosquitoes in the oblast has not been studied.
Dramatic climate change has certain impact as well. Lviv oblast is an area with the
average level of the possibility of malaria spread. Over the past 10 years, the duration
of the season of effective mosquitoes’ infection has increased by 2.2 times, while the
season of possible malaria transmission - by 2.5 times.
Conclusions. In the sphere of public health, parasitological study of malaria parasites,
entomological surveillance and vector control, identification of malariogenic hazards of
water bodies remain topical for the prevention of local malaria cases in Lviv oblast.

Загальна інформація. Малярія була і все ще залишається одною з
найважливіших світових проблем у галузі охорони здоров’я. Впродовж останніх
років в світі значно погіршилася епідситуація з малярії. Місцева малярія
(вторинна від завезеної), яка була практично ліквідована, “повертає назад” у
країнах Європи, Середньої Азії, Росії, а також в Україні.
Впродовж останніх 5 років в Україні серед цивільного населення щороку
реєструється понад 50 випадків завезеної малярії (у т. ч. летальні),
зареєстровані 3 місцеві випадки триденної малярії.Щороку збільшується
кількість випадків мікст-малярій, рецидивів, зареєстрований випадок тропічної
малярії зі “шприцевим механізмом” передачі. Ускладнює ситуацію поява п’ятого
виду малярії, яка викликається збудником P.knowlesi, а також несприятлива
ентомологічна ситуація.
Методи: епідеміологічний, ентомологічний, мікроскопія.
Результати. У Львівській області епідемію малярії було ліквідовано у 1954 році, з
того часу реєструються випадки лише завезеної з ендемічних країн малярії.
Впродовж 20 років серед цивільного населення зареєстровані 32 випадки
малярії (у т. ч. 4 – рецидиви), серед яких тропічна складає 19 випадків (59 %),
триденна – 8 випадків (25%), мікст-малярія – 4 випадки (13%), овале-малярія – 1
випадок (3%). Зареєстрований 1 летальний випадок від тропічної малярії. У 25
випадках малярія завезена громадянами України (78%), у 7 – громадянами-
іноземцями (22%). На територію області малярія завезена з країн Африки у
59%, з країн СНД - у 16%, з країн Азії та Океанії – у 16%, Південної Америки – у
9%. 2 випадки малярії зареєстровані серед дітей віком 6 та 11 років, 30 - серед
дорослих віком від 18 до 54 років (серед них 2 жінки та 28 мужчин).
Ентомологічна ситуація у Львівській області, як і в цілому в країні, залишається
несприятливою. За результатами маляріогенного та екстенсивного
ентомологічного обстеження в області зареєстровано 4 види малярійних
комарів роду Anopheles – переносників збудників малярії, чисельність яких
перевищує допустимий ендемічний поріг. В області наявна велика кількість
водних об’єктів (3295), де існують умови для виплоду та розвитку переносників.
Не вивчене питання щодо циркуляції збудника P.knowlesi в організмі комарів на
території області.
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# 155 The results of monitoring the circulation of viruses-pathogens of ARVI
among the population of Lviv oblast in 2014-2016 and in January of 2017 /
Результати моніторингу за циркуляцією вірусів збудників ГРВІ серед
населення Львіської області протягом 2014-2016 років та січня 2017 року

Hoda Z., Starynchuk L., Veres M. / Года З.П., Старинчук Л., Верес М.
State Institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine /
Державна установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров'я України"

Since 2009, the virology laboratory of the Public Institution "Lviv Regional Laboratory
Centre of the Ministry of Healthcare of Ukraine" uses research to diagnose influenza
by PCR method, while the diagnosis of ARVI was carried out by MFA. In 2014, the
staff of our laboratory began to study biomaterial samples from patients with severe
ARVI and pneumonia by PCR method. The aim of these studies was to obtain
objective data on the circulation of viruses-pathogens of ARVI in Lviv oblast.
The research was performed by PCR method using multichannel system Bio-Rad IQ5
for the detection of PCR products in real-time. Reagent sets produced by
"AmpliSens" (Russia) were used: a set of reagents "Ribo-prep", "Reverta-L," "the set of
reagents for the detection of pathogens of acute respiratory infections (ARVI): RNA PC
virus, metapneumovirus, viruses of parainfluenza of types 1, 2, 3 and 4, coronaviruses,
rhinoviruses, DNA of adenoviruses and bocaviruses in clinical material by PCR
method". The material from patients with ARVI, intensive care patients, patients with
serious underlying medical conditions, pregnant women and sectional material from
the deceased persons with suspected severe ARVI, came from medical institutions of
Lviv oblast.
During the period from December 2014 to January 2017, 224 samples of biological
material were studied, ARVI pathogens were found in 45 of them (32.6%). Also, 73
samples of sectional material were studied, virus positive ARVI pathogens were found
in 11 of them (14.7%). Mix-infection was found in 4 nasal and pernasal swabs, in 3
cases there was a combination of rhinovirus infections with RS virus, coronavirus and
parainfluenza of type 3, in 1 case - PC virus with metapneumovirus.
RNA of rhinoviruses was found in 20 cases (44.4%), 4 samples were sectional material
(lungs) from deceased children under 1 year, and 10 samples from children with
severe ARVI.
DNA of adenoviruses (22.2%) was detected in 10 cases, including 4 sectional material
samples, two of them were from children. RNA of metapneumovirus was detected in 6
cases, including 2 sectional material samples selected from children under 1 year. PC
virus was detected in 4 samples, including one sectional material sample from a 1-
year-old child.
Parainfluenza viruses of types 1, 2, and 3 were identified in 5 cases, in 2 cases these
were children under 2, their severe ARVI was complicated by stenosing
laryngotracheitis. Also, coronaviruses were identified in 2 cases (1 of which was a 5-
year-old child) and 1 child had bocavirus.
The results showed a significant role of viruses-pathogens of ARVI, especially
rhinoviruses, in the contraction of severe ARVI, namely in young children. Since
doctors still widely believe that rhinoviruses cause mild ARVI and cannot be the cause
of death, we believe that the continuation of such research will contribute to a better
understanding of the nature of ARVI and choice of right treatment.

З 2009 рокі в роботу вірусологічної лабораторії ДУ "ЛОЛЦ МОЗУ" впроваджено
проведення досліджень з метою діагностики грипу методом ПЛР, тоді як
діагностика ГРВІ проводилася методом МФА. Колективом нашої лабораторії в
2014 році розпочато дослідження методом ПЛР проб біоматеріалу від хворих з
ТГРВІ, пневмоніями. Основною метою таких досліджень було отримання
об'єктивних даних щодо циркуляції вірусів збудників ГРВІ на території Львівської
області.
Дослідження проводилися методом ПЛР із застосуванням багатоканальної
системи детекції ПЛР-продуктів в режимі реального часу Bio-Rad IQ5. Із
використанням наборів реагентів виробництва фірми "АмплиСенс" (Росія): набір
реагентів "Рибо-преп", "Реверта-L", "Набір реагентів для виявлення збудників
гострих респіраторних інфекцій людини (ГРВІ): РНК РС-вірусу,
метапневмовірусу, вірусів парагрипу 1, 2, 3 та 4 типів, коронавірусів, риновірусів,
ДНК аденовірусів і бокавірусів в клінічному матеріалі методом ПЛР". Матеріал,
від хворих з ТГРВІ, реанімаційних хворих, хворих із важкими супутніми
захворюваннями, вагітних, а також секційний матеріал від померлих з підозрою
на ГРВІ, надходив з ЛПЗ Львівської області.
За період з грудня 2014 року по січень 2017 року проведено дослідження 224
проб біоматеріалу, в 45 з яких виявлено збудників ГРВІ (32,6%). В т.ч. було
проведено дослідження 73 проб секційного матеріалу, 11 з яких були позитивні
на віруси збудники ГРВІ (14,7%). В 4 мазках з носа та носоглотки було виявлено
міксінфекцію, в 3 випадках фіксувалося поєднання риновірусної інфекції з РС-
вірусом, коронавірусом та парагрипом 3 типу, в 1 випадку - РС-вірус з
метапневмовірусом
В 20 випадках (44,4%) було виявлено РНК риновірусів, в т.ч. 4 проби – це
секціний метріал (легені) від померлих дітей до 1 року та 10 проб від дітей
хворих на ТГРВІ.
В 10 випадках виявлено ДНК аденовірусів (22,2%), в т.ч. у 4 пробах секційного
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# 161 Outbreak incidence in Ukraine / Спалахова захворюваність в Україні
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Introduction. The deterioration of the socio-economic situation in Ukraine, moratorium
introduced by the Government in August 2014 on any inspection of entities, reform of the
State Sanitary Epidemiologic Service of Ukraine have led to the negative changes in the
epidemic process manifestations. The objective was to determine the structure and
dynamics of outbreak incidence in Ukraine.
Methods.Thestudyutilizes theepidemiological studymethod.Retrospectiveanalysiswas
performed of early reports to the Ministry of Healthcare (MoH) of Ukraine on outbreaks of
infectious diseases in 2007-2016.
Results. Analysis of the early reports database to the Ministry of Healthcare revealed that
the dynamics of outbreak incidence for 2013 as a whole was positive and characterized
byadecreaseboth innumberof outbreaksandnumberof thosesuffered.Within theperiod
of 2007 – 2012, in average 43 outbreaks of infectious diseases have been reported every
year, with the average annual number of affected persons – 978. Since 2013 the average
number of outbreaks have had a 2.4-fold increase (p≤0.05) as compared to the previous
period.Theaverageannual numberof personsaffectedduring theoutbreakhas increased
to 1,738. The intestinal infections prevailed in the structure of outbreak incidence; their
percentage was over 90%. These included salmonellosis, rotavirus gastroenteritis,
hepatitis A, and shigellosis, acute intestinal infection (AII) of established and unknown
etiology. The reminder includes the outbreaks of measles.
During the period of 2012 – 2016 the number of intestinal infections outbreaks has
increased 5.7-fold (p ≤ 0.05). The basis of etiological structure accounted for the majority
of outbreaks of salmonella; their percentage reached 48.7 ± 3.7%. A proportion of aII
pathogens of established etiology was high – 18.4 ± 4.9%. The third place was attributed
to rotavirus – 12.8 ± 4.3%. It should be noted that the number of outbreaks of hepatitis A
has increased 20-fold (p ≤ 0.05), rotavirus gastroenteritis - 12.5-fold (p ≤ 0.05),
salmonellosis – 4.8-fold (p ≤ 0.05), AII of known etiology – 3.6-fold (p ≤ 0,05). In the age
structure of the outbreak incidence theproportion of childrenaveraged to 42.5 ±0.8%.The
tendency was established to increase in the proportion of children in foci during intestinal
infections outbreaks – from 39.4 ± 1.9% in 2012 to 49.8 ± 0.9% in 2016.
Extremely negative feature of 2014 and 2016 was the vaccine-controlled infection
outbreaks in children's groups. In 2014, 22 measles outbreaks were reported in 7
educational institutions and schools. In 2016, 6 measles outbreaks occurred in 5 schools.
Under these conditions, the purpose of measles elimination in Ukraine becomes
unattainable in the nearest future.
Conclusions. For the last 5 years there has been a tendency in Ukraine for the increase
in the outbreak incidence with active involvement of the child population in the epidemic
process. Theoutbreaks of salmonellosis dominate in the outbreaks structure. Thenumber
of hepatitis A and rotavirus infection outbreaks is increasing. The measles outbreaks
continue to be reported.

Вступ. Погіршення соціально-економічної ситуації в Україні, запроваджений
урядом з серпня 2014 р. мораторій на будь-які перевірки суб’єктів
господарювання, реформування Держсанепідслужби України призвели до
негативних змін у проявах епідпроцесу. Метою роботи було визначення
динаміки і структури спалахової захворюваності в Україні.
Методи. В роботі використано епідеміологічний метод дослідження. Здійснено
ретроспективний аналіз позачергових повідомлень Міністерству охорони
здоров’я (МОЗ) України про спалахи інфекційних хвороб у 2007-2016 рр.
Результати. Аналіз бази даних позачергових повідомлень МОЗ дозволив
встановити, що динаміка спалахової захворюваності до 2013 р. в цілому була
позитивною і характеризувалася зменшенням і кількості спалахів, і кількості
постраждалих осіб. У 2007 - 2012 рр. в середньому реєструвалося 43 спалахи
інфекційних захворювань щороку, з середньорічною кількістю постраждалих
людей 978. Починаючи з 2013 р. середньорічна кількість спалахів зросла у 2,4
рази (р ≤ 0,05) порівняно з попереднім періодом. Збільшилась до 1738
середньорічна кількість постраждалих під час спалахів людей. У структурі
спалахової захворюваності переважали кишкові інфекції, їх питома вага
становила понад 90%. Це були сальмонельози, ротавірусні гастроентерити,
гепатит А, шигельози, гострі кишкові інфекції (ГКІ) встановленої та
невстановленої етіології. Решту становили спалахи кору.
За період 2012 – 2016 рр. кількість спалахів кишкових інфекцій збільшилась у
5,7 рази (р ≤ 0,05). Основу етіологічної структури переважної більшості спалахів
складали сальмонели, їх частка досягла 48,7 ± 3,7%. Високою була питома вага
збудників ГКІ встановленої етіології, вона становила 18,4 ± 4,9%. Третє рангове
місце посідали ротавіруси – 12,8 ± 4,3%. Необхідно зазначити, що кількість
спалахів гепатиту А зросла у 20 разів (р ≤ 0,05), ротавірусного гастроентериту –
у 12,5 рази (р ≤ 0,05), сальмонельозу – у 4,8 рази (р ≤ 0,05), ГКІ встановленої
етіології – у 3,6 рази (р ≤ 0,05). У віковій структурі спалахової захворюваності
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# 171 Nosology structure of infectious mortality in Ukraine (1965-2015) /
Нозологічна структура інфекційної смертності в Україні (1965-2015)

Mokhort H.1, Kovalchuk A.1†, Rodyna R.2 / Мохорт Г.А.1, Ковальчук А.1†, Родина Р.2
1 Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
2 State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry
of Health of Ukraine / Державний заклад «Український центр з контролю та
моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»
†Presenting Author / Автор, що презентує

Introduction. Infectious diseases have not been the main cause of death in Ukrainian
population for a few decades, but infectious diseases always had the ability to transmit
and increase their rate in the mortality structure. The abovementioned depends from
the level of their control. Time profile, trends and nosological structure of mortality
cased by infection demonstrated the level of infectious diseases control. Monitoring
these occurrences is of great importance to the public health.
The purpose of our paper was to determine the trends and mortality structure of
Ukrainian population caused by infectious diseases, specifically, to determine top 10
infections resulting in death.
Methods. The design of our study is a retrospective epidemiological investigation. We
have applied methods of conventional variation statistics. Materials used for statistical
analysis were forms С-8 "Distribution of the deceased according to gender, age groups
and cause of death" of "Ukrainian center for disease control and monitoring with the
Ministry of Healthcare of Ukraine" Public Institution for the period from 1965 to 2015.
Calculations were made in Microsoft Office Excel 2003.
Results. Total number of deceased persons from infectious diseases in Ukraine in
1965 accounted for 27357 cases or 7.935% of all deaths from various causes. The
infectious disease mortality in 1965 made up 60.66 per every 100,000. Instead, the
total number of deaths from infectious diseases in Ukraine in 2015 accounted for
15412 or 2.591% of all deaths from various causes. The infectious disease mortality in
2015 made up 36.04 per every 100,000. Top 10 causes of death from infectious
diseases in Ukraine in 2015 included the following nosological units and infection
groups:
1.Pneumonia and other acute respiratory infections of lower airways - 5116 cases or
33.195%;
2.Tuberculosis and associated complications - 4807 cases or 31.190%;
3.HIV infection - 4032 cases or 26.161%;
4.Sepsis - 530 cases or 3.439%;
5.Viral hepatitis - 273 cases or 1.771%;
6.Meningococcal infections and other types of meningitis – 271 cases or 1.758%;
7.Other infections and associated complications - 232 cases or 1.505%;
8.Flue and other acute respiratory infections of upper airways - 65 cases or 0.422%;
9.Erysipelas - 62 cases or 0.402%;
10.Enteric infections - 24 cases or 0.156%.
Conclusions. Thus, for the last half a century the rate of infectious disease in the
mortality structure of Ukraine has decreased by 3 times, however the infectious
disease mortality rate only halved. Alternatively, main causes of infectious disease
mortality as before remain infections with non-cyclic long-term trend (tuberculosis,
pneumonia etc.). Hence, control measure for these infections in Ukraine have limited
effectiveness.

Вступ. Інфекційні хвороби не є основною причиною смертності населення
України в останні десятиліття, але інфекційні хвороби завжди мають значний
потенціал для поширення та збільшення питомої ваги в структурі смертності. Це
залежить від ступеня їх контрольованості. Динаміка, тенденції та нозологічна
структура інфекційної смертності відображають рівень контрольованості
інфекційних хвороб. Нагляд за цими явищами має важливе значення для
громадського здоров’я.
Метою нашої роботи є визначення динаміки та структури смертності населення
України від інфекційних хвороб, зокрема, виявлення топ-10 основних причин
інфекційної смертності.
Методи. Дизайн нашого дослідження – це ретроспективне епідеміологічне
дослідження. Ми використали методи традиційної варіаційної статистики. В
якості матеріалу для статистичного аналізу було використано дані статистичної
форми С-8 «Розподіл померлих за статтю, віковими групами та причинами
смерті» ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ
України» за період 1965–2015 років. Розрахунки проводилися за допомогою
комп’ютерної програми Microsoft Office Exel 2003.
Результати. Загальна кількість померлих від інфекційних хвороб в Україні в
1965 році становила 27357 випадків або 7,935 % від усієї кількості померлих від
усіх причин. Показник інфекційної смертності в 1965 році дорівнював 60,66 на
100 тисяч населення. Натомість загальна кількість померлих від інфекційних
хвороб в Україні в 2015 році становила 15412 випадків або 2,591 % від усієї
кількості померлих від усіх причин. Показник інфекційної смертності в 2015 році
дорівнював 36,04 на 100 тисяч населення. До топ-10 причин інфекційної
смертності в Україні в 2015 році ввійшли такі окремі нозологічні форми та групи
інфекційних захворювань:
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# 193 Monitoring of environmental objects for Legionella conducted by the
Laboratory of Especially Dangerous Infections of the State Institution Ukrainian
Center for Disease Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine
during the period from 2011 to 2016 / Моніторинг об’єктів довкілля на
наявність збудника легіонельозу, проведений лабораторією особливо
небезпечних інфекцій ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» за період 2011-2016 рр.

Bilonyk O., Vydayko N., Rodyna R. / Білоник О.І., Видайко Н., Родина Р.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry
of Health of Ukraine / Державний заклад «Український центр з контролю та
моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

General information. Legionellosis is an acute infectious disease with a high mortality
rate up to 40%. In natural environment Legionella live in freshwater bodies without
harming humans. Legionella are capable of colonizing artificial water systems with the
formation of biofilms leading to their accumulation in epidemic hazardous
concentrations. Humans are infected from inhalation of contaminated fine water
aerosol. Of the 42 species of legionella, L. pneumophila is of epidemic importance.
Materials and methods. Laboratory testing by PCR, analytical materials from State
Institution Ukrainian Center for Disease Control and Monitoring of the Ministry of
Health of Ukraine for the period from 2011 to 2016.
Results. There are no legislative acts in Ukraine regulating the control of safety of
environmental objects associated with Legionella presence. Since 2011 the Laboratory
of especially dangerous infections of State Institution Ukrainian Center for Disease
Control and Monitoring of the Ministry of Health of Ukraine has initiated a study to
detect L. pneumophila. Clients of the study were representative of hotels and
companies of international networks (85.7%). This kind of control is mandatory for
such organizations. Water and water system swabs from closed cycle of water supply
were tested (air conditioners and industrial cooling systems; cold and hot water supply
systems).
During the period from 2012 to 2014 the number of investigations that demonstrated
the level of L. pneumophila contamination exceeding the normal range has increased.
2016 demonstrated a decrease in samples with hazardous concentrations of the
causative agent due to clients’ response and effective disinfection measures.
Conclusion. A relative welfare of legionellosis status fails to reflect the real epidemical
situation in Ukraine. Clinicians are not suspicious of this nosological unit. At that,
legionellosis cases have been registered in foreign citizens residing in hotels on the
territory of Ukraine during the incubation period. A national legislative act needs to be
developed to determine the procedure for controlling compliance with established
requirements to safety of environmental objects with regards to L. pneumophila.

Загальна інформація
Легіонельоз – гостре інфекційне захворювання, характеризується високим
показником летальності – до 40 %. В природних умовах легіонели живуть в
прісноводних водоймах, не завдаючи шкоди людині. Легіонели здатні
колонізувати штучні водні системи з утворенням біоплівок, що призводить до їх
накопичення у епідемічно небезпечні концентрації. Зараження людини
відбувається при вдиханні контамінованого дрібнодисперсного водного
аерозолю. Із 42 видів легіонел епідемічне значення має вид L. pneumophila.
Матеріали і методи.
Лабораторні дослідження методом ПЛР, аналітичні матеріали ДЗ «УЦКМЗ
МОЗ» за період 2011-2016 рр.
Результати.
В Україні відсутній законодавчий акт, що регулює порядок контролю безпеки
об'єктів довкілля на наявність збудника легіонельозу. Лабораторія особливо
небезпечних інфекцій ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» розпочала дослідження на виявлення
L. pneumophila з 2011 року. Основні замовники досліджень – представники
готелів та підприємств міжнародних мереж (85,7 %). Для них такий контроль є
обов'язковим. Досліджувалась вода та змиви водних систем замкнутих циклів
водокористування (кондиціонери повітря та промислові охолоджувальні
системи; системи гарячого і холодного водопостачання).
За період 2012-2014 рр. кількість досліджень, при яких рівні контамінації L.
pneumophila перевищували допустимі, зростала. В 2016 р. спостерігається
зменшення зразків з епідемічно небезпечним рівнем концентрації збудника, що
пояснюється реагуванням замовників та проведенням ефективних
дезінфекційних заходів.
Висновок.
Відносне благополуччя з легіонельозу не відображає реальну епідситуацію в
Україні. Відсутня настороженість клініцистів з даної нозології. При цьому є
факти реєстрації випадків легіонельозу серед іноземних громадян, що
перебували в готелях на території України в межах інкубаційного періоду.
Необхідна розробка національного нормативного акту, який визначав би
порядок нагляду за дотриманням встановлених вимог по забезпеченню безпеки
об'єктів довкілля щодо L. pneumophila.
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# 199 Comparative analysis of the etiological factors of the influenza virus
population during epidemics in Zhytomyr Oblast from 2009 to 2017 / Порівняльна
характеристика етіологічної структури популяції вірусів грипу під час
епідемій в Житомирській області за 2009-2017 рр.

BoilskaO.1,RadchenkoL.2,FesenkoA.2,MD,MironenkoA.2 /БояльськаО.Г.1,Радченко
Л.2, Фесенко А.2, Міроненко А.2
1State Institution Zhytomyr Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine /
Державна установа "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України
2 State Institution L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases
of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine / ДУ "Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України

Introduction. Influenza annually accounts for 3 to 5 million cases of severe disease and
from 250,000 to 500,000 deaths. In Europe roughly 20% of the population get infected
every year.
Thus, influenza virus detection in samples taken from patients with severe acute
respiratory infections (SARI) is the foundation of influenza virological surveillance. Typing
and subtypingof virus isolates allows regional health care agencies to track influenza virus
circulation among population on this territory.
Thus, the aim of our research was to perform monitoring of circulating influenza viruses
among different groups of Zhytomyr Oblast population during 2009-2017.
Molecular genetics (PCR in real time), virological andstatisticalmethodswereused for this
study.
Findings: According to WHO from 2009 to 2017 all known influenza virus types: A(H1N1)
pdm, A(H3N2) and В both have been circulating in the Southern and in the Northern
Hemisphere. But each epidemic season had individual features.
Our investigation findings correspondwithWHO reports provided by other countries of the
Northern Hemisphere. Every year the dominant epidemic agent in Ukraine coincided with
the one in Europe confirming the imported nature of influenza in Ukraine. However, in
Zhytomyr region some epidemic seasons waremarked by circulation of a single influenza
virus. During the epidemic season 2012-2013 and the epidemic season 2015-2016 in
Zhytomyr region only influenza A virus (H1N1)pdm was identified. In 2013-2014 and 23
weeks of the epidemic season 2016-2017 we observed only the circulation of influenza A
virus (H3N2). However, according to reports from World Influenza Centers (London and
Atlanta) these viruses dominated in Ukraine, as well as in many countries worldwide.
Inour opinion, circulationof single influenzavirusduring theseepidemic seasonsoccurred
since other influenza virus strains were not imported from other regions of Ukraine and
from abroad, this also depends on the herd immunity of the population to other influenza
virus strains.
Conclusions: the etiological factors of the influenza virus population in Zhytomyr region
during 2009 to 2017 slightly differed from the one inUkraine and other countries of Europe
and worldwide. Influenza А virus (H1N1)pdm in Zhytomyr Oblast was identified in five
epidemic seasons, influenzaA virus (H3N2) in four, and influenzaB virus - in two epidemic
seasons.

Вступ. Грип щорічно викликає у світі приблизно від 3 до 5 млн. випадків важкої
хвороби та від 250-500 тис. смертей. У Європі щорічно хворіє близько 20%
населення.
Тому виявлення вірусу грипу в матеріалі від хворих на тяжкі гострі респіраторні
інфекції (ТГРІ) – основа вірусологічного нагляду за грипом. Типування й
субтипування вірусних ізолятів дозволяє обласним органам охорони здоров'я
відслідковувати, які віруси грипу циркулирують серед населення на даній
території.
Мета. Проведення моніторингу циркуляції вірусів грипу серед різних груп
населення Житомирської області протягом 2009-2017 рр.
Методи дослідження: вірусологічний, молекулярно-генетичний, статистичний.
Результати: За даними ВООЗ, протягом 2009-2017 рр. як в Південній півкулі, так
і в Північній півкулі циркулювали всі відомі віруси грипу: A(H1N1)pdm, A(H3N2) та
В. Але в кожному епідемічному сезоні були свої особливості.
Результати наших досліджень збігаються з даними ВООЗ, які одержані з інших
країн Північної півкулі. Щороку домінуючий збудник епідемії в Україні збігався з
таким у країнах Європи, що свідчить про заносний характер епідемій грипу в
Україні. Але в Житомирській області в деяких епідемічних сезонах відмічалася
моноциркуляція окремих вірусів грипу. В епідемічному сезоні 2012-2013 рр. та
епідемічному сезоні 2015-2016 рр. на території Житомирської області виявлявся
лишевірус грипуA(H1N1)pdm,ав2013-2014рр. та за23 тижнів епідемічного сезону
2016-2017 рр. ми спостерігали циркуляцію тільки вірусу грипу A(H3N2). Однак,
згідно зі звітами центрів грипу в Лондоні та Атланті, дані віруси грипу були
домінуючими як в Україні, так і в багатьох країнах світу.
На нашу думку, моноциркуляція вірусів грипу в даних епідемічних сезонах
відбувалась за відсутності занесення інших штамів вірусів грипу з інших областей
України та з-за кордону й також залежить від популяційного імунітету населення
до інших штамів вірусів грипу.
Висновки: Етіологічна структура популяції вірусів грипу в Житомирській області
протягом 2009-2017 рр. частково відрізнялась від такої в Україні та інших країнах
Європи та світу. Вірус грипу А(H1N1)pdm на території Житомирської області
виявлявся у п′яти, вірус грипу А(H3N2) – в чотирьох, а вірус грипу В – у двох

ABSTRACT INDEX: EPIDEMIOLOGY OF HUMAN DISEASES/
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ АНТРОПОНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ



Page 124 2017 CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium

# 1 Biological properties allocated to Ukraine Yersinia enterocolitica and
Yersinia pseudotuberculosis

Ushkalov V.1, Ushkalov A.2, Vygovska L.1 / Ушкалов В.О.1, Ушкалов А.2, Виговська
Л.1
1 Ukrainian laboratory of quality and safety of agricultural products of the National
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine / 1 Українська лабораторія
якості і безпеки продукції агропромислового комплексу Національного
університету біоресурсів і природокористування України
2 Kharkiv branch of the State Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary Expertise / 2Харківський філіал Державного науково-дослідного
інституту з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи

Introduction. The research is relevant due to increase of yersiniosis in infectious
pathology of humans, active natural reservoirs of Y.pseudotuberculosis
Y.enterocolitica, high-level carriage of bacteria in animals and reducing their
productivity and death, as well as risks associated with contaminated food. [Ющук Н.
Д., 2007; Keith A. Lampel, 2012].
Materials and methods. In our study we used isolates of Yersinia (27 - Y.enterocolitica,
6 - Y.kristensenii, 38 - Y.pseudotuberculosis), obtained from samples of biological
material from animals, people, food and environmental objects.
For culturing bacteria (22 ± 1˚S 37 ± 1˚S, 24-48 hours) used Yersinia selective agar,
Hottinger Broth, peptone–sorbitol–bile salts (PSB); Kligler's Iron Agar, lysine-
decarboxylation medium,casein soy agar, Hiss medium. Morphological features
studied cultures by microscopy (1 × 1000), Gram stained smears; mobility - the
preparations "crushed drop"; antigenic properties - using commercial diagnostic serum,
antibiotic resistance - disco diffusion method.
Pathogenicity of crops (2x109 CFU / cm3) was determined on white mice (16-18 g) by
subcutaneous and intraperitoneal its introduction, as well as guinea pigs (250-400 g)
and the results of dermo necrotic and keratoconjunctivitis tests.
Results. Biological properties of isolates were typical for the species Y.
pseudotuberculosis, Y.enterocolitica and Y.kristensenii under Classification of bacteria
according to Bergey's Manual.
Analysis of the antigenic structure determination Y.enterocolitica shows that 100% of
isolates Y.enterocolitica, classified as "opportunistic" serotypes (agglutination of
serum, O: 3, O: 4.32, O: 5.27, O: 6 30).
Y.enterocolitica were more resistant to antibiotics with azole groups, nitrofurans,
lincosamides, Y.pseudotuberculosis were more resistant to antibiotics of the penicillin,
macrolides, linkozamides, azoles.
Signs of pathogenicity was found in 22.2% of isolates Y.enterocolitica, 100% of
isolates Y. pseudotuberculosis, and in 2 of 6 investigated Y.kristensenii. 20 (52.6%)
surveyed Y.pseudotuberculosis cultures have caused the death of laboratory animals
with subcutaneous injection, 31 (81.6%) - with the intraperitoneally, 31 (81.6%) culture
have caused skin necrosis in the intradermal injection and 33 (86, 8%) cultures
induced development of keratoconjunctivitis.
Conclusion. From synanthropic rodents, medical institutions and patients, wipe
samples from vegetables Y.pseudotuberculosis and Y.enterocolitica (0: 3, 0, 5.27, 0,
6.30) were determinated. Signs pathogenicity found in 22,2% Y.enterocolitica and
100% Y.pseudotuberculosis. The analysis of results suggest about the circulation of
potentially dangerous Yersinia spp. in facilities veterinary supervision.
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# 4 Data analysis of epizootic anthrax outbreaks in Ukraine for the period from
1994 to January 2017 / Аналіз даних епізоотичних спалахів сибірки на
території України за період із 1994 по січень 2017 рр

Rublenko I.1,2, Skrypnyk V.3 / Рубленко І.О.1,2, Скрипник В.3
1 Bila Tserkva National Agrarian University / Білоцерківський національний
аграрний університет
2 State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms /
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
3 State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

Anthrax outbreaks are reported in many European and Asian countries, as well as in
other regions of the world. Vast anthrax epidemics were also registered in Zimbabwe,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, China, Tajikistan, in Asian and African
countries, in Europe and America.
There are published data on incidences and development of anthrax in times on the
territory of Ukraine. In Zaporizhzhia oblast alone over the years anthrax disease was
recorded in 350 settlements.
Investigations were conducted according to the data of the State Committee of
Veterinary Medicine of Ukraine at the Department of Microbiology and Virology at the
National Agrarian University in Bila Tserkva.
According to results of data classification and analyses on anthrax outbreaks on the
territory of Ukraine during 1994-2017, it was found that outbreaks tend to have stable
downward trend, while this is not the case in other countries.
During the investigation period, the largest number of cases in animals on the territory
of Ukraine was recorded in 1994 (30 cases), in the following years a gradual decrease
was observed (in 1995 there were 24 cases, in 1996 - 20, in 1998 and 2000 - 11 every
year, in 2002 and 2003 - 4 cases). The largest number of infected animals in Ukraine
was registered in 1994 (218 animals), 1999 (123 animals).
The most unfavorable situation was in 1997, when 38 cases were registered and in
1999 with 14 registered cases. In 2012 (03.05), 1 case was registered in the city of
Zvenyhoroda in Cherkasy region. In 2012, only 3 outbreaks of anthrax were recorded
in animals, 2 were reported in Cherkasy region and 1 in Zaporizhzhya region.
The largest number of cases was registered in Vinnitsya (18), Cherkasy (13) and
Khmelnytsky (13) regions. The largest number of infected animals per year was
observed in Volyn (125 animals in 1994), Luhansk (58 animals in 1994) and Kherson
(99 animals in 1999) regions.
During the investigation period between 1994 and 2017 the largest number of infected
animals were observed in Volyn (134), Kherson (75) and Odessa (73) regions.
The highest percentage of animals infected with anthrax in total livestock (633 animals)
in Ukraine was reported during 1994-2017 in Volyn (134) - 21.17% and Odessa (73) -
11.53 % regions.
Percentagewise the highest rate of anthrax cases in animals was registered in
Vinnitsya (10.28%), Cherkasy (8%) and Luhansk (7.43%) regions.
Throughout the period From 1994 to January 2017 the number of disease cases and
the number of animals with anthrax in Ukraine has been declining, but the risk of
anthrax outbreak remains. The highest percentage of infected animals was registered
in Volyn (21.17%) region, and the lowest percentage in Ternopil (0.16%) region. In
Zhytomyr region there were no reported cases of infected animals. Such regions as
Vinnytsya, Cherkasy, Khmelnitsky, Odesa, Kharkiv and Kyiv regions should be
considered at risk of future anthrax outbreaks.

Спалахи сибірки спостерігаються у багатьох країнах Європи, Азії та інших
регіонах земної кулі. Значні епідемії сибірки також реєстрували в Зімбабве, у
Грузії, Казахстані, Киргизстані, в Росії, Китаї, Республіці Таджикистан, у країнах
Азії, Африки, у Європі та у Америці.
Існують літературні дані, щодо виникнення і розвитку сибірки у різні часи на
території України. Лише на території Запорізької області зареєстровано 350
населених пунктів, на яких у різні роки було виявлено захворювання на сибірку.
Дослідження були проведені згідно даними Державного Комітету ветеринарної
медицини України на базі Білоцерківського національного аграрного
університету кафедри мікробіології та вірусології.
За результатами систематизації та аналізу даних щодо спалахів сибірки на
території України за 1994–2017 роки встановлено, що динаміка їх кількості має
стабільну тенденцію до зниження, тоді як у інших країнах світу цього не
спостерігається.
Протягом дослідного періоду найбільшу кількість випадків захворювання тварин
на території України відмічали у 1994 році (30), у наступні роки спостерігали
поступове зниження (1995 р. – 24, 1996–20,1998 та 2000 рр. – по 11, 2002 та
2003 – по 4). Найбільшу кількість хворих тварин в Україні реєстрували у 1994 р
(218 гол.), 1999 (123 гол.).
Найбільш неблагополучною ситуація була у 1997 році, коли зареєстрували 38
випадків та у 1999 році – 14 випадків. У 2012 році (03.05) було зареєстровано 1
випадок у м. Звенигорода Черкаської області. У 2012 р. було зареєстровано
лише 3 спалахи сибірки серед тварин: у Черкаській області (2) та у Запорізькій
(1).
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# 16 Activity of natural tularemia and leptospirosis foci in Volyn oblast: burning
issue for the public health / Активність природних вогнищ туляремії та
лептоспірозу у Волинській області – актуальна проблема для здоров’я
людей

Havryshchuk V., Yanko N.†, Bondarska O., Olishevskyi A. / Гаврищук В., Янко Н.В.†,
Бондарська О., Олішевський А.
State Institution Volyn Oblast Laboratory Center of Ministry of Health of Ukraine /
Державна установа "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України"
† Presenting Author / Автор, що презентує

Introduction. Volyn oblast is located in the far North West of Ukraine. The proximity of
the borders with Belarus and Poland, increasing number of tourists, legal and illegal
migration being the integral part of rapid globalization are increasing the risk of
importing particularly dangerous and even uncommon infections, and may have a
negative impact on the epidemic situation and the safety of not only some specific
region, but that of the entire Ukraine.
There are 79 settlements in 13 districts in Volyn oblast where cases of tularemia in
humans were registered. Based on analytical and laboratory investigations, 68
anthropurgic and 81 natural foci of leptospirosis in 141 settlements of the oblast were
identified. The epidemic situation of these diseases in the region is considered
unfavorable. Annual reporting of sporadic cases, and the presence of pathogens of
said infection in the environment (mouselike rodents and ticks) demonstrate the activity
of the natural foci of tularemia and serve as an indicator of potential transmission to
humans. This requires a more detailed and targeted investigation of the natural foci to
maintain the appropriate level of anti-epidemic efforts in the natural foci of tularemia
and leptospirosis. These zoonoses are transmitted to humans as a result of contact
with animals and other environmental objects contaminated by excretions of infected
animals. The main reservoir of tularemia infecting organism are ticks that are the most
aggressive to humans. Ticks infection in the natural foci is 10-30%.
Methods: conventional methods such as bacterioscopic, bacteriological, biological, and
immunological, hence we applied the "gold standard" method.
Results. Cases of tularemia have been registered since 1950. Over the period from
1950 to 1963 more than 600 infected individuals were registered. As a result of a
large-scale land reclamation and vaccination of the population in the region, cases of
tularemia have not been registered for more than 30 years (since 1963). 14 cases
were reported from 2002 to 2011. The last case of tularemia was registered in 2015.
The incidence rate of leptospirosis in patients is sporadic. Thus, in recent years
leptospirosis incidence rate has been within the average in Ukraine and ranged from
1.8 to 3.2 per 100,000 people. Between 2000 and 2016, 254 cases of leptospirosis
were registered in the region, including one death in 2016.
Conclusions. Based on long-term monitoring of the epidemic situation, the epizootic
and the epidemic conditions in Volyn oblast, particularly due to tularemia and
leptospirosis, are considered to be challenging. Natural anthropurgic and mixed foci of
tularemia and leptospirosis have developed in Volyn oblast that require a more
targeted investigation of all impact factors with regard to international and European
standards (protocols) on epidemiological and laboratory monitoring.

Вступ. Волинська область розташована на крайньому північному заході України.
Близькість кордонів з Республікою Білорусь та Польщею, збільшення кількості
туристів, легальна і нелегальна міграція, як невід’ємна складова стрімкої
глобалізації, збільшують відповідно і ризик завезення особливо небезпечних, і
навіть екзотичних інфекцій та може мати негативний вплив на епідемічну
ситуацію та безпеку не тільки області, але й України.
На Волині налічується 79 населених пунктів у 13 районах, де зареєстровані
випадки захворювання серед людей туляремією. На підставі аналітичних та
лабораторних досліджень в 141 населеному пункті області встановлено 68
антропургічних та 81 природних вогнищ з лептоспірозу. Епідемічна ситуація з
цих захворювань в області розцінюється як неблагополучна.Щорічна реєстрація
поодиноких випадків захворювань, наявність збудників таких інфекцій в
об’єктах довкілля (мишовидних гризунах та кліщах), свідчить про активність
природних вогнищ лептоспірозу і туляремії. вогнищ і є індикатором потенційного
зараження людей. Це потребує більш детального і цілеспрямованого вивчення
природних вогнищ для забезпечення належного рівня протиепідемічної роботи у
природних вогнищах туляремії і лептоспірозу. Ці зоонози передаються людині
від контакту з тваринами і іншими об’єктами довкілля, забрудненими
виділеннями інфікованих тварин. Основним резервуаром збудника туляремії є
кліщі, які є найбільш агресивними по відношенню до людини. Інфікування
кліщів в природних вогнищах складає 10-30 %.
Методи: класичні - бактеріоскопічні, бактеріологічні, біологічні, імунологічні,
тобто використовується метод «золотий стандарт».
Результати. Захворювання туляремією реєструється з 1950 року. За період
1950-1963 роки захворіло понад 600 осіб. Внаслідок проведення
широкомасштабних меліоративних робіт та вакцинації населення в області
захворювання на туляремію не реєструвалось понад 30 років (з 1963 року). За
2002–2011 роки зареєстровано 14 випадків захворювань. Останній випадок
туляремії зареєстровано в 2015 році.
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# 28 New data about F.tularensis disturbance in wild boars and domestic pigs in
Ukraine

Rudova N., Zlenko O., Solodiankin O., Stegniy B., Buzun A., Bolotin V., Gerilovych A. /
Рудова Н.Г., Зленко О., Солодянкін О., Стегній Б., Бузун А., Болотін В.,
Герілович А.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Background. Tularaemia is an acute, febrile, granulomatous, zoonotic infection caused
by an aerobic, gram-negative, pleomorphic bacillus F. tularensis. It is an endemic
disease in the most of European countries. In the official report of the Ministry of
Health of Ukraine it were registered 193 cases of tularemia in humans during 1995 -
2014 years. The largest numbers of them were noted in 1998 and 2005 years (100 and
23 cases respectively). In 2010, according to military doctors data there were 23
tularemia-adverse regions from 25 in Ukraine But in many cases the differential
laboratory studies were not conducted, so abovementioned data can’t show the real
extent of the problem. Nowadays, it becomes a relevant problem because of the
counterterrorist operation in the East of Ukraine, because the large areas are currently
uncontrollable. Tularemia circulates in populations of rodents and lagomorphs, a wide
range of arthropod vectors have been implicated in the transmission of the pathogen
causing tularaemia between mammalian hosts. One of the main and most dangerous
reservoirs of the tularemia agent in nature is a wild boar. Tularemia can be transmitted
from boars to domestic pigs, increasing the risk of infection for farmers and other
people (Grynevych, 2012; Bolotin, 2016).
Goal: to provide ELISA assay of wild boar serum and serum of domestic pigs for
F.tularensis detection.
Materials and Methods: the serum was taken from domestic pigs (n=13) in Kharkiv,
Cherkassy, and Chernigiv regions, and from wild boars (n=7) in three hunting
preserves of Kharkiv region. The F.tularensis detection was provided by competitive
ELISA assay. The results accounting was provided using Thermoscientific FC
multiscan.
Results: The analysis has shown that all investigated wild boars have antibodies
against F.tularensis. Moreover, there are two cases of positive results among domestic
pigs. The first positive one is the yelt from Cherkassy region. It was born from domestic
pig and wild male boar. The second one is the male boar from Chernygiv region that
often paired with wild boars.
Conclusion: These data suggest that F.tularensis disturbance among wild boars in
Ukraine is significant, considering such small sample size. It makes danger for
households with free grazing of swine near the boar habitations. Basing on this pilot
data it can be assumed that direct contacts between pigs and boars play the main role
in tularemia transfer to domestic pigs. The problem needs further studying, with
following development of prevention and security measures against tularemia infection.
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# 40 Circulation of Ortho- and Paramyxoviruses in the natural reservoir of the
Azov-Black sea region of Ukraine in 2010-2015, and connection to other
geographic regions

Muzyka D.1, Rula O.1, Tkachenko S.1, Usova L.1, Stegniy B.1, Mary Pantin-Jackwood2 /
Музика Д.В.1, Рула О.1, Ткаченко С.1, Стегній Б.1, Мері Пантін-Джеквуд2
1 National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
1 Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"
2 Southeast Poultry Research Laboratory. USDA/ARS. Athens, Georgia, USA / 2
Південно-східна лабораторія з хвороб птиці. Міністерство сільського
господарства США. Атенс, штат Джорджія, США

Introduction. The Ortho- and Paramyxoviruses are in the spotlight, as the pathogens
that cause unpredictable disease of poultry and people. The emergence of new strains
of viruses and variants with new properties which are pathogenic to new hosts requires
the constant monitoring and careful study.
Materials and methods of research. In 2010-2015 there were collected biological
material samples from 19400 wild birds 100 species of 30 families of 10 orders:
Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes, Galliformes, Gruiformes,
Charadriiformes, Coraciiformes, Passeriformes, Columbiformes, Falconiiformes.
Virological studies were conducted on conventional techniques recommended by the
OIE.
Results. 3 of 14 global transcontinental migration routes are held through the territory
of Ukraine and the whole territory of Ukraine is within the main migration routes of
birds. In 2010-2015 in this region there were isolated 146 influenza viruses (AIV) and
paramyxoviruses (APMV) from wild birds. There were isolated 15 of the 16 known
subtypes of AIV and 7 of 9 known serotypes of APMV. AIV of H5N1 subtype have
origins from Russia, Europe, the subtype H5N2 - from Western Europe, virus of
subtype H7 - from Georgia. The AIV of subtype H3 is related to virus isolates from
Russia, H4, H8, H9, H11 subtypes - from Western Europe and China, H12 subtype -
Southeast Asia, H13, H15, H16 subtype - Mongolia, Russia. Pathogenic isolates of
APMV-1 serotype, isolated from chickens, belong to genotype VII and related to
viruses from Turkey and Israel; non-pathogenic isolates of APMV-1 from domestic
ducks to genotype I and viruses from Europe; APMV-1 from wild ducks to I and II
classes (genotype II) and viruses from Western Europe, Central Africa, Russia, and
China. Ukrainian isolates of APMV-4 is related to viruses from South Africa and
APMV-6 – from Japan and Western Europe. It was also established the importance of
this region in the introduction of new viruses into Europe. It was isolated influenza virus
of subtype H15 for the first time, which had recorded in Australia only. There was
characterized new serotype APMV-13.
Conclusion. The obtained results confirmed the special role of the Azov-Black Sea
region of Ukraine to maintain the circulation and wide genetic diversity of viruses and
the need to continue these studies and their extension to whole this region that should
be evaluated as a connecting chain between Asia and Europe.
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# 51 Communication and etiologic pattern of pathogens causing streptococcal,
enterococcal and staphylococcal infections of animals; preventive vaccination
against these diseases / Поширення та етіологічна структура збудників, що
спричиняють стрептококові, ентерококові та стафілококові інфекції
тварин, вакцинопрофілактика цих захворювань

Gadzevych O. / Гадзевич О.В.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Streptococci, enterococci and staphylococci can cause mastitis, endometritis,
pneumoenteritis, abortion, birth of unviable young, skin lesions, dysfunctions of the
brain as well as reproductive organs and organs of sight, arthritis in animals and a
number of diseases in humans. Using analysis of scientific literature data, it has been
found that the data on the etiologic pattern of infectious agents of streptococcosis in
animals varies significantly and there is no effective vaccine to prevent diseases with
coccal etiology.
Therefore, the aim of the research was to examine etiologic pattern and biological
properties of pathogens of strepto-, entero- and staphylococcal infections that cause
the cattle diseases in cattle farms in Ukraine, and to develop a vaccine.
Methods. With the aim of diagnosis, study of the strains properties as well as their
selection, and during the development and the efficacy evaluation of the vaccine, the
following research methods were used: epizootological, clinical, pathoanatomical,
bacteriological, hematological, immunological, biochemical and statistical methods.
Results. An epizootic monitoring of cattle diseases showed that associated course of
pneumoenteritis became substantial. Therefore in the etiological pattern of this disease
group the pathogens in 60% of cases were identified as ones of streptococcal, in 27%
of cases ‒ as ones of enterococcal and in 11% of cases ‒ as ones of staphylococcal
etiology. It has been found that the main pathogens of coccal etiology in cattle include
Streptococcus рneumonіae, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis and
Staphylococcus аureus, which are virulent for white mice (67-481 × 106 CFU (Colony
Forming Unit)). Based on the results of biological experiments with laboratory animals,
it has been demonsterated that S. pyogenes, S. pneumoniae, E. faecalis, S. aureus
increase the virulence of each other in association with other infectious agents. Due to
antibiotic polyresistance of isolated pathogens, causal treatment showed low
efficiency. So epizootic-relevant strains with potent antigens were selected and used
for development and approval of the “SSIA” (“against streptococcal and staphylococcal
infection of animals”) vaccine. After the vaccine administration the indicator of calf
deaths and forced culling caused by pneumoenteritis decreases by at least 6.5 times,
the incidence of mastitis and endometritis in cows — by 35.2-42.8%.
Conclusions. 1. In the etiological pattern of pneumoenteritis the pathogens in 60% of
cases were identified as ones of streptococcal, in 27% of cases ‒ as ones of
enterococcal and in 11% of cases ‒ as ones of staphylococcal diseases.
2. The pathogens of Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,
Enterococcus faecalis and Staphylococcus aureus were isolated from the
pneumoenteritis-diseased calves in 40, 30, 73 and 43% of cases, respectively, of the
total number of isolated streptococci, enterococci and staphylococci.
3. The vaccine against streptococcal, enterococcal and staphylococcal infections of
animal has been developed; the double application of the vaccine with an interval of 14
days provides for the formation of humoral immunity and reduces the pneumoenteritis
incidence in calves, and mastitis and endometritis incidences in cows.

Стрептококи, ентерококи та стафілококи спричиняють мастити, ендометрити,
пневмоентерити, аборти, народження нежиттєздатного потомство, ураження
шкіри, порушення функції головного мозку, органів репродукції та зору, артрити
у тварин та ряд захворювань у людей. Проаналізувавши дані наукової
літератури встановлено, що значно різняться дані стосовно етіологічної
структури збудників стрептококозів тварин та немає ефективної вакцини для
профілактики захворювань кокової етіології.
Тому, метою досліджень було вивчити етіологічну структуру та біологічні
властивості збудників стрето-, ентеро- та стафілококових інфекцій, що
спричиняють захворювання ВРХ у господарствах України та розробити вакцину.
Методи. Для діагностики, вивчення властивостей та селекції штамів, а також
під час розробки та вивчені ефективності вакцини були використані
епізоотологічний, клінічні, патологоанатомічні, бактеріологічні, гематологічні,
імунологічні, біохімічні та статистичний методи дослідження.
Результати. За результатами епізоотологічного моніторингу захворювань ВРХ
визначено, що суттєвого значення набув асоційований перебіг пневмоентеритів,
в етіологічній структурі яких у 60 % випадків ідентифікували збудники
стрептококової, у 27 % — ентерококової і в 11 % — стафілококової етіології.
Встановлено, що основними збудниками кокової етіології у ВРХ є Streptococcus
рneumonіae, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis і Staphylococcus
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Infectious bronchitis (IB) is an acute highly contagious viral disease, whose infectious
agent is characterized by the extreme variability due to changing the genome by
mutations and recombinations. The incidence may reach 100% and the mortality rate
varies depending on strain, age at the moment of infection, conditions of animal
management and possibility of co-infection.
Currently, vaccination is inherently the only mean in the system of control and fighting
with infectious bronchitis. However, despite the 100% vaccination of all poultry
population, cases of infection by different serotypes of the viral infectious bronchitis
(VIB) are registered in poultry farms.
Monitoring of the IB prevalence rate in chickens in poultry farms with poultry stock
vaccinated was performed by means of serological monitoring and determination of the
presence of seroprofile with deviances in EIA (enzyme immunoassay) and serotype-
specific affinity of VIB-specific antibodies in HAI test (hemagglutination inhibition test).
In poultry farms with the presence of IB-like diseases, the following appropriate
measures were performed: epizootic examination, assessment of schedules and
techniques of vaccination, determination of serotype-specific affinity of IB vaccines
used, clinical examination of sick poultry, post-mortem examination and sampling of
pathological materials.
According to the research results obtained over the period of 2011-2015, antibodies to
the VIB serotypes such as 4/91, D274, D3128, D8880, D1466, Italy-02, QX were
isolated at poultry farms in Ukraine.
Serological monitoring using EIA as well as serologic typing of antibodies using HAI
test with VIB serotype-specific antigens indicate the dominance of strains of the
following VIB serotypes: Massachusetts, 4/91 (793 / B), D274 and the emergence and
spread of VIB strains of new for Ukraine QX-like and Italy-02 serotypes in recent years.
Simultaneous circulation of several serotypes and variations of VIB may occur in the
regions and even in some poultry farms, leading to complications in the pathogen
evolution and reducing efficiency of vaccinations with available commercial vaccines.
Conclusion. The emergence of new serotypes in Ukraine elevates the importance of
constant monitoring of circulating IB viruses to provide the better optimization of
strategies and schedules of vaccinations.

Інфекційний бронхіт (ІБ) – гостра висококонтагіозна вірусна хвороба, збудник
якої характеризується величезною мінливістю за рахунок змін геному шляхом
мутацій та рекомбінацій. Захворюваність може сягати 100%, а рівень
смертності варіює в залежності від штаму, віку при інфікуванні, умовах
утримання та від можливості розвитку коінфекції.
На даний час вакцинація є, по суті, єдиним заходом у системі контролю і
боротьби з інфекційним бронхітом. Але, не зважаючи на 100%-у вакцинацію
усього птахопоголів’я, у господарствах реєструється інфікування різними
серотипами ВІБ.
Моніторинг розповсюдження ІБ курей у господарствах із щепленим поголів‘ям
проводили шляхом серологічного моніторингу та визначення наявності
серопрофілю з відхиленнями в ІФА та серотипової належності ВІБ-специфічних
антитіл у РЗГА.
У господарствах з наявністю ІБ-подібних захворювань проводили
епізоотологічне обстеження, оцінку схем і методів вакцинації, серотипову
належність використаних вакцин проти ІБ, клінічний огляд хворої птиці,
патолого-анатомічний розтин та відбір зразків патматеріалу.
За результатами досліджень 2011-2015 років, на птахофабриках України було
виділено антитіла до ВІБ серотипів 4/91, D274, D3128, D8880, D1466, Italy-02,
QX.
Серологічний моніторинг в ІФА та серотипування антитіл за допомогою РЗГА з
серотипспецифічними антигенами ВІБ вказують на домінування штамів ВІБ
серотипів Massachusetts, 4/91 (793/В), D274 та на появу і розповсюдження в
останні роки штамів ВІБ нових для України серотипів QX-подібного та Italy-02.
Можлива одночасна циркуляція в регіонах і навіть в окремих господарствах
декількох різних серотипів і варіантів ВІБ, що призводить до ускладнення
еволюції збудника та зниження ефективності щеплень наявними комерційними
вакцинами.
Висновок. Поява в Україні нових серотипів визначає важливість проведення
постійного моніторингу циркулючих вірусів ІБ для забезпечення кращої
оптимізації стратегій та схем щеплень.
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Introduction. Rabies is a particularly dangerous disease of all warm-blooded animals
and humans. In the recent years rabies epizootic situation in Ukraine continues to
remain difficult. Determination of spatial patterns and identification of geographic
clusters of rabies cases can be useful for making decisions on planning effective
preventive measures.
The aim of the research was to create spatial temporal characteristics of rabies
outbreaks in 2011-2016 in Chernihiv oblast.
Methods. A database of 463 records of rabies outbreaks in 2011-2016 in Chernihiv
oblast was created. Methods including toolkits SpatialStatistics, SpatialAnalyst of ESRI
ArcGIS 10.3. software were used for spatial and temporal data analysis.
Results. Cases of rabies in animals during the years under research were observed in
all raions of Chernihiv oblast with the exception of Varva raion, which is situated in the
far south-eastern part of the oblast. Ellipse standard deviations showed that in 2011
outbreaks of rabies were observed mainly in north-eastern and central areas, and in
subsequent years outbreaks distribution shifted to the west and south. The central
ellipse in 2011-2016 for wild animals was 23 km farther northwest than for domestic
animals.
ANNI test showed a statistically significant clustering of rabies cases.
KDE analysis identified spatial clusters of rabies cases, located in central, western and
south-western areas of the oblast. A larger density of rabies in domestic animals was
also observed in central, western and south-western areas whereas clusters of cases
among wild animals were in north-western raions.
Emerging Hotspot Analysis revealed 18 spatial temporal clusters with a "sporadic"
trend in central and south-western raions of the oblast and 3 clusters with a "new"
trend which are located in the far south-eastern raions of the oblast along the boundary
of Varva raion.
Conclusions. Areas with high frequency of the disease cases were identified in
Chernihiv oblast. This research can help to identify factors that contribute to the
persistence of rabies in the area and to conduct more effective prevention work.
Three clusters of a "new" trend in the far south-east of the oblast may be connected
with the termination of the oral immunization of wild carnivores against rabies in
Poltava and Sumy oblasts since 2015.

Вступ. Сказ – особливо небезпечне захворювання всіх теплокровних тварин і
людини. Останні роки епізоотична ситуація зі сказу в Україні залишається
складною. Визначення просторових закономірностей і виявлення географічних
кластерів випадків сказу може бути корисним для прийняття рішень з
ефективного планування профілактичних заходів.
Метою роботи є просторово-часова характеристика спалахів сказу у тварин за
2011-2016 рр. на території Чернігівської області.
Методи. Була створена база даних із 463 записів про спалахи сказу на території
Чернігівської області в 2011-2016 рр. Для просторово-часового аналізу даних
використали методи із наборів інструментів SpatialStatistics, SpatialAnalyst
програмного забезпечення ESRI ArcGIS 10.3.
Результати. Випадки сказу тварин протягом досліджуваних років
спостерігались у всіх районах Чернігівської області за винятком Варвинського,
який знаходиться на крайньому південному сході області. Еліпси стандартних
відхилень показали, що в 2011 році спалахи сказу спостерігались переважно в
північно-східних і центральних районах області, а в наступні роки розподіл
спалахів змістився на захід і південь. Центральний еліпс у 2011-2016 рр. для
диких тварин знаходився на 23 км далі на північний захід ніж для свійських.
Tест ANNI показав наявну статистично значиму кластеризацію випадків сказу.
KDE аналіз виявив просторові кластери випадків сказу, розміщені в
центральних, західних і південно-західних районах області. Більша щільність
сказу домашніх тварин також спостерігалась в центральних, західних і південно-
західних районах, а кластери випадків серед диких тварин знаходилися в
північно-західних районах.
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Introduction. In 1990 - 2000 outbreaks of trichinosis in humans were periodically
registered in the Dnipropetrovsk region. In total 400 people had got ill with trichinosis
during this period. Later on, cases of trichinosis have not been registered either in
humans or in animals in Dnipropetrovsk region until summer 2016, when 14 cases of
trichinosis were found in the region.
Methods. The method of epidemiological analysis, analysis of statistical reporting
forms, epidemiological survey maps pockets of infection, parasitological and
serological research were in this work.
Results. In 2016, against the background of lack of reported cases of trichinosis in
animals in Dnipropetrovsk region, there was an outbreak of trichinosis in humans in
Kryvyi Rih; as the result 14 persons, including one 17-year old teenager, from different
districts of the city have got ill. The disease in humans was registered locally within the
limited period of time from July to August.
Ill persons had oedema, muscle pain, fever, eosinophilia. In more than half of cases
the disease was of medium severity, the share of such cases was 57.1 ± 3.6%. In 42.9
± 3,6% of cases the disease was mild. According to the results of serological
examination the antibodies of Ig G class to T. spiralis were detected in 12 patients
(85.7 ± 10.5%).
When investigating the outbreak, 7 family foci of the disease were examined, in most
of those several cases were registered simultaneously: 2 foci with 2 patients in each, 1
focus with three and 1 focus with four patients, and 3 foci with 1 patient. The share of
patients from the family foci with multiple cases of the disease amounted to 78.6 ±
12.9%. During epidemiological examination, it was found that all patients had used the
lard with meat layers purchased from private individuals at one of the markets of Kryvyi
Rih in June to July, 2016. While studying samples of the lard with meat layers taken
from two family foci, T. spiralis larvae were found.
Conclusions. The trichinosis outbreak in humans in Dnipropetrovsk region in 2016 had
originated locally within a city in the absence of reported cases of the disease in
animals. The outbreak was characterized by lack of severe and lethal forms, by a high
proportion of family foci with 2-4 cases and it was localized within two months.
However, the threat of human invermination remains of immediate interest, so it
requires increased attention of all interested departments and services, including
specialists of health care institutions and veterinary medicine.

Вступ. У 1990 - 2000 рр. у Дніпропетровській області періодично виникали
спалахи трихінельозу серед людей. Загалом за цей період на трихінельоз
перехворіло 400 осіб. В подальшому, ані серед людей, ані серед тварин
захворюваність на трихінельоз у Дніпропетровській області не реєструвалась аж
до літа 2016 р. Влітку 2016 р. у Дніпропетровській області було виявлено 14
випадків захворювання на трихінельоз.
Методи. В роботі використані метод епідеміологічного аналізу, аналіз
статистичних звітних форм, карт епідеміологічного обстеження вогнищ
інфекційного захворювання (форма 357/о), паразитологічний і серологічний
методи дослідження.
Результати. У 2016 р. у Дніпропетровській області, на тлі відсутності
зареєстрованих випадків трихінельозу серед тварин, у м. Кривий Ріг виник
спалах трихінельозу серед людей, під час якого захворіло 14 осіб з різних
районів міста, в т.ч. одна дитина віком 17 років. Захворювання людей виникли
локально в обмежений період часу в липні-серпні.
У хворих відзначались набряки, біль у м’язах, підвищення температури тіла,
еозінофілія. Більше ніж у половини захворілих перебіг хвороби був середнього
ступеню важкості, їх питома вага становила 57,1 ± 3,6 %. Легкий перебіг
хвороба мала у 42,9 ± 3,6 % захворілих осіб. За результатами серологічного
обстеження антитіла з класу Ig G до T.spiralis виявлені у 12 хворих (85,7 ± 10,5
%).
При розслідуванні спалаху було обстежено 7 сімейних вогнищ, в більшості з
яких зареєстровано по декілька випадків захворювання: 2 вогнища з двома
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Introduction. The epidemic situation with typhoid fever in Ukraine has been unstable in
the recent decade. Cases of the disease among the population have been recorded
annually. Over the period of 2000 to 2016, more than 400 people have got ill with
typhoid fever in the country. In recent years, sporadic cases of typhoid fever have been
recorded in the Dnipropetrovsk region, however, the presence of persons discharging
bacteria of S.typhi creates the risk of epidemic complications.
Methods. The method of epidemiological analysis and the bacteriological research
method were used in the work.
Results. Over the period of 2000 to 2016, 18 individuals have got ill with typhoid fever,
and 34 persons had been registered as carriers of S.typhi. in Dnipropetrovsk region.
For the purpose of early detection of the typhoid fever cases, each year nearly 2,000
people with feverish reactions are examined at the healthcare facilities. With that,
according to the results of laboratory monitoring, the reducing of a number of persons
examined from 5628 people in 2000 to 1828 people in 2016, i.e. by 3 times (p <0.05),
has been observed. This is due to the decreasing attention of medical officers to this
dangerous infectious disease.
Because of the presence of chronic carriers of S.typhi, periodic recurring complications
of epidemic situation with typhoid fever arise in the region; most of them took place in
1985 - 2000. During this period 16 outbreaks of typhoid fever in persons under care
and staff of residential cares of neuropsychiatric profile were registered, while 90
people got ill. Numerous complications of epidemic situation with typhoid fever were
observed at the "Illinskiy neuropsychiatric residential care" CF (clinical facility).
Currently, 33 persons from this institution who earlier had the typhoid fever are
registered. Every year the examination of recovered persons under care defines 3-4
carriers of S.typhi. In order to prevent further outbreaks of typhoid fever, the separate
building suite for recovered persons and chronic carriers of S.typhi was organized as
part of the institution. Periodically, the bacteriological examinations of these patients
are carried out, and according to their results the identified carriers of S.typhi are
prescribed with antibiotics therapy. There are local waste treatment plants created at
the institution. For the last 8 years, the preventive vaccinations of persons under care
and staff against typhoid fever subject to the epidemic indications are implemented.
Thus, in 2016 a total of 116 people were vaccinated including 71 persons under care
and 45 persons of caretaking personnel.
Conclusions. The presence of sporadic incidence of typhoid fever and carriers of
S.typhi creates the potential risk of complications of epidemic situation as well as
arising outbreaks. In order to ensure the comprehensiveness and adequacy of
preventive anti-epidemic and prophylactic measures, it is necessary to increase the
doctors’ attention to early diagnosis of typhoid fever for timely identification of patients
and carriers of S.typhi.

Вступ. Епідемічна ситуація з черевного тифу в Україні останнє десятиріччя є
нестійкою.Щороку реєструються випадки захворювань серед населення країни.
За період з 2000 по 2016 рр. у країні захворіло на черевний тиф більше 400 осіб.
У Дніпропетровській області протягом останніх років виявляють спорадичні
випадки захворювання на черевний тиф, проте наявність бактеріовиділювачів
S.typhi створює ризик виникнення епідемічних ускладнень.
Методи. В роботі використані метод епідеміологічного аналізу та
бактеріологічний метод дослідження.
Результати. У 2000 - 2016 рр. у Дніпропетровській області на черевний тиф
захворіло 18 осіб, зареєстровано 34 носія S.Typhi. З метою раннього виявлення
випадків черевного тифу в закладах охорони здоров’я області щорічно
обстежуються майже 2000 осіб з гарячковими станами. При цьому, за
результатами лабораторного моніторингу, відмічається зниження кількості
обстежених з 5628 осіб у 2000 р. до 1828 – у 2016 р., тобто у 3 рази (р < 0,05). Це
пов’язано зі зменшенням уваги медичних працівників до цього небезпечного
інфекційного захворювання.
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Introduction. Epidemic situation with tularemia in Ukraine is unstable. Every year there
are sporadic cases of the disease among non-vaccinated individuals residing in the
areas with natural hot spots of tularemia (195 cases in 1995-2016). Diversity of natural
landscapes and biocenosis in Dnipropetrovsk region creates favorable conditions for
long-term existence of zoonotic infectious diseases.
Methods.Epidemiologic, serologic, bacteriologic and biologic methods were used for
the research
Results: According to the results of multi-year epizootological and epidemiological
observations over tularemia causative agent circulation in Dnipropetrovsk region
antigen and antibodies to F.tularensis were detected in 185 cases in researches of
environmental objects (rodents, ticks, pallets of wild birds) in 14 administrative
territories (41.1 ±7.4%). The largest specific gravity of positive results was registered
in the studies of rodents (74.0 ± 3.3%). For a long period of time Apodemus sylvaticus
was dominating species and Sylvaemus flavicollis was subdominating one. Specific
gravity of positive results in the studies of wild birds’ pallets was 17 ± 2.7%; ticks – 9.0
± 2.1% (mainly of D.marginatus and I.ricinus which are the most widespread in the
region).
During monitoring of tularemia in 2016 positive results of laboratory researches were
registered in 3 administrative territories of the region, including 2 new regions. In 5.6 ±
2.7% of the rodents examined diagnostic titers showed antigen and antibodies to
F.tularensis that indicates recent epizooty. There was a change of dominating species
which now is Sorex aranеus (50 ± 9.1%). One of the subdominating species was
Sylvaemus flavicollis, and its specific gravity was 25 ± 7.9%. The same specific gravity
applied to another subdominating species – Microtus arvalis (25 ± 7,9%).
According to epidemiological indications, 2000 individuals residing in the region are to
be vaccinated against tularemia, however, for a long period of time there has been no
vaccination. For the purposes of prevention 30 non-vaccinated people from the
professional risk groups have been examined in indirect hemagglutination test in 2016.
There were no positive results. Irrespective of this fact and also despite the fact that
since 1995 there have been no registered cases of tularemia in humans, under
conditions of causative agent circulation in the environment the doctors should be alert
regarding potential complication of epidemiological situation with tularemia.
Conclusions. Results of zoo-entomologic monitoring in Dnipropetrovsk region highlight
expansion of F.tularensis circulation on the new territories and change of dominating
species among rodents. Tularemia natural focal points activity poses potential risk of
human infection unless specific preventive measures are taken.

Вступ. Епідемічна ситуація з туляремії в Україні є нестійкою.Щороку
реєструються спорадичні випадки захворювань серед нещеплених осіб, які
мешкають на територіях з природними вогнищами туляремії (у 1995-2016 рр. –
195 випадків). Різноманітність природних ландшафтів і біоценозів на території
Дніпропетровської області створює сприятливі умови для довготривалого
існування природно-вогнищевих інфекцій.
Методи. В роботі використані епідеміологічний, серологічний, бактеріологічний,
біологічний методи.
Результати. За результатами багаторічного епізоотолого-епідеміологічного
спостереження за циркуляцією збудника туляремії у Дніпропетровській області
антиген та антитіла до F.tularensis при дослідженнях об'єктів довкілля (гризуни,
кліщі, пелетки диких птахів) визначались у 185 випадках, на 14
адміністративних територіях (41,1 ± 7,4%). Найбільша питома вага позитивних
результатів зареєстрована при дослідженні гризунів (74,0 ± 3,3%). Тривалий час
домінуючим видом залишався Apodemus sylvaticus, а субдомінуючим –
Sylvaemus flavicollis. Питома вага позитивних результатів при дослідженні
пелеток диких птахів складала 17 ± 2,7%; кліщів – 9,0 ± 2,1% (переважно виду
D.marginatus та I.ricinus, які є найпоширенішими в області).
При здійсненні моніторингу за туляремією у 2016 р. позитивні результати
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Background. Fungal contamination of animal feeds is a regular occurrence on a
worldwide. Detrimental effects have been observed in all classes of farm animals
including cattle. Control of feeds by the biotic contamination (fungi, mycotoxins) will
improve the quality of agricultural products and prevent their entry into the organism of
human and animals in quantities exceeding the hygienic norms.
Methods. Materials were 49 samples of feeds and raw for cattle from East-South
region of Ukraine. Research were carried out by traditional mycological methods
including the sowing on Suslo-agar, isolating pure culture and identification of the
species composition by t he study and comparison them with data of the classificator-
books.
Results. The s amples of feed came from different farms, where the animals had ones
or another health problems or their productivity was reduced. The obtained results
showed fungal contamination level was higher than the maximum level (more than
5,0×104 spores in of feed) in 61 % of samples. Grain - crops (wheat, peas, corn, oats,
barley), silage, haylage and hay were more contamination than combi-feed. The
composition of mycobiota was Aspergillus Mich. 31.1 %, Penicillium Link. 14.6 %,
Mucoraceae 10.6 %, Fusarium Link. 5.4 %, others 38.4 %. The main representatives
of the genus Aspergillus were toxigenic species – A. flavus, A. amstelodami,
A. sydowi, A. fumigatus, A. candidus, A. oryzae, A. ochraceus. The largest number of
them has been isolated from corn, barley, silage, haylage, hay, mono-feed, soybean.
The genus Penicillium Linc . was presented as follows P. lanosum, P. commune, P.
stoloniferum - in feed-mixtures, corn, wheat. There were determined species Fusarium
moniliforme, Fusarium oxysporum - in corn, hay, oats, wheat, barley, straw, silage,
haylage. The presence of residues of the metabolites of toxigenic micromycetes -
mycotoxins were studied in 6 samples of feeds (barley, corn, wheat, soybeans, tow
combi-feeds) which had a high contamination with toxigenic fungi species. The
presence of aflatoxin B1, zearalenone, sterigmatocystin, patulin, DON, T-2 toxin was
within the maximum level.
Conclusion. Mycotoxicological monitoring of feeds is very important for preservation of
animal health and produce high-quality and safe products. The presence of a high
degree of fungi contamination has effects on the sanitary properties of feeds and may
contribute to the accumulation of mycotoxins in feeds and agricultural products.
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Animal species in the ecosystem are interconnected by various ways, often not
reduced to trophic predator-prey interactions. Number of parasitic arthropods are
transmitting diseases between different groups and to human. In the same time,
globalization, climate change and ongoing natural process of succession and evolution
makes this extremely complex system even less predictable. However recent studies
of outbreaks and deep knowledge about circulation of pathogens emphasise the need
of monitoring. We propose the framework of monitoring selected threats connected to
zoonotic or transmissive infections, which include i) taxonomic account of vectors and
reservoirs ii) prediction their range expansions and invasion threats by habitat
modelling and barcoding iii) tracking down the pathogen’ circulation on the ecosystem
level using modern technologies (PCR and immunological based technologies).
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Introduction. Rabies still remains a highly hazardous infection extremely relevant for
Ukraine. Over the last decade (2005-2016), 37 people died of rabies in Ukraine, which
is 2 times more than the number of deaths in the previous decade. Deterioration of the
epidemiological situation for rabies is observed in Dnipropetrovsk oblast.
Methods. The study applies the epidemiological method. Statistical accounting and
reporting forms on infectious diseases, newsletters on epizootic and epidemiological
surveillance for rabies were analyzed.
Findings. The period of sustainable epidemiological welfare for rabies in
Dnipropetrovsk oblast lasted from 1991 till 2015, although individuals annually
addressed for medical aid in connection with bites by animals. Absence of rabies
cases in humans for such a long time led to reduced alertness regarding the risks
associated with animal bites. Thus, in 2015 the number of people who sought help for
rabies prevention decreased in the oblast by 5.1 ± 0.4% compared to 2014. In 2015, 2
cases of rabies in humans were reported in the oblast. The intensive incidence rate
was 0.06 per 100,000 population, which is 6 times higher (p <0.05) than the average
incidence in the country. The source of the rabies pathogen in the first case was an
unvaccinated domestic dog that had a contact with a fox on hunting grounds. The man
who suffered the bite did not come for medical care. In the second case, the source of
the pathogen was a stray dog. The injured woman was examined by a rabiologist but
categorically rejected hospitalization and vaccinations. The diagnosis of "rabies" was in
the both cases confirmed clinically and in the laboratory (PCR).
According to epizootic monitoring data for 2016, 56 cases of laboratory confirmed
rabies in animals in 48 habitats were reported in the oblast, which is 1.7 times less
than in 2015 (P <0.05). Sources of the rabies pathogen were mostly represented by
dogs, their share was 42.5 ± 4.7%; the second largest group was cats, their share
among rabies pathogen sources amounted to 32.5 ± 4.5%; foxes were rated the third,
their share was 28.6 ± 4.1%.
In 2016, amid the poor epizootic situation that was observed in 71.0 ± 6.6% of
administrative territories of the region, one case of rabies in humans was registered.
The source of the pathogen was a pet cat that contacted stray animals, the man who
suffered the bite did not come for medical care.
Conclusions. The poor epizootic situation for rabies in Dnipropetrovsk oblast, the
chances of additional sources of rabies spreading from the neighboring Donetsk oblast
due to lack of preventive measures to regulate the numbers of wildlife in the context of
the fighting, plus lack of regular supplies of rabies drugs are risk factors enabling
further spread of rabies in the region.

Вступ. Сказ залишається для України надзвичайно актуальною особливо
небезпечною інфекцією. За останнє десятиріччя (2005-2016 рр.) в країні від
сказу померло 37 людей, що у 2 рази перевищило кількість померлих впродовж
попереднього десятиріччя. Погіршення епідемічної ситуації зі сказу відбувається
і у Дніпропетровській області.
Методи. В роботі використовували епідеміологічний метод. Проаналізовано
статистичні обліково-звітні форми про інфекційні захворювання, інформаційні
бюлетені щодо епідеміологічного та епізоотологічного нагляду за сказом.
Результати. Період сталого епідемічного благополуччя щодо сказу у
Дніпропетровській області тривав з 1991 р. по 2015 р., хоча щороку
реєструвалися випадки звернення людей з приводу надання медичної допомоги
у зв’язку з укусами, нанесеними тваринами. Відсутність захворюваності людей
на сказ впродовж такого тривалого часу обумовила зменшення настороги щодо
ризиків, пов’язаних з укусами тварин. Так, у 2015 р. кількість осіб, які
звернулись по антирабічну допомогу зменшилась в області на 5,1 ± 0,4%.
порівняно з 2014 р. У 2015 р. в області зареєстровано 2 випадки сказу серед
людей. Інтенсивний показник захворюваності склав 0,06 на 100 тис. нас., що у 6
разів вище (р < 0,05) середнього показника захворюваності по країні. Джерелом
збудника сказу в першому випадку був нещеплений домашній собака, який
контактував з лисицею у мисливських угіддях. Постраждалий від укусу чоловік
по медичну допомогу не звертався. У другому випадку джерелом збудника був
бродячий собака. Постраждала жінка була оглянута рабіологом, але
категорично відмовилася від госпіталізації та щеплень. Діагноз «сказ»
підтверджено в обох випадках клінічно і лабораторно (методом полімеразної
ланцюгової реакції).
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Introduction. Incidence of listeriosis is one of issues of utmost importance for
epidemiological surveillance in Ukraine and globally. However, due to low awareness
of health care professionals (examination of patients and individuals suspected of
having the disease are only conducted in a few oblasts of the country) hypo-diagnosis
and incomplete registration of the cases are observed.
Methods. The paper used the method of epidemiological analysis and the
bacteriological research method. Statistical analysis of infectious disease accounting
and reporting forms, epidemiological and epizootic monitoring of listeriosis data,
findings of diagnostic tests of patients and individuals with suspected listeriosis was
held.
Findings. During the period from 2013 till 2016, while implementing monitoring of
circulation of natural focal infection pathogens in the territory of Dnipropetrovsk oblast,
the laboratory for hazardous infections studied 700 samples of environmental objects
(mouse-like rodents) from 10 districts of the oblast to detect, inter alia, Listeria. The
share of positive results was 15.7 ± 3.4%. Within laboratory monitoring for presence of
Listeria monocytogenes bacteria in foodstuff and food raw materials, no positive
results were registered.
In 2016, Dnipropetrovsk oblast reported 3 cases of listeriosis among its population.
The intensive incidence rate was 3 times (p <0.05) higher than the same indicator for
Ukraine as a whole. Lethality in cases of listeriosis in the oblast was 66.7%, the
mortality rate of listeriosis amounted to 0.06 per 100 thousand population. All of
reported cases of listeriosis were laboratory confirmed. From samples of biological
material, incl. section ones, 5 cultures were expressed that were defined by the
laboratory for hazardous infections at SE Ukrainian Center for Disease Control and
Monitoring of the MoH of Ukraine as Listeria monocytogenes. When conducting anti-
epidemic measures in foci of listeriosis, contact person were examined, laboratory
control of environmental objects was conducted, the veterinary service held
examination of domestic animals. No positive results were reported. 5 individuals were
examined diagnostically, the results were negative as well.
Conclusions. Given that listeriosis is characterized by polymorphic clinical symptoms,
physicians' alertness plays an important role in diagnosis of the disease. In the
situation were sporadic disease cases are reported, compulsory bacteriological
confirmation or DNA detection with polymerase chain reaction are required to diagnose
listeriosis.

Вступ. Захворюваність на лістеріоз є одним із актуальних питань
епідеміологічного нагляду як в Україні, так і в усьому світі. Однак, внаслідок
низької обізнаності фахівців закладів охорони здоров’я (обстеження хворих та
осіб з підозрою на дане захворювання проводяться тільки у декількох областях
країни) має місце гіподіагностика і неповна реєстрація захворювань.
Методи. В роботі використані метод епідеміологічного аналізу та
бактеріологічний метод дослідження. Проаналізовано статистичні обліково-
звітні форми про інфекційні захворювання, дані епідеміологічного та
епізоотологічного моніторингу за лістеріозом, результати діагностичних
досліджень хворих та осіб з підозрою на лістеріоз.
Результати. За період з 2013 по 2016 рр., при здійсненні моніторингу за
циркуляцією збудників природно-вогнищевих інфекцій на території
Дніпропетровської області, лабораторією особливо небезпечних інфекцій
досліджено 700 проб об’єктів довкілля (мишовидних гризунів) з 10 районів
області на наявність в т.ч. й лістерій. Питома вага позитивних результатів
склала 15,7 ± 3,4%. При здійсненні лабораторного контролю за наявністю
бактерій Listeria monocytogenes у харчових продуктах та продовольчій сировині
позитивні результати не зареєстровані.
У 2016 році серед населення Дніпропетровської області зареєстровано 3
випадки захворювання на лістеріоз. Інтенсивний показник захворюваності у 3
рази (р < 0,05) перевищив аналогічний показник по Україні в цілому. Летальність
при лістеріозі по області становила 66,7%, показник смертності від лістеріозу
дорівнював 0,06 на 100 тис. населення. Всі зареєстровані випадки лістеріозу
підтверджені лабораторно. Із зразків біоматеріалу, в т. ч. секційних, виділено 5
культур, які визначені лабораторією особливо небезпечних інфекцій ДЗ
«Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», як
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Introduction. Salmonellosis is the most important among acute intestinal infections
(AII); its epidemiological significance is determined by the high incidence in children,
outbreaks onset, and significant spread. According to the official data, about 10,000
people get ill with salmonellosis in Ukraine annually.
Methods. The research included epidemiological and bacteriological methods. The
retrospective epidemiological analysis of salmonellosis in Kharkiv region was carried
out for the period of 2014 - 2016.
Results. In the analysis period, the incidence indexes for salmonellosis per 100
thousand people in Kharkiv region exceeded the average in Ukraine by 2 - 3 times and
ranged from 53.32 in 2014 to 36.68 in 2016. The salmonellosis proportion in total
varied from 14.4% in 2016 to 18.6% in 2014. Children were ill more frequently (in 2014
- 75.5%, in 2015 - 78.4%, in 2016 - 72.9%); of these, children aged 0 to 4 years
prevailed (in 2014 - 72.4%, in 2015 - 71.1%, in 2016 - 70.5%).
In the etiological pattern of salmonellas isolated from patients, the dominant pathogens
were of D1 Enteritidis group and B Typhimurium group (in 2014 - 73.5% and 15.6%, in
2015 - 69.6% and 17.4% and in 2016 - 68.4% and 13.7%, respectively).
Epidemiological investigation of the disease cases revealed the prevalence of food
way transmission (91.0 - 93.0%). As it was shown, homemade food products
purchased at the markets were the factors of transmission. Among the products which
were associated by patients with the disease cases, the upward trend was marked in
the proportion of eggs - from 34.6% in 2014 to 39.6% in 2016, as well as of meat
products made of poultry – from 17.2% in 2014 to 20.4% in 2016.
The fact draws attention regarding onset of 7 salmonellosis outbreaks caused by S.
enteritidis, with involvement of 35 people. The main reasons of outbreaks were as
follows: irregularities in the procedure of preparation, sale and storage of food products
and ready meals, use of substandard products, and involvement of diseased persons
and salmonella bacteria carriers into the cooking process.
Monitoring of the state of contamination of human life and activities environment with
pathogens indicates a tendency of slight expansion of serovars spectrum of isolated
salmonellas with dominating pathogens of D1 Enteritidis group and B Typhimurium
group (in 2014 - 64.3% and 28.6%, in 2015 - 70.0% and 10.0%, in 2016 - 69.6% and
17.4%, respectively). Salmonellas were isolated the most frequently from food-stuffs
(75%) and objects of the environment (74.3%) in the aII niduses.
Conclusions. Bacteriological monitoring of environmental objects is an important
component of epidemiological surveillance of salmonella infection. In addition to that, it
helps to identify ways and factors of its spread and provides timely realization of
appropriate measures in order to prevent new cases of the disease in the community.
To improve the epidemiological surveillance and efficiency of control of salmonellosis
in humans, it is necessary to conduct the integrated veterinary and sanitary as well as
anti-epidemic measures and to implement the monitoring of salmonella circulation
using molecular-genetic techniques.

Вступ. Серед гострих кишкових інфекцій (ГКІ) найбільш актуальним є
сальмонельоз, епідеміологічна значимість якого визначається високою
захворюваністю дітей, виникненням спалахів, значним розповсюдженням. За
офіційними даними щорічно в Україні хворіє на сальмонельози близько 10000
осіб.
Методи. Використані епідеміологічний, бактеріологічний методи. Проведений
ретроспективний епідеміологічний аналіз сальмонельозу в Харківській області
за період 2014 – 2016 рр.
Результати. У Харківській області показники захворюваності на сальмонельоз
на 100 тис. населення за період аналізу перевищували середні по Україні у 2 – 3
рази і коливались від 53,32 в 2014 р. до 36,68 в 2016 р. Питома вага
сальмонельозів у сумі ГКІ складала від 14,4% у 2016 р. до 18,6% у 2014 р.
Частіше хворіли діти (2014 р. – 75,5%, 2015 р. – 78,4%, 2016 р. - 72,9%), серед
яких превалювали діти від 0 до 4 років (2014 р. – 72,4%, 2015 р. – 71,1%,
2016 р. – 70,5%).
В етіологічній структурі сальмонел, виділених від хворих, переважали
сальмонели групи D1 Enteritidis та групи В Typhimurium (2014 р. - 73,5% та 15,6%,
2015 р. - 69,6% та 17,4%, 2016 р. - 68,4% та 13,7% відповідно).
Епідеміологічне розслідування випадків виявило превалювання харчового
шляху передачі (91,0 - 93,0%). Факторами передачі виявились харчові продукти



Page 132 2017 CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium

# 117 Monitoring of salmonella infection of poultry / Моніторинг
сальмонельозної інфекції птиці

Fotina A., Fotina T. / Фотіна А.А., Фотіна Т.
Sumy National Agrarian University / Сумський національний аграрний університет

The incidence of salmonellosis in chickens reaches 35-40%, and rate of mortality in
adult chickens due to the disease is about 30%. At the same time, economic losses
caused by salmonellosis are the consequence of not only the death of early age
chickens and reduced productivity of adult stock, but also the sale restriction regarding
production of farms, unfavorable on salmonellosis and expenses for their recovery.
Our research was devoted to the monitoring of salmonellosis starting from the
hatchery. The work was carried out at the Department of Veterinary and Sanitary
Expertise, Microbiology, Zoohygiene and Safety & Quality of Animal Products of SNAU
(Sumy National Agrarian University). The microbiological monitoring was performed in
poultry farms in Ukraine. While serotyping, salmonellas were referred to 10 serovars
as follows: S. enteritidis – 46.9%, S. typhimurium -14.1%, S. pullorum – 10.1%, S.
gallinarum -10.0%, S. virchow – 6.3%, S. infantis -2.1%, S. arizona- 1. 2%, S. jawa –
0.6%, S. montevideo – 0.4%, and S. copengagen – 0.4%. The chart shows that there
is a dominant serovar such as S. enteritidis. It is proved that the salmonella serovars
which were most often isolated at the hatcheries, were as follows: S. pullorum and S.
gallinarum – 49.5%, S. enteritidis – 20.4%, S. typhimurium – 18.6%, S. infantis – 5.1%,
S. arizona- 2.9%, S. montevideo – 2.2%, and S. copengagen – 1.3%. On farms
specializing in the production of eggs, such serovars were isolated more often as S.
pullorum and S. gallinarum – 44.5%, S. enteritidis – 21.6%, S. typhimurium – 18.4%,
S. infantis – 6.7% , S. virchow – 0.6%, and S. montevideo – 0.2%. In table poultry
plants the range of salmonella serovars was differed, namely: S. enteritidis – 36.8%,
S. typhimurium -20.6%, S. arizona – 9.2%, S. pullorum – 7.6%, S. gallinarum – 6.1%,
S. virchow – 5.3%, S. infantis – 3.1%, S. montevideo – 0.9%, and S. copengagen –
0.2%. In farms with turkey growing, the serovars increasingly isolated, were as follows:
S. enteritidis – 47.6%, S. typhimurium -22.6%, and S. arizona – 10.2%. 19.6% was
accounted for other species of salmonella. At poultry farms with waterfowl growing,
there were some dominants isolated more often, as follows: S. typhimurium – 48.6%,
S. enteritidis – 28.8%, and S. virchow – 7.4%, 15.2% was accounted for other
salmonella serovars. We can see from the research results, that two salmonella
species such as S. enteritidis – 46.9% and S. typhimurium -14.1%, were isolated in
most cases; just they constitute the complex and acute problem of humane and
veterinary medicine. The great threat is presented by the rarer salmonella serovars as
follows: S. virchow – 6.3%, S. infantis – 2.1%, S. arizona- 1.2%, S. jawa – 0.6%,
S. montevideo – 0.4%, and S. copengagen – 0.4%; they are also causative agents of
alimentary infections in humans.

Захворюваність курчат на сальмонельоз досягає 35–40%, а летальність
дорослих курей від цього захворювання— приблизно 30%. Водночас економічні
збитки, завдані сальмонельозом, спричинені не лише загибеллю курчат
раннього віку, зниженням продуктивності дорослого поголів’я, а й обмеженням
збуту продукції із господарств, неблагополучних щодо сальмонельозу, а також
витратами на їхнє оздоровлення.
Метою наших досліджень було проведення моніторингу сальмонельозу
починаючі з інкубаторію. Робота здійснювалась на кафедрі ветсанекспертизи,
мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського
НАУ. Мікробіологічний моніторинг проводили у птахівничих господарствах
України. При серотипізації сальмонели були віднесені до 10 сероварів: S.
еnteritidis – 46,9%, S. typhimurium -14,1%, S. pullorum - 10,1%, S. gallinarum -10,0%,
S. virchow - 6,3%, S. infantis -2,1%, S. arizona- 1, 2%, S. jawa - 0,6%, S. montevideo -
0,4%, S. copengagen - 0,4%. З діаграми видно, що домінуючим є серовар – S.
enteritidis. Доведено, що в інкубаторіях частіше всього ізолювали S. pullorum та
S. gallinarum – 49,5%, S. еnteritidis – 20,4%, S. typhimurium – 18,6%, S. infantis -
5,1%, S. arizona- 2, 9%, S. montevideo - 2, 2%, S. copengagen - 1,3%. У
господарствах, що спеціалізуються на виробництві яєць, частіше виділялися S.
pullorum та S. gallinarum – 44,5%, S. еnteritidis – 21,6%, S. typhimurium – 18,4%, S.
infantis – 6,7%, S. virchow – 0,6%, S. montevideo - 0, 2%. У господарствах м’ясного
напрямку спектр сероварів сальмонел був іншим, а саме: S. enteritidis - 36,8%, S.
typhimurium -20,6%, S. arizona - 9, 2%, S. pullorum - 7,6%, S. gallinarum - 6,1%, S.
virchow - 5,3%, S. infantis - 3,1%, S. montevideo - 0, 9%, S. copengagen - 0,2% . У
господарствах з вирощування індиків частіше ізолювали: S. enteritidis - 47,6%, S.
typhimurium -22,6%, S. arizona - 10, 2%. 19,6 % припадає на інші види сальмонел.
А в господарствах з вирощування водоплавної птиці найчастіше була ізольована
S. typhimurium - 48,6%, S. enteritidis - 28,8%, S. virchow - 7,4%, 15,2% склали інші
серовари сальмонел. Як ми бачимо з результатів досліджень, що найчастіше
були ізольовані сальмонели S. enteritidis - 46,9%, S. typhimurium -14,1%, саме
вони становлять складну та гостру проблему гуманної та ветеринарної
медицини. Велику загрозу становлять і більш рідкісні серовари сальмонел: S.
virchow - 6,3%, S. infantis - 2,1%, S. arizona- 1, 2%, S. jawa - 0, 6%, S. montevideo -
0, 4%, S. copengagen - 0,4%, які теж є збудниками харчових інфекцій у людини.
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# 123 The spread of mycobacterium species among cattle on the farms in
Ukraine / Поширення видів мікобактерій серед великої рогатої худоби у
господарствах України

Bilushko V., Zavhorodnii A., Kalashnyk M. / Білушко В.В., Завгородній А., Калашник
М.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Nowadays the main problem of lifetime diagnosis of bovine tuberculosis in Ukraine is
persistence or circulation of different mycobacteria species (over 50 species) in groups
of animals. Mainly these are so-called atypical mycobacteria which usually do not
cause the development of infectious tuberculosis process in animals, but according to
the literature, some types of atypical mycobacteria are detected in people with
tuberculosis or mycobacterioses.
Every year in Ukraine there are 250-350 cattle farms where mycobacteria cause the
emergence of mass nonspecific parallergic reactions to PPD-tuberculin for mammals
during routine diagnostic tests for tuberculosis. This fact leads to unnecessary
slaughter of healthy farm animals, because of the need for further postmortem
examinations where tuberculosis diagnosis in most cases is not confirmed.
Atypical mycobacteria of groups II, III and IV according to Runyon classification such
as M. scrofulaceum, M. avium-intracellularae, M. fortuitum, M. smegmatis, M. phlei and
others are most often detected from the cattle in Ukraine.
Therefore the scientists from the National Scientific Center “Institute of Experimental
and Clinical Veterinary Medicine” perform ongoing work on biological properties of
various forms of mycobacteria and offer a simultaneous allergic test using PPD-
tuberculin for mammals and allergen made of atypical mycobacteria (AAM) to conduct
an effective control of an epizootic situation with tuberculosis, and also to prevent
economic losses due to unjustified slaughter of animals.

На сьогодні, головною проблемою прижиттєвої діагностики туберкульозу
великої рогатої худоби в Україні є персистенція або циркуляція в гуртах тварин
різних видів мікобактерій (більше 50-ти видів). В основному, це так звані,
атипові мікобактерії, які, як правило, не зумовлюють у тварин розвитку
інфекційного туберкульозного процесу, проте за літературними даними деякі
види атипових мікобактерій виділяють від людей, хворих на туберкульоз або
мікобактеріози.
В Україні щорічно нараховується 250-350 скотарських господарств, у яких
мікобактерії спричинюють виникнення масових неспецифічних параалергічних
реакцій на ППД-туберкулін для ссавців при проведенні планових діагностичних
досліджень на туберкульоз. Цей факт також призводить до необґрунтованого
забою здорових продуктивних тварин, у зв’язку з необхідністю подальшого
проведення патологоанатомічних досліджень, де діагноз на туберкульоз у
більшості випадків не підтверджується.
Найчастіше в Україні від великої рогатої худоби виділяють атипові мікобактерії
ІІ, ІІІ та ІV груп за класифікацією Раньона, такі як M. scrofulaceum, M. avium-
intracellularae, M. fortuitum, M. smegmatis, M. phlei та інші види.
У зв’язку з цим, науковці ННЦ "ІЕКВМ" проводять постійну роботу з вивчення
питань біологічних властивостей різних форм мікобактерій і пропонують для
ефективного контролю епізоотичної ситуації з туберкульозу, а також з метою
запобігання економічних втрат, внаслідок необґрунтованого забою тварин,
симультанну алергічну пробу із застосуванням ППД-туберкуліну для ссавців та
алергену, виготовленого з атипових мікобактерій (ААМ).
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# 128 Etiologic structure of swine bacterial respiratory diseases in Ukrainian pig
farms / Етіологічна структура бактеріальних респіраторних хвороб свиней в
господарствах України

Ayshpur O., Mushtuk I. / Айшпур О.Є., Муштук І.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine /
Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

Objectives: A retrospective epizootic analysis is conducted by us testifies that among
infectious pathology of pigs respiratory diseases in the Ukrainian pigfarms are most
mass and unprofitable and largely reduce profitability of industry. From all respiratory
diseases in pig breeding farms bronchopneumonias diagnose mostly, and the special
danger among them is presented by respiratory diseases of infectious etiology.
Therefore the aim of our work was to educe the features of etiologic structure of swine
bacterial respiratory diseases and estimate their meaningfulness at motion of the
associated infections.
Methods: 20 pig breeding economies were inspected by us, including large pig
breeding complexes and farmers farms with realization of regular complex diagnostic
researches. In pigfarms, where epizootic inspections were conducted, bacteriological
studies of byomaterals were undertaken from the dead and forcedly hammered pigs of
the different age-related groups. With the aim of study of biochemical properties of
different strains of microorganisms used test-system АРІ 20 Е® (BioMeriex). For
authentication and specific differentiation of isolates of microorganisms used PCR
method. During serological researches on a presence in the serums of blood of pigs of
antibodies to М. hyo and App used the test-systems: set on the basis of monoclonal
antibodies for a ELISA (DACO), CHEKIT-APP-ApxIV ELISA Test Kit (ІDEХХ), ID
Screen APP Screening Indirect ELISA, (IDVet).
Results: Thus, the following 85 cultures of different microorganisms have been
isolated from the infected lungs of pigs: 16 microorganism species (E.coli – 45.9 %,
Mycoplasma hyopneumoniae – 18.8 %, Salmonella choleraesuis – 11.7 %,
Нaemophilus рarasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae – 3.5 %, and other – 21.1 %).
A feature is that in 21th samples of byomaterials (16,5% were identified for 2 and more
species of microorganisms. Given, the got as a result of our researches confirm the
polyetiological structure of swine bacterial respiratory diseases and role of
conditionally-pathogenic microflora in their motion. The immunological monitoring of
the Actinobacillus pleuropneumoniae and Mycoplasma hyopneumoniae the basic
agents of swine bacterial respiratory diseases was conducted and it is proved
Mycoplasmas pneumonia and Actinobacillus pleuropneumoniae agents be associate
circulated among the pigs of Ukrainian farms.
Conclusion: From the standards of the staggered lungs of pigs isolated the causative
bacteriological agents, namely: Mycoplasma hyopneumoniae, Нaemophilus рarasuis,
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella choleraesuis, E.
сolі, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Proteus
vulgaris. It is well-proven that at control of respiratory diseases of pigs it is necessary
to consider that their reason usually is an association of microorganisms.
Outcomes: Association of microorganisms more frequent often causes mass pigs
respiratory diseases, which is hard to treat properly and prophylaxis antibacterial and
immunobiological preparations and needs further study.

Проведений нами ретроспективний епізоотологічний аналіз свідчить, що серед
інфекційної патології свиней респіраторні захворювання в господарствах
України є найбільш масовими та збитковими і в значній мірі знижують
рентабельність галузі. З усіх респіраторних захворювань у свинарських
господарствах частіше всього діагностують бронхопневмонії, а особливу
небезпеку серед них становлять респіраторні хвороби інфекційної етіології.
Тому метою нашої роботи було виявити особливості етіологічної структури
бактеріальних респіраторних хвороб свиней та оцінити їх значущість при
перебігу асоційованих інфекцій.
Нами було обстежено 20 свинарських господарств, в тому числі великі
свинарські комплекси та фермерські господарства з проведенням регулярних
комплексних діагностичних досліджень. В господарствах, де проводились
епізоотичні обстеження, були проведені бактеріологічні дослідження
патматеріалу від загиблих і вимушено забитих свиней різних вікових груп. З
метою вивчення біохімічних властивостей різних штамів мікроорганізмів
використовували тест-систему АРІ 20 Е® фірми BioMeriex, France. Для
ідентифікації та видової диференціації ізолятів мікроорганізмів
використовували ПЛР-діагностику. Під час серологічних досліджень на
наявність в сироватках крові свиней антитіл до М. hyo і App користувались тест-
системами: набір на основі моноклональних антитіл для імуноферментного
аналізу (DACO), CHEKIT-APP-ApxIV ELISA Test Kit (ІDEХХ), ID Screen APP
Screening Indirect ELISA, (IDVet).
Особливістю є те, що в 21-му патматеріалі (16,5 %) були ідентифіковані по 2 і
більше видів мікроорганізмів.
Дані, отримані в результаті наших досліджень підтверджують поліетіологічну
структуру бактеріальних респіраторних захворювань та роль умовно-патогенної
мікрофлори в їх перебігу.
Із зразків уражених легенів свиней ізолювали збудників бактеріальних інфекцій,
а саме: Mycoplasma hyopneumoniae, Нaemophilus рarasuis, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella choleraesuis, E. сolі, Bordetella
bronchiseptica, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Proteus vulgaris.
Доведено, що при контролі респіраторних хвороб свиней необхідно зважати на
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# 140 The research of Q fever epidemic process in Odesa oblast in 2014-2016 /
Дослідження епідемічного процесу гарячки Ку в Одеській області у 2014 –
2016 роках

Bek N., Lutsyk T.†, Kushnir Z. / Бек Н.Г., Луцик Т.†, Кушнір З.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of
Health of Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут
епідеміології та гігієни МОЗ України"
†Presenting Author / Автор, що презентує

General information. Q fever is a natural focal disease whose pathogen – Coxiella
burnetii is most often transmitted from infected domestic animals. During 2014-2016 11
cases of Q fever disease were registered in Odesa oblast of Ukraine.
Methods. The following methods were used in the research: epidemiological analysis,
inderect immufluorescence assay (IFA), serological methods for detection of
antibodies to the pathogen in the blood serum of people with biotic compliance
standards.Results. 9.70 ± 1.04 % seropositive persons to C. burnetii were found
during the study of Q fever epidemic activity centers in Odesa oblast in 2014-2016.
The proportion of positive results was significantly higher in the area between the
rivers Danube and Dniester – 16.01 ± 2.07%. According to the results of serological
studies and clinical and epidemiological data 11 cases of acute Q fever disease were
diagnosed among the residents of the area between the rivers Danube and Dniester.
Most antibodies to C. burnetii were found in the blood serum from people, who lived in
rural areas – 16.79 ± 3.19% who are closely connected with domestic animals.
Although the percentage of antibodies detection among urban dwellers was different –
8.54 ± 2.18 %. The study of blood serum of a risk group (breeders and veterinarians)
showed the presence of antibodies to Coxiella burnetii in 9.72 ± 3.49% of people. The
disease cases were not linked epidemiologically and proceeded with respiratory
lesions, typical of aerogenic way of infection.
Conclusions. The results of serological studies as well as clinical and epidemiological
examinations allowed diagnosing acute sporadic cases of Q fever disease in enzootic
areas of Odesa oblast, which confirmed further development of active Q fever
epidemic process in these areas.

Загальна інформація. Ку - гарячка - природно–осередкове захворювання,
збудник якого – Coxiella burnetii найчастіше передається від інфікованих
свійських тварин. Протягом 2014 – 2016 років в Україні було зареєстровано 11
випадків захворювань на гарячку Ку в Одеській області.
Методи. В роботі використані методи: епідеміологічного аналізу,
імунолюмінесцентної мікроскопії, серологічні методи виявлення антитіл до
збудника в сироватках крові людей, з дотриманням біотичних норм.
Результати. При вивченні епідемічної активності осередків гарячки Ку у
Одеській області протягом 2014 – 2016 років виявлено 9,70±1,04 %
серопозитивних осіб до C. burnetii. Частка позитивних результатів була значно
вищою в зоні Дунайсько-Дністерського межиріччя 16,01±2,07 %. За
результатами серологічних досліджень та клініко-епідеміологічних даних було
діагностовано 11 гострих захворювань на гарячку Ку серед жителів Дунайсько-
Дністерського межиріччя. Найчастіше антитіла до C. burnetii виявляли в
сироватках крові сільських жителів - 16,79 ±3,19 %, які тісно пов’язані зі
свійськими тваринами. проте серед мешканців міст процент виявлення антитіл
був інший 8,54±2,18 %/ Дослідження сироваток крові серед групи ризику
(тваринники та ветеринари) показали наявність антитіл до Coxiella burnetii у
9.72± 3.49 % осіб. Захворювання не були пов’язані між собою епідеміологічно і
протікали з ураженнями органів дихання, характерними для аерогенного шляху
зараження.
Висновки. Результати серологічних досліджень та клініко-епідеміологічних
обстежень дозволили діагностувати гострі спорадичні захворювання на гарячку
Ку на ензоотичних територіях Одеської області, що підтвердило подальший
розвиток активного епідемічного процесу гарячки Ку на цих територіях.
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# 166 Assessment of West Nile fever potential in south-eastern region of
Ukraine / Оцінка потенціалу гарячки західного Нілу на території південно-
східного регіону України

Drul O., Lozynskyi I. / Друль О.С., Лозинський І.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of
Health of Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут
епідеміології та гігієни МОЗ України"

Introduction. Data on clinical and epidemiological analysis of retrospective cases of
West Nile Fever (WN) in 2010 - 2014 in Donetsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Poltava and
Kharkiv oblasts of Ukraine. The characteristics of clinical manifestations is provided.
Methods. Enzyme immunoassay (EIA) was used to detect IgM class antibodies to WN
virus in the blood serum of patients. Reaction setting was carried out using peroxidase
diagnostic test systems for WN virus produced by Vektor-Best (RF). The reaction
results were taken into account using enzyme immunoassay analyzer "ВІОТЕК."
Results. A great variety of species of blood-sucking mosquitoes may contribute to a
wide circulation of WN virus on the territory of Ukraine under favorable climatic,
geographical and faunal conditions. There were no outbreaks of this infection in
Ukraine in XXI century, only sporadic cases of WNF were retrospectively identified,
which until that time were not officially registered.
For the first time one case of WNF was officially registered in Zaporizhzhia oblast in
2007, 7 sporadic cases in Zaporizhzhia oblast and one in Kherson oblast was
registered in 2008. In 2010, there were 8 cases (Donetsk oblast - 7 cases, Kharkiv
oblast - 1 case), in 2011 - 11 cases (Donetsk oblast - 3 cases, Zaporizhzhia oblast - 5
cases, Mykolaiv oblast - 2 cases and one case in Poltava oblast). The epidemic
situation regarding WNF remained tense in 2012, as indicated by the number of
diagnosed cases: Donetsk oblast - 6 cases, Zaporizhzhia oblast - 10 cases.
All patients were hospitalized for clinical indications with the provisional diagnosis of
"acute respiratory viral infection, tracheobronchitis," "enterovirus infection", "fever of
unknown origin, erythema infectiosum", "yersiniosis", "serous meningitis." All
hospitalized patients had similar clinical picture.
Most patients pointed to mosquito bites and noted the presence of mosquitoes in their
places of residence, which is typical of "mosquito infection" transmission. Extending
the range of the pathogen, disease outbreaks, changes in the clinical course of the
infection with a tendency to the prevalence of neurological symptoms may, among
other things, indicate a possible modification of the pathogen and increase of its
virulent properties.
Conclusions. West Nile Fever is a particularly dangerous natural focal infection in
South-Eastern oblasts of Ukraine of immediate importance. Analysis of clinical and
epidemiological data on the incidence of WN confirmed that on the researched
territories this disease is characterized by the spring and summer seasonality
connected with the period of activity of the blood-sucking transmitters, severe clinical
course; risk age group is the working-age population, and the structure of clinical
implications include CNS.

Вступ. Дані клініко-епідеміологічного аналізу ретроспективних випадків
захворювання на гарячку Західного Нілу (ЗН) у 2010 – 2014 рр. на території
Донецької, Запорізької, Миколаївської, Полтавської та Харківської областей
України. Наведена характеристика клінічних проявів.
Методи. Використовували імуно-ферментний аналіз (ІФА) з метою виявлення
антитіл класу IgM до вірусу ЗН у сироватках крові хворих. Постановку реакції
здійснювали за допомогою діагностичних пероксидазних тест-систем до вірусу
ЗН виробництва Вектор-Бест (РФ). Результати реакції враховували за
допомогою імуноферментного аналізатора “ВІОТЕК”.
Результати. Значне видове розмаїття кровосисних комарів при наявності
сприятливих клімато-географічних і фауністичних умов можуть забезпечувати
широку циркуляцію вірусу ЗН на території України. У ХХІ столітті спалахів цієї
інфекції в Україні не було, ретроспективно виявляли лише спорадичні випадки
ГЗН, які до того часу офіційно не реєструвались.
Вперше у 2007 році офіційно було зареєстровано один випадок ГЗН у
Запорізькій області, у 2008 році – 7 спорадичних випадків в Запорізькій та один
– у Херсонській областях. У 2010 році – 8 випадків (Донецька – 7 випадків,
Харківська – 1 випадок), у 2011 році – 11 випадків (Донецька – 3 випадки,
Запорізька – 5 випадків, Миколаївська – 2 випадки та один випадок у
Полтавській області). Епідемічна ситуація щодо ГЗН у 2012 р. залишилась
напруженою, на що вказує кількість виявлених випадків: Донецька обл. – 6
випадків, Запорізька обл. – 10 випадків.
Усі хворі були госпіталізовані за клінічними показами з попередніми діагнозами:
“ГРВІ, трахеобронхіт”, “ентеровірусна інфекція”, “гарячка неясного генезу,
інфекційна еритема”, “єрсініоз”, “серозний менінгіт”. У всіх госпіталізованих
хворих клінічна картина була подібна.
Більшість хворих вказували на укуси комарів і відмічали наявність комарів в
місцях їх проживання, що є типово для трансмісії “комариної інфекції”.
Розширення ареалу збудника, спалахи захворювань, зміна клінічного перебігу
цієї інфекції з тенденцією до переважання неврологічної симптоматики -
можуть, серед іншого, свідчити про можливу модифікацію збудника підвищення
його вірулентних властивостей.
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Introduction. Currently rabies is one of the most dangerous human diseases with 100%
mortality rate. According to WHO rabies is reported in over 150 countries and there is
an upward trend in incidence rate, especially in the last decade. Regardless of disease
campaigns held in Ukraine for the eradication of rabies in animals as the disease
reservoir for humans the issue is still pending. In recent years Ukraine landed in the
epicenter of the rabies nosoarea in Europe. Thus, in Dnipropentrovsk region after 25
years of a relatively calm epidemiological situation 6 cases of human rabies were
registered in 2 years.
Methods. We have conducted a retrospective analysis of clinical cases of rabies in
patients admitted to the Infectious Disease Hospital of the city of Dnipro. The diagnosis
was made based on the combination of clinical and epidemiological data, and genetic
method (findings of post-mortem brain tissue testing by PCR).
Results. There were 3 infected male and 3 female infected patients. The age range
varied from 29 to 64 years. Incubation period ranged from 19 to 99 days. The source of
infection in two cases were domestic dogs and in four other cases homeless cats and
dogs. Clinical sings corresponded the classical manifestation of the disease course
with the poor prognosis and in 100% of cases resulted in death. Disease duration
varied from 4 to 10 days. All cases were laboratory confirmed. In the autopsy material
from cerebellum and hippocampus PCR test detected fragments of the rabies virus
nucleic acid. Other persons that were also bitten by these animals underwent a full
vaccination course and did not get sick.
Conclusions. Aforementioned cases demonstrate a quite unfavorable progress in
rabies situation in our region. Preventive measures immediately after the bite and
contact with saliva still remain the main course of treatment. In all cases the deceased
sought medical attention only upon primary clinical manifestations. In case of
increased disease incidence rate of human rabies, first-aid stations should be stocked
with drugs for comprehensive preventive treatment of rabies. Timely vaccinations
administered to bite victims prevented them from developing the disease. If the clinical
presentation progresses, the prognosis remains unfavorable.

Вступ. Сказ на теперішній час одне з найнебезпечніших захворювань людини зі
100% летальністю. За даними ВООЗ сказ зустрічається у більш ніж у 150
країнах та намічається тенденція до зросту захворюваності, особливо у останні
десятиріччя. Незважаючи на те, що в Україні проводяться кампаніїї з ерадикації
захворювання на сказ серед тварин як резервуару хвороби серед людей,
проблема залишається і досі актуальною. За останні роки України опинилась у
самому центрі нозоареалу сказу у Європі. Так, на території Дніпропетровської
області після 25 років спокійної епідеміологічної ситуації протягом 2 років
зареєстровано 6 випадків на сказ у людини.
Методи. Нами було проведено ретроспективний аналіз клінічних випадків сказу
у хворих, що були госпіталізовані у інфекційну лікарню м. Дніпро. Діагноз
встановлювався на підставі сукупності клінічних та епідеміологічних даних,
генетичного методу (результатів постмортального дослідження тканин мозку
методом ПЛР).
Результати. Серед захворівших на сказ було 3 чоловіка та 3 жінки. Вік хворих
становив від 29 до 64 років. Інкубаційний період був від 19 до 99 днів. Джерелом
інфекції у 2-х випадках фігурували домашні собаки та у 4-х випадках
безпритульні коти та собаки. Клінічні прояви мали класичну картину перебігу
хвороби з несприятливим перебігом та у 100% закінчились летально. Тривалість
хвороби коливалась від 4 до 10 діб. Усі випадки підтверджено лабораторно. У
секційному матеріалі з фрагментів мозочка та амонового рогу методом ПЛР
виявлені фрагменти нуклеїнової кислоти вірусу сказу. Усі інші особи, які також
були укушені цими тваринами пройшли повний курс щеплень та не захворіли.
Висновки. Наведені випадки показують про досить загострену ситуацію зі сказу
у нашому регіоні. Головними у наданні медичної допомоги залишаються
превентивні заходи одразу після укусу та ослинення. В усіх випадках померлі
звертались за допомогою лише у момент перших клінічних проявів. В умовах
високого рівня захворюваності на сказ серед людей, варто мати у травмпунктах
достатній запас препаратів для проведення комплексної профілактики сказу.
Вчасно проведені щеплення постраждалим мали місце попередження розвитку
хвороби. При розгортанні клінічної картини, прогноз лишається несприятливим.
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# 188 Current status of epidemiological surveillance of salmonellosis in
Ukraine / Стан епіднагляду за сальмонельозом в Україні
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моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

Introduction. The relevance salmonellosis in Ukraine is prompted by its wide
distribution, frequent outbreaks and high incidence rate in children.
According to world reports for every registered salmonellosis case 38 cases go
unregistered. As reported by WHO, annual damages inflicted by salmonellosis in USA
are estimated to be USD 3 billion.
Methods. Epidemiological and bacteriological investigation methods were used in this
paper. The following statistical reports were analyzed: the Report on Individual
Infections and Parasitic Diseases Form No.1 (monthly), the Report on Individual
Infections and Parasitic Diseases Form No.2 (annual), and results of laboratory
monitoring of Salmonella circulation.
Results. In the country in 2016 8,941 persons were infected with salmonellosis (with
intensity rate of 20.9 per 100,000), 7.08% more than in the previous year (8350
persons in 2015 with the rate of 19.46).
In the last few years the population incidence rate in general has an upward trend i.e.
in 2011 it was 18.53 per 100,000, in 2012 - 21.5 per 100,000, in 2013 - 24.1 per
100,000, in 2014 - 19.55 per 100,000, and in 2015 the incidence rate made up 19.46.
Average intensity rate in Ukraine is excessive within the range of 21.02 – 39.36 per
100,000 in Zaporizhzhia (21.02), Vinnytsia (21.58), Ivano-Frankivsk (22.54),
Khmelnytskyi (36.36), Kharkiv (36.38), Odessa (39.36) regions and in the city of Kyiv
(22.87).
The highest salmonellosis incidence rate with an upward trend are registered in
Odessa region and account for 39.36 cases per 100,000 (a 2.2-fold increase).
In 2016 3,597 cases were registered in children with the intensity rate of 47.24 per
100,000 the percentage of all cases in children in 2016 was 40.2%.
The epidemic trend of Salmonella infection was mostly marked by sporadic cases, the
incidence rate associated with outbreaks made up 14.5%.
The number of outbreaks scaled up in the last 3 years (37 in 2014, 47 in 2015).
Children in the age of 1-4 years appeared to be particularly susceptible with 1745
cases (92.06 per 100,000), their percentage was 48.5% of total number of affected
children and 19.5% of the total number of patients with salmonellosis.
Of all 68 outbreaks cased by Salmonella, in 66 cases (97.1%) the etiological agent
was S.Enteritidis, in other two - S.Blegdam (2.9%).
Conclusions. The epidemic process of salmonellosis in Ukraine at present is noted for
the increase in the incidence rate, particularly in children. All these features of the
salmonellosis epidemic process are related to modification of biological properties of
circulating agents such as increase in multidrug resistance to antibiotics, disinfectants,
temperature, environmental factors and consequently decreasing virulence.
The salmonellosis incidence rate is also affected by violations of food technology, the
lack of regular control over production, storage, transportation and marketing of
foodstuffs, especially animal products, poultry eggs and their proper thermal
processing, the use refrigerators and walk-in freezers for storing foods.

Вступ. Актуальність сальмонельозу в Україні зумовлена його широким
розповсюдженням, частими спалахами та високими показниками
захворюваності серед дітей.
За даними світової літератури, на 1 зареєстрований випадок сальмонельозу
припадає 38 незареєстрованих. За даними ВООЗ щорічні втрати від
сальмонельозу в США оцінюються в 3 млрд. дол.
Методи. У роботі використано епідеміологічний, бактеріологічний методи
дослідження. Проаналізовано статистичні звіти: звіт про окремі інфекції та
паразитарні захворювання форма №1 (місячна), звіт про окремі інфекції та
паразитарні захворювання форма №2 (річна), результати лабораторного
моніторингу за циркуляцією сальмонел.
Результати. В країні в 2016 році захворіло на сальмонельози 8941 особа
(інтенсивний показник на 100 тисяч населення 20,9), що на 7,08% більше ніж в
минулому році (2015 – 8350 осіб, показник склав 19,46).
В останні роки рівень захворюваності населення в цілому мав тенденцію до
збільшення: у 2011 році він становив 18,53 на 100 тисяч населення, у 2012 році
21,5 на 100 тисяч, у 2013 році 24,1 на 100 тисяч, у 2014 році 19,55 на 100 тисяч,
у 2015 рівень захворюваності склав 19,46.
Середній інтенсивний показник по Україні перевищений в межах 21,02 – 39,36
на 100 тисяч населення в Запорізькій (21,02), Вінницькій (21,58), Івано-
Франківській (22,54), Хмельницькій (36,36), Харківській (36,38), Одеській (39,36)
областях та м. Києві (22,87).
Найвищій рівень захворюваності на сальмонельози, з тенденцією росту в
Одеські області – 39,36 на 100 тисяч (ріст в 2, 2 рази).
Серед дітей у 2016 році зареєстровано 3597 випадків, інтенсивний показник
47,24 на 100 тисяч населення, питома вага дітей у 2016 році серед всіх випадків
склала 40,2%.
Епідемічний процес сальмонельозної інфекції характеризувався в основному
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General information
Natural focal infections affecting both humans and animals are one of the most
pressing problems of modern humane medical and veterinary practice. Over 800
pathogen types are able to infect humans and animals in natural settings and account
for 61% of all known human infectious agents (B.Stegniy, 2012).
Materials and methods.
Official reports of the State Sanitary and Epidemiological Service, analytical materials
of the State Institution Ukrainian Center for Disease Control and Monitoring of the
Ministry of Health of Ukraine, and scientific literature. Laboratory testing using cultures,
serology and molecular genetic methods.
Results.
Diversity of natural landscapes and climate conditions in Ukraine create favorable
conditions for long-standing natural foci of zoonotic infections. All regions of the
country are considered to be enzootic with regards to leptospirosis, rabies, Lyme
disease and tularemia (except Kyiv).
Considering incidence and mortality rates in humans the most dangerous are the
following diseases: leptospirosis, rabies, Lyme disease, hemorrhagic fever with renal
syndrome, Q fever, tularemia.
In the last decade a downward trend of the leptospirosis incidence rate was observed,
however the respective mortality rate remains stable and in some regions is as high as
38%.
Annually roughly 100,000 persons seek anti-rabies treatment, 20% of them are
vaccinated. Rabies cases are reported every year due to patients delay seeking
treatment.
The high Lyme disease incidence rate is associated with exceptional resistance,
cyclical pattern and activity of natural foci. Lack specific preventive measures
deteriorates the epidemic situation. Increase in the incidence rate in the recent years is
associated with improvement of laboratory diagnostics performed by Laboratory
Centers of the Ministry of Health of Ukraine and campaigns increasing public
awareness.
Epizootological and epidemiological surveillance of tularemia, leptospirosis, Lyme
disease, and rabies in Ukraine for the spring-summer 2017 remains unfavorable.
Conclusion.
The surveillance of zoonotic infections can be efficient only based on the One Health
concept. The following current objectives are required to carry out the epidemiological
surveillance:
• Improving common veterinary and sanitary - epidemiological measures in
response to reforming the State Veterinary and Phytosanitary Service and the State
Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine.
• Improving laboratory diagnostics of zoonotic infections and monitoring
causative agents in the environment.
• Forecasting the distribution of zoonotic diseases and applying GIS
technologies.
• Public awareness raising campaigns.

Загальна інформація
Природно-вогнищеві інфекції – хвороби, загальні для тварин і людини, одна з
найактуальніших проблем сучасної гуманної медицини і ветеринарії. Понад 800
видів патогенів здатні в природних умовах спричиняти хвороби у людей і
тварин, що становить 61% усіх відомих збудників інфекцій людини (Стегній Б.,
2012).
Матеріали і методи.
Офіційні дані Держсанепідслужби, аналітичні матеріали ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» за
період 2007-2016 рр., наукова література. Лабораторні дослідження
бактеріологічним, серологічним, молекулярно-генетичним методами.
Результати.
Різноманітність природних ланшафтів та кліматичні умови України створюють
сприятливі умови для довготривалого існування природно-вогнищевих
осередків зоонозних інфекцій. Ензоотичними щодо лептоспірозу, сказу, хвороби
Лайма, туляремії (за виключенням м. Києва) являються усі регіони країни.
З урахуванням показників захворюваності та летальності серед людей,
найбільш небезпечними є наступні захворювання: лептоспіроз, сказ, хвороба
Лайма, геморагічна гарячка з нирковим синдромом, Ку-гарячка, туляремія.
Останні 10 років спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності
на лептоспіроз, однак летальність лишається стабільно високою, в деяких
регіонах сягає 38%.
Щорічно за антирабічною допомогою звертається біля 100 тис. осіб, із них
вакцинуються 20%. Кожного року реєструються випадки захворювань на сказ
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# 2 The general description of meat-processing facilities and the efficiency of
disinfection based on the level of surface pollution

KovalenkoV. / Коваленко В.Л.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms /
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів

Introduction. Getting meat andmeat products of high quality requires strict observance of
sanitary and hygienic norms in the related facilities and duringmeat-processing activities.
The level of pollution reduces the efficiency of disinfection since it hinders penetration of
chemical species into microorganisms, whereas blood-based pollution results in an even
greater breeding of disinfectants. In addition, organic agents, when reacted with a
disinfectant, absorb and inactivate it creating new substances which don’t ruin the
microorganisms. Consequently, preliminary mechanical clearing and washing
significantly improves the efficiency of further disinfection.

The goal of the work. To conduct a comparative analysis of levels of efficiency of various
disinfectants with the use of different active liquids and pollution levels.
Materials and methods. According to the recommendations, the following disinfectants
were used: 0,5 % Geocyd, 0,25 % Orgasept and 0,25 % Virosan. The research was
conducted with the use of testing cultures E. coli strain 1257 and S. aureus strain 209-P.
A microparticles suspension was implanted into the polluted surface, containing fodder,
gleet andmilk. The amount of polluted agents was 0,5 g per 1 litre of bacterial suspension.
The contaminated liquid was implanted on 1 m2 surface ensuring that the thickness of
related impurities remained within 0,5; 1,5; 3,0; 4,0; 5,0 and 6,0 mm.
Results of research and discussion. Upon analyzing the results, it was found that the
largest quantitative expenditure of the work solution was about the disinfectants 0,5 %
Geocyd and 0,25 % Virosan, whereas the amount of surface pollution at 4,5mm required
watering the 1 m2 Е. соlі and S.aureus with 1,1-1,5 litre of solution. The research showed
that such amount of liquid could not be confined on the cultivated land.
It was found that geocyde affects 1 m2 at 0,3 litre capacity with 0,5 mm-polluted surface.
“Orgasept” hasa ruinousaffectonall examined test-cultureswith0,5mm-pollutedsurface.
In order to disinfect the amount of pollution at 1,5 mm, it is required to use 0,3 litre of
Orgasept liquid.
The growing of E. coli during the research with the use of the examined disinfectants on
clear surfaceshowsapositivedynamic. Inotherwords, it effectivelydestroys thecausative
agent within 1-3 hours as opposed to the 0,25 % Virosan.
Conclusions and prospects for further research. It was found that geocyde affects 1 m2 at
0,3 litre capacity with 0,5 mm-polluted surface. “Orgasept” has a ruinous affect on all
examined test-cultures with 0,5 mm-polluted surface.
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# 8 Biodiversity indicators for high- and low-input farming

Yashchenko S., Dyman T. / Ященко С.А., Димань Т.
Bila Tserkva National Agrarian University / Білоцерківський національний аграрний
університет

The study is a part of the research project BioBio (Biodiversity indicators for organic
and low-input farming systems, EU FP7, KBBE-227161). The objective of the study
was to identify a set of biodiversity indicators, which are scientifically sound, generic at
the European scale, relevant, and useful for stakeholders. Our study is devoted to the
research of use efficiency of biodiversity indicators in high- and low-input farming
systems on the example of vegetation, worms, bees and spiders diversity.
On average, low-input farms were 3.3 times smaller than high-input farms and habitats
(including crop fields) were 1.5 times smaller. During the indicator sampling, five
cultural and five semi-natural types of habitats were observed in each farm. Among
cultural habitats there are fields of winter wheat, soya, maize, barley and buckwheat.
Among semi natural – there are neglected pastures, herbaceous strips on private
tracks and field margins.
Total number of identificated plants species is 91. The most spread, except crops, are
Elytrigia repens, Polygonum aviculare. The number of species in high-input farms is
66, in low-input – 76. There are16 species common only for high-input farms and 26 –
for low-input, other species are common for all farms.
There 2017 worms were collected in our farms that represented by 11 species. In high-
input and low-input farms the number of founded species is 10. The widest spread
species in the most type of habitats are Aporrectodea caliginosa, Aporrectodea rosea.
There 1508 spiders were collected in observed habitats of our farms that are
presented by 124 species. In high-input farms the number of species is 90, in low-input
– 97. There widest spider’s families, both on a species variety and on the number of
individuals, are Linyphiidae, Salticidae, Araneaedae and Lycosidae. In every habitat
type was found Pisaura mirabilis as a typical chortobiont. The wide spread and
dominant species in the most habitats are Linyphia triangularis, Pardosa agrestis,
Pisaura mirabilis and Tibellus oblongus. Only one of them is typical for the crop fields
(Pardosa agrestis).
There 1153 bees and bumblebees were collected in observed habitats of our farms.
They are presented by 60 species. In high-input farms the number of species is 44
(individuals – 271), in low-input – 45 (individuals – 882). There widest bees species are
Apis mellifera (we have found in each of habitats), Andrena pilipes, Megachile
centuncularis, Evylaeus leucopus, Lasioglossum sexnotatum, L. xanthopus, L.
leucozonium, Osmia cerinthidis, Sphecodes sp., Bombus terrestris, B. lapidarius,
Systropha curvicornis, Halictus quadricinctus, H. simplex.
Keywords: agromanagement, bees, bumblebees, spiders, worms, plants.
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# 45 Improving biosafety milk and milk products at a specific prevention of
mastitis in cows / Підвищення біобезпеки молока і молочної продукції за
специфічної профілактики маститів у корів

Zhovnir O., Gorbatiuk O., Andriiaschuk V., Ryzhenko G. /Жовнір О.М., Горбатюк О.,
Андріящук В., Риженко Г.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine /
Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

Introduction. The problem of mastitis of cows in Ukraine is relevant as pathogens
getting into the milk cause infectious diseases and intoxications in humans.
Therefore, the goal of the work was to study the variety of microorganisms species in
milk from cows with mastitis, to produce an experimental sample of mixed vaccine
against most common mastitis pathogens and to study its protective effect on the
organism from pathogens to improve biosafety milk and dairy products.
Materials. Samples of milk from cows with mastitis collected on two farms from
different oblasts of Ukraine. Bacteriological studies were conducted in the laboratory of
anaerobic infections of the Institute of Veterinary Medicine of the NAAS.
Testing of samples of mixed vaccine against pneumoenteritis, endometritis, mastitis,
anaerobic enterotoxaemia, malignant edema, colibacillosis, salmonellosis,
pasteurellosis of cattle has been conducted in twofarms of Chernihiv oblast.
Results. Milk samples contained from cows with mastitis as part of microbial
associations Streptococcus spp. was detected in 73.5% of samples, Clostridium in
54.4%, among which C. perfringens was detected in 33.8% and Clostridium spp. in
20.6%. Staphylococci were identified in 47.1% of samples (S. aureus in 26.5% and
Staphylococcus spp. in 20.6%), Klebsiella spp. in 14.7%, Ps. aeruginosa in 4.4% of
samples. The above mentioned pathogens pose a threat to human and animal health,
since they are a source of infection, and metabolic products cause intoxication.
Application of developed vaccine contributed to the formation of high-level immunity,
provided a broodstock resistance to mastitis, increasing biosafety of milk and its
products. In one of the farms the number of animals with lesions of the udder
decreased to 2.0% and abortions registered sporadically after vaccination during the
year. In calves born from vaccinated cows the morbidity rate with lesions of the
gastrointestinal tract decreased in 3 times.
After two years of application of this vaccine in another farm the number of cows with
udder lesions and endometritis decreased to 8.0 and 5.0% respectively, the number of
abortions and stillbirths decreased approximately in 2 times, calves’ diseases with
intestine lesions decreased by 15.0%.
Conclusions. Application of the experimental sample of developed vaccine provided
the specific prophylaxis of mastitis in cows, animals’ resistance to bacterial infections,
improving biosafety of milk and dairy products for humans.
Prospects for further research will be development and testing of mixed vaccines
against animal’s bacterial infections using nanometal particles.
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№ 62 Antibacterial activity of yeast isolated from foods and human gut /
Антибактеріальна активність дріжджів, що ізольовані з продуктів
харчування та шлунково-кишкового тракту людини

Tkachenko K.1, Lushchak O.2, Fomina M.1 / Ткаченко К.С.1, Лущак О.2, Фоміна М.1
1 Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of NASU / Інститут мікробіології і
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
2 Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

Background. Being poorly studied yeast-bacterial interaction can play an important role
in supporting human health and longevity. Some yeast species possess antagonistic
activity towards pathogenic or opportunistic bacteria. These properties have a great
potential to be implicated in health care and veterinary as an alternative or
complementary treatment for bacterial infections. The aim of this work was to test
antagonistic activity of various yeast species isolated from dairy products and human
GIT against pathogenic and opportunistic bacteria.
Methods. 107 yeast cultures were isolated from the homemade dairy products and
gastrointestinal tract (GIT) of long-living individuals from Ukrainian and Abkhazian
highlands. The conventional dilution method and the malt agar medium were used for
yeasts isolation. The tested bacteria belonged to genera Staphylococcus, Bacillus,
Escherichia, Salmonella, Pseudomonas and Proteus. Identification of yeasts was
performed using conventional phenotyping and phylogenetic methods. Antagonistic
activity was evaluated by the cross streak method. All experiments were done in tree
or more replicates. Statistics including multivariate analysis of data by Principal
component analysis (PCA) were run in Minitab for Windows 16.
Results. We found that 43 (40.18%) strains out of 107 yeast isolates had antibacterial
activity towards Gram-positive (90%) and Gram-negative (74%) bacteria. The majority
of yeast antagonists inhibited growth of Bacillus cereus and Pseudomonas aeruginosa.
The wider spectrum of antibacterial activity was observed for 7% of yeast isolates
inhibiting growth of 3 or more bacterial species. Three yeast strains showed the
polyvalent action against all tested bacteria. The PCA analysis revealed that the first
principal component (PC1) was associated with the ability of yeasts for polyvalent
antagonism, whereas the second (PC2) was defined by the high values of antibacterial
activity towards B. cereus, P. aeruginosa and E. coli. In all cases the best results were
demonstrated by yeasts Saccharomyces cerevisiae isolated from cheese (for PC1)
and human GIT (for PC2).
Conclusions. We have isolated perspective yeast strains with the highest antibacterial
activity and polyvalent antagonism from both human GIT and dairy products. All these
strains were of S. cerevisiae species representing safe and commonly used in industry
group of yeasts.

Вступ. Взаємодії між дріжджами та бактеріями можуть відігравати важливу
роль в здоров’ї людини і довгожительстві, але поки ця область мікробіологічних
досліджень є мало вивченою. Деякі дріжджі проявляють антагоністичну
активність проти патогенних чи опортуністичних бактерій, що створює
можливості для їх застосування в галузях охорони здоров’я та ветеринарії як
альтернатива або допоміжний компонент в сучасних способах лікування
бактеріальних інфекцій.
Метою цієї роботи було визначити антагоністичну активність різних дріжджів,
що були ізольовані з кисломолочних продуктів та шлунково-кишкового тракту
(ШКТ) людини, проти найпоширеніших патогенних і опортуністичних бактерій.
Методи. 107 дріжджові культури були ізольовані з кисломолочних продуктів
домашнього приготування та ШКТ довгожителів з високогірних районів України
та Абхазії. Для виділення дріжджів в роботі був використаний метод серійних
розведень із застосуванням сусло агару. Тест-бактерії належали до родів
Staphylococcus, Bacillus, Escherichia, Salmonella, Pseudomonas та Proteus.
Ідентифікацію дріжджів було проведено з використанням традиційних
фенотипових та філогенетичних методів. Антагоністична активність була
оцінена методом перпендикулярних штрихів. Всі дослідження проведені в трьох
повторах і статистично проаналізовані, включаючи і мультиваріативний аналіз
методом головних компонент (МГК), використовуючи програму Minitab для
Windows 16.
Результати. Ми виявили, що 43 (40.18%) дріжджові культури серед 107 ізолятів
проявили антибактеріальну активність проти грам-позитивних (90%) та грам-
негативних (74%) бактерій. Більшість дріжджів-антагоністів пригнічували ріст
Bacillus cereus та Pseudomonas aeruginosa.Широкий спектр антибактеріальної
активності з пригніченням росту трьох і більше бактеріальних штамів
спостерігали для 7% дріжджових ізолятів. Три штами дріжджів показали
полівалентну антагоністичну активність, пригнічуючи ріст всіх досліджуваних
бактерій. МГК аналіз виявив, що перший головний компонент був асоційованим
зі здатністю дріжджів до полівалентного антагонізму, тоді як другий головний
компонент визначав високі значення антибактеріальної активності проти B.
cereus, P. aeruginosa та E. coli. У всіх випадках найкращі результати було
продемонстровано для дріжджів Saccharomyces cerevisiae, які були ізольовані з
сиру (для ГК1) і ШКТ людини (для ГК2).
Висновки. Перспективні дріжджові штами з найвищою антибактеріальною
активністю і полівалентним антагонізмом були виділені нами як з ШКТ людини,
так і з кисломолочних продуктів. Наші результати показали, що ці штами
належали до S. cerevisiae - безпечної і найбільш використовуваної в
промисловості групи дріжджів.
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# 67 Microstructural method for determination of the ingredients of meat
products / Мікроструктурний метод визначення складників м’ясної
продукції

Marchuk O., Omelianenko M., Lozhkina O. / Марчук О.Т., Омеляненко М., Ложкіна
О.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

Introduction. To date, there is quite a wide range of finished and semi-finished meat
products at the consumer market of Ukraine. However, there is a problem of
production of good quality finished meat products in Ukraine, as evidenced by the
publication in the media. Numerous adulterations by replacing meat with soy products,
the introduction of low-grade, unforeseen compounding additives and stale meat not
only significantly reduce the quality of finished products, but can be dangerous to the
health of consumers. It can be identified only by means of microstructural analysis
(histological study) of a product.
Meat products retain their morphological features at different stages of technological
processing, as well as in a form of the finished product. Therefore, using
microstructural analysis of raw materials, semi-finished products or finished products
we can detect the presence of certain types of tissues, organs, spices and of low-
grade additives, not provided for by the recipe, as well as reused raw materials.
Currently, however, the microstructural method at the national level is not used to
control unscrupulous manufacturers.
Methods. The method used in the research was the histological examination with
hematoxylin and eosin staining by the method of Van Ghisoni and with Lugol's iodine
solution.
Results. The research of meat products by microstructural method was started on the
base of SSRILDVSE (State Scientific-Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise) in 2005. In total, 402 samples of meat products
produced by Ukrainian manufacturers were studied; they included wieners, bratwursts,
sausages, meat pockets, ravioli, carbonades.
In the period from 2012 to 2016, 72 samples of meat products from 32 producers have
been studied. In 80.5% of the samples the ingredients not listed in the recipe were
discovered. Most often the ingredients of vegetable origin were added to the
composition of meat products; they were as follows: soy (isolated soy protein, textured
soy protein, soy concentrate) ‒ in 70.7% of cases, starch ‒ in 29.3%, carrageenan - in
27.6% and vegetable fiber – in 24.1% of cases.
Conclusions. The microstructural method permits to control the production technology
of meat products, the compliance of the qualitative composition of products with their
specified recipes and to detect adulterations.

Вступ. На сьогоднішній день на споживчому ринку України досить широкий
асортимент готових виробів та напівфабрикатів із м’яса. Разом з тим в Україні
існує проблема виробництва якісної готової м’ясної продукції, про що свідчать
публікації в засобах масової інформації. Численні фальсифікації за рахунок
заміни м’яса соєвими продуктами, введення малоцінних, непередбачених
рецептурою добавок, а також несвіжого м’яса не лише значно знижують якість
готових виробів, але можуть бути і небезпечними для здоров’я споживачів.
Виявити це можна лише провівши мікроструктурний аналіз (гістологічне
дослідження) того чи іншого продукту.
М’ясопродукти на різних стадіях технологічної обробки, а також у готовому
вигляді зберігають свої морфологічні особливості. Тому, за допомогою
мікроструктурного аналізу сировини, напівфабрикатів чи готової продукції
можна визначити наявність тих чи інших видів тканин, органів, спецій, а також
малоцінних добавок, непередбачених рецептурою, повторно використану
сировину.
Проте на сьогоднішній день мікроструктурний метод не використовується на
загальнодержавному рівні з метою контролю недобросовісних
товаровиробників.
Методи. Гістологічне дослідження із зафарбуванням гематоксиліном та
еозином, за методом Ван Гізон та розчином Люголю.
Результати. Дослідження м’ясопродуктів мікроструктурним методом на базі
ДНДІЛДВСЕ розпочато у 2005 році. Всього проведено дослідження 402 зразків
продукції українського виробництва, серед яких сосиски, сардельки, ковбаса,
пельмені, равіолі, карбонади.
В період з 2012 по 2016 рік проведено дослідження 72 зразків від 32 виробників.
У 80,5 % досліджених зразків виявляли компоненти не зазначені в рецептурі.
Найчастіше у склад м’ясопродукції додавали компоненти рослинного
походження: сою (ізольований соєвий білок, текстурований соєвий білок,
соєвий концентрат) у 70,7 % випадків, крохмаль – 29,3 %, карагенан – 27,6 % та
клітковину рослинну – 24,1 %.
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# 82 The impact of potential feed additive nanocomposite (Ag, Cu, Fe and Mn
dioxide) on eggs quality parameters of laying hens compared with metal salts

Roman’ko M., Orobchenko O., Kutsan O. / Романько М.Є., Оробченко О., Куцан О.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Introduction. The industrial poultry farming is the most dynamic and knowledge-based
industry that makes a significant contribution to the country's Food Program as a major
manufacturer of high quality animal protein (eggs and meat). Productivity of poultry
and usefulness of products of this industry depend largely on the balance of the diet,
the presence of minerals, enzymes and other biologically active compounds in it.
Currently, nanotechnology is recognized as the major driving force of science in the
twenty-first century. They begin to be used in livestock, particularly in poultry farming.
The purpose of our work was to study veterinary-sanitary characteristics of laying
hens’ egg quality under the conditions of the influence of nanocomposite (Ag, Cu, Fe
and Mn dioxide, NcMe) and metal salts in the conditions of chronic toxicological
experiment.
Methods. The research was conducted on 72 laying hens cross Hayseks Brown (4
groups were formed: one control and three experimental n=18). Chickens from control
group in addition were administered saline with feed; experimental chickens were
given feed additives every day for 30 days: group І – a mixture solution of metal salts
at a dose of 0.3 mg/kg, group ІІ – NcMe in its biotic dose (0.3 mg/kg body weight) and
group III – NcMe in toxic dose (4.0 mg/kg body weight), after cessation of additives
administration the poultry was observed for 15 days. During the experiment there was
conducted eggs’ record from experimental poultry, and their veterinary-sanitary
examination was carried out.
Results. Introduction of NcMe with feed affect quantity and quality characteristics of
laying hens productivity, predominating the effect of salts of the metals, that is
characterized by increased levels of egg laying during the experiment in poultry from
the third group in average by 36.1% and egg weight in the second experimental group
– 24.7% (р≤0.05) and changes in pH level of egg white and yolk, but within the
normative values (in accordance with ДСТУ 5028: 2008 "Chicken eggs for food.
Specifications").
Conclusions. Results shows the superiority of metals in the form of nanoparticles
before their salts, metal nanoparticles can easily penetrate all organs and tissues and
in biotic doses stimulate metabolism, effect the productivity of poultry and product
quality.
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# 145 Microbiological contamination of cooked and fried sausages /
Мікробіологічна забрудненість варених та жарених ковбас

Kolchyk O., Stegniy B. / Кольчик О.В., Стегній Б.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Urgency of providing humanity with safe food depends upon several reasons: an ever-
expanding range of products, new technologies for their production, more dietary
supplements, increasing pollution and a sharp deterioration of the state control over
the production and marketing of food products. Presence of microorganisms is
possible in animal products, pathogenic to human bacteria: Bacillus anthracis,
Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Salmonella choleraesuis, Parteurella
multocida, Fusarium bacteria, mold fungi are of sanitary and epidemiological
importance.
Therefore, we studied cooked and fried sausages after their treatment with extracts of
various plants to study their microbiological composition.
Methods. Bacteriological method using nutrient media: meat-and-peptone agar, meat-
and-peptone broth, Khotinger broth and agar, Kit-Tarotsy medium, Endo agar, Saburo
agar. Cooked and fried sausages, which were treated with experimental nutritional
supplement samples made of plants (St. John's wort, wild rose, horseradish, milfoil
and sage) developed and provided by the State Food Industry Institute (Kharkiv).
Results. The study results found that after 24 hours after cooked sausages were
processed with St. John's wort, wild rose, horseradish, milfoil and sage extracts, the
growth of Pasteurella multocida pathogenic flora – 20 CFU × 103, Fusarium bacteria –
20 CFU × 103, and mold fungi was recorded – continuous growth in the experimental
samples and in control samples. All the microorganisms were nonpathogenic for
laboratory mice.
On 5 cooked and fried sausage test samples and in control samples, the mold fungi
grew on solid media only 26 days after sowing, other microorganisms were not found.
Conclusion. Treatment of cooked and fried sausages with extracts of 5 different plants
did not ensure their decontamination from pathogenic bacteria and mold. Method of
cooking does not provide reliable sausage disinfection, while sausage frying in hot fats
completely destroys pathogenic flora.
Acknowledgement. We thank the staff of the laboratory study of pigs diseases and the
State Food Industry Institute (Kharkiv).

Актуальність забезпечення людини безпечними харчовими продуктами в даний
час зумовлена низкою причин: постійно розширюється асортимент продуктів,
створюються нові технології їх виробництв, використовується все більше
харчових добавок, зростання забруднення навколишнього середовища та різке
послаблення державного контролю за виробництвом і реалізацією продуктів
харчування. У продуктах тваринного походження можлива присутність різних
мікроорганізмів, санітарно-епідеміологічне значення мають патогенні для
людини бактерії: Bacillus anthracis, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes,
Salmonella choleraesuis, Parteurella multocida, бактерії роду Fusarium, гриби
плісені.
Тому, нами було проведено дослідження варених та жарених ковбас після
обробки їх екстрактами різних рослин для вивчення їх мікробіологічного складу.
Методи. Бактеріологічний метод з використанням поживних середовищ: м'ясо-
пептонний агар, м'ясо-пептонний бульйон, агар та бульйон Хотингера,
середовище Кіта- Тароци, агар Ендо, агар Сабуро. Варена та жарена ковбаса,
яку обробляли зразками експериментальних харчових добавок, що виготовлені
із рослин (звіробій, шипшина, хрін, тисячолисник та шалфей), які розроблені і
надані Державним Інститутом харчової промисловості (м.Харків).
Результати. За результатами проведених досліджень було встановлено, що
через 24 години після обробки вареної ковбаси екстрактами звіробою,
шипшини, хріну та тисячолистника. реєстрували ріст патогенної мікрофлори
Pasteurella multocida – 20 КУО×103, бактерії роду Fusarium – 20 КУО×103та гриби
плісені – суцільний ріст у дослідних зразках та у контролі. Всі мікроорганізми
були непатогенними для лабораторних мишей.
У 5 дослідних зразках жареної ковбаси та у контролі гриби плісені виросли на
щільних середовищах лише на 26 добу після посіву, інших мікроорганізмів не
виявляли.
Висновок. Оброблення жареної та вареної ковбас екстрактами 5 різних рослин
не забезпечує деконтамінації їх від патогенних бактерій та плісені. Метод
варення не забезпечує надійного знезараження ковбаси, тоді як жарка ковбас у
жирах повністю знищує патогенну мікрофлору.
Подяка. Висловлюємо подяку співробітникам лабораторії вивчення хвороб
свиней та Державному Інституту харчової промисловості (м.Харків).
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# 162 Environmental assessment of T-2 toxin content in grain and grain
products / Екологічна оцінка вмісту Т-2 токсину в зерні та зерновій
продукції

Kaminska O. / Камінська О.В.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

Introduction. Currently, almost 30,000 species of mold fungi have been isolated and
described; of these, more than 200 species are able to form toxins; there are over
hundred toxins identified to date. Fungi of the Fusarium genus have the significant
toxic potential; they are the major producers of highly toxic trichothecene mycotoxins.
The process of the grain infection by toxic mold fungi runs during its growth and
ripening, and the toxin-forming occurs at all stages of cultivation, transportation,
storage under improper conditions of storage facilities.
Among all trichothecenes, the T-2 toxin is of the special attention because of its very
high toxicity; it is non-volatile and resistant to various factors. It is formed as a result of
life activities of fungi such as F. sporotrichioides, F. poae and F. acuinatum, especially
in regions with cold climates and high humidity. It is believed that the T-2 toxin is the
most common contaminant among the type A trichothecene mycotoxins. However,
today the problem of toxic effects of the T-2 toxin metabolites remains unexplored.
Methods. The research was conducted by the EIA (enzyme immunoassay) method at
the Research Chemical-Toxicological Department of the SSRILDVSE (State Scientific
and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary
Expertise) during the period of 2012-2016. For the research, Ridascreen T-2 toxin test
systems (produced by R-Biopharm AG, Germany) were used.
Results. During five years (2012-2016), the SSRI (State Scientific and Research
Institute) of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise has carried
out the study analyzing samples of maize, wheat, and compound animal feedstuffs. In
2012, experts found the T-2 toxin in 19 samples in amounts ranging from 0.061 to
0.498 mg / kg, in 2013 – in 24 samples in amounts ranging from 0.066 to 0.474 mg /
kg, in 2014 – in 44 samples in amounts ranging from 0.063 to 0.376 mg / kg, in 2015 –
in 21 samples in amounts ranging from 0.037 to 0.153 mg / kg, and in 2016 – in 6
samples in amounts ranging from 0.041 to 0.110 mg / kg. Maximum value in Ukraine
and other countries is specified at the level of 0.1 mg / kg. Consequently, the T-2 toxin
safety limit for humans constitutes 0.06 µg / kg of body weight per day. Among the
samples, the maize was contaminated the most of all (90% of contaminated samples)
followed by the finished compound animal feedstuffs (10% of contaminated samples).
Conclusions. Among all the grain products, the maize is most often affected by the T-2
toxin. The study was conducted using EIA method, which makes cross-reacting with
acetyl-T2 toxin, HT2 toxin, and iso-T2 toxin. For more details regarding the grains
content of the T-2 toxin and its metabolites and to avoid T-2 toxicoses, it is necessary
to develop high-sensitive confirmatory methods; today these are two advanced
methods such as high performance liquid chromatography and liquid chromatography
with mass-detector; they allow identifying molecules of T-2 toxin and its metabolites
with high probability.

Вступ. На теперішній час виділено й описано майже 30000 видів плісневих
грибів, понад 200 з них здатні до токсиноутворення, ідентифікованих токсинів
на сьогодні більше ста. Значний токсичний потенціал мають гриби роду
Fusarium, які є основними продуцентами високотоксичних трихотеценових
мікотоксинів. Процес інфікування зернових токсичними грибами відбувається у
період їх росту та дозрівання, а токсиноутворення – на всіх етапах
вирощування, транспортування, зберігання при невідповідних умовах
складських приміщень.
З усіх трихотеценів привертає особливу увагу, через свою дуже високу
токсичність, Т2–токсин –не леткий, стійкий до дії різних факторів. Він
утворюється в результаті життєдіяльності грибів F. sporotrichioides, F. poae і F.
аcuinatum, особливо в регіонах з холодним кліматом і підвищеною вологістю.
Вважається, що Т-2 токсин є найбільш частим забруднювачем серед
трихотеценових мікотоксинів типу A. Але на сьогодні залишається невивченою
проблема токсичної дії метаболітів Т-2 токсину.
Методи. Дослідження проводились протягом 2012-2016 років за допомогою
методу імуноферментного аналізу на базі науково-дослідного хіміко-
токсикологічного відділу ДНДІЛДВСЕ. Для проведення досліджень були
використані тест-системи Ridascreen T-2 toxin (виробництва R-Biophаrm AG,
Німеччина).
Результати. Протягом п’яти років (2012-2016 рр.) в ДНДІ лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було проведено аналіз
зразків кукурудзи, пшениці, комбікормів. В 2012 році в 19 зразках фахівці
виявили Т-2 токсин у кількості від 0,061 до 0,498 мг/кг; в 2013 році в 24 зразках
– у кількості від 0,066 до 0,474 мг/кг; в 2014 році в 44 зразках –у кількості від
0,063 до 0,376 мг/кг, в 2015 році в 21 зразку –у кількості від 0,037 до 0,153 мг/кг,
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# 200 New screening method for determining fluoroquinolones residues in raw
cow's milk / Новий скринінг-метод визначення залишків фторхінолонів у
сирому коров'ячому молоці

Muzyka V., Stets’ko T. †, Ostrovs’ka L., Brezvyn O. / Музика В.П., Стецько Т. †,
Островська Л., Брезвин О.
State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed
Additives / Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних
препаратів та кормових добавок
†Presenting Author / Автор, що представляє

General information. Widespread use of antimicrobials in livestock increases the risk of
residues of these substances in products of animal origin that may cause a potential
danger to the consumers health. One of the main indicators of raw milk quality is the
determination of presence or absence of antimicrobial residues. This is important for
the technological process, but, first of all, in terms of milk and dairy products safety for
consumers. The appearance of fluoroquinolones in the veterinary practice significantly
expanded the veterinary medicinal products spectrum for the effective treatment of
infectious diseases of bacterial etiology. According OIE classification fluoroquinolones
in keeping with the criteria of quality, safety and effectiveness belong to the group of
critically important antimicrobials for veterinary.
Objective – determining the ability of detection fluoroquinolone residues in raw cow’s
milk with the microbiological screening agar diffusion method (CCβ).
Methods. Microbiological methods are still important as screening and post-screening
methods, because in products of animal origin they can detect a wide range of
antibacterial substances with different chemical structure. We have used the
microbiological screening agar diffusion method for determination of fluoroquinolone
residues in raw cow’s milk applying Escherichia coli ATCC 11303 as test
microorganism.
Results. The studies revealed that CCβ of the microbiological screening method for
enrofloxacin, flumekvin, marbofloxacin is 10 mg/l, and for ciprofloxacin and
danofloxacin - 5 mg/l. The determining ability with this method is 10 times lower for
enrofloxacin and 20 times lower for ciprofloxacin than maximum residue limit (MRL) for
this fluoroquinolones, established by Commission Regulation (EU) No 37/2010. High
detection capability of this method was established to other fluoroquinolones. Since,
CCβ method for marbofloxacin is 7,5 times lower than MRL, 5 times lower for
flumekvin and 6 times – for danofloxacin.
Conclusion. Implementation of new microbiological screening method allows to detect
the presence of fluoroquinolone residues in raw cow’s milk at the level and below the
established maximum residue limit.

Загальна інформація.Широке застосування протимікробних препаратів у
тваринництві підвищує ризик появи залишків цих речовин в продуктах
тваринного походження, що може являти собою потенційну небезпеку для
здоров'я споживачів. Визначення наявності чи відсутності залишків
антимікробних препаратів у сирому молоці є одним із найбільш важливих
показників якості молока. Це важливо для технологічного процесу, але, у
першу чергу, з точки зору забезпечення безпечності молока та молочних
продуктів для споживача. Поява у практиці ветеринарної медицини
фторхінолонів значно розширила спектр лікарських засобів для ефективного
лікування інфекційних захворювань бактеріальної етіології. Згідно класифікації
МЕБу відповідно до критеріїв якості, безпеки та ефективності фторхінолони
належать до групи критично важливих протимікробних препаратів для
ветеринарії.
Мета – визначення здатності виявлення (CCβ) залишків фторхінолонових
антибіотиків у сирому коров’ячому молоці мікробіологічним скринінг-методом
дифузії в агар.
Методи. Мікробіологічні методи на сьогодні залишаються важливими
скринінговими і пост-скринінговими методами, оскільки вони здатні виявляти
широкий спектр антибактеріальних речовин різної хімічної структури у продукції
тваринництва. Для визначення залишків фторхінолонів у молоці нами був
застосований мікробіологічний метод дифузії в агар з використанням тест-
мікроорганізму Escherichia coli ATCC 11303.
Результати. Результати проведених досліджень показали, що CCβ
мікробіологічного скринінг-методу для енрофлоксацину, флюмеквіну,
марбофлоксацину становить 10 мкг/л, а для ципрофлоксацину та
данофлоксацину— 5 мкг/л. Здатність виявлення цього методу у 10 разів для
енрофлоксацину та у 20 разів для ципрофлоксацину нижча за встановлені
Рішенням Комісії Євросоюзу № 37/2010 гранично допустимі концентрації (MRL)
цих фторхінолонів у молоці. Висока здатність виявлення методу і для інших
фторхінолонів. Так, CCβ методу для марбофлоксацину менша за MRL у 7,5
рази, для флюмеквіну ― у 5 разів та для данофлоксацину ― у 6 разів.
Висновки. Впровадження нового скринінгового мікробіологічного методу
дозволяє виявляти присутність в сирому коров’ячому молоці залишків
фторхінолонових антибіотиків на рівні та нижчих за встановлені гранично
допустимі концентрації.
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# 9 Comparison of NDV genotyping results using two techniques for F-gene
sequencing

Gerilovych A., Stegniy B., Solodiankin O.†, Muzyka D., Stegniy A., Goraichuk I. /
Герілович А.П., Стегній Б, Солодянкін О.†, Музика Д., Стегній А., Горайчук І.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"
† Presenting Author / †Автор, що презентує

Introduction. Newcastle disease (ND) – is the one of the most dangerous diseases of
poultry, causing biggest economical losses and high amounts of morbidity and
mortality in poultry farming. Effective disease control is based on alive and inactivated
vaccines use. Vaccination effectively depends from viral groups circulating in the
country. Critical point of it is the genotype determination of circulating strains.
Goal. The aim of our work was to develop alternative sequencing technique for NDV
genotyping and its comparison with existing technique by Aldous E. (2003).
Methods. 13 NDVs of different origins and genotypes were used. RNA was allocated
by affine sorption technique, cDNA was received and amplified by AV-primer set for
374 bp of F gene and designed in NSC IECVM primer set NDVfusion for 345 bp region
of the same gene. PCR products were purified and sequenced using ABI-technique.
Genetic analysis of sequences was done using software combination BioEdit 7.0.1.
and MEGA 4.0.
Results. Both NDV isolates demonstrated synthesis of amplicones with typical length.
Corrected sequences were used for dendrograms construction. It was determined, that
13 analyzed viruses belong to genotypes 1, 2, 4d, 5a and 5d under 374 bp region
sequencing. Cleavage site of these viruses recognized as velo-, meso- and lentogenic
groups representative-typical. Both isolates of 4d, 5a and 5d genotypes had amino
acid sequences, typical for velogenic group. Genotype 2 viruses were respectively
both avirulent and virulent, and genotype 1 contained only one non-virulent strain.
Divergence in genotype 2 was up to 20 % by analyzed fragment. 4d genetic group
divergence was 5-12 % between Ukrainian representatives. Diversity in genotype 1
was 10 %, 5a – 5 %, and 5d - 12 %. Analysis of F gene sequenced 345 bp region of
these viruses demonstrated their belonging to same groups in topology. Genotype 1
contained one isolate, genotype 2 – six, genotypes 4d, and 5a – by one, and 5d-
genogroup – four isolates. Analysis of both dendrogrograms showed non-sufficient
level of divergence between both trees in genotype-representative groups and stability
of topology. An amino acid sequence of cleavage sites was similar for same strains in
both sequenced fragments.
Conclusion. Sequencing of overlapping regions of NDV F gene demonstrates similarity
of results concerning pathotype and genotype determination with 374 bp and 345 bp
fragments analysis, that demonstrates possibilities for both techniques using for ND
molecular epidemiology study.
Key Words. Newcastle disease, PCR, virus, sequencing, genotyping.
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# 22 Laboratory test results of dirofilariasis pathogens in human in Ukraine /
Результати лабораторних досліджень збудників дирофіляріозу людей в
Україні

Sagach O., Nikolaienko S., Rodyna R. / Сагач О.С., Ніколаєнко С., Родина Р.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of
Health of Ukraine / Державний заклад «Український центр з контролю та
моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

Introduction. According to the official statistics dirofilariasis is the sole local transmissible
helminthosis, which is reported in Ukraine and has a tendency to increase. Only 51 cases
havebeen reported in 11 regionsofUkraine for theperiod from1975 to1996, then, already
1,706 cases in 25 regions have been reported within the period from 2006 to 2016. Most
patients were registered in Dnipropetrovsk (163), Donetsk (152), Zaporizhzhia (142),
Mykolaiiv (126), and Kherson (112) Regions and the city of Kyiv (152).
In open environment human is a dead-end link of D. repens lifecycle. The dirofilariasis
course in humans, unlike animals, is characterized by the absence of microfilariae, which
occurs in the process of reproduction involving male and female mature forms of these
nematodes. Typically, one specimen parasitizes in human – unfertilized female at the
development stage.
Own studies show the relevance of the issues related to the dirofilariasis prevalence.
Study methods. Laboratory tests conducted within the period of 2012-2016 in
parasitological department of the “Ukrainian Centre for DiseaseControl andMonitoring of
MinistryofHealthcare” (Public Institution) laboratorywereanalyzed to identify dirofilariasis
pathogens using microscopic method by morphological characteristics and development
trends of D.repens in humans.
Study results. Within the last 5 years parasitological department of the “Ukrainian Centre
for Disease Control and Monitoring of Ministry of Healthcare” (Public Institution) has
annually received from 83% to 97% of removed helminth to confirm the dirofilariasis
pathogen species identity. Helminth species of D.repens was confirmed in 787 cases, of
which defined: males - 44 (5.6%), females - 743 (94.4%). Dimensions of parasites were:
in females – from 7 to 19 cm long, males – from 3.2 to 5.9 cm long. In 4 patients 2 female
helminths were identified (Donetsk, Zhytomyr, Poltava, and Luhansk Regions), in 10
cases the material submitted did not represent the helminth fragments.
For the first time, female helminth of D.repens with microfilaria was identified in Ukraine
in 2012. Just in past 5 years 7 female helminthwithmicrofilaria have been removed during
operational interventions in human, ranging in length from 10.7 to 17 cm (3 specimens in
patients residing in Donetsk region, 1 specimen in each of the Vinnytsia, Dnipropetrovsk,
Luhansk and Zaporizhzhia Regions residents).
Conclusions.
Theabovedata indicates that helminth inhumanbodywill possibly reach itsmaturity,while
actively generating and releasing microfilaria into blood. And this is quite a different
situation both in terms of epidemiological and clinical aspects, requiring fundamental
changes in dirofilariasis prevention in people.

Вступ. За офіційними статистичними даними дирофіляріоз - єдиний
трансмісивний гельмінтоз місцевого характеру, що реєструється в Україні і має
тенденцію до зростання. Якщо за період з 1975 по 1996 роки на території
України був зареєстрований лише 51 випадок у 11 регіонах країни, то за період
з 2006 по 2016 рік уже 1706 випадків у 25 регіонах. Найбільше хворих було
виявлено у Дніпропетровській (163), Донецькій (152), Запорізькій (142),
Миколаївській (126), Херсонській (112) областях та м. Києві (152).
В природних умовах людина являється тупіковою ланкою життєвого циклу D.
repens. Для перебігу дирофіляріозу у людини, на відміну від тварин, характерна
відсутність розвитку мікрофілярій, який відбувається в процесі розмноження за
участю чоловічої та жіночої статевозрілих форм цих нематод. Як правило, у
людини паразитує один екземпляр – незапліднена самка у стадії розвитку.
Власні дослідження свідчать про актуальність питань, які пов’язані з
поширенням дирофіляріозу.
Методи досліджень. Проаналізовані лабораторні дослідження, що проводились
протягом 2012–2016 рр. в паразитологічному відділі з лабораторією ДЗ
«УЦКМЗ МОЗ» з метою ідентифікації збудників дирофіляріозу мікроскопічним
методом за морфологічними ознаками та тенденції розвитку D.repens у
людини.
Результати досліджень. В останні 5 років на підтвердження видової
належності збудників дирофіляріозу, до паразитологічного відділу ДЗ «УЦКМЗ
МОЗ» надходило від 83% до 97% видалених гельмінтів щорічно. Належність
гельмінтів до виду D.repens була підтверджена у 787 випадках, з них визначено:
самців – 44 (5,6%), самок – 743 (94,4%). Розміри паразитів становили в
довжину: самки - від 7 до 19 см, самці – від 3,2 до 5,9 см. У 4 хворих було
ідентифіковано по 2 самки, (Донецька,Житомирська, Луганська та Полтавська
області), у 10-ти випадках доставлений матеріал не був фрагментами
гельмінта.
Вперше самки D.repens з мікрофіляріями в Україні були виявлені у 2012 р.
Всього за останні 5 років під час оперативних втручань у людей було вилучено 7
самок з мікрофіляріями, довжиною від 10,7 до 17 см. (3 екземппляри від хворих,
які мешкають у Донецькій області; по 1 екземпляру – у мешканців Вінницької,
Луганської Дніпропетровської та Запорізької областей).
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# 23 Isolation of human and animal viruses (pathogens) in new biolog ical
systems
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Introduction. Due to changing environments, increasing tourism, international traffic
and trade in exotic animals, concern about the risks of spreading pathogens remains
high among epidemiologists, virologists and veterinary authorities. Amphibians and
reptiles ranked third in the list of the most traded animals. The potential risk of the
movement of infected, non-native “exotic” animals is spreading invasive species and
novel pathogens that may be harmful for local wild animal populations, livestock,
human and often having economically and ecologically disastrous consequences.
Some results obtained in isolate of dangerous pathogens indicate that reptilians are
the reservoirs of many viruses which may have zoonotic potential. Many aspects of
ecology and circulation of pathogens are not clear till now. The one the most traded
species among reptiles is red-eared slider (Trachemys scripta) the world’s worst
invasive species.
The T. scripta is very unpretentious and can hibernate easily even in freezing water.
Reptile viral studies are limited due to the lack of continuous cell lines in the world cell
collections and total absence of these cell lines in Ukraine.
Material and methods. Cultivation in DMEM and RPMI 1640 medium composition
supplemented with 12% fetal bovine serum.
Results. We first conducted in Ukraine of successful cultivation of primary cell cultures
derived not only from amphibians, but also from reptylies – donors of cell lines, from
lizard (Lacenta agilis), chameleon (Furcifer pardalis), frog (Xenopus laevis).Thus, we
obtained and cultivate in monolayer of cell lines from oviduct of chameleon - the line
OvFp (80 passages), and kidney cell line KFp (24 passages) at 35-37ºC. They easily
adapt to growth and at temperatures of 28-30° C by planting doses of 170 - 200000
cells /cm3. These are the small epithelioid cells. Also had bred and cultivated in
monolayer of cell line HLa from lizard heart (Lacerta agilis) at temperatures of 35-37°
C. It is easily adapted to growth at temperatures of 28-30° C by doses of 180 - 200 000
cells /cm3. This are the small fibroblast cells.
For the first time in Ukraine we described a new permanent fibroblast-type cell line
obtained from disaggregated T. scripta internal parenchymal organs pool. The primary
culture cells have been successfully subcultured for more than 85 passages and the
cell culture TF has been obtained.. Its karyotype was genetically stable up to 65
passage with a chromosome number 2n=50.
Tests for TF cells sensitivity to several of warm-blooded animal viruses, demonstrated
their susceptibility to vesicular stomatitis virus (Rabdoviridae), Aujeszky’s disease virus
(Herpesviridae) and Newcastle disease virus (Paramyxoviridae) with development of
CPE and infectious activity from first passage.
Conclusion. Identified of new biological system sensitivity to virus pathogens of warm-
blooded animals infectious diseases.
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# 27 Laboratory diagnosis of porcine reproductive and respiratory syndrome
(prrs) virus in Ukraine / Лабораторна діагностика вірусу репродуктивно-
респіраторного синдрому свиней (ррсс) в Україні
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Introduction. Epizootic conditions regarding PRRS in Ukraine remain understudied,
and the system of preventive and healthcare measures is imperfect due to the lack of
specific methods and clearly defined diagnostic, treatment and prevention procedures
for this disease by administering drugs of domestic manufacturers.
Objective. To investigate the pathology material collected from farms with clinically
registered PRRS.
Methods. Virological (virus shedding using inoculated MARC-145 and MA-104 cell
cultures) serological (ELISA), molecular biological (polymerase chain reaction).
Results. We have examined samples of porcine pathology material (lymph nodes,
lungs, spleen, kidneys, blood and semen) from farms affected by this infection that
according to retrospective ELISA assessment were 25.7% seropositive for the PRRS
virus.
The virological method was used to examine 35 pathology material samples, mainly
lungs and lymph nodes, that were positive for the virus PRRS in 22.3%. ELISA test of
these samples detected antibodies to the virus in 25.7% while PCR was positive in
26.2% of samples.
Comparing the results of the PRRS virus detection in pathology material samples
showed reproducibility of results in virus shedding by cell cultures and PCR.
Results from virus shedding by inoculated MARC-145 cell cultures correspond with
ELISA results for 9 pathology material samples, the other 26 samples were negative.
The highest reproducibility of results was detected during both ELISA and PCR testing
of the pathology material with the difference between two test results of 0.5%.
Conclusion. The results of investigations can be used as basis for diagnosis and
prevention of PRRS in Ukraine and for the development of specific preventive
measures.

Вступ. Епізоотична ситуація щодо РРСС в Україні залишається недостатньо
вивченою, а система профілактичних та оздоровчих заходів недосконала через
відсутність специфічних методів та чітко визначеної схеми діагностики,
лікування та профілактики цієї хвороби з використанням вітчизняних
препаратів.
Ціль. Дослідити патологічний матеріал з господарств у яких клінічно
реєструється РРСС.
Методи. Вірусологічні (вірусовиділення з використанням культур
перещеплюваних клітин MARC 145 і MA 104) серологічні (імуноферментний
аналіз), молекулярно-біологічні (полімеразно-ланцюгова реакції).
Результати. Нами було досліджено проби патологічного матеріалу (лімфатичні
вузли, легені, селезінка, нирки, кров і сперма) від свиней з неблагополучних
щодо цієї інфекції господарств, в яких за ретроспективними даними ІФА
виявлено 25,7 % серопозитивних до вірусу РРСС.
Вірусологічним методом досліджено 35 зразків патологічного матеріалу,
головним чином легені і лімфатичні вузли, що складало 22,3 %, позитивних до
вірусу РРСС проб. За допомогою імуноферментного аналізу цих зразків антитіла
до вірусу було виявлено у 25,7 % у той час як за дослідженнями методом ПЛР
кількість позитивних зразків складала 26,2 %.
Порівнюючи результати з індикації вірусу РРСС при дослідженні патологічного
матеріалу встановлено збіжність їх з вірусовиділенням у культурах клітин і ПЛР.
Результати з вірусовиділення у культурі перещеплюваних клітин MARC 145
співпадали з ІФА за дослідження 9 зразків патологічного матеріалу, інші 26
виявились негативними. Більш високі показники збіжності результатів
установлено під час дослідження патологічного матеріалу за ІФА і ПЛР, де
різниця складала відповідно 0,5 %.
Висновок. Отримані результати досліджень можуть бути покладені в основу
діагностики та профілактики РРСС на території України та розробки
специфічних засобів профілактики.
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# 32 Performance of the Multi-DNA-Test-Salm test system for detecting
salmonella in feed / Ефективність застосування тест-системи «Multi-DNA-
Test-Salm» для виявлення сальмонел у кормах
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At present, salmonellosis remains an unresolved issue for biosafety of humans and
cattle breeding. One of the stages of pathogen dispersion takes place through
contamination of feed. The effective method of rapid bacteria detection is by
polymerase chain reaction (PCR). However, the findings of molecular investigations
need to be confirmed by isolation of detected pathogen. Considering the above
mentioned, we have tested our own developed procedure for screening investigations
for detecting of Salmonella contamination in feed by combining molecular diagnostic
methods and conventional bacteriological tests.
Investigation methods.
Molecular diagnostic tests of feed were performed using Multi-DNA-Test-Salm a
multiplex PCR-test systems according to Technical Requirements of Ukraine
21.2-00497087-159. The pathogen was isolated according to the State Standard of
Ukraine 4769:2007. Buffered peptone water was used as feed sample preparation for
both investigations. Diagnostic accuracy of laboratory tests was measured in terms of
diagnostic sensitivity, specificity, predictive value of positive and negative results.
Results.
The suggested procedure for screening investigations consists of genetic typing of
Salmonella in feed to confirm that it is one of the five serological variations: S.
Enteritidis, S. Typhimurium, S. Dublin, S. Typhi, S. Gallinarum-pullorum using Multi-
DNA-Test-Salm test systems, as well as isolating the pathogen for the final
confirmation of a positive result. All samples were examined in line with our procedure
alongside with the traditional bacteriological method.
Diagnostic accuracy of methods was assessed according to the screening results of
feed supplied from poultry farms. Of 510 samples of different feed types, Salmonella
contamination was found in 53 cases, that comprised 10.4% of the investigated
samples. The performance of Multi-DNA-Test-Salm test systems was assessed in the
terms of diagnostic sensitivity, which made up 82.81%, diagnostic specificity - 99.1%,
the predictive value of positive results - 92.98% and negative results - 97.57% and
diagnostic accuracy - 97.06%, respectively. As for the bacteriological method
diagnostic sensitivity made up 71.43%, diagnostic specificity - 98.4%, the predictive
value of positive results - 87.72% and negative results - 95.58%, and 94.71% of
diagnostic accuracy.
Conclusions
Findings of conducted investigations were used to appraise Multi-DNA-Test-Salm
screening test systems. The system showed the capacity to be used alongside with
conventional methods for isolating Salmonella. The determined indicators of diagnostic
accuracy of Multi-DNA-Test-Salm test-system were as high as 97.06% and 94.71% for
the conventional bacteriological method. The economic feasibility of the proposed
procedure for screening investigations has been proven.

Вступ.
Сальмонельози на сьогодні залишаються невирішеною проблемою для
біологічної безпеки людини та тваринництва. Одна із ланок розповсюдження
збудника ─ це контамінація кормів. Ефективним напрямком експрес-
виявлення бактерій є використання полімеразної ланцюгової реакції. Але
результати молекулярних досліджень потрібно підтверджувати за допомогою
ізоляції виявленого збудника. Виходячи із цього ми випробували розроблену
нами схему скринінгових досліджень на наявність контамінації сальмонелами
кормів з поєднанням методів молекулярної діагностики та традиційних
бактеріологічних досліджень.
Методи досліджень.
Молекулярно-діагностичні дослідження кормів проводили з використанням
мультиплекс-ПЛР тест-системи «Multi-DNA-Test-Salm» згідно ТУ У
21.2-00497087-159. Ізоляцію збудника проводили за ДСТУ 4769:2007. В якості
пробопідготовки для обох досліджень використовували первинне збагачення
зразків корму у забуференій пептонній воді. Визначення діагностичної
ефективності лабораторних тестів проводили за показниками діагностичної
чутливості, специфічності, передбачуваної цінності позитивного та негативного
результатів.
Результати.
Запропонована схема скринінгових досліджень складається із виявлення та
типування генетичного матеріалу сальмонел в кормах щодо його приналежність
до п’яти серологічних варіантів: S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Dublin, S, Typhi,
S. Gallinarum-pullorum за допомогою тест-системи «Multi-DNA-Test-Salm», а
також з ізоляції збудника для остаточного підтвердження позитивного
результату. Всі проби було досліджено паралельно за нашою схемою та
традиційним бактеріологічним методом.
Діагностичну ефективність методів встановлювали за результатами скринінгу
кормів, які надходили із птахогосподарств. Серед 510 зразків різних видів
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# 33 Comparative analysis of ELISA test systems sensitivity of different
manufacturers for diagnosing leucosis / Порівняльна характеристика
чутливості тест-систем ІФА різних виробників для діагностики лейкозу
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Introduction. When using composite milk samples for immunological diagnosis of
enzootic bovine leukosis using ELISA, an important aspect is acceptable dilution of an
individual milk sample.
That's why a comparative analysis of current ELISA test systems' features is relevant if
interlaboratory control samples with different levels of the immunological marker are
used for diagnosing leukosis.
Methods. Control samples with different levels of the target immunological marker
were obtained by twofold dilutions of positive milk samples with the negative one (log2
1:2-1:512). To analyze the sensitivity of IES test systems, the critical optical density
(critical OD) was used as a criteria to differentiate positive and negative results, and
the degree of positivity (DoP) as a ratio of sample OD to critical OD.
Results. Using BLV Milch-S test system (Institut Pourquier), DoP of native positive milk
was 5.8 and its OD made up 509% of the positive control sample of the test-system
manufacturer. Significant decrease in the degree of positivity is observed after 1:32
dilution. The highest dilution ratio of the control milk sample with a positive result was
1:128 (with DoP of 1.8), which is probably not the marginal sensitivity of the diagnostic
preparation.
While operating Leukosis Milk Screening (IDEXX) test system, the optical density of
native positive milk was 342% of the positive control sample supplied by the
manufacturer.
Significant decrease in DoP of 2.5 was registered only if the positive control sample
was diluted to 1:64. The highest dilution ratio of the milk control sample with a positive
result was 1:256 (with DoP of 1.1).
While operating Ingezim BLV COMPAC 2.0 test system (INGENASA) to analyze the
control milk sample, positive results were obtained only for the native milk (with DoP of
4.3) and for the native milk diluted with negative sample to 1:2 (with DoP of 1.5).
Bovine leukemia virus antibody test kit (VMRD) demonstrated the lowest sensitivity in
comparison with other ELISA test systems. The result was positive in the native
positive milk (with DP of 1.1).
Conclusions. BLV Milch-S (Institut Pourquier) and Leukosis Milk Screening (IDEXX)
test systems are characterized by high sensitivity and can be used as a high-quality
tools to diagnose leukaemia even in case of multifold dilutions of an individual sample
with the composite milk sample.
It is unfeasible to use Ingezim BLV COMPAC 2.0 (INGENASA) and Bovine leukemia
virus antibody test kit (VMRD) for composite milk samples. The above-mentioned test
systems lack sensitivity and false-negative results are possible.

Вступ. При використанні збірних проб молока для імунологічної діагностики
ензоотичного лейкозу великої рогатої худоби ІФА важливим аспектом є
припустима величина розведення окремого зразку молока.
Тому, актуальним є порівняльний аналіз характеристик сучасних тест-систем
ІФА в разі використання внутрішньолабораторного контрольного матеріалу із
різним вмістом імунологічного маркеру для діагностики лейкозу.
Методи. Контрольні зразки з різним вмістом цільового імунологічного маркеру,
отримали шляхом двократних розведень позитивного зразку молока
негативним (log2 1:2−1:512). Для аналізу чутливості тест-систем ІФА
використовували критичну оптичну щільність (OD крит.) − критерій
відмежування позитивних результатів від негативних та коефіцієнт
позитивності (КП) − відношення OD зразка до OD крит.
Результати. За використання тест-системи BLV Milch-S (Institut Pourquier) КП
нативного позитивного молока становив 5,8, а його оптична щільність
становила 509 % від значення позитивного контрольного зразку виробника
тест-системи. Істотне зменшення коефіцієнту позитивності починається з
розведення 1:32. Найбільше розведення контрольного зразку молока з
позитивним результатом становило 1:128 (коефіцієнт позитивності – 1,8), що,
напевне, не є граничним значенням чутливості діагностикуму.
При роботі з тест-системою Leukosis Milk Screening (IDEXX) оптична щільність
нативного позитивного молока становила 342 % від значення позитивного
контрольного зразку виробника.
Значне зменшення коефіцієнту позитивності до 2,5 встановлено лише у разі
розведення позитивного контрольного зразку до 1:64. Найбільше розведення
контрольного зразку молока, за якого результат залишався позитивним,
становило 1:256 (КП – 1,1).
За роботи тест-системою Ingezim BLV COMPAC 2.0 (INGENASA) з контрольним
зразком молока позитивні результати були отримані лише з нативним молоком
(КП 4,3) та його розведенням негативним до 1:2 (КП 1,5).
Bovine leukemia virus antibody test kit (VMRD) характеризувалася найменшою
чутливістю порівняно з іншими тест-системами ІФА. Позитивний результат був



Page 145Kyiv, Ukraine / April 24 - 28, 2017

# 44 The genetic association between ALPHA-2-macroglobulin (ILE1000VAL)
gene polymorphism and risk of COPD development

Dolinchuk L.1, Andrushchenko T.2, Rodyna R.3, Basanets A.2 / Долінчук Л.В.1,
Андрющенко Т.2,Родина Р.3, Басанець А.2
1 Bogomolets National Medical University / 1Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
2 State Institute for occupational health of the National academy of Medical Sciences of
Ukraine / 2Державна Установа "Інститут медицини праці НАМН"
3 State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry
of Health of Ukraine / 3Державний заклад «Український центр з контролю та
моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

Objectives. Alpha 2-Macroglobulin (A2M) is a major human plasma protease inhibitor,
which can play a role in the regulation of protease activity in the lung. We determined
the genotype of the Ile1000Val (rs669) polymorphism in A2M gene in patients with
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and control group, and examined the
possible association of the polymorphism with risk of COPD development.
Methods. The study comprised 72 patients with COPD and 79 healthy miners.
Genomic DNA isolated from blood was amplified by PCR in the presence of
oligonucleotide sens primer 5`-GGAGACATATTAGGCTCTGC-3` and antisense primer
5`-CTGAAACCTACTGGAAATCC -3`. The reaction was performed in a final volume of
25 µL containing 10mM (NH4) 2SO4, 25mM MgCl2, 200µM deoxynucleotide
triphosphates, 40 pmol of each primer, and 1 U Taq DNA polymerase. After the initial
denaturation at 94°C for 5 minutes, the cycling conditions were as follows: 38 cycles at
94°C for 1 minute, 59°C for 1 minute, and 72°C for 1 minute, with a final extension at
72°C for 10 minutes. The PCR products were then digested with 1U of MboI
(Fermentas) for at least 18 hours at 37°C and separated by electrophoresis on a 2,5%
agarose gel treated with ethidium bromide (180 V, 20 min). Bands of 143 bp and 99 bp
denoted the presence of the Ile variant, and a band of 242 bp (uncut PCR product)
denoted the Val variant.
Results: The 1000Val allele frequencies in the patients with COPD and control groups
were 35.4% and 33.5%, respectively. The differences of allelic and genotypic
frequencies between the patients and control subjects were not statistically significant.
Conclusion. There was no significant correlation between the Ile1000Val polymorphism
of A2M gene and risk of COPD development.

ABSTRACT INDEX: LABORATORY DIAGNOSTICS /
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

# 47 Phylogenetic analysis of lyssaviruses of bats dwelling in the territory of
Ukraine / Філогенетичний аналіз ліссавірусів кажанів з території України

Mazur M., Mazur N., Nikitova A., Polupan I., Nychyk S. / Мазур М.В., Мазур Н.,
Нікітова А., Полупан І., Ничик С.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine /
Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

Introduction. Bats are reservoirs and vectors for six of the seven classified genotypes of
animal lyssaviruses. Moreover, for five of these genotypes bats are the exceptional
vectors. Unclassified genotypes of rabies-like lyssaviruses were isolated from bats in
different continents.
Currently, the epicenter of rabies epizootic is located in countries of Eastern Europe
including Ukraine, one of the most troubled countries on rabies. For the countries of
Europe, genotype 5 EBLV -1 (European Bat lyssavirus) and genotype 6 (EBLV-2) of
lyssaviruses are of particular importance.
Materials andmethods. The pathologicalmaterial fromabatwas used in the research; the
specimen was recognized rabies-positive due to the results of reaction of direct
immunofluorescence and bioassay.
The virus isolation (bioassay) was conducted using white mice by method of Koprowski
H. (1996) at the Institute of Veterinary Medicine of NAAS (the National Academy of
Agrarian Sciences of Ukraine).
In order to performPCR [PolymeraseChainReaction], oligonucleotide primerswere used
such as JW6DPL position 660-641 and JW12 position 55-73.
RNAextractionwas carried out using the test system ofQIAamp (Quality-Improved Agent
for amplification) Viral RNA Mini Kit according to manufacturer's instructions. Pre-
prepared specimens with addition of the reaction mixture were used to perform RT-PCR
(Polymerase Chain Reaction with Reverse Transcription). The reaction consisted of 35
cycles. Amplificationwas performed in the PCRSystemPro Flex Thermocycler according
to theStandardOperatingProcedure.Further, the sampleswereplaced ina1.5%agarose
gel containing the addition of 0.004% ethidium bromide and having wells; through this gel
the 110 V current was passed for 35 minutes.
Sequencing was performed using a pair of oligonucleotide primers, which was used in the
RT-PCR and the Applied Biosystems ABI PRISM (Applied Biosystems, Inc. Programed
Integrated System Maintenance) sequenator from HELICON.
Analysis of the data received after sequencing was performed using the MEGA 6.06 and
BioEdite software.
The genetic sequences of 26 samples were taken from the GenBank.
Results. As a result of molecular genetic studies, it was found that the field isolate of the
bat from Kharkiv region gave the positive result in RT-PCR reaction with JW6DPL and
JW12 primers.
After sequencing the sample for N-gene and designing the dendrogram using the MEGA
6.06 software, it was found that the degree of the relationship between the experimental
and the reference samples amounted to 96-99%, although the bat specimen refers to the
first phylogroup belonging by its genetic characteristics to the 5th genotype (EBLV-1).
Given the broad antigen and genetic diversity of lyssaviruses and the fact that protection
against the European lyssaviruses (genotypes 5 and 6) requires vaccines of high
immunogenicity (more than 5 International Units), it is necessary to carry out the constant
genotyping of outdoor isolates.
Conclusions. The field isolate was isolated from the bat dwelling at the territory of Kharkiv
region; by its genetic characteristics, this specimen belongs to the 5th genotype, the first
phylogroup lyssaviruses of animal. It is necessary to conduct the constant study and
identification of bat samples from different geographical areas of Ukraine, their
phylogenetic analysis and comparison of genetic sequences between outdoor isolates
and vaccine strains whose genetic patterns are placed in the GenBank.

Вступ. Кажани є резервуарами і векторами для шести із семи класифікованих
генотипів ліссавірусів тварин. Причому для п’яти з них кажани є винятковими
векторами. Некласифіковані генотипи сказ-подібних ліссавірусів були виділенні
від кажанів на території різних континентів.
В сучасних умовах епіцентром епізоотії сказу є країни східної Європи, зокрема
Україна, яка є однією із найбільш неблагополучних щодо сказу країн. Для країн
Європи особливе значення мають генотип 5 (EBLV-1) і генотип 6 (EBLV-2).
Матеріали і методи. В роботі використано патологічний матеріал від кажана,
зразок визнаний позитивним на сказ в реакції прямої імунофлуоресценції та
біопробою.
Виділення вірусу (біопроба) проводили на базі Інституту ветеринарної медицини
НААН на білих мишах за методом Koprowski H. (1996 р.).
Для постановки ПЛР використано олігонуклеотидні праймери JW6DPL позиція
660-641 та JW12 позиція 55-73.
Екстракцію РНК проводили тест-системою QIAamp Viral RNA Mini Kit згідно
настанови виробника. Для постановки ЗТ-ПЛР використовували попередньо
підготовлені зразки, з додаванням реакційної суміші. Реакція складалася з 35
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# 48 Comparison of the quality of brain tissue smears for the rabies
immunofluorescence diagnosis, which were obtained by means of chemical or
physical fixation / Порівняння якості мазків-відбитків мозкової тканини для
імунофлуоресцентної діагностики сказу за фіксації хімічним і фізичним
способом
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2 State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

Introduction. According to the procedure of performing of fluorescent antibody test
(FAT) for the rabies diagnosis, fixing smears or tissue smears of brain tissue is made
with acetone at the temperature of -20 ° C for at least 30 minutes. The total duration of
the FAT performance to determine the final diagnosis is 2 hours. Therefore, an
important task now is to find methods that allow reducing the reaction duration and
increasing the safety of laboratory personnel with no loss in quality of the final result.
Objective. Comparison of the quality of brain tissue smears for the rabies
immunofluorescence diagnosis, which were obtained by fixing with acetone or by
drying with the flame of alcohol lamp.
Methods. 65 samples of animal brains were used for the study. All pathological
materials were analyzed and specified by means of FAT as positive for rabies in
regional laboratories of veterinary medicine (RLVM); in addition, in 60 of them the
diagnosis was confirmed by polymerase chain reaction (PCR).
Using each pathological material, 4 tissue smears were made from two different parts
of the brain (by 2 impressions on a glass slide). Fixation of tissue smears was carried
out by two methods, namely: they were dried by double bilateral passing of a glass
slide on fire of the alcohol lamp or they were immersed in acetone at -20 ° C for 30
minutes.
Further studies were carried out in compliance with the Laboratory Techniques in
rabies. Fluorescent microscopy was conducted on the day of smears staining using
microscope Leica (Germany) with 20-, 40 -fold objective magnification and with
immersion system. The result of the rabies test was considered as positive provided
there was a presence of specific luminescence with intensity of 3 - 4 crosses [RVU,
relative value units] in experimental preparations.
Results. According to our results, only 60 of 65 experimental samples were positive for
rabies by fixation using either of the two methods, in contrast to the results obtained in
RLVM. This fact is explained that FAT is the quite a subjective reaction, so the result
depends heavily on the experience and qualifications of the investigator as well as on
the selected brain area to be studied.
Of the 5 samples recognized as negative with PCR, 2 samples were found to be
negative using FAT by acetone fixation and 4 ones ‒ by fixation on fire of the alcohol
lamp. Luminescence with intensity of 1 – 2 crosses [RVU] was found in three samples
fixed with acetone and in one fixed on fire of the alcohol lamp.
The results suggest the identity of quality of tissue smears fixed by either of the two
ways. In addition, the fixation on fire of the alcohol lamp reduces the time of the
reaction performance and does not need the use of acetone, which is a dangerous
chemical substance requiring the special measures for its storage, handling and
disposal.
Conclusions. As a result of testing of 65 samples of pathological material using FAT, it
was found that the results obtained by fixation of the brain tissue smears both with
acetone and on fire of the alcohol lamp are similar; this fact is important for the
improvement of the rabies laboratory diagnostics.

Вступ. Згідно методики постановки реакції прямої імунофлуоресценції (РПІФ)
для діагностики сказу, фіксація мазків, або мазків-відбитків мозкової тканини
здійснюється ацетоном протягом мінімум 30 хв за температури -20°С. Загальна
тривалість постановки РПІФ до визначення заключного діагнозу становить 2
години. Тому важливим завданням на сьогодні є пошук методів, які дають змогу
скоротити тривалість постановки реакції і підвищити безпечність персоналу
лабораторії без зниження якості отриманого результату.
Мета. Порівняння якості мазків-відбитків мозкової тканини для
імунофлуоресцентної діагностики сказу за фіксації ацетоном та висушуванням
над полум’ям спиртівки.
Методи. Для дослідження використовували 65 зразків головного мозку тварин.
Всі патологічні матеріали були визнані позитивними на сказ в РПІФ
регіональними лабораторіями ветеринарної медицини (РЛВМ), крім того, у 60 із
них був підтверджений діагноз полімеразно-ланцюговою реакцією (ПЛР).
Із кожного патологічного матеріалу робили 4 мазки-відбитки з двох різних
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# 77 Diagnostics of avian flu virus with molecular and genetic methods in
Ukraine / Діагностика вірусу пташиного грипу молекулярно-генетичними
методами в Україні

Sapachova M., Mezhenskyi A. / Сапачова М.А., Меженський А.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

Introduction. Continuous monitoring of avian flu virus in specific countries is an
important element in the system of control of this agent penetration into the territories
under research and bioprotection of the population.
In Ukraine avian flu is diagnosed by means of a complex method taking into account
epizootic data, clinical and pathoanatomical changes and laboratory researches.
Polymerase-chain reaction (PCR) is one of the most important tests in veterinary
virology. PCR method is an optimal combination of high speed regarding getting
analysis results, it provides the possibility of diagnosing not only an acute course of the
disease, but also a latent one, and is characterized by high specificity and sensitivity.
Objectives: Avian flu virus diagnostics by means of molecular and genetic methods.
Methods. Avian flu diagnosis in the territory of Ukraine was performed by means of
analysis and generalization of materials obtained in the scientific unit of molecular and
genetic research of the State Research and Development Institute on Laboratory
Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise (SRDILDVSE).
Molecular and genetic methods were used to research pathological material taken
from birds using the PCR in real time (PCR-RTM) and isotermic nucleic acid
amplification (LAMP). For this purpose commercial kits of both local and foreign
manufacturers were used. To select total RNA: «Ribosorb–50» (AmpliSens, Russia)
and «Quageen» (USA). While performing PCR-RTM commercial kit for A-flu virus
indication was used – «GRIPP, А-5, А-7» (AmpliSens, Russia), «Ptah-Grip-PCR-
RTM» (Ukrzoovetprompostach, Ukraine) and Tag Man AIV-M Reagents (USA).
Composition of reaction mix and reaction conditions patented in Ukraine (patent
#10026) was used for LAMP.
Results. During the period of 2005-2016 1,486,087 birds were investigated. From 2005
to 2008 13 positive cases were registered in which RNA of avian flu virus was detected
with the help of PCR. Flu stain Н5N1 was detected at the poultry breeding farms in the
Autonomous Republic of Crimea, as well as in birds from private sector of the
Autonomous Republic of Crimea and Sumy region, in wild birds in the Crimea and in
Kherson and Odesa region, in synanthrope birds – in the Crimea. In 2016 there were
22 positive samples in Kherson region, in which flu stain Н5N8 was identified. The
results were confirmed by the National Animal and Plant Health Agency, Weybridge,
Great Britain). The results of bird pathological material samples research with PCR-
RTM method and LAMP coincided in 100% cases.
Conclusions:
1. The results obtained indicate that the results are the same when using commercial
kits from different manufacturers.
2. It is demonstrated that the PCR method is an express-method for diagnostics of
infectious diseases.
3. The results obtained indicate that during the period of 2005-2008 and in 2016
Ukraine registered outbreaks of highly pathogenic avian flu virus.

Introduction: Проведення постійного моніторингу вірусу пташиного грипу в
окремо взятих країнах є важливим елементом в системі контролю заносу цього
збудника на досліджувані території та біозахисту населення.
В Україні діагностика грипу птиці проводиться комплексно з урахуванням
епізоотологічних даних, клінічних і патологоанатомічних змін та лабораторних
досліджень.
Полімеразно - ланцюгова реакція (ПЛР) є одним із важливих тестів у
ветеринарній вірусології. Метод ПЛР оптимально поєднує високу швидкість
отримання результату аналізу, можливість діагностики не тільки гострого
перебігу захворювання, але й латентного, характеризується високою
чутливістю та специфічністю.
Objectives:
Діагностика вірусу пташиного грипу з використанням молекулярно-генетичних
методів.
Methods:
Діагностику пташиного грипу на території України здійснювали шляхом аналізу
й узагальнення матеріалів, що були отримані в науково-дослідному відділі
молекулярно-генетичних досліджень Державного науково-дослідного інституту
з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
(ДНДІЛДВСЕ).
Молекулярно-генетичними методами досліджували патологічний матеріал,
відібраний від птиці, за допомогою полімеразно - ланцюгової реакції в режимі
реального часу (ПЛР-РЧ) та ізотермічної ампліфікації нуклеїнових кислот



Page 147Kyiv, Ukraine / April 24 - 28, 2017

# 94 Monitoring studies of genetic resources, clinical and pathological materials
of cattle for the presence of pathogens of IBR, BVD, chlamydial infection, and
mycoplasmosis for the period of 2014-2016 / Моніторингові дослідження
генетичних ресурсів, клінічного та патологічного матеріалів ВРХ щодо
наявності збудників ІРТ, ВД-ХС, хламідіозу та мікоплазмозу за 2014-2016 рр.

Isakov M., Bolotin V., Solodiankin O., Korneykov O. / Ісаков М.М., Болотін В.,
Солодянкін О., Корнейков О.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Formulation of the problem. The solution of the problem of animal reproduction
pathologies is now the key element of successful livestock and commercial cattle
breeding in Ukraine. Given the intensive manufacturing application of innovative
biotechnologies of animal reproduction as well as extensive international exchange of
genetic resources, more attention should be paid to their effective control.
The purpose of this research is to establish the risks associated with the use of inferior
contaminated genetic resources (semen) of cattle, and the spread of pathogens such
as pesti-, herpesviruses, infectious agents of chlamydial infection and mycoplasmosis.
Materials and methods of research. Samples of biological material were examined for
the presence of pathogens of IBR (infectious bovine rhinotracheitis), BVD (Bovine Viral
Diarrhea, mucosal disease), chlamydial infection and mycoplasmosis using molecular-
genetic, virological and bacteriological methods of research.
Results. During 2014 - 2016, 350 samples of frozen sperm as well as 60 samples of
clinical and pathological materials were studied using PCR (polymerase chain
reaction). According to the results of bull-sires semen research, the presence of the
IBR virus was confirmed in 0.5% of samples, chlamydia ‒ in 0.5% of samples, and
mycoplasma ‒ in 5.42% of samples. While studying the clinical and pathological
materials (swabs, aborted fetuses, pathol. mat.) from cattle, the genetic materials of
chlamydial infection and mycoplasmosis pathogens were found by PCR, respectively,
in 1.6% and 15% of samples. In parallel studies, 263 samples of clinical and
pathological material were analyzed at the laboratory of Virology using the reaction of
immunofluorescence (RIF). It was found that 12.5% of samples were positive in
respect of the IBR pathogen and 7.6% of samples - in respect of the BVD pathogen.
Conclusions. According to the results of analyses of frozen semen of bulls-sires, the
presence of the genetic material of the IBR virus was confirmed in 0.5% of samples,
that of chlamydia ‒ in 0.5% of samples, and that of mycoplasma ‒ in 5.42% of samples.
While studying the clinical and pathological materials using PCR, the genetic materials
of chlamydia and mycoplasma pathogens were found, respectively, in 1.6% and 15%
of samples. In the RIF assay of material obtained from cattle, 12.5% of samples were
found to be positive regarding IBR, and 7.6% of samples – regarding BVD.

Постановка проблеми. Рішення проблеми патології відтворення нині є
запорукою успішного ведення племінного та товарного тваринництва в Україні.
З огляду на інтенсивне впровадження у виробничу практику новітніх
біотехнологій відтворення тварин та широкий міжнародний обмін генетичними
ресурсами необхідно більше приділяти уваги їх ефективному контролю.
Метою цих досліджень є встановлення ризиків, пов’язаних з використанням
недоброякісних контамінованих генетичних ресурсів (сперми) ВРХ, та
поширення збудників песті-, герпесвірусів, хламідіозу та мікоплазмозу.
Матеріали та методи досліджень. Зразки біологічного матеріалу досліджували
на наявність збудників ІРТ,ВД ВРХ, хламідій та мікоплазм за допомогою
молекулярно-генетичних, вірусологічних та бактеріологічних методів
досліджень.
Результати досліджень. У продовж 2014 – 2016 рр. методом ПЛР було
досліджено 350 зразків замороженої сперми, 60 зразків клінічного та
патологічного матеріалу. За результатом досліджень сперми бугаїв-плідників
наявність вірусу ІРТ ВРХ було підтверджено у 0,5 % проб, хламідій у 0,5 %,
мікоплазм у 5,42 %. При дослідженні клінічного та патологічного матеріалу
(змиви, аборт-плоди, пат. мат.) від ВРХ було виявлено генетичний матеріал
хламідіозу та мікоплазмозу за результатами ПЛР у 1,6 % та 15 % зразків
відповідно. Паралельно з цим були проведені дослідження 263 зразків
клінічного та патологічного матеріалу у лабораторії вірусології з використанням
реакції імунофлюорисценції (РІФ). Було виявлено 12,5 % позитивних проб щодо
наявності збудника ІРТ та 7,6 % - щодо ВД ВРХ.
Висновки. За результатами досліджень зразків замороженої сперми бугаїв-
плідників наявність вірусу ІРТ ВРХ та генетичного матеріалу хламідій
підтверджено в 0,5 % проб, генетичний матеріал мікоплазм в 5,42 %. При
дослідженні клінічного та патологічного матеріалу за допомогою ПЛР було
виявлено генетичний матеріал хламідій та мікоплазм у 1,6 % та 15 % зразків
відповідно. При дослідженні матеріалу отриманого від ВРХ за допомогою РІФ
було виявлено 12,5 % позитивних проб щодо ІРТ, та 7,6 %- щодо ВД ВРХ.
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# 102 Results of the investigating serovar specificity of Erysipelothrix
Rhusiopathiae isolates from different regions of Ukraine / Результати вивчення
сероваріантної належності ізолятів erysipelothrix rhusiopathiae,
виділених з різних регіонів України

Pinchuk N. / Пінчук Н.Г.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms /
Державний науково-контрольний інститут біотехнології та штамів
мікроорганізмів

Determining intraspecies variability of bacteria based on serological testing of their
antigenic structure plays an important role in diagnosis and specific prevention of
swine erysipelas.
Determining the antigenic structure of Erysipelothrix rhusiopathiae bacteria and its
immunogenic features enables strain selection to improve existing drugs and develop
new immunobiologic agents for swine erysipelas. Serological identification provides the
means to control the serovar specificity of Er. rhusiopathiae bacteria circulating in
cattle breeding farms and in different wild fauna species.
The purpose of this paper is to investigate the serovar specificity of Er. rhusiopathiae
isolates circulating in different regions of Ukraine.
Materials and methods. The investigated material included 31 Erysipelothrix
rhusiopathiae isolates isolated from pathological material taken from dead pigs of
different regions of Ukriane. The serovar specificity of tested Er. rhusiopathiae cultures
was determined by agar gel precipitation with type-specific rabbit antisera. Investigated
antigens were associated with the serovar based on precipitation line patterns formed
against the same anti-serum. If there was an antigen reaction with two sera of two
subtypes of one serovar, they were marked 1а+1b or 2а+2b, and onward as strains 1
or 2 serovar without specifying the subtype. The lack of a precipitation line as well as
precipitation between sera is considered a negative result.
Investigation results. It was found that Er. rhusiopathiae cultures of the serovar 1а (10
isolates) were dominant (33.3%), eight isolates (25.8%) - 1а+1b; four cultures (12.9%)
were specific to the serovar 1b, five (16.1%) – the serovar 2b and four cultures (12.9%)
were undetermined.
It should be noted that the majority of isolates (19) specific to 1а, 1b, 1а+1b, 2b and
undetermined were isolated from dead pigs of the South-East of Ukraine (the
Autonomous Republic of Crimea with the city of Sevastopol, Dnipropetrovsk,
Zaporizhzhia, Kirovohrad, Mykolaiv, Odessa, Kharkiv and Kherson region).
Conclusions: 1. Serovar specificity of 31 epizootic Er. rhusiopathiae isolates isolated
from the pathological material taken from pigs that died of erysipelas in different
regions of the country (the western, central, northern and south-eastern regions).
2. In was found that 16 isolates isolated from dead pigs in the South-Eastern region of
the country (61.2%) were specific to 1a, 1b and 1a+1b serovars; 1 isolate was specific
to 2b serovar and 2 Er. rhusiopathiae isolates were undetermined.
3. Other epizootic Er. rhusiopathiae isolates (12) were isolated from the pathological
material taken from pigs that died from erysipelas in Central (6), Western (2) and
Northern Ukraine (4) that account for 19.4%, 6.5% and 12.9% respectively.

Визначення внутрішньовидових відмінностей бактерій на основі серологічної
оцінки їх антигенних структур має важливе значення у вирішенні проблем
діагностики та специфічної профілактики бешихи свиней.
Визначення антигенного складу бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae і їх
імуногенних властивостей дозволяє відбирати штами для удосконалення
існуючих і створення нових імунобіологічних препаратів проти бешихи свиней.
Застосування методу серологічної ідентифікації дає можливість контролювати
сероваріантну належність бактерій Er. rhusiopathiae, циркулюючих в
тваринницьких господарствах і серед різних представників дикої фауни.
Мета роботи: вивчення сероваріантної належності циркулюючих в різних
регіонах України ізолятів Er. rhusiopathiae.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження були 31 ізолят Erysipelothrix
rhusiopathiae, виділені з патологічного матеріалу загиблих свиней від бешихи, з
різних регіонів України. Визначення сероваріантної належності досліджуваних
культур Er. rhusiopathiae проводили методом преципітації в агаровому гелі з
типоспецифічними кролячими сироватками та антигеном. Досліджувані
антигени відносили до того сероваріанту, із сироваткою якого вони давали лінію
преципітації. Якщо антиген реагував із сироватками двох підтипів в межах
одного сероваріанту, то позначали як 1а+1b або 2а+2b, а в подальшому як
штами 1 або 2 серовару, без уточнення підтипу. Відсутність лінії преципітації, а
також преципітацію між сироватками розглядали як негативний результат.
Результати досліджень. Встановлено, що домінуюче положення (33,3
%) займали культури Er. rhusiopathiae сероваріанту 1а (10 ізолятів), вісім (25,8
%) - 1а+1b; чотири культури (12,9 %) було віднесено до серовару 1b, п'ять (16,1
%) – серовару 2 та чотири (12,9 %) - не типувались.
Необхідно відмітити, що значна кількість ізолятів (19), що належали до
сероваріантів 1а; 1b; 1а+1b; 2 та нетиповані були виділені від загиблих свиней
Південного-Східного регіону України (Автономна республіка Крим з м.
Севастополь, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська,
Одеська, Харківська та Херсонська області).
Висновки: 1. Визначено сероваріантну належність 31 епізоотичного ізоляту Er.
rhusiopathiae, виділених з патологічного матеріалу свиней, загиблих від бешихи
в різних регіонах країни (Західної, Центральної, Північної та Південно-Східної
України).
2. Встановлено, що 16 ізолятів сероваріантів 1а; 1b та 1а+1b; 1 – серовару 2 та
2 ізоляти Er. rhusiopathiae - нетиповані, були виділені від загиблих свиней
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# 108 Isolation and molecular characterization of avian field strains of
Salmonella Enterica during the period of 2014 through 2016 in Ukraine /
Виділення та молекулярна характеристика польових штамів Salmonella
enterica від птиці протягом 2014 – 2016 рр. на території України

Rublenko N., Deriabin O., Pinchuk N., Golovko A. / Рубленко Н.М., Дерябін О.,
Пінчук Н., Головко А.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms /
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Introduction. Salmonella is one of key agents of food toxicoinfections in humans and
animals. Poultry products are most frequent sources of the infection. Their constantly
growing consumption and trade globalization result in increased incidence of highly
pathogenic versions of the agent. Given this fact, studies into genetic populations of
the pathogen circulating in Ukraine at the moment and determining their antibiotic
resistance become relevant.
Based on academic literature data of recent years, target genes encoding
pathogenicity factors and antibiotic resistance genes were selected.
The objective of the research was to examine distribution of genes responsible for
synthesis of pathogenicity factors in the isolates that were identified in the territory of
Ukraine over the last two years. Another one was to investigate their antibiotic
resistance.
Materials and methods. 30 field strains of Salmonella enterica subsp. enterica isolated
at egg and meat type poultry farms were selected for the study. Gene identification
was performed with the PCR method followed by visualization with electrophoresis.
Sensitivity to antibacterial products was determined by disc diffusion.
Findings. In 100% (30/30) of the tested strains, invA, agfB1 genes were identified and
the conservative sequence of 5'- 3 CS. The first two genes encode synthesis of
invasive and fimbrial proteins, respectively. The conservative sequence represents a
section of the variable gene cassette integrone, which can accumulate several
antibiotic resistance genes. Among them, 19 showed resistance to 9 antibiotics:
chloramphenicol, tetracycline, ampicillin, trimethoprim, nalidixic acid, gentamicin,
ciprofloxacin, ceftazidime, and ceftriaxone.
7 strains that were positive to 8 genes (invA, agfB, sefA, prt, sopE, sodC1, tetG, 5'- 3'
CS) were resistant to tetracycline, gentamicin, and ceftazidime.
1 strain was positive to all the 10 genes that were considered in this study. It was
resistant to ampicillin, ciprofloxacin, and tetracycline.
GipA gene, the presence of which indicates high pathogenicity, was found only in one
strain, which was resistant to ampicillin and trimethoprim.
12 strains that were resistant to 9 antibiotics had the set of 4 genes: invA, agfB1,
sodC1 and sefA (invasive proteins, adhesion proteins, superoxide dismutases).
Conclusions. The study helped reveal a number of field strains that are potentially
highly pathogenic, antibiotic-resistant, and therefore may pose a threat to human
health. Determination of sensitivity of the isolated cultures with the bacteriological
method allows us to determine whether antibiotic resistance gene expression detected
in the PCR takes place, and how virulence gene patterns correlate with resistance to
antibiotics.

Вступ. Сальмонела – один із основних збудників харчових токсикоінфекцій у
людей та тварин. Переважно джерелом інфекції є продукти птахівництва
Постійно зростаюче їх споживання та глобалізація торгівлі призводять дедалі
більшого поширення високопатогенних варіантів збудника. З огляду на це
актуальним є дослідження генетичного популяцій збудника, що циркулюють в
Україні на даний момент та визначення їхньої антибіотикорезистентності.
Спираючись на дані наукової літератури останніх років, обрано таргетні гени, що
кодують фактори патогенності, а також гени антибіотикорезистентності.
Метою дослідження було дослідити поширення генів, що відповідають за синтез
факторів патогенності у ізолятів, що були виділені на території України
впродовж двох останніх років. А також дослідити їх антибіотикорезистентність.
Матеріали і методи. Для дослідження було відібрано 30 польових штамів
Salmonella enterica subsp. enterica, що виділено у птахогосподарствах яєчного та
м’ясного типу. Ідентифікацію генів здійснювали методом ПЛР з подальшою
візуалізацією методом електрофорезу. Чутливість до антибактеріальних
препаратів визначали методом диск-дифузії.
Результати. У 100% (30/30) досліджуваних штамів було виявлено гени invA,
agfB1 та консервативну послідовність 5’ – 3’ CS. Перші два гени кодують синтез
інвазивного та фімбріального білків відповідно. Консервативна послідовність
представляє собою ділянку інтегрона з варіабельною генною касетою, що може
накопичувати кілька генів резистентності до антибіотиків. З них – 19 проявляли
резистентність до 9 антибактеріальних препаратів: хлорамфенікол, тетрациклін,
ампіцилін, триметоприм, налідиксова кислота, гентаміцин, ципрофлоксацин,
цефтриаксон та цефтазидим.
7 штамів, що були позитивними за генами 8 генами (invA, agfB, sefA, prt, sopE,
sodC1, tetG, 5’ – 3’ CS) були стійкими до тетрацикліну, гентаміцину та
цефтазидиму.
1 штам, що був позитивним відносно усіх 10 генів, що розглядалися у даному
дослідженні. У свою чергу він був резистентним до ампіциліну,
ципрофлоксацину та тетрацикліну.
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# 112 Laboratory diagnosis of rabies and results of immunity stress study in
persons vaccinated against rabies in Ukraine in 2016 / Лабораторна
діагностика сказу та результати вивчення стану напруги імунітету у
щеплених проти сказу осіб в Україні у 2016 р.

Demchyshyna I., Novokhatnii Yu., Kutseva V., Prykhodko Ye., Hluzd O. / Демчишина
І.В., Новохатній Ю., Куцева В., Приходько Є., Глузд О.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry
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Introduction. The epidemic situation with rabies in Ukraine remains unstable; fatal
cases among people are recorded annually. Over the last decade (from 2006 to 2016),
the disease figures have exceeded the indexes of the previous decade (from 1996 to
2005) by 1.5 times. Over the past 10 years, the total of 37 cases was registered; in
particular, 4 cases of rabies were reported in 2016 (Dnipropetrovsk, Chernihiv, Rivne
regions and the city of Kyiv). The objective of the study was to determine the specific
nucleic acid fragments of rabies virus in samples of sectional materials. The research
of immunity stress in vaccinated individuals was carried out in order to assess the
effectiveness of vaccination.
Methods. The molecular-genetic method (polymerase chain reaction (PCR)) as well as
the serological method (enzyme immunoassay (EIA)) was used in this research. The
results on the presence of specific antibodies to the rabies virus in the blood serum of
vaccinated individuals were analyzed. The study was conducted by means of EIA
using the «BIO-RAD» test systems, produced by the USA / France. The level of
antibodies seroconversion was considered as high if it was more than 4 EU / ml,
sufficient ‒ in the range of 0.5 - 4 EU / ml, and insufficient in the range of 0,125 - 0,49
EU / ml.
Results. During the reporting period, the sectional materials (fragments of Ammon's
horn, medulla oblongata, cerebellum, cerebral cortex) were delivered from
Dnipropetrovsk (1), Chernihiv (1) Rivne (1) regions and the city of Kyiv (1) to confirm
the "rabies" clinical diagnosis. The laboratory- clinical diagnoses of rabies were
confirmed in all 4 cases. In total, 20 samples of the sectional materials were delivered;
of these, the positive results regarding the presence of nucleic acid fragments of rabies
virus were detected by PCR in 10 cases.
The state of immunity stress in persons vaccinated against rabies was studied by
examining blood serum samples for antibodies of class IgG by EIA. 95 blood serum
samples were studied, which were taken in residents of 12 administrative areas as
follows: Dnipropetrovsk (20), Zakarpattia (1), Zaporizhzhia (7), Kyiv (1), Kirovohrad (7),
Lviv (5), Odesa (5), Poltava ( 20), Rivne (10), Sumy (10), Kharkiv (2), Kherson (7)
regions.
Human vaccination against rabies was performed using the Rabipur vaccine in 71.0%
of cases, the KOKAV vaccine – in 1.0% of cases and the Verorab and Indirab vaccines
- in 6.3% of cases by each vaccine.
Conclusions. The results showed that the high level of seroconversion was identified in
36.8% of subjects (35), the sufficient level was in 49.5% of persons (47), and in 12.6%
of subjects (12) the seroconversion rate was insufficient. As it was detected, the
percentage of persons with no specific antibodies was 1.1% (1).
Thus, the study of immunity state in vaccinated persons by identifying specific IgG
class antibodies to the rabies virus is important in order to render qualitative assistance
to subjects applying for the antirabic help.

Вступ. Епідемічна ситуація зі сказу в Україні залишається нестійкою, щороку
реєструються летальні випадки серед людей. За останнє десятиріччя (з 2006 по
2016 рр.) показники захворювань значно перевищують (в 1,5 рази) попереднє
десятиріччя (з 1996 – по 2005 рр.). Загалом за останні 10 років зареєстровано 37
випадків, зокрема, у 2016 році зареєстровано 4 випадки захворювань на сказ
(Дніпропетровська, Чернігівська, Рівненська області та м. Київ). Метою
дослідження було визначення специфічних фрагментів нуклеїнової кислоти
вірусу сказу у зразках секційних матеріалів. Вивчення стану напруги імунітету у
щеплених осіб з метою оцінки ефективності вакцинації.
Методи. Молекулярно-генетичний метод (полімеразна ланцюгова реакція
(ПЛР)) та серологічний метод (імуноферментний аналіз (ІФА)). Проаналізовано
результаті щодо наявності специфічних антитіл до вірусу сказу у сироватках
крові щеплених осіб. Дослідження проводили із використанням
імуноферментного аналізу на тест-системах «BIO-RAD», виробництва США/
Франція. За високий рівень сероконверсії вважали наявність антитіл більше 4
EU/ml, достатнім – від 0,5 – 4 EU/ml та недостатнім – 0,125 – 0,49 EU/ml.
Результати. Протягом звітного періоду з метою підтвердження клінічного
діагнозу «сказ» секційний матеріал (фрагменти амонієвого рогу, довгастого
мозку, мозочку, кори головного мозку) доставляли із Дніпропетровської (1),
Чернігівської (1), Рівненської (1) областей та м. Києва (1). Лабораторно
підтверджено клінічний діагноз «сказ» в усіх 4-ти випадках. Загалом,
доставлено 20 проб секційного матеріалу, із яких у 10 – отримано позитивний
результат щодо наявності фрагментів нуклеїнової кислоти вірусу сказу методом
ПЛР.
Стан напруги імунітету у щеплених проти сказу осіб вивчався шляхом
дослідження зразків сироваток крові на наявність антитіл класу IgG методом
ІФА. Досліджено 95 зразків сироваток крові, відібраних у мешканців 12
адміністративних територій: Дніпропетровської (20), Закарпатської (1),
Запорізької (7), Київської (1), Кіровоградської (7), Львівської (5), Одеської (5),
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# 116 Results of implementation of laboratory diagnosis of West Nile fever in
Poltava region / Результати впровадження лабораторної діагностики
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General information: Currently, individual cases of the West Nile Fever disease are
recorded in Ukraine. Lack of proper laboratory diagnostics contributes to uncertainty of
real epidemic situation.
Methods: The research involved epidemiological and serological methods.
Results: The implementation of case registration of West Nile Fever disease in Ukraine
had started in 2006. As of 02/02/2017, the disease has been reported in 90 patients,
including the following cases: 43 - in Zaporizhzhia region, 25 – in Poltava region, 16 -
in Donetsk region, 3 - in Mykolaiv region and by 1 case in each of Zhytomyr, Kharkiv
and Kherson regions.
In Poltava region, the diagnostics of West Nile Fever was implemented in 2011. Up to
2015, the studies were conducted at the virological laboratory of the "Poltava Regional
Laboratory Center of the Ministry of Healthcare of Ukraine" SI (State Institution). In
such cases the “Vekto Nile-IgG” reagent kits were used. The detection of class G
immunoglobulins against the West Nile Fever virus in blood serum (plasma) was
performed by the EIA (enzyme immunoassay) method.
For 5 years (2011 - 2015), 166 patients with symptoms of infectious diseases
accompanied by fever were examined; among them dominated in-patients of the
Poltava Regional Clinical Infectious Diseases Hospital. The presence of
immunoglobulins G against the West Nile Fever virus was identified in 45 cases
(27.02%). The West Nile Fever diagnosis was determined for 23 patients.
In 2016, the investigations using immunofluorescence assay and immunoblot method
started at the Laboratory of Virology and AIDS of the "Ukrainian Center for Control and
Monitoring of Diseases of the Ministry of Healthcare of Ukraine" SI; the former was
applied to detect the presence of class IgM and IgG antibodies against chikungunya
virus, hanta viruses, and West Nile Fever virus; and the immunoblot method using
«recomLine HantaPlus IgG» and «recomLine HantaPlus IgM» test systems produced
by MIKROGEN Diagnostik (Germany) was introduced to identify the hanta viruses.
As a result of this work, the West Nile Fever disease was diagnosed in two other
patients in Poltava region.
Conclusions: The study allowed certifying the existence of circulation of West Nile
Fever viruses in the natural environment of Poltava region, as well as, probably, the
hypo-diagnostics and the potential for deciphering fevers of unclear genesis.

Загальна інформація: В Україні реєструються поодинокі випадки захворювань
на гарячку Західного Нілу. Відсутність належного рівня лабораторної
діагностики сприяє невизначеності дійсної епідемічної ситуації.
Методи: епідеміологічний, серологічний.
Результати: Впровадження реєстрації захворювань на гарячку Західного Нілу в
Україні розпочате з 2006 року. Станом на 02.02.2017 захворювання
зареєстровані у 90 хворих, у т.ч.: 43 – у Запорізькій області, 25 – у Полтавській,
16 – у Донецькій, 3 – у Миколаївській та по 1 випадку у Житомирській,
Харківській та Херсонській областях.
У Полтавській області діагностика гарячки Західного Нілу впроваджена з 2011
року. По 2015 рік дослідження проводились на базі вірусологічної лабораторії
ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Використовувались набори реагентів «Векто Нил-IgG». Методом ІФА
проводилось виявлення імуноглобулінів класу G до вірусу гарячки Західного
Нілу у сироватці (плазмі) крові.
За 5 років (2011 – 2015) обстежено 166 хворих з ознаками інфекційної патології,
що супроводжувалась лихоманками, переважно госпіталізованих у Полтавську
обласну клінічну інфекційну лікарню. У 45 випадках (27,02%) визначено
наявність імуноглобулінів класу G до вірусу Гарячки Західного Нілу. Діагноз
«Гарячка Західного Нілу» встановлений 23 хворим.
У 2016 році на базі лабораторії вірусології та СНІД ДЗ «Український центр з
контролю та моніторингу захворювань МОЗ України» були розпочаті
дослідження методом імунофлюоресцентного аналізу щодо наявності антитіл
класу IgM і IgG до вірусів Чикунгунья, Хантавірусів, Західного Нілу та методом
імуноблоту із використанням тест-системи «recomLine HantaPlus IgG» та
«recomLine HantaPlus IgM» виробництва MIKROGEN Diagnostik (Німеччина) до
Хантавірусів.
Внаслідок цієї роботи у Полтавській області було діагностовано захворювання
на гарячку Західного Нілу ще у двох хворих.
Висновки: Дослідження дозволили засвідчити існування циркуляції в
природному середовищі Полтавської області вірусів гарячки Західного Нілу,
можливу гіподіагностику та потенціал щодо розшифровки лихоманок неясного
ґенезу.
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# 121 Molecular genetic evidence of H5 and H9 Avian Influenza virus co-infection

Kovalenko G., Muzykina L., Halka I., Nychyk S. / Коваленко Г.А., Музикіна Л., Галка
І., Ничик С.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine /
Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

Background. The diversity of influenza viruses and viral transmission between
domestic poultry and wild birds can lead to genomic reassortment and the generation
of novel influenza virus subtypes. The currently reporting H5N8 virus, which belongs to
Asian H5N1 lineage, has longer branches than the previously recognized 2.3.4.1.,
2.3.4.2. and 2.3.4.3 subclades, indicating that H5 subtype HPAIVs continue to undergo
substantial evolution. The aim of study was to investigate the possibility of presence
different hemagglutinin subtypes of avian influenza viruses (AIV) in one sample.
Methods. In this study, we were used 5 isolates of highly pathogenic avian influenza
(HPAI) (H5N1), which were isolated during 2005-2006 outbreaks in Ukraine. cDNA
samples were stored at –70°C for experimental studies. The multiplex qPCR method
for simultaneous detection of three subtypes H5, H7 and H9 of AIV was used following
the manufacturer's instructions on real-time PCR cycler, the Rotor-Gene Q (QIAGEN).
The purified amplicons of H5 and H9 segments were sequenced. Phylogenetic
analysis was performed using MEGA version 7. Multiple nucleotide and amino acid
sequence alignments for HA H5 and H9 genes were performed using Clustal W.
Results. The molecular analysis of Ukrainian isolates of AIV confirmed the presence of
H5 subtype in all samples. All isolates were characterized as HPAIV based on the
amino acid sequences at the HA cleavage site. In addition was detected the presence
of the 2 different subtypes of hemagglutinin (H5 and H9) in 2 samples collected in
2005. Sequence and phylogenetic analysis for H9 gene was obtained. This co-
infection of multiple influenza viruses increases the chances of subtype H5N1 virus
reassortment.
Conclusions. Co-infection with influenza virus subtypes H5 and H9 can lead to viral
reassortment, a process that mixes genetic segments from several viral subtypes to
create a new virus. Genetic reassortment can occur between any two AIV and it is may
cause their adaptation circulate in birds, mammals and human.
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# 125 Sequencing and phylogenetic analysis of porcine tescho- and enterovirus
polyantigenic isolates selected in Ukraine / Секвенування та філогенетичний
аналіз поліантигенних ізолятів тешо- та ентеровірусів свиней, виділених в
Україні

Muzykina L., Halka I., Romanenko V. / Музикіна Л.М., Галка І., Романенко В.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine /
Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

Introduction. During 2003-2013 we have selected porcine tescho- and enterovirus
isolates, which had polyantigenic neutralization properties, making it difficult to
determine their taxonomic position.
Methods. Study of molecular genetic characteristics of 20 isolates with porcine tescho-
and enterovirus polyantigenic properties were conducted at the National Veterinary
Institute, Pulawy city, Poland, using polymerase chain reaction (PCR) and specific
primers followed by sequencing and phylogenetic analysis.
Results. As a result of PCR studies using Porcine Enterovirus A and Porcine
Enterovirus B specific primers in the test material, the negative result was obtained.
Using of the primer specific for Porcine Teschovirus (11 serotypes) gave specific
product for all studied isolate cDNA samples. After cleaning the obtained PCR product,
the determining of the VP1 20 gene nucleotide sequence of the studied isolates and
computer sequencing analysis were carried out using the MEGA 6 software.
It was found that 19 samples had monomorphic structure, while one sample was
different in the nucleotide sequence.
As a result of comparison of the obtained sequences in the BLAST software with NCBI
teschovirus base, it was found that 19 studied samples according to the nucleotide
sequence of capsid protein were 97% homologous with isolates from GenBank in
domestic and wild pigs from Ukraine (Sytyuk M.P., 2014) , strain CH/IMH/03 from
China (Feng L., 2011), strain from Japan (Kaku Y., 2001), PTV-1 Talfan reference
strain (Zell R., 2011). PTV-1 СС23 isolate found in Spain, was homologous to 85%
(Cano-Gomez C., 2011). American PTV-1 strains had homology to Ukrainian isolates
at 81-80% level(Koster L.G, Killian M. L., 2013).
Difference of one isolate according to the sequencing and phylogenetic analysis
results proves that it has a position between P. teschovirus 1 Teschen-Bozen,
Teschen-Tirol, Teschen-Konratice, which were sequenced by Zell R. et al. (2001,
Germany). The resulting dendrogram indicates separate phylogenetic position of the
studied isolates within the cluster, which includes PTV-1.
Conclusion. The study results on the molecular and genetic characteristics of virus
isolates from pigs of various regions of Ukraine demonstrate a high degree of
homology between them. According to the nucleotide sequences, the studied isolates
correspond to the PTV-1 strains, confirming the phylogenetic analysis of VP1 capsid
protein nucleotide sequences.

Вступ. Впродовж 2003-2013 років нами виділено ізоляти тешо- та ентеровірусів
свиней, які в реакції нейтралізації мали поліантигенні властивості, що
ускладнює встановлення їх таксономічного положення.
Методи. Вивчення молекулярно-генетичних властивостей 20 ізолятів з
поліантигенними властивостями тешо- та ентеровірусів свиней проводили в
Національному ветеринарному інституті, м. Пулави, Польща, з використанням
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і специфічних праймерів, з наступним
секвенуванням та філогенетичним аналізом.
Результати. В результаті проведення ПЛР-досліджень із використанням
специфічних праймерів Porcine Enterovirus А та Porcine Enterovirus B в
досліджуваному матеріалі отримано негативний результат. При використанні
праймера, специфічного для Porcine Teschovirus (11 серотипів), для всіх зразків
кДНК досліджуваних ізолятів отримали специфічний продукт. Після очищення
отриманого ПЛР-продукту проведено визначення нуклеотидної послідовності
гену VP1 20 досліджуваних ізолятів та комп'ютерний аналіз результатів
секвенування із використанням програми MEGA 6.
При цьому було встановлено, що 19 зразків мали мономорфну будову, в той час
як один зразок відрізнявся за нуклеотидною послідовністю.
В результаті порівняння отриманих послідовностей в програмі BLAST з базою
тешовірусів NCBI було встановлено, що досліджені нами 19 зразків за
нуклеотидною послідовністю капсидного білку на 97% гомологічні з ізолятами
представленими в GenBank від домашніх і диких свиней з України (Ситюк М.П.,
2014), штамом CH/IMH/03 з Китаю (Feng L., 2011), штамом з Японії (Kaku Y.,
2001), референтним штамом PTV-1 Talfan (Zell R., 2011). Ізолят PTV-1 СС23,
виділений в Іспанії, гомологічний на 85 % (Cano-Gomez C., 2011). Американські
штами PTV-1 мають гомологію з українськими ізолятами на рівні 81–80 %
(Koster L.G, Killian M. L., 2013).
Відмінність одного ізоляту за результатами секвенування та філогенетичного
аналізу полягає в тому, що він займає окреме положення між P. teschovirus 1
Teschen–Bozen, Teschen–Tirol, Teschen–Konratice, які були секвеновані Zell R. зі
співавт. (2001, Німеччина). Отримана дендрограма вказує на окреме
філогенетичне положення досліджуваних ізолятів у межах кластеру, до якого
належать PTV-1.
Висновок. Одержані результати досліджень з вивчення молекулярно-
генетичних властивостей ізолятів вірусів, виділених від свиней різних областей
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# 141 Detection of Rickettsia Prowazekii in the infection carriers by immune
luminescent microscopy / Індикація Rickettsia Prowazekii у переносниках
інфекції методом імунолюмінесцентної мікроскопії

Chipak N., Kitsara M., Kushnir Z. / Чіпак Н.І., Кіцара М., Кушнір З.
State Institution Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the Ministry of
Health of Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут
епідеміології та гігієни МОЗ України"

General information.
The current epidemic situation regarding the rickettsial diseases in the world and in
Ukraine shows that the typhus issue remains relevant to public health. When improving
the sanitary conditions, the risk of spread of epidemic typhus has reduced. However,
registration of cases of its recurrent form, namely Brill-Zinsser disease, increases this
risk provided by the presence or rising of head and body lice infestation of population.
So the monitoring of lice infection with Rickettsia prowazekii in infested people is
particularly important for early detection of epidemic dangerous variant of the pathogen
and for prevention of epidemic typhus outbreaks.
Methods:
Method of immune luminescent microscopy is as follows: detection of Rickettsia
prowazekii in carriers (such as lice) using luminescent immune sera labeled with
fluorescein-5-isothiocyanate (FITC). Statistical method is as follows: analysis of data
using the Excel software. All studies were conducted in compliance with bioethical
standards.
Results.
In order to indicate the typhus pathogen in carriers, 1028 specimens of lice (282 pools)
collected from lice infested people in the pediculosis foci in seven administrative
territories of Ukraine were investigated. Rickettsia prowazekii was found in 39 pools of
282 surveyed (13.83 ± 3.29%), while the proportion of infected lice was 5.93 ± 2.75%.
The infected lice were collected from residents of five of the seven administrative
areas; they were detected in different months of the year both in adults (22.57 ±
4.29%) and in children under 17 (10.68 ± 4.69%). The pathogen presence was found
in lice, collected among different population groups, mostly in students - 22 pools
(11.06 ± 3.71%), in people in work – 9 pools (39.13 ± 3.56%) and in pensioners - five
pools (29.41 ± 4.32%), as well as in homeless persons (one pool) and in unemployed
persons (two pools).
Conclusions.
New data regarding the sustaining of typhus pathogen in the carrier (lice) populations
in different regions of Ukraine in the between epidemic period were received in
conditions of the absence of the epidemic typhus disease among the population. It has
been found that there is the significant proportion of lice infected persons in children
and youth organized groups, which contributes to formation of dangerous epidemic
pathogen variant and outlines the necessity of further clinical and laboratory research.

Загальна інформація.
Сучасна епідемічна ситуація з рикетсійних захворювань в світі та в Україні
показує, що проблема висипного тифу залишаться актуальною для охорони
здоров’я населення. З поліпшенням санітарно-гігієнічних умов зменшився ризик
епідемічного поширення висипного тифу. Однак реєстрація випадків його
рецидивної форми – хвороби Брілла, при наявності чи збільшенні ураженості
населелення педикульозом підвищує цей ризик. Тому моніторинг інфікованості
рикетсіями Провачека вошей інфестованих осіб має особливо важливе
значення для своєчасного виявлення епідемічно небезпечного варіанту
збудника та попередження епідемічних спалахів висипного тифу.
Методи:
Метод імунолюмінесцентної мікроскопії: виявлення Rickettsiae prowazekii в
переносниках (вошах) із застосуванням люмінесціюючих імунних сироваток,
мічених флуоресцеїн-5-ізотіоціанатом (ФІТЦ). Статистичний метод: аналіз даних
з застосуванням комп’ютерного програмного забезпечення Exсel. Всі
дослідження проводились згідно біоетичних норм.
Результати.
Для індикації збудника висипного тифу у переносниках досліджено 1028
екземплярів вошей (282 пули), зібраних в осередках педикульозу від
завошивлених осіб з семи адміністративних територій України.
Rickettsiae prowazekii виявлені у 39 пулах з 282 досліджених (13,83±3,29 %), а
частка інфікованих вошей становила 5,93±2,75 %. Інфіковані воші були зібрані з
жителів п´яти із семи адміністративних територій і виявлялась в різні місяці
року, як у дорослих осіб (22,57±4,29 %), так і в дітей віком до 17 років
(10,68±4,69 %). Наявність збудника виявлено у вошах, які зібрані серед різних
груп населення: найбільше у учнів – 22 пули (11,06±3,71 %), працюючих осіб - 9
пулів (39,13±3,56 %) та пенсіонерів - пять пулів (29,41±4,32 %), а також серед
осіб без означеного місця проживання (один пул) та непрацюючих осіб (два
пули).
Висновки.
Одержані нові дані про збереження збудника висипного тифу в популяціях
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# 143 Using molecular genetic methods in study of Q Fever natural foci /
Використання молекулярно-генетичних методів при дослідженні природних
осередків гарячки Ку

Zarichna O., Lutsyk T., Zavialkin V., Kushnir Z. / Зарічна О.З., Луцик Т., Зав`ялкін В.,
Кушнір З.
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Health of Ukraine / Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут
епідеміології та гігієни МОЗ України"

General information. In order to reduce the risk of population infection with Q fever the
relevant issue of epidemiological surveillance is to improve monitoring of the pathogen
circulation in infection natural foci. Use of a polymerase chain reaction (PCR) in real time
allows significantly supplementing the range of traditional study methods.
Methods. PCR in real time: identifying the specific DNA Coxiella burnetii areas using
commercial kits of reagents. Statistical methods: data analysis using computer software
Excel and Quantum GIS/1.6.0/.
Results. The study was designed to determine the prevalence of the Q fever pathogen,
species composition of its carriers and reservoirs through studying the Ixodic ticks and
myomorphic rodents C. burnetii infection. Using PCR in real time the samples were
examined of ixodic ticks of 4 types: I. ricinus, D. reticulatus, D. marginatus, H. Plumbeum,
andmyomorphic rodents collected from theBlackSeaandCarpathianRegions ofUkraine
within a period of 2014-2016. The natural infection was discovered with Q fever pathogen
simultaneously in two types of ticks – I. ricinus and D. reticulatus, I. ricinus and D.
marginatus, I. ricinus and H. Рlumbeum, and myomorphic rodents, confirming the
existence of themulti-vector and poly-hostal natural foci, respectively, and thus indicating
the increasing risk of human infection. The signsdemonstrate that the infection natural foci
forms within the new territories with respect to ticks and rodents, indicating their current
epidemic activity. At that, the ticks infected with rickettsia were collected in areas, which
represent other known natural foci of tick-borne infections (tick-borne viral encephalitis,
Lyme borreliosis). The data obtained shows the need for continued study of enzootic and
surrounding areas in order to identify the conditions for the formation and maintenance of
the stability of Q fever natural foci.
Conclusions. Results of C. burnetii DNA identification confirmed the existence of natural
foci involving simultaneously several species of ixodic ticks and myomorphic rodents and
showed the expansion of the range of Q fever pathogen. The use of GIS technology in
these studies has enhanced the capabilities for natural foci expansion analysis, frequency
of detection in different landscape-geographical zones that contributes to the
improvement of the epidemiological surveillance of this infection in Ukraine.

Загальна інформація. З метою зниження ризику інфікування населення
гарячкою Ку актуальним питанням епідеміологічного нагляду є вдосконалення
моніторингу за циркуляцією збудника в природних осередках інфекції.
Використання полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в реальному часі дозволяє
суттєво доповнити спектр традиційних методів досліджень.
Методи. Метод полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі: виявлення
специфічних ділянок ДНК Coxiella burnetii з застосуванням комерційних наборів
реактивів. Статистичні методи: аналіз даних з застосуванням комп’ютерного
програмного забезпечення Exсel та Quantum GIS/1.6.0/.
Результати. Дослідження були спрямовані на визначення поширеності збудника
гарячки Ку, видового складу його переносників і резервуарів шляхом вивчення
зараженості іксодових кліщів та мишоподібних гризунів C. burnetii. Методом ПЛР
в реальному часі досліджено проби іксодових кліщів 4 видів: I. ricinus, D.
reticulatus, D. marginatus, H. рlumbeum, та мишоподібних гризунів, зібраних в
Причорноморському та Прикарпатському регіонах України протягом 2014-2016
рр. Виявлено природну інфікованість збудником гарячки Ку одночасно двох
видів кліщів - I. ricinus та D. reticulatus, I. ricinus та D. marginatus, I. ricinus та H.
рlumbeum, а також мишоподібних гризунів, що підтверджує існування,
відповідно, полівекторних та полігостальних природних осередків, а отже
вказує на зростання ризику інфікування людей. Показано ознаки формування
природних осередків інфекції на нових територіях в кліщах та гризунах, що
свідчить про їх сучасну епідемічну активність. Причому інфіковані рикетсіями
кліщі були зібрані на територіях, на яких відомі природні осередки інших
кліщових інфекцій (марсельська плямиста гарячка, кліщовий вірусний
енцефаліт, Лайм-бореліоз). Отримані дані показали необхідність продовження
дослідження ензоотичних та прилеглих територій з метою вивчення умов
формування та підтримання стійкості природних осередків гарячки Ку.
Висновки. Результати виявлення ДНК C. burnetii підтвердили існування
природних осередків з залученням одночасно декількох видів іксодових кліщів і
мишоподібних гризунів та показали розширення ареалу збудника гарячки Ку.
Використання ГІС-технологій у даних дослідженнях дозволили розширити
можливості аналізу поширення природних вогнищ, частоти їх виявлення у різних
ландшафтно-географічних зонах, що сприятиме удосконаленню
епідеміологічного нагляду за даною інфекцією на території України.

ABSTRACT INDEX: LABORATORY DIAGNOSTICS /
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

# 151 Prediction of hypothetical secreted proteins of Mycoplasma mycoides
subsp. mycoides SC

Bolotin V. / Болотін В.І.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Background: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides (Mmm) is the etiological agent of
Contagious Bovine Pleuropneumonie (CBPP), a highly contagious respiratory disease
in cattle. CBPP is the only bacterial disease included in the former List A of the World
Organization of Animal Health of prioritized communicable animal diseases. The
identification and characterization of new species-specific, immunogenic Mmm
proteins is an important step not only to improve our knowledge on the mechanism of
Mmm pathogenicity, but also for the development of diagnostic reagents and vaccine
components.
Materials: Sequences of putative secreted proteins were analysed for potential B-cell
epitopes using Web-based programs like ABCpred (www.imtech.res.in/raghava/
abcpred) or BCPREDS (http://ailab.cs.iastate. edu/bcpreds/). Primers for cloning of
genes of interest were designed using Clone Manager 9.0 soft package and full
genome sequence of referent strain Mmm Gladysdale. Chemically competent E. coli
cells were transformed by obtained plasmids. Using ampicillin selection the single
colonies were harvested with the further conformation construction by PCR.
Results: Totally 122 sequences were analyzed in silico using different algorithm of
prediction secreted proteins. For the following investigations only 7 of them were
selected with high score prediction: Mms0225, Mms0380, Mms0584, Mms0627,
Mms0694, Mms0889, Mms0952. It was theoretically constructed expression system
based on pET28c plasmid, which carried corresponding genes for the following
obtaining recombinant analogs to before mentioned proteins. Specific primers with
matched restriction sites were designed for the cloning. After amplification, the
products were used for enzyme digestion and ligation. Obtained plasmids were used
for E. coli transformation. As the result all genes that coding predicted proteins were
cloned into expression plasmids.
Conclusion: It was obtained 7 cultures of recombinant E. coli cells with the expression
vectors carried genes that coding putative secreted proteins of Mms for the following
characterization of recombinant proteins using serological methods.
Keywords: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides, Contagious Bovine
Pleuropneumonie, secreted proteins
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# 152 The results of laboratory diagnostic of biomaterial tests to detect
enteroviruses, conducted by virology laboratory of the State Institution "Lviv
Oblast Laboratory Centre of the Ministry of Health of Ukraine" using PCR
method / Результати лабораторної діагностики проб біоматеріалу з метою
виявлення ентеровірусів, проведеної вірусологічною лабораторію ДУ
"ЛОЛЦ МОЗУ" методом ПЛР

Hoda Z., Starynchuk L., Veres M. / Года З.П., Старинчук Л., Верес М.
State Institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine /
Державна установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров'я України"

As it was proved by long-standing practice, studies of cell cultures, which are
conducted to get enteroviruses, do not reflect the real situation, as the percentage of
positive findings does not exceed 2%. However, a high incidence of serious meningitis
and neuroinfections is registered in Lviv oblast in autumn.
As a result, since September 2015, our team introduced research using PCR samples
from patients with suspected disease of enterovirus etiology and from contact persons.
The research was performed by PCR method using a multichannel system Bio-Rad
IQ5 for the detection of PCR products in real-time. Reagent sets produced by
"AmpliSens" (Russia) were used: a set of reagents "Ribo-prep", "Reverta-L," "the set of
reagents for the detection of RNA of enteroviruses in the environment and clinical
material using PCR method". The material for the study came from the Municipal
Establishment of Lviv Oblast Council "Lviv Oblast Infectious Diseases Hospital" and
from some administrative territories where there were outbreaks of diseases with
possible enterovirus etiology.
In autumn 2015, biomaterial from 54 persons was studied, RNA of enteroviruses was
detected in 30 cases, which is 55.5%. For the same period in 2016, 83 persons were
examined, 43 of them were positive (51.8%). Also, in 2016, 11 people who were in
contact with patients with serous meningitis were examined, persons with ARVI
symptoms were selected for examination, RNA of enteroviruses was found in 4
samples.
Within 2 years, a number of examined people under the age of 18 has dominated.
Thus, in 2015, 45 children (77%) were examined, 24 of them were positive, which
constitutes 80% of positives. In 2016, 74 children were examined (89%), 42 of them
were positive, which is 97% of positives.
Samples of liquor, feces and pernasal swabs were researched. The percentage of
liquor samples which contained RNA of enteroviruses within 2 years is almost
identical, in 2015 - 56.4%, in 2016 - 58%. From 8 fecal samples, the study of which
was conducted in 2015, 6 were positive (75%), and in 2016, out of 32 samples of feces
14 were positive (43.8%). Only 1 out of 8 samples of pernasal swabs contained RNA
of enteroviruses (12.5%).
Most samples for 2 years were obtained from patients with the diagnosis "meningitis",
in 2015 - 33 (61.1%) and in 2016 – 38 (45%), the percentage of positive findings for
two years is the same – 53%. RNA of enteroviruses was also detected in patients with
ARVI, neurotoxicosis, viral pemphigus, stomatitis, as well as in patients with the
diagnosis "enterovirus infection".
The results of our research made it possible to clarify the role of enteroviruses in the
growth of seasonal incidence and confirm that enteroviruses affect mostly children,
causing disease with diverse clinic and causing outbreaks in organized groups.

Як показала багаторічна практика, дослідження на культурах клітин, які
проводяться з метою виділення ентеровірусів, не відображають реальної
картини, так як відсоток позитивних знахідок не перевищує 2%. Тоді як восени
на території Львівської області реєструється високий рівень захворюваності на
серозні менінгіти, нейроінфекції.
З огляду на що, нашим колективом з вересня 2015 року впроваджено в роботу
дослідження методом ПЛР проб від хворих з підозрою на захворювання
ентеровірусної етіології та від контактних осіб.
Дослідження проводилися методом ПЛР із застосуванням багатоканальної
системи детекції ПЛР-продуктів в режимі реального часу Bio-Rad IQ5. Із
використанням наборів реагентів виробництва фірми "АмплиСенс" (Росія): набір
реагентів "Рибо-преп", "Реверта-L", "Набір реагентів для виявлення РНК
ентеровірусів в об'єктах навколишнього середовища та клінічному матеріалі
методом ПЛР". Матеріал для дослідження надходив з КЗ ЛОР "ЛОІКЛ" та з
окремих адмінтериторій, на яких спостерігалися спалахи захворювань з
можливою ентеровірусною етіологією.
Осіню 2015 року проведено дослідження біоматеріалу від 54 осіб, в 30 випадках
виявлено РНК ентеровірусів, що становить 55,5%. За аналогічний період 2016
року було проведено обстеження 83 осіб, 43 з яких позитивні (51,8%). В т.ч. у
2016 році обстежено 11 осіб, що були в контакті з хворими на серозні менінгіти,
для обстеження відбиралися особи із симптомами ГРВІ, в 4 пробах виявлено
РНК ентеровірусів.
Протягом 2 років кількість обстежених осіб до 18 років значно переважає. Так, у
2015 році обстежено 45 дітей (77%), з них 24 особи позитивні, що становить 80
% від загальної кількості позитивів. В 2016 - 74 дитини обстежено (89 %), з них
42 особи позитивні, що становить 97% від загальної кількості позитивів.
Проводилися дослідження проб ліквору, фекалій та мазків з носоглотки.
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# 160 Identification of 70 antibacterial drugs in muscles by a screening method
with using LC/MS/MS / Визначення 70 антибактеріальних препаратів в м'язах
скринінговим методом за допомогою рх/мс/мс

Bayer O., Novozhytska Yu., Liniichuk N. / Байєр О.В., Новожицька Ю., Лінійчук Н.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

Introduction. Identification of antibiotics is a particularly important problem, since their
usage in medical treatment, disease prevention, growth stimulation, quality
improvement and preservation of food leads to food contamination by their remnants.
In addition to that antibiotics remain during a considerable time in animal products, with
which they enter the human body, creating a health hazard.
Every year a number of antibiotics is increasing dramatically. In this regard, there is a
need for simultaneous identification of 70 antibiotic drugs in muscles by a screening
method using LC/MS/MS.
Methods. Liquid chromatograph with double mass spectrometry detector Waters TQD
Acquity was used during the assessment of the method suitability.
Results. A given method can detect dapsone, trimethoprim, sulfaguanidine,
sulfamethazine, sulfacetamide, sulfadiazine, sulfapyridine, sulfatiazol, sulfamerazine,
sulfametizol, sulfadoxine, sulfamethoxazole, sulfabenzamide, sulfadimethoxine,
sulfaquinoxaline, sulfamethoxypyridazine, sulfachlorpirydazine, sulfamonomethoxine,
sulfamoxole, ampicillin, amoxicillin, benzylpenicillin, penicillin V, oxacillin, cloxacillin,
dicloxacillin, nafcillin, josamycin, cefazoline, ceftiofur, cefalonium, cephalexin, cefopirin,
cefquinome, cefoperazone, norfloxacin, enrofloxacin, ciprofloxacin, marbofloxacin,
difloxacin, danofloxacin, sarafloxacin, flumeguine, oxolinic acid, nalidixic acid,
ofloxacin, tylosin , tilmicosin, spiramycin, erythromycin, natamycin oxytetracycline,
chlortetracycline, tetracycline, doxycycline, epi-oxytetracycline, epi-oxytetracycline, epi-
chlortetracycline, metacycline, streptomycin, dihydrostreptomycin, gentamycin,
kanamycin, apramycin, paromomycin, lincomycin, spectinomycin, neomycin,
fleroxacin, enoxacin. In regard of screening methods, the main indicator of method
suitability is CCβ that is ½ MDR.
The method is based on the extraction of a 5% solution of trichloracetic acid and
acetonitrile; extract of acetonitrile is researched on the device after concentration.
Conclusions. A given method is quite fast, practical and universal, since it gives the
possibility to simultaneously research 70 antibacterial drugs in different types of
muscles.

Вступ. Виявлення антибіотиків – надзвичайно важлива проблема, оскільки в
результаті їх використання для лікування, профілактики захворювань,
стимуляції росту, покращення якості та зберігання кормів тощо продукти
харчування забруднюються їх залишками. При цьому антибіотики тривалий час
зберігаються у продуктах тваринництва, з якими надходять в організм людини,
що створює небезпеку для здоров'я.
З кожним роком кількість антибіотиків різко збільшується. У зв’язку з цим і
виникла необхідність одночасного визначення 70 антибактеріальних препаратів
в м'язах скринінговим методом за допомогою РХ/МС/МС.
Методи. Під час оцінки придатності методу використовували рідинний
хроматограф з подвійним мас-спектрометричний детекторомWaters TQD
Acquity.
Результати. Даний метод дозволяє виявити дапсон, триметоприм,
сулфагуанідин, сульфаметазин, cульфацетамід, сульфадіазин, сульфапіридин,
сульфатіазол, сульфамеразин, сульфаметізол, сульфадоксин,
сульфаметоксазол, сульфабензамід, сульфадиметоксин, сульфахіноксолін,
сульфаметоксипіридазин, сульфахлорпіридазин, сульфамонометоксин,
сульфамоксол, ампіцилін, амоксицилін, бензилпеницилін, пеницилін V,
оксацилін, клоксацилін, диклоксацилін, нафцилін, джозаміцин, цефазолін,
цептіофур, цефалоніум, цефалексин, цефопірин, цефквіном, цефоперазон,
норфлоксацин, энрофлоксацин, ципрофлоксацин, марбофлоксацин,
дифлоксацин, данофлоксацин, сарафлоксацин, флумекін, оксолінову кислоту,
налідіксову кислоту, офлоксацин, тилозин, тилмікозин, спіраміцин, эритроміцин,
натаміцин окситетрациклін, хлортетрациклін, тетрациклін, доксициклін, епі-
окситетрациклін, епі-окситетрациклін, епі-хлортетрациклін, метациклін,
стрептоміцин, дигідрострептоміцин, гентаміцин, канаміцин, апраміцин,
паромоміцин, лінкоміцин, спектиноміцин, неоміцин, флероксацин, еноксацин.
Для скринінгових методів основним показником оцінювання придатності методу
є ССβ, що становить ½ МДР.
Принцип методу базується на екстракції 5% розчином трихлороцтової кислоти
та ацетонітрилу, ацетонітрильний екстракт досліджують на приладі після
концентрування.
Висновки. Даний метод є досить швидким, практичним та універсальним, так як
дає можливість одночасно досліджувати 70 антибактеріальних препаратів в
різних видах м'язів.
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# 170 Seroprevalence to Yersinia enterocolitica serovars O: 3, O: 6.30 and O: 9 in
pigs and ruminants in Ukraine / Серопревалентність до Yersinia enterocolitica
сероварів О:3, О:6.30 та О:9 серед свиней та жуйних в Україні

Orekhova G., Bolotin V., Marchenko N. / Орехова Г.А., Болотін В., Марченко Н.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Introduction. Intestinal yersiniosis is an especially dangerous infectious diseases in
various animals and humans, which is found throughout the world and plays an important
role not only regarding animals, but humans as well. The most common serological
variants of the pathogen in Ukraine include Yersinia (Y.) enterocolitica serovars O:3,
O:6.30 and O:9. Infected animals remain the carriers within the lifetime and pose a threat
to livestock and human health. Such animals can be detected using serological tests.
Despite epizootic and epidemiological significance of yersiniosis today in Ukraine the
intestinal yersiniosis prevalence is understudied.
Objective. Conducting serological screening for Y. enterocolitica serovars O:3, O: 6.30
and O: 9 in ruminants and pigs.
Materials and methods. 537 blood serum samples from adult animals (cattle, sheep and
pigs) that were part of the productive herds of 17 farms in different regions of Ukrainewere
studied. All examined animals had no clinical signs of the disease. Blood serum was
studied in tube agglutination with Yersinia antigens (serovars O:3, O: 6.30 and O:9).
Animal with ambiguous serum results were examined in 2 weeks.
Results. The studied blood serum of animals with Yersinia antigen of serovar O:9 showed
high seroprevalence among cattle (85.16%) and pigs (52%). Diagnostic blood serum test
titers in cattle were 57%, ambiguous results – 28.3% of animals, while in pigs – 34.3%,
ambiguous results – 18% of animals. In sheep – 29.11%, positive results – 13%,
ambiguous results – 16.45%.
High seroprevalence rate was observed with Yersinia antigen of serovar O:3 in sheep
(76%), diagnostic titers – 54.43%, ambiguous results – 21.51%. A similar trend was
observed in the examination of 175 serum samples of pigs. Seroprevalence rate reached
46%. Diagnostic titers were observed in 30.28% of animals, the other 15.43% showed
ambiguous results. Small number of seropositive animals was observed in cattle –
22.25%, of which 14.13% with diagnostic titers and 8.13% with ambiguous results. High
seroprevalence rate was observed with Yersinia antigen of serovar O: 6.30 in sheep
(77%), diagnostic titles – 40% ambiguous results – 54.43%. At that, cattle – 60%,
diagnostic titres – 37,45%, ambiguous results – 22.26%. The studied blood serum
samples in pigs 11.43% had positive result, ambiguous positive in 23%. Hence, mild
seroprevalence rate was observed in 34.28%.
Conclusions. High seroprevalence rate to Y. enterocolitica in farm animals confirms the
asymptomatic carriage of bacteria. It was found that one animal can have antibodies to
several pathogen serovariants. Therefore, the monitoring studies of the intestinal
yersiniosis in Ukrainian farms are relevant.

Вступ. Кишковий ієрсиніоз – особливо небезпечне інфекційне захворювання
багатьох видів тварин та людини, яке зустрічається в усьому світі і займає
важливу роль не тільки серед тварин, а також людей. Найбільш поширені
серологічні варіанти збудника в Україні Yersinia (Y.) enterocolitica серовари O:3,
О:6.30 і O:9. Заражені тварини залишаються носіями при житті та становлять
загрозу для худоби і здоров'я людини. Такі тварини можна виявляти за
допомогою серологічних досліджень. Незважаючи на епізоотологічного й
епідеміологічне значення ієрсиніозу сьогодні в України дослідження про
поширення кишкового ієрсиніозу проводять у недостатньому обсязі.
Мета роботи. Проведення серологічного скринінгу щодо Y. enterocolitica
сероварів О:3, О:6.30 та О:9 серед жуйних тварин та свиней.
Матеріали та методи. Досліджували 537 проби сироваток крові від дорослих
тварин (ВРХ, ДРХ та свиней), що входили до складу продуктивних стад, з 17
господарств різних областей України. Усі обстежені тварини не мали клінічних
ознак захворювання. Сироватки крові досліджували в пробірковій реакції
аглютинації із ієрсиніозними антигенами (серовари О:3, О:6.30 та О:9). Тварин,
сироватки від яких виявилися сумнівними, досліджували через 2 тижня.
Результати. При досліджені сироваток крові тварин з ієрсиніозним антигеном
сероваруО:9 встановлено високий рівень серопревалентності середВРХ (85,16%)
та свиней (52%). Діагностичні титри проб сироваток крові ВРХ складали 57%, а
сумнівний результат показали 28,3 % тварин. При цьому 34,3% – у свиней,
сумнівний результат спостерігався у 18 % тварин. У овець – 29,11%, позитивні
результати – 13%, сумнівні – 16,45%.
З ієрсиніозним антигеном серовару О:3 високий рівень серопревалентності було
встановлено серед овець (76%), діагностичні титри – 54,43%, сумнівний результат
– 21,51%. Схожу тенденцію було відмічено при обстеженні 175 проб сироваток
свиней. Рівень серопревалентності сягав 46%. Діагностичні титри були виявлені у
30,28 % тварин, інші 15,43% показали «сумнівний» результат. Виявляли незначну
кількість серопозитивних тварин серед ВРХ – 22,25 %, з них діагностичні титри
мали 14,13 % обстежених особин, 8,13 % показали «сумнівний» результат.
З ієрсиніозним антигеном серовару О:6.30 високий рівень серопревалентності
було встановлено серед овець (77%), діагностичні титри – 40%, сумнівний
результат – 54,43%. При цьому серед ВРХ – 60%, діагностичні титри – 37,45%,
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# 198 Molecular genetic analysis of influenza A(H1N1)pdm09 viruses to forecast
future epidemics / Молекулярно-генетичний аналіз вірусів грипу А(H1N1)
pdm09 для прогнозування наступних епідемій
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О.1, Голубка О.1, Бояльська О.2
1 State Institution Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of
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2 State Institution Zhytomyr Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of
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МОЗ України"

Introduction. Regardless of the long-term research of influenza variability the reasons
of occurrence of new virus strains and spread patterns of epidemic causative agents
still remain undetermined. Investigation of molecular and genetic variations in gene
segments of the flu virus is the key to forecasting and understanding the occurrence of
future epidemics. Thus the purpose of this paper is to determine genetic features of
pandemic influenza viruses that have been circulating during the season 2015-2016 to
forecast following possible molecular and genetic variations in viruses.
Methods. Samples for the investigation were collected from patients with influenza-like
symptoms and tested by real-time PCR and influenza viruses were isolated in cell
cultures. Sequences of isolates were retrieved from GISAID. Phylogenetic trees were
constructed using MEGA7 software.
Results. Genetic variations of pandemic influenza viruses were analyzed according to
genes of surface proteins haemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA). Viruses
identified in Ukraine during the season 2015-2016 are specific to 6В genetic group with
occurrence of two new subgroups 6В.1 and 6В.2. during the season. These subgroups
are marked by specific amino acid substitutions. Most isolates were specific to the new
genetic group 6В.1 that occurred in the middle of 2015. This group had specific
mutations S84N, S162N and I216T. Four Ukrainian isolates from Odessa region were
specific to 6В.2 subgroup and acquired amino acid substitutions R113K, D127E
(acquisition of a potential glycosylation site). It is expected that the following epidemic
seasons viral spread will be limited to 6В.1 genetic group. Features of this group cover
the acquisition of the S162N substitution in Sa site and cause the acquisition of a
potential glycosylation site. The Sa site is the main target for neutralizing antibodies. It
is the changes in antigenic sites that cause variations in antigenic properties and
evasion of the immune response. Several Ukrainian isolates additionally to substitution
S162N acquired substitutions in another antigenic site Ca.
There were no substitutions associated with acquisition of resistance to antivirals.
Thus, it can be assumed that the relevant genetic and antigenic changes will follow.
Countries of the Southern Hemisphere are recommended to administer the vaccine
covering the 6В.1 genetic group strain –A/Michigan/45/2015.
Conclusions. This investigation enabled to perform analysis molecular and genetic
variations (occurrence of mutations) causing viruses to from new genetic groups with
different antigenic properties permitting them to evade immune response or to acquire
resistance to antivirals. These findings will allow forecasting causative agents of the
next influenza epidemic in the country.

Вступ. Незважаючи на багаторічне дослідження вченими проблеми мінливості
грипу, причини появи нових штамів вірусу та закономірності поширення
збудників епідемій ще й досі залишаються остаточно не вирішеними.
Дослідження молекулярно-генетичних змін в сегментах геному вірусів грипу є
ключовими для прогнозування та розуміння розвитку наступних епідемій. Тому
метою роботи було встановити генетичні особливості пандемічних вірусів
грипу, що циркулювали в сезоні 2015-2016 років для прогнозування наступних
можливих молекулярно-генетичних змін у вірусах.
Методи. Зразки для дослідження були відібрані у хворих з грипоподібними
симптомами, дослідженні методом ПЛР в реальному часі та віруси грипу
ізольовані на культурі клітин. Сиквенси ізолятів були отримані з ресурсу GISAID.
Філогенетичні дерева були побудовані з використанням програмного
забезпечення MEGA7.
Результати. Аналіз генетичних змін пандемічних вірусів проводили за генами
поверхневих білків гемаглютиніну (НА) та нейрамінідази (NА). Віруси, виділені в
Україні в сезоні 2015-2016 років, належали до генетичної групи 6В, в якій в
цьому сезоні виникли дві нові підгрупи 6В.1 та 6В.2. Ці підгрупи визначаються
специфічними для них амінокислотними заміщеннями. Більшість ізолятів
належали до нової генетичної групи - 6В.1, яка виникла в середині 2015 року.
Дана група мала специфічні мутації – S84N, S162N, I216T. Чотири українські
ізоляти з Одеси увійшли до підгрупи 6В.2 та набули амінокислотних заміщень
R113K, D127E (набуття потенційного сайту глікозилювання). Передбачається,
що в наступних епідемічних сезонах саме віруси генетичної групи 6В.1 будуть
поширюватись. Особливістю цієї групи є набуття нового заміщення S162N, яке
призвело до набуття потенційного сайту глікозилювання та знаходиться в
антигенному сайті Sa. Цей сайт є основною мішенню для дії нейтралізуючих
антитіл. Саме завдяки змінам в антигенних сайтах відбуваються зміни
антигенних властивостей та уникнення імунної відповіді. Декілька українських
ізолятів окрім заміщення S162N набули заміщень і в іншому антигенному сайті –
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# 202 Isolation of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) from
biological material from cattle / Ізоляція Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis (MAP) із біологічного матеріалу від великої рогатої худоби

Kalashnyk M., Goncharova N., Pozmogova S., Bilushko V., Zavgorodniy A. /
Калашник М.В., Гончарова Н., Позмогова С., Білушко В., Завгородній А.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Background. Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) is the cause of the
chronic granulomatous enteritis in ruminants better known as paratuberculosis disease
(Johne disease). The causative agent of this disease presents the danger to humans.
Paratuberculosis is spreading worldwide mainly among the dairy cattle and sometimes
among the wild animals.
The diagnosis of this disease is difficult because of long latent stage. The pathogen can
circulate in R- and L-forms in the body of susceptible animals.
The use of cultural method cannot be particularly effective in all cases of allocation of L-
forms of MAP. L-forms can reverse into the R-form and become a causative factor for
infection development.
Generally L-forms of Mycobacterium can be obtained from the biological material in vitro
with the use of standard methods. Nevertheless L-forms of MAP can be cultivated on a
nutrient media not in the cases. It can happen basing on the morphology, life cycle,
biological properties and the complexity of cultivation process. Therefore, the isolation in
vivo L-forms and the study of their properties is an important aspect in the diagnosis of
paratuberculosis on the subclinical stage of the process.
An appropriate and effective diagnosis of this disease is an important factor in the
preventing process of its spread and control over the epizootic situation.
¥ The aim – to isolate MAP and study biological properties of paratuberculosis pathogen.
Methods. Epizootological, clinical, allergical, bacteriological, molecular genetic (PCR).
Results. One hundred and four samples of biological material from cattle reacting to
tuberculin were investigated during the experiment. MAP were identified in 18 samples,
Mycobacteriumaviumsubsp. hominissuis (MAH)were isolated from the2samples.These
mycobacteria persisted in the body in the L-form. Two cultures of MAP in R-form were
allocated. These cultures caused the pathological process in the body of experimental
animals. Nine samples of faeces from the zoo animals were studied. During the
experiment 4 cultures of MAH, 4 cultures of MAP and 1 culture of Мycobacterium аvium
subsp. аvium (MAA) were allocated.
Conclusions
1. The paratuberculosis pathogen can persist in R- and L-forms in the body of cattle
reacting to tuberculin without clinical signs.
2. R-forms ofmycobacteria can cause the development of paratuberculosis process in the
body of the laboratory animals (rabbits).
3. L-formsofMAP in vivoareexistingas colorlessamorphous structures.Somestrains are
stable and lose their ability to reversing and replication in vitro. The replanting on a special
selective nutrient media is needed to achieve the subsequent reversion.

Загальна інформація
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) є причиною хронічного
гранулематозного ентериту у жуйних тварин, відомого як паратуберкульоз
(хвороба Йоне). Збудник цього захворювання є небезпечним для людини.
Поширення паратуберкульозу відмічають в багатьох країнах світу в основному
серед молочних гуртів ВРХ, а також серед диких тварин.
Діагностувати цю хворобу складно тому що вона в більшості випадків протікає
латентно. В організмі сприйнятливих тварин збудник може циркулювати в R, L-
формі.
Застосування культурального методу не у всіх випадках є ефективним особливо
при виділенні MAP у L-формі, які можуть реверсувати у R-форму та зумовлювати
розвиток інфекційного процесу.
Як правило L-форми мікобактерій із біологічного матеріалу отримують in vitro за
допомогою стандартних методів. Однак не у всіх випадках ізольовані культури
МАР у L-формі культивуються на живильних середовищах. Це пов’язано із
особливостями морфології, життєвим циклом, біологічними властивостями та
складністю їх культивування на живильних середовищах. Тому ізоляція in vivo L-
форм та вивчення їх біологічних властивостей є важливим аспектом для
удосконалення діагностики субклінічної стадії інфекційного паратуберкульозного
процесу.
Своєчасна та ефективна діагностика цього захворювання є важливим фактором
для запобігання поширенню та контролю епізоотичної ситуації
Мета роботи – виділити МAP та вивчити біологічні властивості збудника
паратуберкульозу.
Методи. Епізоотологічний, клінічний, алергічний, бактеріологічний, молекулярно-
генетичний (ПЛР).
Результати. Із 104 досліджених проб біологічного матеріалу від реагуючої на
туберкулін ВРХ, в 18 пробах ідентифіковані МАР, в 2 пробах –Мycobacterium аvium
subsp. hominissuis (MAH), які персистували в організмі тварин у L-формі. Було
виділено2культуриMAP уR-формі,які викликалирозвитокпатологічногопроцесу
в організмі заражених дослідних тварин в експерименті. З 9 проб фекалій від
зоопаркових тварин було ідентифіковано 4 культури МАH, 4-МАР та 1-
Мycobacterium аvium subsp. аvium (MAA).
Висновки
1. У реагуючої на туберкулін худоби без прояву клінічних ознак, збудник
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# 20 Animal leptospirosis (diagnosis, etiological structure and risk forecasting) /
Лептоспіроз тварин (діагностика, етіологічна структура та прогнозування
ризиків)

Aliekseieva G., Piankivska I., Polischcuk O. / Алєксеєва Г.Б., Пянківська І., Поліщук
О.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

Leptospirosis is a widespread infectious disease in many animal species and humans,
which is constantly registered in many countries of the world and in Ukraine. The
disease is a potential threat to human health and inflicts substantial economic losses to
farms in each region of Ukraine. Constant circulation of the pathogen in animal
populations is determined by variability and multitude of Leptospira serogroup in
natural foci and wild fauna, and presence of multiple hosts and widespread migrations
of animals between countries.
Objective. To conduct laboratory tests in cattle and pigs imported to Ukraine and to
conduct diagnostic tests in different regions of Ukraine.
Materials and methods. Blood serum tests in livestock, feral and domestic hogs at
Ukrainian farms and test in livestock and hogs imported to Ukraine during 2009-2014.
The microagglutination test (MAT) was used for the purpose of investigations.
Results. In Ukraine, there is a considerable number of animals and people susceptible
to leptospirosis that is why in 2009-2014 leptospirosis disease was found in cattle,
hogs, feral pigs and humans. The etiological structure of leptospirosis was determined,
as well as signs of asymptomatic disease and its clinical manifestations. The number
of infected animals and Leptospira serogroup found in different regions of Ukraine
varies.
Conclusions. According to evidence-based epizootological analysis of long-term
immunological test results in cattle and pigs at Ukrainian farms, the animals that were
imported into our country during 2009-2014, as well as feral pigs for leptospirosis and
findings on the epidemiological situation of leptospirosis in humans, a correlation
between the leptospirosis endemic territory with the populations of feral pigs was
established. There is a confirmed high risk of transmitting new Leptospira serogroups
with the imported livestock that previously have not been circulating in Ukraine, and
this suggests future worsening of the epizootic situation with regards to leptospirosis in
animals in Ukraine for the next three years.

Лептоспіроз - широко розповсюджена інфекційна хвороба багатьох видів тварин
і людей, яку постійно реєструють у більшості країн світу та Україні.
Захворювання становить потенційну загрозу здоров'ю людей та наносить значні
економічні збитки господарствам кожного регіону території України. Постійна
циркуляція збудника в популяції тварин обумовлена: мінливістю, множинністю
серогруп лептоспір у природних осередках і дикій фауні, наявністю широкого
кола господарів та розповсюдженістю руху тварин між державами.
Ціль. Провести лабораторні дослідження імпортованих в Україну великої рогатої
худоби, свиней та діагностичні дослідження у різних регіонах України.
Матеріали і методи. Дослідження сироваток крові від великої рогатої худоби
свійських та диких свиней з господарств України та дослідження імпортованих
в Україну великої рогатої худоби та свиней впродовж 2009 – 2014 рр. Для
дослідження використовували реакцію мікроаглютинації (РМА).
Результати. На території України перебуває значна кількість сприйнятливих до
лептоспірозу тварин і людей, тому впродовж 2009–2014 рр. виявлено
захворювання на лептоспіроз у великої рогатої худоби, свиней, диких свиней,
людей. Установлено етіологічну структуру лептоспірозу, прояви
безсимптомного та клінічного перебігу захворювання. У різних регіонах України
виявлено неоднакову кількість інфікованих тварин і серогруп лептоспір.
Висновки. На основі науково обґрунтованого епізоотологічного аналізу
результатів багаторічних імунологічних досліджень великої рогатої худоби і
свиней у господарствах України, тварин, яких ввозили в нашу країну впродовж
2009–2014 рр., диких свиней на лептоспіроз, а також результатів
епідеміологічного аналізу ситуації щодо лептоспірозу людей, встановлено
зв’язок ендемічності територій щодо лептоспірозу із присутністю на них
популяцій диких свиней. Доведено існування високого ступеня ризику
занесення нових серогруп лептоспір з імпортованим поголів’ям, які до цього не
циркулювали на території України, а це дає підставу прогнозувати зростання
напруженості епізоотичної ситуації щодо лептоспірозу тварин в Україні на
найближчі три роки.

ABSTRACT INDEX: LEPTOSPIROSIS / ЛЕПТОСПІРОЗ

# 64 The value of different animal species in epidemic process in the case of
leptospirosis / Значення окремих тварин в епідемічному процесі при
лептоспірозі

Zubach O.1, Telegina T.1, Zinchuk O.1, Semenyshyn O.2, Vasiunets L.2, Demchyshyn
M.3 / Зубач О.О.1, Тєлєгіна Т.1, Зінчук О.1, Семенишин О.2, Васюнець Л.2,
Демчишин М.3
1 Danylo Halytsky Lviv National Medical University / Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького
2 State Institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine /
Державна установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров'я україни"
3 State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection in Lviv Oblast /
Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області
Державна установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров'я україни"

Introduction. Leptospirosis is one of the most commonly encountered bacterial
zoonosis in Ukraine.
Methods. Statistical analysis of relative values by means of bilateral Fisher criterion.
Results.
Over the period of 2001-2015, a total of 422 patients had been treated for leptospirosis
in the Lviv Regional Infectious Diseases Hospital. Of these, in 96 (22.75%) cases the
infectious agent of the disease-was represented by L.icterohaemorrhagiae, in 93
(22,04%) – by L.grippotyphosa, in 25 (5,92%) – by L.pomona, in 15 (3.55%) - by
L.canicola, in 15 (3,55%) - by L. Hebdomatis, in 8 (1,89%) - by L.batavia, in 6 (1,42%)
- by L.cynopteri, in 5 (1,18%) – by L. kabura, in 3 (0,71%) – by L.autumnalis, in 2
(0,47%) – by L.javanica, in 2 (0,47%) – by L.sejroe, and in 1 (0,24%) – by L.ballum. In
125 (29.62%) cases the diagnosis was established clinically (the MAT
(microagglutination test) results were negative).
According to reports of the Lviv Regional State Veterinary Laboratory, over the period
of 2001-2015 different following animal species have been examined for leptospirosis:
174,292 heads of pigs, 234,147 heads of cattle, 5,989 head of small ruminants, 6,665
heads of horses, as well as 3,564 dogs and 3,912 representatives of wildlife. While
examining the cattle, 445 cases (0.19%) with L. Hebdomatis infection were registered.
At the same time, the number of infected pigs was 888 (0.51%) with
L.icterohaemorrhagiae as a causative agent. The amount of infected dogs was equal
to 98 (2.75%). In all cases, L.icterohaemorrhagiae was the etiological factor. Among
the wildlife, 10 cases (0.25%) were verified to be infected with L.icterohaemorrhagiae.
Among small ruminants and horses, animals infected with leptospira have not been
found.
Over the past 15 years, 9,589 mouse-like rodents were examined in the HDI (Highly
Dangerous Infections) laboratory of Lviv region; of these, the positive result has been
received in 839 (8.74%) cases. The primary agents of leptospirosis included
L.grippotyphosa, which was identified in 721 (85.94%) animals, L.pomona - in 58
(6,91%) animals, L.australlis – in 18 (2,15%), L.pyrogenes – in 12 (1,43%),
L.icterohaemorrhagiae - in 11 (1,31%), L.kabura - in 10 (1,19%), L.bataviae – in 5
(0.60%), and both L.sejro and L.ballum - in 2 cases (0.24 %). Also, 1790 sewer rats
were examined; of these, the MAT result was positive in 330 (18.44%) cases.
L.icterohaemorrhagiae was verified in 237 (71.83%) rats, L.grippotyphosa – in 46
(13,94%), L.pomona – in 29 (8,79%), L.kabura – in 6 (1.8%), L.canicola – in 5 (1,5%),
L. Hebdomatis, L.pyrogenes and L.australis - each in 2 (0,61%) cases, L.sejro – in 1
(0.3%) case.
Conclusions. Rats are the main source of the leptospirosis in Lviv Oblast; they caused
most of the disease cases among humans, provided leptospirosis caused by
L.icterohaemorrhagiae in 96 (22.75%) patients during the study period. Pigs, dogs and
wildlife animals are the additional source of human infection with leptospirosis caused
by L.icterohaemorrhagiae. Mouse-like rodents are the leading source of human
infection with leptospirosis caused by L.grippotyphosa – in 93 (22.04%) cases. Reliably
more often than other serogroups, L.grippotyphosa was the cause of leptospirosis in
mouse-like rodents – in 85.94% (p <0.001) cases, and L.icterohaemorrhagiae did in
rats – in 71.83% (p <0.001) cases.

Вступ. Лептоспіроз на території України є одним із найрозповсюдженіших
бактеріальних зоонозів.
Методи. Статистичний аналіз відносних величин за допомогою двохстороннього
критерію Фішера.
Результати. Протягом 2001–2015 рр. у Львівській обласній інфекційній клінічній
лікарні із лептоспірозом було проліковано 422 хворих. У 96 (22,75%) з них
збудником хвороби була L.icterohaemorrhagiae, у 93 (22,04%) – L.grippotyphosa,
25 (5,92%) – L.pomona, 15 (3,55%) – L.canicola, 15 (3,55%) – L. Hebdomatis, 8
(1,89%) – L.batavia, 6 (1,42%) – L.cynopteri, 5 (1,18%) – L.кabura, 3 (0,71%) –
L.autumnalis, 2 (0,47%) – L.javanica, 2 (0,47%) – L.sejroe, 1 (0,24%) – L.ballum. У
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Introduction. Analyses of pathogenic leptospira isolated in different countries shows
that the etiological structure of leptospirosis in specific areas (districts, regions, and
countries) is heterogeneous in the number of various serotypes of leptospira, and their
ratios. The objective of our study was comparative analysis of territorial confinement of
leptospirosis outbreaks among animals and incidence in humans in Ukraine.
Methods. Authors of the paper used epidemiological and serological test methods and
the GIS technology.
Findings. During the period of 2008 through 2014, oblast veterinarian laboratories
received 57,156 positive reactions for leptospirosis in cattle, which amounted to 4.6 ±
0.02% of the surveyed population. The dominant serogroups of leptospira were
Hebdomadis (12.1 ± 0.14%) and Sejroe (10.9 ± 0.03%). Positive reactions with other
serogroups were observed less frequently: Tarassovi – 4.5 ± 0.09 %;
Icterohaemorrhagiae – 3.3 ± 0.07 %; Grippotiphosa – 2.1 ± 0.06 %; Australis – 2.1 ±
0.06 %; Pomona – 1.2 ± 0.05 %; Canicola – 0.9 ± 0.04 %. The proportion of the cattle
disease cases where antibodies to multiple serogroups of leptospira were detected
was 62.9 ± 0.3%.
During this period, 7,110 positive reactions for leptospirosis of horses were obtained,
which amounted to 10.6 ± 0.12% of the surveyed population. The serological range of
leptospira in horses was as follows: Australis – 13.7 ± 0.4 %, Icterohaemorrhagiae –
10.8 ± 0.37 %, Canicola – 5.6 ± 0.27 %, Grippotyphosa – 4.0 ± 0.23 %, Tarassovi –
3.6 ± 0.22 %, Pomona – 1.9 ± 0.16 %, Sejroe – 1.1 ± 0.12 %, Hebdomadis – 1.0 ±
0.12 %. In serum of 58.3 ± 0.58% positively reacting horses, antibodies to leptospira of
multiple serogroups were detected.
From 2008 till 2014, 3,060 cases of leptospirosis in humans were recorded; intense
incidence rates fluctuated within 0.67 - 1.38 per 100 thousand. The etiological structure
of leptospirosis cases includes all the 14 serogroups of the diagnostic set. The basis of
the etiologic spectrum was the serogroup Icterohaemorrhagiae - 38.7 ± 0.9%. The
share of other serogroups as the etiological factor of leptospirosis in humans was
different in different spans of the tested period. Most frequently, those wete
Grippotyphosa – 12.8 ± 0.58 %, Hebdomadis – 12.4 ± 0.59 %, Canicola – 10.4 ± 0.55
%, Pomona – 9.8 ± 0.53 %. In the last three years, the share of Tarassovi has
somewhat increased - on average up to 2.0 ± 0.41%.
Density of the leptospirosis cases was mapped for humans people, cattle, and horses.
The most affected regions of Ukraine regarding leptospirosis of horses include
Donetsk, Sumy, Cherkasy oblasts, which are also areas of very high risk in terms of
intensity of the epizootic situation regarding cattle leptospirosis. However, the highest
incidence among humans was registered in Chernivtsi, Transcarpathian, Kherson,
Ternopil, and Mykolaiv oblasts.
Conclusions. It was established that the epizootic situation concerning animal
leptospirosis and incidence of leptospirosis in humans in different oblasts of Ukraine
differ both in the etiologic structure of agents, and the number of cases.

Вступ. Вивчення патогенних лептоспір, виділених в різних країнах, показує, що
етіологічна структура лептоспірозу в окремих районах (областях, регіонах та
країнах) неоднакова і за кількістю різних серотипів лептоспір, і за їх
співвідношенням. Метою нашого дослідження був порівняльний аналіз
територіальної приуроченості спалахів лептоспірозу серед тварин і
захворюваності людей в Україні.
Методи. В роботі використані епідеміологічні та серологічні методи
дослідження, а також ГІС-технологія.
Результати. За період 2008 - 2014 рр. обласними ветлабораторіями отримано 57
156 позитивних реакцій щодо лептоспірозу великої рогатої худоби (ВРХ), що
склало 4,6 ± 0,02 % від обстеженого поголів’я. Домінуючими серогрупами
лептоспір були Hebdomadis (12,1 ± 0,14 %) і Sejroe (10,9 ± 0,03 %). Позитивні
реакції з іншими серогрупами спостерігалися рідше: Tarassovi – 4,5 ± 0,09 %;
Icterohaemorrhagiae – 3,3 ± 0,07 %; Grippotiphosa – 2,1 ± 0,06 %; Australis – 2,1 ±
0,06 %; Pomona – 1,2 ± 0,05 %; Canicola – 0,9 ± 0,04 %. Питома вага випадків
захворювання ВРХ, коли виявляли антитіла одразу до кількох серогруп
лептоспір становила 62,9 ± 0,3 %.
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Introduction. Within the area of Lviv Region leptospirosis remains one of the most
challenging zoonoses, characterized by severe course and high mortality rate.
Methods. A retrospective analysis of patients’ medical records.
Results. We have conducted a comparative analysis of the clinical and epidemiological
features of leptospirosis in patients treated at the Lviv Region Clinical Infectious Diseases
Hospital within two periods: 2002-04, and in 10 years – 2014-16.
During the period of 2002-2004 98 patients underwent treatment, 13 (13.26%) of whom
died. The main serogroups that caused the disease included L.icterohaemorrhagiae – 28
(31.63%) and L.grippotyphosa – 22 (22.44%). The icteric form of the disease was
observed in 69 (70.41%), anicteric – 29 (29.59%) patients. The number of residents from
villages and cities was equal. Women – 24 (24.49%), men – 74 (75.51%). Higher disease
prevalence was observed in the following age groups: 30 – 44 years – 35 (35.71%), 45 –
59 years – 30 (30.6%), 60 – 74 years – 20 (20.41%). Themost common infection occurred
in August – 19 (19.39%), September – 23 (23.47%), October – 19 (19.39%), November
– 7 (7.14%), December – 7 (7.14%) and January – 6 (6.12%).
During the period of 2014-16 41 patients have been hospitalized. No fatal cases were
reported. The most common disease causes included several mixed leptospira
serogroups (MAT (microagglutination test) titres were the same) – 13 (31.7%). In 3 cases
(7.31%) the causative agents included L.icterohaemorrhagiae and L.bataviae, 2 (4.88%)
–L.autumnalis, 1 (2.43%)–L.grippotyphosa. The icteric formof thediseasewasobserved
in 28 (68.29%), anicteric – 13 (31.71%) patients. Residents of the city – 24 (58.53%),
village – 17 (41.46%). Women – 7 (17.07%), men – 34 (82.93%). Higher disease
prevalence was observed in the following age groups: 30 - 44 years – 7 (17.07%), 45 – 59
years – 12 (29.26%), 60 – 74 years – 11 (26.82%). The most common infection occurred
in August – 11 (26.82%), September – 7 (17.07%), October – 5 (12.19%), November – 8
(19.51%), December – 3 (7. 31%) and January – 3 (7.31%).
Conclusions
Dynamic observation showed that the incidence of leptospirosis reported in Lviv Region
reduced in the past three years, comparedwith the period of 2002-2004. Significantly less
importance in causing leptospirosis is attributed to L.icterohaemorrhagiae and
L.grippotyphosawhich during the period of 2002-2004 caused the disease in 50 (54.07%)
and in 2014-2016 only in 4 (7.31%) patients (p <0.01). Women experienced leptospirosis
more rarely: 24 (24.49%) during the period of 2002-2004 vs 7 (17.07%). Urban residents
experienced leptospirosis more often: 49 (50%) vs 24 (58.53%). Fewer patients of young
age were reported, thus, within the period of 2002-04 patients aged 30-44 years, who
experienced leptospirosis totalled 35 (35.71%), and during the period of 2014-2016 – 7
(17.07%) (p< 0.02).

Вступ. На території Львівщини лептоспіроз залишається одним із
найактуальніших зоонозів, що характеризується тяжким перебігом та високою
летальністю.
Методи. Ретроспективний аналіз медичних карт пацієнтів.
Результати. Нами проведено порівняльний аналіз клініко-епідеміологічних
особливостей лептоспірозу у пацієнтів, які проходили лікування у Львівській
обласній інфекційній клінічній клінічній лікарні протягом двох періодів: 2002-04
рр. та через 10 років протягом 2014-16 рр.
Протягом 2002-04 рр. було проліковано 98 хворих, 13 (13,26%) з яких померли.
Основними серогрупами, які спричинили хворобу стали L.icterohaemorrhagiae –
28 (31,63%) та L.grippotyphosa – 22 (22,44%).Жовтянична форма хвороби була у
69 (70,41%), безжовтянична – у 29 (29,59%) пацієнтів. Мешканців села та міста
було порівну.Жінок – 24 (24,49%), чоловіків – 74 (75,51%). Більше хворіли
пацієнти наступних вікових груп: 30 – 44 рр. – 35 (35,71%), 45 – 59 рр. – 30
(30,6%), 60 – 74 рр. – 20 (20,41%). Найчастіше зараження відбувалось у серпні –
19 (19,39%), вересні – 23 (23,47%), жовтні – 19 (19,39%), листопаді – 7 (7,14%),
грудні – 7 (7,14%) та січні – 6 (6,12%).
Протягом 2014-16 рр. на стаціонарному лікування перебував 41 хворий.
Летальних випадків не було. Найчастіше хворобу спричиняли міксти кількох
серогруп лептоспір (їх титри в РМА (реакція мікроаглютинації) були однакові) –
13 (31,7%). У 3 (7,31%) випадках причинним агентом були L.icterohaemorrhagiae
та L.bataviae, у 2 (4,88%) – L.autumnalis, в 1 (2,43%) – L.grippotyphosa.
Жовтянична форма хвороби була у 28 (68,29%), безжовтянична – 13 (31,71%)
пацієнтів. Мешканців міста було 24 (58,53%), села – 17 (41,46%).Жінок – 7
(17,07%), чоловіків – 34 (82,93%). В основному хворіли пацієнти наступних
вікових груп: 30 – 44 рр. – 7 (17,07%), 45 – 59 рр. – 12 (29,26%), 60 – 74 рр. – 11
(26,82%). Найчастіше зараження відбувалось у серпні – 11 (26,82%), вересні – 7
(17,07%), жовтні – 5 (12,19%), листопаді – 8 (19,51%), грудні – 3 (7,31%) та січні
– 3 (7,31%).
Висновки
Динамічне спостереження показало, що кількість випадків лептоспірозу, які
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Introduction. Leptospirosis is a group of natural focal zoonoses, which are caused by
spirochete Leptospiraceae family of Spirochaetales level and are the one of the most
common infections in theworld, includingUkraine.This diseasediffers in a sufficiently high
rate of mortality among humans. Thus, this indicator in Ukraine ranges from 5% to 35%
when the disease is caused by L. interrogans serg, Icterohaemorragiae or Canicola
pathogens. The course and severity of the disease depends on leptospira serogroups and
serovars causing the disease; therefore, the study of their etiological structure circulation
among major carriers is relevant.
Methods. The etiological structure of small mammals and rats leptospirosis was analyzed
for a 20-year period from 1996 till 2016 (first half) by serological microagglutination
reaction results. In total, about 150 thousand of small mammals and 55 thousand of rats
were studied.
Results. In total, 14 species of small mammals were studied. The percentage of their
infection during the study averaged 4.63 ± 0.3, standard deviation – S = 1.82, with a range
from 2.0 to 7.89. This indicator has a strong positive tendency with a linear trend y =
0.3253x + 1.7028, at an approximating reliability value of R² = 0.815.
Percentageof leptospira infection in ratswas: average11.2 ± 0.66; S=4.03;minimum6.8;
maximum of 21.7, respectively. Rats’ infection ranges insignificantly around the average
annual rate.
The percentage of Icterohaemorragiae serogroup antigen is observed among small
mammals differently: within the first 9 years it was about 25%, and within the last decade
it was only about 12.5%, thus infection with this serogroup decreased twofold. Among the
rats – the tendency to a decrease in percentage of icterohemorrhagic leptospirosis
remained unchanged, but within the period from 1996 till 2003 it has amounted to around
80%, and from 2011 till 2016 – only about 60%.
Based on environmental performance of major carriers (small mammals) the leptospira
serovars were divided into those that gravitate towards natural biotopes, agricultural
production, andanthropurgic landscapesandurbanareas. Itwas found that there isaclear
tendency to increase in the percentage of animals that gravitate towards urban areas
(striped field mouse, house mouse, bank vole, hedgehogs, etc.).
Three genome species (L. interrogans: L. borgpeterseni: L. kirschneri) ratio among small
mammals was within the recent years of XX century 1: 0.37: 0.69, whereas within the past
six years of observations - 1:0.56: 0.38.
Conclusions. Etiological structure of leptospirosis pathogens circulating among major
carriers in Ukraine is constantly changing, and the percentage of infected small mammals
increases gradually. A tendency is observed to an increase in intensity loymopotential
(intensity of circulation of the pathogen) of urban focal, where leptospira is circulating
mainly of L. borgpeterseni and L. kirschneri genom types.

Вступ. Лептоспірози— група природно-вогнищевих зоонозів, які спричиняються
спірохетами родини Leptospiraceae порядку Spirochaetales, являються однією з
найбільш розповсюджених інфекцій в світі, в т.ч. в Україні. Це захворювання
вирізняється досить високим відсотком летальності серед хворих людей, так в
Україні цей показник коливаєтьчя від 5% до 35%, коли хвороба визивається
збудниками L. interrogans serg. Icterohaemorragiae або Canicola. Перебіг і
важкість захворювання людей залежить від серогруп та сероварів лептоспір,
що спричиняють хворобу, тому вивчення циркуляції їх етіоологічної структури
серед основних носіїв являється актуальною.
Методи. Етіологічну структуру лептоспірозів дрібних ссавців і мандрівних
пацюків аналізували за 20 річний період з 1996–2016 (1-е півріччя) роки за
серологічними результатами реакцій мікроаглютинації. Всього будо досліджено
близько 150 тис. дрібних ссавців і 55 тис. мандрівних пацюків.
Результати. Всього досліджено 14 видів дрібних ссавців. Процент їх зараження
за час досліджень в середньому склав 4,63±0,3, стандартне відхилення—
S=1,82, при коливанні від 2,0 до 7,89. Цей показник має стійку позитивну
тенденцію з лінійним трендом y = 0,3253x + 1,7028, при величині достовірності
апроксимації R² = 0,815.
Процент зараження лептоспірами пацюків мандрівних склав відповдно: середня
11,2±0,66; S=4,03; мінімум 6,8; максимум 21,7. Зараженяя пацюків несуттєво
коливається біля багаторічного середнього показника.
Доля антигену серогрупи Icterohaemorragiae зустрічається серед дрібних ссавців
неоднаково: в перші 9 років склала близько 25%, а в останні десятиріччя лише
біля 12,5%, тобто зараженість цією серогрупою зменшилось вдвоє. Серед
пацюків— тенденція зменшення долі іктерогеморагічного лептоспірозу
збереглась, але в період з 1996 по 2003 коливалась біля 80%, а з 2011 по 2016
роки— лише біля 60%.
По екологічним показникам основних носіїв (дрібні ссавці) серовари лептоспір
було розділено на, ті що тяжіють до природних біотопів, до
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According to WHO, leptospirosis is one of the most wide-spread zoonotic diseases in
the world typically with a severe course and high mortality registered on all continents.
It is estimated that 1.03 million cases are registered each year in humans worldwide
with 58900 deaths caused by leptospirosis. In many countries leptospirosis is
considered an occupational diseases inflicting considerable economic and social
damages.
Materials from the department of investigation of biological factors of the State
Institution Ternopil Regional Laboratory Center with the Ministry of Healthcare of
Ukraine, and from the regional state veterinary laboratory. Leptospira were detected by
dark-field microscopy (DFM) in blood samples from patients, captured rodents, and
examined farm animals.
Changes in the etiological structure of leptospirosis were registered, which may be
attributed to changes in population fluctuations of the main reservoir i.e. rodents. There
is a clear correlation between the disease incidence rate and mouselike rodent
colonization of anthropogenic territories and their infection rate. Grippotyphosa
serogroup Leptospira antibodies were detected in different species of field vole, striped
field mouse, house mouse and tundra vole from natural biotope, and only
Icterohaemorrhagiae antibodies in brown rats. Yellow-necked mouse and house
mouse from natural habitats were also positive for Hebdomadis. Afterwards antibodies
to other following Leptospira serovars were detected in mouselike rodents: Canicola (in
2004 and 2007), Kabura (in 2006); in different types of field vole and striped field
mouse, except for Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Pomona, Canicola,
Hebdomadis, hence there has been an expansion of the causative agent range
followed by their distribution in all species of examined mouselike rodents. In 2015
Leptospira Polonica was for the first time isolated from rodents.
The role of farm animals as additional reservoirs in disease distribution increases and
not just at the height of the outbreak but also following a long term after the recovery. A
long-term leptospiral carriage was detected in livestock for as long as 6 months, in pigs
- up to 1 year, in dogs - for 2-3 years; up to 10% of livestock and 30% of pigs remain
carriers throughout their life same as rats and mice.
Analysis of serological test results in humans, farm animals and mouselike rodents
made it possible to establish a time pattern of the occurrence of different Leptospira
serovars in main contributors to leptospirosis epizootic and epidemiological situation.
The observations made confirm the occurrence of new Leptospira serovars in humans
4-5 years after such were isolated in farm animals with the following distribution in
rodents. Thus, the change in the etiological structure of human leptospirosis can be
considered to be caused by new appearing reservoirs in animals with other circulating
pathogen serovars previously not registered in rodents.
Infected farm animals are becoming an additional and competing infectious reservoir,
which can infect humans, and in some cases even rodents, through environmental
factors expanding the range of leptospirosis agents on this territory.

Лептоспіроз, за даними ВООЗ, належить до найпоширеніших зоонозних
захворювань у всьому світі, характеризується тяжким перебігом і високою
летальністю, спостерігається на всіх континентах. За деякими оцінками,
щорічно у світі реєструється серед населення 1,03 млн. випадків і 58900 смертей
від лептоспірозу. У багатьох країнах лептоспіроз фігурує як професійне
захворювання і завдає значного економічного і соціального збитку.
Проаналізовано матеріали відділу досліджень біологічних факторів ДУ
Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України, обласної
державної лабораторії ветеринарної медицини. Лептоспіри виявляли методом
темнопольної мікроскопії (ТМП) крові пацієнтів, відловлених гризунів,
обстежених сільськогосподарських тварин.
Спостерігаються зміни етіологічної структури лептоспірозу, що, можливо,
пов’язано зі змінами популяційних хвиль в природі основного резервуару –
гризунів. Простежується пряма залежність між захворюваністю населення і
заселеністю території мишоподібними гризунами, їх інфікованістю. У природних
біотопах у різних видів полівок, польової і хатньої миші, а також економки
виявляли здебільшого антитіла до лептоспір серогрупи Grippotyphosa, в
основного мешканця домашніх осередків сірого пацюка – лише
Icterohaemorrhagiae. Від жовтогорлої полівки і хатньої миші, в тому числі у
домашніх осередках, знаходили також Hebdomadis. У подальшому від
мишоподібних гризунів почали виявляти антитіла й до інших сероварів
лептоспір: Canicola (2004,2007 рр.), Kabura (2006); у різних видів полівок і
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# 5 Role of L. interrogans in the etiology of equine uveitis / Роль L. interrogans в
етіології увеїтів у коней

Mezhenskyi A. / Меженський А.О.
State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and
Sanitary Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

General information. Equine uveitis is suggested to be a disease with multiple factors
in the etiology. However, the most common causes are of infectious or infectious -
allergic origin. The studies conducted in the USA, England and Germany have shown
the correlation between uveitis and the presence of serum antibodies to L. interrogans
serogroups. However, this type of research has not been performed in Ukraine.
The purpose of this paper is to investigate the roles of individual L. interrogans
serogroups in the etiology of equine uveitis.
Methods. Eye examinations were carried out in 615 horses of different breeds, gender
and age with similar animal welfare, feeding and training conditions. Uveitis was
diagnosed in 87 horses including cases of acute disease in 29, subacute form in 17
and chronic form in 41 horses. Serum blood levels of affected horses were examined
to detect antibodies to L. interrogans serogroups by microagglutination test (MAT) with
antigens of 8 L. interrogans serogroups, which are following: Icterohaemorrhagiae
(serovar copenhageni), Canicola (serovar canicola), Grippotyphosa (serovar
grippotyphosa), Pomona (serovar pomona), Tarasovi (serovar tarasovi), Hebdomadis
(serovar kabura), Sejroe (serovar polonika), Australis (serovar bratislava). Antibody
titre 1:50 and higher were considered as a positive.
Results. It was found that 16 (55.2%) of 29 horses with acute uveitis, 6 (35.2%) of 17
horses with subacute uveitis and 22 (53.6%) of 41 horses with chronic uveitis were
seropositive to several L. Interrogans serogroups, antibody titers ranged from 1:50 to
1:200.
In acute equine uveitis single responses identified antibodies to serovar grippotyphosa
in 7 animals (43.8%), and less frequently, antibodies to serovar pomona in 3 (18,7%)
and serovar bratislava in 2 animals (12,5%).
In subacute uveitis single responses identified antibodies to serovar grippotyphosa
only in 1 horse (16.7%).
In chronic uveitis single responses more frequently identified antibodies to serovar
grippotyphosa in 5 animals (22.7%), and antibodies both to serovar pomona and
serovar bratislava in 2 animals for each case (9.1%) were less common.
Thus, according to the course of equine uveitis single responses identified the leading
role of serovar grippotyphosa, since antibodies were detected in 13 horses, while
antibidies both to serovar pomona and serovar bratislava in 5 and 4 animals,
respectively.
Horses suffering from uveitis were seropositive for leptospira serogroups in two
combinations as Grippotyphosa + Pomona and Grippotyphosa + Australis, at that the
proportion of these combinations was almost 50:50 for acute (2 and 2 horses),
subacute (3 and 2 horses) and chronic (7 and 6 horses) courses of uveitis.
Generally speaking, antibodies to leptospira Grippotyphosa serogroups (serovar
grippotyphosa) were detected in 35 horses (79.5%) in single and multiple responses.
Conclusion. In Ukraine, serovar grippotyphosa dominates among leptospira etiological
factors of equine uveitis (serological prevalence is 79.5%). In acute uveitis, in horses
with positive MAT single responses are prevalent (75%). In subacute and chronic
uveitis, multiple responses are registered more frequently accounting for 83.3 and
59.1% of animals, respectively.

Загальна інформація. Увеїт у коней вважається поліетіологічною хворобою,
однак більшість його випадків має інфекційну або інфекційно-алергічну природу.
Дослідженнями, проведеними в США, Англії та Німеччині, встановлена
кореляція увеїту з наявністю сироваткових антитіл до серогруп L. interrogans,
але в Україні такі дослідження не проводилися.
Метою роботи є вивчення ролі окремих серогруп L. interrogans в етіології увеїтів
у коней в Україні.
Методи. Офтальмологічно обстежено 615 коней різних порід, статі і віку зі
схожими умовами утримання, годівлі та тренінгу. У 87 коней діагностували
увеїт, з них у 29 – гострого, у 17 – підгострого та у 41 коня – хронічного перебігу.
Сироватки крові хворих коней досліджували на наявність антитіл до серогруп L.
interrogan за допомогою реакції мікроаглютинації (РМА) з антигенами 8-ми
серогруп виду L. interrogans: Icterohaemorrhagiae (серовар copenhageni), Canicola
(серовар canicola), Grippotyphosa (серовар grippotyphosa), Pomona (серовар
pomona), Tarasovi (серовар tarasovi), Hebdomadis (серовар kabura), Sejroe
(серовар polonika), Australis (серовар bratislava). Титри антитіл 1:50 і вище
вважали за позитивні.
Результати. Встановлено, що 16 (55,2%) коней з 29 за гострого увеїту, 6 (35,2%)
коней з 17 за підгострого увеїту та 22 (53,6%) коня з 41 за хронічного увеїту
були серопозитивними до декількох серогруп виду L. Interrogans, а титр антитіл
коливався у межах 1:50 – 1:200.
За гострого увеїту в коней у монореакції частіше виявляли антитіла до серовару
grippotyphosa – у 7 (43,8%) тварин і дещо рідше – до серовару pomona – 3
(18,7%) та серовару bratislava – 2 (12,5%) тварини.
За підгострого перебігу увеїту в монореакції виявляли антитіла до серовару
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# 18 Small rodents as reservoir hosts of zoonotic infections in Lviv oblast /
Дрібні гризуни – резервуари зоонозних інфекцій на Львівщині

Semenyshyn O., Hasiy L., Velychko O., Vasiunets L., Kohut O. / Семенишин О.Б.,
Гацій Л., Величко О., Васюнець Л., Когут О.
State Institution Lviv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine /
Державна установа "Львівський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров'я України"

Introduction. Investigating the species composition, population, distribution of small
mammals as well as their epizootic diseases play an important role in forecasting the
epidemic situation of zoonotic infections in the region.
Methods. PCR, serological, bacteriological, zoological and parasitological methods.
Results. Natural biotopes of small mammal fauna in Lviv oblast includes Rodentia and
Insectivora families. Different natural landscapes (mixed forest, steppe, the
Carpathians) are characterized by a different species composition and rodents
population levels. The experts of the Especial Dangerous Pathogens Laboratory (EDP
Laboratory) have caught 3706 rodents of 7 species during the period from 2011 to
2016. These include: house mouse (24.2%), common vole (22.5%), striped field
mouse (22.3%), bank vole (14.6%), yellow-necked mouse (12.9%), common shrew
(2.6%), Eurasian harvest mouse (0.9%). The relative rodent abundance of these
species differs from year to year and accounts for 7.0 - 9.9 specimens per 100 trap-
setting days. The maximum rodent abundance is reported from summer through
autumn. Small rodents reside mainly in the forest, meadow and field habitats, and
inhabit anthropogenic landscapes as well.
Serological (RIA test) test found antibodies to F. tularensis in 6.5% of test samples.
Striped field mouse (46.3%), bank vole (17.0%), common vole (14.6%) and yellow-
necked mouse (8.8%) play the key role. In 2006 F. tularensis was isolated in two
species. The findings was referred for further testing using PCR.
Antibodies to Leptospira spp. (RMA) were detected in 6.7% of rodents, as well as
antibodies to L. Grippotyphosa, L.Australis, L.Pyrogenes, L.Pomona. The primary
Leptospira spp. carriers are common vole, bank vole and striped field mouse. Positive
serological test results were confirmed by Leptospira spp. DNA detected with PCR.
Six rodent species are natural reservoirs of J. Еnterocolitica and J.
Рseudotuberculosis, said rodents account for 1.6 to 1.9% of species-specific
antibodies (RIA test). More than 20 cultures of J. Еnterocolitica were isolated in 5
rodent species. Co-infection with intestinal yersiniosis and leptospirosis pathogens was
detected in 2.2% of rodents.
According to serological (RIF) and PCR tests the following 6 rodent species were
identified as reservoirs of B. burgdorferi s.l: yellow-necked mouse (27.7%), bank vole
(21.4%), striped field mouse (16.1%), common vole (14.6%) and common shrew
(14.9%). A. Phagocytophila DNA was detected in the above-mentioned species.
Multiple carriage of both Borrelia and Anaplasma was detected in 12.3% of rodents
with PCR.
Conclusions. High population of common rodent species and their significant level of
pathogen infection demonstrate their leading role as a reservoir of EDP in the natural
foci. Zoonotic foci were discovered in joint populations. The risk of human infection
with two (three) pathogens requires detailed zoological, parasitological and
epidemiological studies, as well as exercise of great caution by epidemiologists and
the general public.

Вступ. Вивчення видового складу, чисельності, розселення дрібних ссавців та їх
епізоотій має важливе значення для прогнозування епідемічної ситуації з
зоонозних інфекцій на території області.
Методи. ПЛР, серологічний, бактеріологічний, зоолого-паразитологічний.
Результати. У Львівській області в природних біотопах фауна дрібних ссавців
(гризунів) представлена родинами Rodentia та Insectіvora. У різних природно-
кліматичних ландшафтах (мішаних лісів, лісостепу, Карпат) видовий склад та
чисельність гризунів різняться. Всього за 2011-2016 рр. фахівцями лабораторії
ОНІ було відловлено 3706 екз. гризунів 7 видів. Серед них: миша звичайна
(24,2%), нориця звичайна (22,5%), житник пасистий (22,3%), нориця руда
(14,6%), мишак жовтогорлий (12,9%), мідниця звичайна (2,6%), мишка лугова
(0,9%). Відносна чисельність гризунів цих видів в різні роки становила від 7,0 до
9,9 екз. на 100 пастко/діб. Найвища чисельність реєструється в літньо-осінній
період. Розселяються дрібні гризуни перважно в лісових, лугових та польових
стаціях, також займають антропогенні ландшафти.
При серологічному дослідженні (РНГА) антитіла до F.tularensis виявлено у 6,5 %
проб. Першочергова роль належить житнику пасистому (46,3%), нориці рудій
(17,0%), нориці звичайній (14,6%) та мишаку жовтогорлому (8,8 %). Від двох
видів у 2006 р. виділена культура F.tularensis. Отримані результати спрямовують
на продовження досліджень з використанням ПЛР.
Антитіла до лептоспір (РМА) виявлені у 6,7% гризунів, в т.ч. до L. Grippotyphosa,
L.Australis, L.Pyrogenes, L.Pomona та ін. Основними носіями лептоспір є нориця
звичайна, нориця руда та житник пасистий. Позитивні результати серологічних
тестів підтверджені виявленням ДНК лептоспір методом ПЛР.
Шість видів гризунів є природними резервуарами J. Еnterocolitica та J.
Рseudotuberculosis, у них від 1,6 % до 1,9 % виявлялись видоспецифічні антитіла
(РНГА). Від 5 видів гризунів виділено понад 20 культур J. Еnterocolitica.
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# 24 Diagnosis of dirofilariasis in dogs in Kyiv region / Діагностика
дирофіляріозу собак у Київській області

Gavrasieva N.1, Kostiuk A.2 / Гаврасьєва Н.В.1, Костюк А.2
1 State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms /
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
2 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine / Національний
університет біоресурсів та природокористування України

Methods. Investigaitons were performed in dogs of various breeds and ages (n = 30) in
Kiev region over the period from 2013 to 2016 at the veterinary clinic of "Zoosvit". The
rationale for conducting investigation was dermatological signs and symptoms of
cardiac failure. The venous blood was examined for dirofilariasis hemolarvoscopically
by Knott's method and serologically using ELISA test (IDEXXSanineSNAP 4DX, No.
RP BA-00321-06-11). Diagnosis also included radiological electrocardiographic
methods.
Results. The invasion of D. Repens was found in 24 dogs. Generalized dermatitis was
found in such animals, as well as local alopecia, papules, scratches, accompanied by
itching. During diagnosis a microfilaria test appeared to be positive, the antigen test on
D. Immitis was negative, and x-rays showed no signs pulmonary artery abnormalities.
D. Immitis invasion was diagnosed in 41 animals. 9 dogs presented with acute disease
course accompanied by decreased appetite, shortness of breath, onset of ascites, and
weight loss. The other 29 animals had chronic symptoms, namely cough and weight
loss. All patients had singes of decrease tolerance to physical activity. Said animals
were positive for microfilaria and D. Immitis was antigen, heart ultrasound showed
dilation of pulmonary artery and the right atrium with mild thickening of the walls of
right chambers, enlarged heart border on x-rays due right chamber involvement, and
cardiomegaly. Electrocardiography findings in 15 animals showed atrial tachycardia
and premature ventricular contraction.
Conclusion. In the course of diagnosing dirofilariasis in dogs the combination of
serological, radiological, electrocardiographic research methods, as well as ultrasound
data are required.

Методи. Дослідження проводили на собаках різних порід і віку (n=30) Київської
області у період з 2013 по 2016 рік на базі ветеринарної клініки ТОВ «Зоосвіт».
Приводом для обстеження були дерматологічні проблеми та симптомисерцевої
недостатності. Досліджували венозну кров гемоларвоскопічним методом Knotta
та проводили серологічну діагностикудирофіляріозув імуноферментному тесті
(IDEXXСanineSNAP 4DX, № РП ВА-00321-06-11). Також використовували
рентгенографічні та електрокардіографічні методи досліджень.
Результати. Інвазію D.Repens було виявлено у 24 собак. У таких тварин
зустрічався генералізований дерматит, локальні алопеції, папули,подряпини, які
супроводжувались свербіжем. Під час діагностики було виявлено позитивний
тест на микрофілярії, негативний результат теста на антиген D.Immitis,
відсутність ураження легеневих артерій на рентгені.
Інвазію D.Immitis було діагностовано у 41 тварин. У 9собак було відмічено
гострий перебіг хвороби який супроводжувався зниженням апетиту, задишкою,
виникненням асциту, втратою ваги. Інші 29 пацієнтів були з хронічними
симптомами, а саме: кашель, зниження ваги. У всіх пацієнтів відмічали
зниження толерантності до фізичних навантажень. У зазначених тварин був
позитивний тест на микрофілярії, позитивний результат теста на антиген
D.Immitis, на УЗД серця - розширення легеневої артерії, розширення правого
передсердя із помірним потовщенням стінок правих відділів,збільшення контурів
серця на рентгені за рахунок правих камер, кардіомегалія. По результатам
електрокардіографії у 15 тварин реєстрували передсердну тахікардію та
екстрасистолію.
Висновок. При постановці діагнозу на дирофіляріоз у собак необхідно
використовувати комплекс серологічних, рентгенологічних,
електрокардіографічних методів досліджень та даних УЗД.
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# 34 Lumpy skin disease (distribution, laboratory diagnostics and risk analysis) /
Нодулярний дерматит ВРХ (Розповсюдження, лабораторна діагностика,
аналіз ризику)

Marushchak L., Nevolko O., Pryskoka V. / Марущак Л.В., Неволько О., Прискока В.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

Lumpy skin disease (LSD) (Dermatitis nodularis bovum, Dermatitis nodulares) is a bovine
contagious viral infectious disease causing significant economic losses to both
commercial farms and the country. The disease is commonly affects live stock, zebus,
buffaloes and wild ruminants. Specific treatment options have not been developed. There
is an option of vaccination. The disease has been recorded on the list of the World
Organization for Animal Health and should be reported.Lumpy skin disease Virus (LSDV)
is a double-stranded DNA virus of the genus Capripoxvirus, in the family Poxviridae ..
LSDV has antigenic affinity with goat and sheep pox viruses.
The purposes of this paper is to analyze distribution of LDS in the world, to analyze
methods of laboratory diagnostics, and to perform risk assessment in the context of
importing the infection to the territory of Ukraine.
Investigation methods are the following: epidemiological, statistical.
325 bovine nodular dermatitis outbreaks were recorded in Israel, Lebanon, Jordan,
Palestine, Iraq, Egypt, Turkey during the period from 2013 to 2014. In 2014, it was
registered in 12 districts of Azerbaijan. In 2015, the diseasewas detected in Kuwait, Saudi
Arabia, Greece and Russia. In 2016, the disease spread throughout the territories of
Armenia, Greece, Bulgaria, Macedonia, Russia, Serbia, Namibia, Saudi Arabia, Albania,
Kazakhstan, Montenegro. Rapid distribution of the virus is currently observed, and it has
accumulated significant biomass and virulence during previous epizootic outbreak.
Laboratory investigations. The virus is isolated from cell culture. The virus is detected and
investigatedusingmolecular geneticmethods.Thediagnosis is confirmedby test samples
collected from animals with known or suspected disease positive for contagious LSDV or
its antigen andgenome. For this purpose conventional PCRand real-timePCR, LAMPare
used. For genotyping assay sequencing of Capripoxvirus RPO30 genome is used. For
viral serological testing following methods are used: ELISA, neutralization test,
immunofluorescence assay to detect antibodies and immunoperoxidase staining.
The distribution factors of LSD are the following: wild animal migration; import of infected
animals or their genetic materials; animal veterinary handling, anthropogenic impact on
the environment, increase of cargo and passenger traffic, change of climate conditions
effecting the distribution and population of insect vectors. Contaminated materials are
imported mainly during the warm time of the year under favourable conditions (humidity,
temperature etc.). The disease pathogen can also be transmitted through contaminated
feed, water, equipment and appliances.
Conclusion. Taking into account the external factors (the presence of LSD in countries
bordering on Ukraine) and the internal factors (non-vaccinated cattle population, a large
number of farms with low biological protection), it is suggested that the prognosis for LSD
inUkrainewill be unfavourable for the following 2 years. Themajor risk factors are disease
transmissivity and its vectors.

Нодулярний дерматит великої рогатої худоби (Lumpy skin disease, Dermatitis
nodularis bovum, Dermatitis nodulares) - контагіозне вірусне інфекційне
захворюванняВРХ, яка спричиняє значні економічні втрати як на господарстві так
і в країні. Хворіє велика рогата худоба, зебу, буйволи та жуйні дикі тварини.
Специфічні методи лікування не розроблені. Існує вакцинація. Хвороба включена
до списку МЕБ та підлягає обов’язковій нотифікації. Збудник нодулярного
дерматитуВРХцеДНК-вміснийвірус із родуCapripoxvirus,родиниPoxviridae.Вірус
нодулярного дерматиту ВРХ антигенно споріднений вірусам віспи овець та кіз.
Метоюроботибулопровестианалізрозповсюдження нодулярногодерматитуВРХ
у світі, провести аналіз методів лабораторної діагностики збудника та провести
оцінку ризику заносу вірусу на територію України.
Методи дослідження: епідеміологічні, статистичні.
Уперіодз2013рпо2014р.нодулярнийдерматитВРХбувзареєстрованийв Ізраїлі,
Лівані, Йорданії, Палестині, Іраку, Єгипті, в Турціі булао виявлено 325 спалахів
захворювання. У 2014 році захворювання відмічалось у 12 районах
Азейбарджану.У 2015 році захворювання було виявлено у Кувейті, Саудівській
Аравії, Греції,Росії.У 2016 року захворювання охопилоВірменію, Грецію,Болгарію,
Македонію, Росію, Сербію, Намібію, Саудівську Аравію, Албанію, Казахстан,
Чорногорію. Спостерігається швидке розповсюдження вірусу, який у попередніх
епізоотіях накопив достатню біологічну масу і вірулентність
Лабораторні дослідження. Вірус ізолюють у культурі клітин. Вірус виявляють та
вивчають за допомогою молекулярно-генетичних методів досліджень. Діагноз
вважають встановленим, якщо у пробах від хворих чи підозрілих у захворюванні
виявлено вірус заразного вузликового дерматиту ВРХ чи його антиген і геном. З
цією метою використовують ПЛР-класичний та ПЛР в режимі реального часу,
LAMP. Для генотипування використовують секвенування гену RPO30
Capripoxvirus. Для серологічних методів дослідження використовують - ИФА;
реакцію нейтралізації; іммунофлюорисцентний аналіз антитіл та
іммунопероксидазний метод.
Факторами розповсюдження збудника нодулярного дерматиту ВРХ є: міграція
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# 79 Pathoanatomical changes in dogs in dirofilariasis / Патологоанатомічні
зміни у собак за дирофіляріозу

Pavlunko V., Lozhkina O., Omelianenko M., Marchuk O. / Павлунько В.Г., Ложкіна
О., Омеляненко М., Марчук О.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

Introduction. In recent years, dirofilariasis disease in dogs in Ukraine has changed its
status from a tropical disease to the most frequently detected parasitic disease. The
following factors contribute to the spread of the disease: increase in the number of
dogs in people’s homes and stray, homeless animals, a considerable migration of
people together with animals, as well as adaptation of dirofilaria to different
intermediate hosts.
Dirofilariasis (as translated from Latin diro and filum meaning “an evil thread”) is a
transmissive parasitic disease that is caused by nematode of genus Dirofilaria in the
body of domestic (dogs, cats) and wild (foxes, wolves, bears, reed cats) carnivores
and people.
Methods. Animal autopsy with a complete autopsy protocol.
Results. During the period of 2013-2016, 112 autopsies of dogs were performed in
pathomorphological department of the State Research Institute of Laboratory
Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise, 15 of which showed the presence
of Dirofilaria immitis helminth. Localization of 12-18 centimeter light-yellow helminths in
the heart and lungs, right ventricular dilatation, aneurysm and pulmonary embolism
caused by parasites were discovered in the process of autopsy of animals. Necrosis,
atrophy and granular dystrophy infarction, fibrinous-necrotic endocarditis were found in
the heart; serous-catarrhal bronchopneumonia was discovered in the lungs.
Pathomorphological changes in the gastrointestinal tract were characterized by chronic
catarrhal or catarrhal-hemorrhagic inflammation. Necrosis, acute or chronic venous
congestion, granular or toxic liver dystrophy were found in parenchymal organs.
Conclusions. Autopsies of dogs showed that the main pathomorphological changes
were localized in the heart and lungs and were represented by a right ventricular
dilatation, aneurysm and pulmonary embolism caused by parasites.

Вступ. В останні роки в Україні захворювання на дирофіляріоз собак зі статусу
тропічної хвороби перейшло в статус однієї із найчастіше реєстрованої
паразитарної хвороби. Поширенню захворювання сприяють наступні фактори:
збільшення кількості собак у помешканнях людей та бродячих, безпритульних
тварин, значна міграція людей разом із тваринами, а також адаптація
дирофілярій до різних проміжних господарів.
Дирофіляріоз (у перекладі з латинської diro і filum означають «зла нитка») – це
трансмісивне паразитарне захворювання, яке викликане нематодою роду
Dirofilaria в організмі свійських (собаки, коти) і диких (лисиці, вовки, ведмеді,
коти очеретяні) м’ясоїдних та людей.
Методи. Патологоанатомічний розтин тварин з написанням розгорнутого
протоколу розтину.
Результати. В період з 2013-2016рр на базі патоморфологічного відділу
Державного науково-досліднного інституту з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи було проведено 112 розтинів трупів собак, з
яких у 15 випадках виявляли наявність гельмінтів Dirofilaria immitis. При
проведені патологоанатомічного розтину трупів тварин виявляли локалізацію
гельмінтів світло-жовтого кольору розміром 12-18 см в серці та легенях,
дилатація правого шлуночка серця, аневризма та емболія паразитами легеневої
артерії. В серці виявляли некрози, атрофію та зернисту дистрофію міокарду,
фібринозно-некротичний ендокардит; в легенях – серозно-катаральну
бронхопневмонію. У шлунково-кишковому тракті патоморфологічні зміни
характеризувалися хронічним катаральним або катарально-геморагічним
запаленням. У паренхіматозних органах відзначали некрози, гостру або хронічну
венозну гіперемію, зернисту або токсичну дистрофію печінки.
Висновки. основні патоморфологічні зміни на розтині у собак локалізувалися в
серці та легенях і були представлені дилатацією правого шлуночка серця,
аневризмами, емболією паразитами легеневої артерії.

ABSTRACT INDEX: MAMMALS / ССАВЦІ

#139 Identificationof themostcommonbacterial infections in rabbits /Визначення
найбільш поширених бактеріальних інфекцій кролів

Palamarchuk A., Boiko P. / Паламарчук А.М., Бойко П.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine /
Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

Rationale. Rabbit breeding holds a prominent place in the agro-food segment of Ukraine
due to high meat products performance indicators and fast livestock reproducibility.
Pasteurellosis is one of the most common infectious diseases in rabbits which does not
always have typical clinical features and can cause significant damage to the rabbit farm,
and its occurrence is associatedwith the non-compliancewith sanitary conditions in rabbit
farm.
Unfortunately, there is no official statistics regarding rabbit pasteurellosis dissemination,
but single reports from rabbit farms allow understanding that the issue with this disease
is relevant for our region.
Method. Morbid anatomy, statistical and conventional microbiological methods were
utilized in this study. For bacteriological study the specimens of parenchymal organs –
liver, spleen, kidneys, lungs, heart, trachea, nasal septum, and lymph nodes were placed
into sterile Petri dishes. Pasteurella was cultured in meat-peptone agar in incubator at 37
°C for 24 hours. Pasteurella isolates formed colonies of identical convex round shapewith
even edges of translucent colour that looked like small drops of dew.
Results.We have conducted pathological study within a period fromOctober 2015 toMay
2016 of 134 corpses of rabbits, of which – 72 adult rabbits, 18 – doe rabbits and 44 young
rabbits aged up to 6months, on two rabbit farms. Pathological diagnosis of pasteurellosis
was established in 78 cases, 22 – signs of hemorrhagic disease; 15 – myxomatosis; 19
corpses of doe rabbits – signs of mastitis caused by pathogenic microorganisms. In 15
cases pasteurellosis was a comorbid condition.
Most commonly, the pathological changes which allowed establishing provisional
diagnosis of pasteurellosiswereobserved in the respiratory organs. The typical symptoms
included redness, bleeding striped mucosa of the trachea, serous-hemorrhagic and
serous-fibrinous pneumonia, and severe effusion.
Basedonexaminedmaterials of 134 rabbit corpses,P.multocidawas isolated in93cases,
Bordetella bronchiseptica – in 48. Simultaneous presence of both pathogens was
observed in 39 cases.
Conclusions. Pathological study demonstrates that pasteurellosis in rabbits is a fairly
common disease on the rabbit farms. Based on examinedmaterials of 134 rabbit corpses,
P. multocida was isolated in 69.4% of cases. Conventional microbiological diagnosis of
pasteurellosis requires long-term cultivation period and microscopic presentation of
organismshasnopronouncedsigns, therefore, there isaneed todevelopexpress-method
for this disease diagnosis in order to provide early treatment and elimination of causes of
the disease. Development of immunofluorescence diagnosticum to detect Pasteurella will
allow detecting quickly and reliably the pathogen in the test material.

Обгрунтування: Кролівництво займає важливе місце в агропродовольчому
сегменті України через високі показники м’ясної продукції та швидку
відтворюваність поголів’я.
Пастерельоз, одне з найпоширеніших інфекційних захворювань кролів, що не
завжди має характерні клінічні ознаки і здатне призводити до значних збитків
на кролефермі, а її виникнення пов’язане із недотриманням санітарно-гігієнічних
умов на кролефермі.
Нажаль, офіційної статистики стосовно розповсюдження пастерельозу кролів
немає, але окремі повідомлення з кролеферм дають змогу зрозуміти, що
проблема цього захворювання актуальна для нашого регіону.
Метод: Підчас проведення дослідження було використано патологоанатомічний,
статистичний та загальноприйнятий мікробіологічний метод. Для
бактеріологічного дослідження у стерильні чашки Петрі відбирали шматочки
паренхіматозних органів – печінки, селезінки, нирок, легень, серця, трахеї та
носової перегородки, а також лімфатичні вузли. Культивували пастерели на
м'ясо-пептоному агарі у термостаті за температури 37°С впродовж 24 годин.
Ізоляти пастерел утворювали однакові колонії округлої форми опуклі з рівними
краями та напівпрозорого кольору, що мають вигляд дрібних крапель роси.
Результати: У період з жовтня 2015 по травень 2016 року нами було проведено
патологоанатомічне дослідження 134 трупів кролів, з них – 72 дорослі кролі, 18
– кролематок та 44 кроленят віком до 6 місяців, із двох кролеферм.
Патологоанатомічний діагноз на пастерельоз було встановлено у 78 випадках, у
22 – ознаки геморагічної хвороби, у 15 – міксоматозу, у 19 трупів кролиць –
ознаки маститу, що був спричинений патогенною мікрофлорою. В 15 з цих
випадків пастерельоз був супутнім захворюванням.
Найчастіше патологічні зміни, за якими було встановлено попередній діагноз на
пастерельоз, виявляли в органах дихання. Характерними були ознаки гіперемії,
смугасті крововиливи слизової оболонки трахеї, серозно-геморагічна та
серозно-фібринозна пневмонія і серозний плеврит.
Із досліджених матеріалів 134 трупів кролів P. multocida виділена у 93 випадках,
Bordetella bronchiseptica – у 48. Одночасна наявність обох збудників відмічалася
в 39 випадках.
Висновки: За даними патологоанатомічних досліджень з’ясовано, що
пастерельоз кролів є досить розповсюдженим захворюванням на кролефермах.
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# 157 Scrapie control system in Ukraine / Система контролю скрепі в Україні

Lozhkina O., Marchuk O., Mezhenska N. / Ложкіна О.В., Марчук О., Меженська Н.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

Introduction. Scrapie (sheep pruritus) is registered in many European countries with
developed sheep farming. In Ukraine, the cases of disease in animals have not been
recorded.
According to Article 33 of the Law of Ukraine “On veterinary medicine” and to
strengthen control of epizootic situation in Ukraine, the scrapie (sheep pruritus) is on
the list of compulsory declaration diseases.
To prevent disease infection and spread in Ukraine, since 2007 a number of preventive
measures have been systematically taken, including laboratory control.
The aim is to analyze the scrapie laboratory diagnosis in small cattle (SC) as a
component of the disease control in Ukraine.
Methods. Histological, immunohistochemical, Prionics®-Check PrioSTRIP, Prionics®-
Check Western, enzymatic immunoadsorption method (FIA); analysis of regulatory
documents and reports of Ukrainian state laboratory pathomorphological departments
for 2007-2016.
Results. In Ukraine, the system of public accountability that includes information about
obligatory and monitoring research conducted by specialists of the pathomorphological
department of regional state veterinary medicine laboratories (RSVML), the State
Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary
Expertise (SSRILDVSE) and its affiliates, is developed.
Veterinary medicine specialists always conduct clinical studies in the farms to detect
scrapie.
The subject of compulsory laboratory study is pathological material (brain) of the small
cattle over 12 months: with clinical signs characteristic of scrapie in the event of death
or forced killing; the subject of monitoring study is the brain of small cattle over 12
months if they were killed according to the “Plan of anti-epizootic measures on
prevention of major infectious diseases in Ukraine”.
The study was conducted in Ukraine under the existing regulations, in accordance with
the requirements of the EU and the OIE.
In Ukraine during the period from 2007 to 2016, 3,246 laboratory studies of small cattle
brain were conducted. Of these, 3,069 – by histological method, 20 – by
immunohistochemical method, 157 – by screening methods (Prionics®-Check
PrioSTRIP-8, Prionics®-Check Westrn-2, FIA- 147).
Positive results were not found.
Conclusion. Introduced in Ukraine national surveillance system provides controls for
small cattle scrapie.

Вступ. Скрепі (почесуха овець) зареєстрована в багатьох країнах Європи із
розвиненим вівчарством. Випадків захворювання тварин в Україні не
зареєстровано.
Відповідно до статті 33 Закону України «Про ветеринарну медицину» та з
метою посилення контролю за епізоотичною ситуацією в Україні, скрепі
(почесуха овець) входить до переліку хвороб обов'язкової декларації.
З метою запобігання занесення та розповсюдження хвороби в Україні,
починаючи з 2007 року системно проводиться ряд превентивних заходів, в тому
числі лабораторний контроль.
Метою роботи є проведення аналізу лабораторної діагностики скрепі дрібної
рогатої худоби (ДРХ), як складової системи контролю хвороби в Україні.
Методи. Гістологічний, імуногістохімічний, Prionics®-Check PrioSTRIP, Prionics®-
Check Westrn, метод ферментативної імуноадсорбції (ФІА); аналіз нормативно-
правової документації та звітів патоморфологічних відділів державних
лабораторій ветеринарної медицини України за 2007‒2016 рр.
Результати. В Україні розроблено систему державної звітності що включає
інформацію про обов’язкові та моніторингові дослідження, які проводяться
фахівцями патоморфологічних відділів Регіональних державних лабораторій
ветеринарної медицини (РДЛВМ), Державним науково-дослідним інститутом з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ)
та його філіалами.
Фахівці ветмедицини проводять постійно клінічні дослідження у господарствах з
метою виявлення скрепі.
Обов’язковому лабораторному дослідженню підлягає патологічний матеріал
(головний мозок) від ДРХ старше 12 місячного віку: з клінічними ознаками,
характерними для скрепі у разі їх загибелі чи вимушеного забою;
моніторинговим дослідженням підлягає головний мозок від ДРХ старше 12
місячного віку у разі їх забою, відповідно «Плану протиепізоотичних заходів по
профілактиці основних заразних хвороб тварин в Україні».
Дослідження проводились згідно чинних в Україні нормативних документів,
відповідно вимог ЄС та МЕБ.
За період з 2007 по 2016 роки всього в Україні було проведено 3246
лабораторних досліджень головного мозку ДРХ. З них: гістологічним
методом-3069, імуногістохімічним методом-20, скринінговими методами-157
(Prionics®-Check PrioSTRIP-8, Prionics®-Check Westrn-2, ФІА- 147).
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# 181 Analysis of pathogens causing infectious diseases in small domestic
animals / Аналіз збудників інфекційних захворювань дрібних домашніх
тварин

Polischuk I. / Поліщук І.В.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms /
Державний науково-контрольний інститут біотехнології та штамів
мікроорганізмів

Introduction. Analysis and classification of laboratory diagnostic data are intended to
improve effectiveness and availability of veterinary medicine. Since small domestic
animals require professional veterinary care that is not universally available.
The purpose of this paper is to summarize data on pathogens causing infectious
diseases in small domestic animals.
Materials and methods. Materials used for laboratory testing for bacterial pathogens
were washing samples from skin, lesions, ears, nasal cavities, genitourinary systems
of dogs, cats, guinea pigs and rabbits. Samples of fur and skin scales were tested for
mycological infectious agents. These samples were collected from animals presenting
with typical clinical signs of diseases. Differential diagnoses was made based on
results of laboratory testing methods for detecting and identifying pathogens in line
with said methods, such as: plating in diagnostic media, Gram staining and microscopy
of smears, and PCR. Mycological agents were diagnosed using standard methods
such as sampling and microscopy of samples, detecting by plating in Sabouraud
medium and in wort agar and identifying the causative agent according to
myxomycetes identification handbook.
Results. During 2016 176 samples of biological material collected from small domestic
animals were examined, of which 119 samples from dogs, 51from cats, 4 rabbits, and
3 from guinea pigs. Consequently, a wide-scale group of bacterial infections was
discovered that varied according to animal species and location of infection. Thus, the
most common in small domestic animals were skin lesions accounting for 62%,
followed by infectious ear inflammation in 15% with genitourinary system and nasal
cavity infections ranking third with 9% and 8% respectively, and most infrequent
veterinary visits in 6% of cases were associated with eye infections. Pathogenesis of
diseases in small domestic animal is characterized by the following distribution of
bacteria: Staphylococcus sp. - 44.5%, Escherichia coli – 11%, Streptococcus sp. –
10%, Bacillus sp. – 8.5%, Enterobacter sp. – 7%, Enterococcus – 6%,
Corynebacterium sp. – 4.5%, Micrococcus sp. – 4%, Klebsiella sp. -2.5% and
Pseudomonas sp. – 2%. 20% of cases presented with an associated infections of
synergistic nature.
Testing of laboratory samples for mycological agents demonstrated the following
distribution of infectious agents: Candida sp. – 8%, Malassezia sp. – 7%, mold – 6%,
Rhodotorula sp. – 5%, Microsporum sp. – 4%. 65% mycosis affect the skin, 14%
account for nasal cavity and auricle infection each, and 7% affect the genitourinary
system.
Conclusions. Thus, small domestic animals mostly suffer from skin lesions caused by
Staphylococcus sp. and Candida sp.

Вступ. Аналіз та систематизація даних лабораторної діагностики покликані
підвищити ефективність та доступність ветеринарної медицини. Оскільки дрібні
домашні тварини потребують кваліфікованої ветеринарної допомоги, яка є не
скрізь доступною.
Мета роботи є узагальнення даних щодо збудників інфекційних хвороб дрібних
домашніх тварин.
Матеріали та методи. Матеріалом для лабораторних досліджень на наявність
збудників бактерійної природи служили зразки змивів зі шкіри, ран, вух,
носових порожнин, з органів сечостатевої системи собак, котів, мурчаків та
кролів. Для дослідження на наявність мікологічних інфекційних агентів
використовували проби шерсті та лусочки зі шкіри. Дані зразки були відібрані у
тварин з характерними клінічними ознаками захворювань. Диференційну
діагностику проводили з використанням результатів лабораторних методів
досліджень з індикації та ідентифікації збудників відповідно до затверджених
методик, а саме:висівання на діагностичні середовища, фарбування мазків за
Грамом, їх мікроскопіювання, ПЛР. Діагностика мікологічних збудників
здійснювалася відповідно до загальноприйнятих методів: відбір та мікроскопія
відібраного матеріалу, виділення, шляхом висіву у живильні середовища Сабуро
та сусло-агар та ідентифікація збудника за допомогою визначальників
мікроміцетів.
Результати. За період 2016 року було досліджено 176 проб біологічного
матеріалу, відібраного від дрібних домашніх тварин. Серед них 119 проб від
собак, 51 – від котів, 4 – від кролів, 3 – від мурчаків. В результаті виявлено
обширну групу бактеріальних інфекцій, які по різному розподілилися в
залежності від виду тварини та місця ураження. Так, найчастіше серед дрібних
домашніх тварин зустрічається ураження шкіри –62%, на другому місці -
інфекційне запалення вуха15%, на третьому – інфекції сечостатевої системи –
9% та носової порожнини 8%, найменша кількість звернень припадає на інфекції
ока – 6%. В патогенезі захворювань дрібних домашніх тварин визначено
наступне співвідношення бактерії – Staphylococcus sp. - 44,5%, Escherichia coli –
11%, Streptococcus sp. – 10%, Bacillus sp. – 8,5%, Enterobacter sp. – 7%,
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# 10 Development of the positive control PCR template for African swine fever
virus

Gerilovych A., Stegniy B.†, Solodiankin O., Muzyka D., Buzun A. / Герілович А.П.,
Стегній Б.†, Солодянкін О., Музика Д., Бузун А.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"
† Presenting Author / †Автор, що презентує

Introduction. African swine fever (ASF) is the emergent disease in pigs, caused by
DNA-contained Asfarvirus, and associated with great economical losses and high
levels of morbidity and mortality in porcine herds. Geographical distribution of this
disease in countries bordering with Ukraine determines significance of diagnostics
tools improvement.
Goal. Creation of recombinant DNA template of African swine fever virus (ASFV) for
PCR to avoid biological risks in surveillance work
Methods: DNA was generated with sorbent extraction method from the seed of ASF
isolate allocated by CISA-INIA (Madrid, ES), and kindly supplied from Dr C. Gallardo. It
was amplified in 280 bp region and purified fragments were cloned into TA cloning
vector by Fermentas (LT). Recombinant DNA source were ampicillinum-resistant
clones of HB101 E.coli from NSC IECVM collection.
Results. 6 amplified samples DNA were successfully purified after PCR. Two kinds of
transformation were performed after ligation under TA principal: chemical and
electroporation. The first type of transformation was more successful, and 4 clones
Ch_pUC_ASF_1, 3-4, 6 were obtained.
PCR protocol was improved by touch-down approach (57 to 52 C). This supplied
amplification of ASF target DNA. ASF DNA insertion was stable during 4-8 months
storage and during 6 (at least) passages in E.coli.
Conclusion. ASF PCR-detection procedure was improved by stable recombinant
control template development and touch-dawn PCR protocol development. This
positive template should be used in test-system for ASFV detection Sui-DNA-test-
ASFV
Key Words. African swine fever, PCR, virus, positive template
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# 11 Development of polymerase chain reaction (multiplex PCR) for detection of
human babesia pathogen / Розробка полімеразної ланцюгової реакції
(мультиплексний формат) для виявлення патогенних для людини бабезій

Kylypko L.1, Makhota L.1, Pokhіl S.2, Tymchenko O.2 / Килипко Л.В.1, Махота Л.1,
Похил С.2, Тимченко О.2
1 State Institution Kharkiv Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of
Ukraine / Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр
України»
2 State Institution Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology / Державна
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Introduction. Human babesiosis is an understudied transmissible hemoparasitic
disease caused by protozoa of the genus Babesia. Modern diagnostic methods of
babesiosis infection are based on the use of molecular genetic technologies, of which
the polymerase chain reaction (PCR) prevails.
The purpose of this paper was to create a new version of multiplex PCR for
simultaneous detection/ identification of the most common pathogenic species of
human babesiosis in Ukraine such as B. microti, B. divergens and B. venatorum.
Materials and methods. Nucleic acid sequences of the target 18S rRNA gene of B.
microti, B. divergens and B. venatorum species were isolated from the nucleic acid
databases GenBank, EMBL, and DDBJ. Primer design and evaluation of their features
were performed using the application software package Vector NTI Advance 11.0,
MEGA4.
Primers were synthesized by "Leading Biotechnology Laboratory Neo-Gene" PE,
Ukraine. The developed PCR system was tested with Diatom DNA Prep 100,
GenePak PCR Core, and GenePak DNA Ladder M50 sets manufactured by
IsoGeneLab.ltd, Russia. The generated amplicons (for B. microti - 288 pairs of
nucleotide (pn), B. divergens/B. venatorum - 141/142 pn) were visualized by 1.5%
agarose gel electrophoresis with ethidium bromide staining.
Results. Based on the results of the computer-aided design, a unique system of three
oligonucleotides was created with the following sequence: BabUnF 5'- GCT CTT TCT
TGA TTC TWT GGG TGG -3' (Universal); BabMicR 5'- TGT AAG ATT ACC CGG ACC
CGA -3' (species-specific for B. microti); BabDivR -5'- AGA AGC AAA CCG TAA CGG
ACG -3' (species-specific for B. divergens + B. venatorum).
The concentration of each primer in the reaction mixture 0.2 µM and amplification
modes was determined empirically: the 1st cycle of 94°С 120 sec, 56°С 40 sec, 73°С
60 sec; from the 2nd to the 44th cycles 94°С 60 sec, 56°С 40 sec, 73°С 60 sec; the
45th cycle 94°С 60 sec, 56°С 40 sec, 73°С 180 sec.
The developed test system has passed laboratory investigations by testing model
blood samples collected from people and animals, which were artificially contaminated
with Babesia spp. and other microorganisms. It was demonstrated that the use of
developed primers in the multiplex PCR detection of these Babesia strains provides
the specificity level of 100%, the sensitivity of 104-105 parasitized cells/ml and the
reproducibility of results ≥ 95%.
Conclusions.
Using the developed multiplex PCR system for identification of clinically-significant
species of Babesia will improve the quality of diagnostics, treatment and prevention of
babesiosis in Ukraine.
For the developed diagnostic method the application for the patent of Ukraine for the
utility model No. u 2016 10662 was submitted. IPC А61К 35/68, С12Q 1/68;
application 24.10.2016.

Вступ. Бабезіоз людини – маловивчена трансмісивна гемопаразитарна хвороба,
спричинена найпростішими роду Babesia. Сучасні методи діагностики бабезійної
інфекції ґрунтуються на використанні молекулярно-генетичних технологій,
серед яких домінує полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).
Мета роботи - створення нового варіанту мультиплексної ПЛР для одночасної
детекції/ідентифікації домінуючих в Україні видів збудників бабезіозу у людей –
B. microti, B. divergens та B. venatorum.
Матеріали та методи. Нуклеотидні послідовності цільового гену 18S rRNA видів
B. microti, B. divergens та B. venatorum отримано із баз даних нуклеїнових кислот
GenBank, EMBL, і DDBJ. Дизайн праймерів та оцінку їх характеристик
проводили з використанням пакету прикладних програм “Vector NTI Advance
11.0”, ”MEGA4”.
Синтез праймерів проведено в ПП “Лабораторія провідних біотехнологій Нео-
Ген”, Україна. Тестування розробленої ПЛР-системи проводили з
використанням наборів “Diatom DNA Prep 100”, “GenePak PCR Core”, “GenePak
DNA Ladder M50” виробництва ТОВ “IsoGeneLab.ltd”, РФ. Візуалізацію утворених
ампліконів (для B. microti - 288 пар нуклеотидів (п.н.), B. divergens/B. venatorum -
141/142 п.н.) проводили методом електрофорезу в 1,5% агарозному гелі з
бромистим етидієм.
Результати. За результатами програмного конструювання створено
ексклюзивну систему із трьох олігонуклеотидів, що мають таку послідовність:
BabUnF 5´- GCT CTT TCT TGA TTC TWT GGG TGG -3´ (універсальний); BabMicR
5´- TGT AAG ATT ACC CGG ACC CGA -3´(видоспецифічний для B. microti);
BabDivR -5´- AGA AGC AAA CCG TAA CGG ACG -3´ (видоспецифічний для B.
divergens + B. venatorum).
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# 15 Elaboration of diagnostic tool for detection of antibodies to Newcastle
disease virus
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Objective. Newcastle disease (ND) is one of the most important infectious viral
diseases of poultry. The world-wide economic loss from it is 2-3 billion USD per year. It
is necessary to control the intensity of post-vaccination immunity in poultry and the
timing of revaccinations. OIE recommends enzyme linked immunosorbent assays
(ELISA) and haemagglutination inhibition (HI) test for these purposes. Advantages that
are favorably distinguishes HI test are: quick, reliable, cheap, accurate and valuable.
Methods. During the development of a new diagnostic tool, we used the reference
strain "La-Sota". We have produced haemagglutinating antigen using SPF fowl eggs.
For NDV inactivation, we used aminoethyleneimine. Positive serum was prepared by
immunizing 60-day-old chickens with active virus once and by inactivated virus twice.
Negative serum was obtained from healthy birds. Samples of 1% suspension of
chicken erythrocytes in phosphate buffered saline (pH 7.0-7.1) were used.
Results. For estimation of sensitivity and specificity of HI test kit on development stage
were used antigen and sera from commercial diagnostic kits. We also used certified
negative control serum and samples of International Standard Sera, which were
obtained from Reference Laboratories against the variety pathogens.
Comparison between the national diagnostic test kit for HI and commercial ELISA kit
(IDEXX) in the evaluation of humoral immune response to ND in vaccinated chickens
was investigated by examining of serum samples (n=152). Statistical analysis of data
showed that the correlation coefficient for the results of both tests was 0.92. The
relative sensitivity of HI test kit was 93.5% and the relative specificity - 91.5%.
In order to ensure a high degree of specificity for the antigen, special attention was
given to the selection of a stabilizer for freeze-drying (patent pending).
We have developed the regulatory documents, completed the procedure of validation
and registration in Ukraine of the commercial HI test kit for the detection of antibodies
to NDV.
Conclusions. Has been elaborated highly sensitive and a highly specific diagnostic tool
for the detection of antibodies to NDV based on HI assay that helps to maintain the
disease-free status of the Ukrainian poultry industry with regard to ND.
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# 17 Development PCR Analysis for Detection of Aflatoxigenic Strains of
Aspergillus in Feeds

Gerilovych I., Yaroshenko M., Zlenko O., Rudova N. / Герілович І.О., Ярошенко М.,
Зленко О., Рудова Н.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Background. Aspergillus flavus and A. parasiticus are main producers of the well
known carcinogenic aflatoxins. The presence of these fungi and aflatoxins is of huge
concern in terms of food and feed safety. Eating aflatoxins contaminated food may
result in liver cancer in human. Livestock are also at risk and poultry are particularly
susceptible: over 200,000 chickens died in 1994, in Andhra Pradesh, India, after eating
contaminated feeds. If cattle are fed on contaminated feed, the toxin may pass into the
milk. So diagnosing Aspergillus Mish. and aflatoxins contamination will contribute to an
improvement in health of animals and their products, and thus to an increase of food
safety.
Methods. Target genes had been identified from analysis of the literature data about
the aflatoxins biosynthesis pathway. The target genes sequences, that are stored in
GenBank, was analyzed by the following computer programs: BioEdit with module
ClustalW, AmplifX. The primers pairs for PCR were designed. DNA extraction from the
3- and 7-day cultures of fungi from feed samples was carried out by CTAB-method.
The thermodynamic conditions of amplification were determined.
Results. Four target genes were chosen for analysis: nor 1, ver 1, omtA and alfR. The
primers pair was designed to each ones. The thermodynamic conditions of
amplification for all primers pairs were next: initial denaturation – 94°C 2 min,
denaturation – 94°C 30 sec, aneal – 65°C 30 sec, elongation – 72°C 40 sec, final
elongation – 72°C 10 min. There were 40 cycles. Under these conditions, in tracks with
DNA-matrix from museum strain of A. flavus were clearly visible PCR products with the
calculated length. There were no amplification products in the tracks with Fusarium
moniliforme and Penicillium lanosum DNA-matrix. Then 10 feed samples were analysis
by PCR. At the beginning these samples were sown on Suslo agar in duplicate. The
first of them were cultured 3 days, then the grown biomass was used for DNA
extraction and PCR analysis. In the second ones fungi were determined by traditional
mycological methods after 10 days of cultivate. The results coincided.
Conclusions. PCR analysis to identify aflatoxsigene strains of Aspergillus spp. can be
used as an alternative screening method for quick analysis of feeds.
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# 19 Improvement methods of quality control for standardization of diagnostic
test-kits for Enzootic bovine leucosis
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Objective. Enzootic bovine leucosis (EBL) – is a chronic contagious disease of tumor
origin, caused by the RNA-genomic oncogenic virus that belongs to the family
Retroviridae.
EBL is registered in Central and Eastern Europe, Asia, Scandinavia, Middle East,
Africa, Australia and some states of USA. Ukraine is also at a risk to this disease.
Methodological approaches to the study of the epizootic situation of EBL provide in
vivo diagnosis, based on the detection of antibodies in AGIT (agar gel immunodiffusion
test) and by enzyme immunoassay (ELISA). In order to do diagnostic work accurately
and objectively it is obligatory to have qualitative specific and sensitive diagnostic
agents. World practice of diagnostic products and quality control foresee the obligatory
use of International or National Standards (NS).
Goal. Develop the technology of making of the NS, which are calibrated against
International Standard Reagents (ISR).
Materials and Methods
We used panel of 16 lyophilized samples of blood serums from the International
Reference Laboratory of EBL, which included: positive, weakly positive, negative, false
positive and false negative samples of blood serum and reference standard of positive
serum. Reactions were conducted according to the classic methods.
The positive serum for manufacturing the NS Serum comes from the naturally infected
cattle. The negative serum comes from the healthy cattle. The dilution of the positive
serum, that gives the weak positive result in AGID test, was an indicator of its
sensitivity.
The validations of NS were conducted in OIE Reference Laboratory for EBL using the
Reference Standard Antigens (company «Pourquier» and company «Synbiotic»). The
results were interpretation and analyses after 48 h in AGIT and respected diameters
were measured.
Results. We have developed the technology of manufacturing and have prepared the
Set of NS for EBL, that consists of freeze-dried positive (weak-positive in dilution 1:10
in AGID) and negative serums.
We have examining our NS for EBL and obtained positive assessment for their
sensitivity and specificity. The results of independent research Ukrainian Standard of
Leucosis Sera was classified as being fully in line with International requirements.
Now in order to verification the quality of commercial EBL test kits we are always using
the National Standard Reagents. This allows to accurately and objectively assessing
the quality of diagnostic test kits.
Conclusions. The results of our study indicate that the quality of products
manufactured by national producers is improving each year.
Due to the complex work of prevention and rehabilitation of cattle from EBL, including
the use of high-quality standardized and validated diagnostic kits, epizootic situation in
respect of EBL in Ukraine significantly improved.
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# 83 Improvement of Campylobacter bacteria indication method /
Удосконалення засобу індикації бактерій роду Кампілобактер

Pustovit N. / Пустовіт Н.А.
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms /
Державний науково-контрольний інститут біотехнології та штамів
мікроорганзімів

Improving methods of food products research and analysis for presence of acute
gastrointestinal infection causative agents (AGI), including bacteria Campylobacter
spp. is one of the most important tasks of food hygiene.
Key words: polymerase chain reaction, campylobacterioisis, test-system, material,
environmental objects.
In economically developed countries С. jejuni is one of the first causes of diseases
with diarrhea symptoms both in adults and children. Improvement of methods of food
products analysis for presence of acute gastrointestinal infection causative agents
(AGI) is one of the most important tasks of food hygiene.
Aim of the research. Testing specificity of the developed PCR test-system
“Campylobacter spp.-PCR-TEST” to identify DNA of Campylobacter bacteria in
biological material and environmental objects.
Materials and methods. Diagnostic set was developed as the material for the research.
Search and analysis of nucleotide sequence was performed using the databases of
GeneBank, EMBL, DDBJ and Entrez .
Results of the research and its discussion. Primers 16S-F1 and 16S-R2 meet all the
requirements, have high specificity regarding template DNA binding, do not have
critical homology with other bacteria and viruses. To test taxonomic specificity of the
test-system we used stains of Salmonella, Esherichia coli, Staphylococcus aureus
bacteria, which are not detected by the test-system in question. Sensitivity of this test-
system for Campylobacter jejuni is 10-11 g DNA. The research was conducted
regarding specificity of the developed test-system. To achieve this aim samples were
taken (bedding, water, silage, compound animal feedstuff, large and small intestine) to
detect Campylobacter spp. which is the causative agent of campylobacteriosis.
Conclusions. The test-system under research is safe to use, has high specificity and
sensitivity in comparison with test-systems currently used. The developed test-system
“Campylobacter spp.-PCR-TEST” is suggested for use in veterinary practice at the
regional and national levels.

Удосконалення методів дослідження та аналізу харчових продуктів на наявність
в них збудників гострих кишкових інфекцій (ГКІ), в тому числі бактерій роду
Campylobacter spp.─ одна з найбільш актуальних задач гігієни харчування.
Ключові слова: полімеразна ланцюгова реакція, кампілобактеріоз, тест-
система, , матеріал, об´єкти навколишнього середовища.
У промислово розвинених країнах С. jejuni є однією з першопричин виникнення
захворювань з ознаками діареї як у дітей, так і у дорослих. Удосконалення
методів аналізу харчових продуктів на наявність в них збудників гострих
кишкових інфекцій (ГКІ) – одна з найбільш актуальних задач гігієни харчування.
Мета. Випробування специфічності розробленої ПЛР тест-системи
“Campylobacter spp.-ПЛР-ТЕСТ” для ідентифікації ДНК бактерій роду
Campylobacter у біологічному матеріалі та об’єктах навколишнього середовища.
Матеріали і методи. Матеріалом досліджень був розроблений діагностичний
набір. Пошук та аналіз нуклеотидних послідовностей проводили за базами
даних GeneBank, EMBL, DDBJ і Entrez .
Результати досліджень та їх обговорення. Розроблені праймери 16S-F1 та 16S-
R2 створені у відповідності до всіх вимог, мають високу специфічність для
зв`язування із ділянками матричної ДНК, не мають критичної гомології з іншими
бактеріями та вірусами. З метою перевірки таксономічної специфічності тест-
системи були використані штами бактерій Salmonella, Esherichia coli,
Staphylococcus aureus, які представленою тест-системою не виявляються.
Чутливість даної тест-системи для детекції Campylobacter jejuni становить 10-11
g DNA. Проведено дослідження специфічності розробленої тест-системи. Для
цього були відібрані проби (підстилка, вода, силос, комбікорм, товстий і тонкий
кишківник) для виявлення збудника кампілобактеріозу Campylobacter spp.
Висновки. Тест–система є безпечною у використанні, володіє високою
специфічністю та чутливістю, у порівнянні з тест-системами, які
використовуються у теперішній час. Розроблена тест-система “Campylobacter
spp.-ПЛР-ТЕСТ” пропонується для впровадження до застосування у
ветеринарній практиці на регіональному та загальнодержавному рівнях.
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# 122 Determination of the developed PCR test system specificity in real time /
Визначення специфічності розробленої тест-системи ПЛР у режимі
реального часу

Molozhanova A., Kovalenko G., Muzykina L., Halka I., Spyrydonov V. / Моложанова
А.В., Коваленко Г., Музикіна Л., Галка І., Спиридонов В.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine /
Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

Porcine epidemic diarrhea is an acute infectious disease characterized by watery
diarrhea, sometimes profuse, in all age groups, weight loss in adult animals and high
mortality as a result of exhaustion and dehydration mainly in piglets in the age to two
weeks. The disease is relatively new and poorly studied that leads to greater spread
due to the lack of treatment, clear plans on the disease prevention and elimination.
The goal of the work was to determine the PCR test system specificity in real-time to
detect the porcine epidemic diarrhea RNA virus.
Materials. Specific oligonucleotide primers developed by IVM NAAS team of authors
from literature analysis and GenBank (NCBI) database. This probe to detect
amplification of cDNA of PED viruses in real time is marked with FAM fluorescent dye
at the 5 'end of the oligonucleotide and with BHQ1 fluorescence quencher at the 3'end
and to detect the internal control (PRP gene) – it is marked with JOE fluorescent dye.
For RNA isolation, “RIBO-prep” and “RIBO-sorb” commercial kits were used and for
the reverse transcription – “Reverta-L” (AmpliSens, Russia) commercial kit was used
according to the manufacturer's instructions.
For the PCR occurrence, 20 uL of reaction mixture was used, to which 5 ml of test
material cDNA is added. In addition, for the PCR occurrence in real-time, the control
samples were used: positive control sample; negative control sample; and internal
control sample, which monitors the amount of RNA extraction and prevents obtaining
false negative results.
Results. For the study of the specificity, the PED virus positive and negative biological
materials were used. Three pathogens such as Aujeszky's disease virus (ADV),
porcine circovirus type 2 (PCV2), porcine reproductive and respiratory syndrome virus
(PRRSV) were used which were combined in a 1:1 ratio with the PED virus positive
and negative biological material.
The results showed that the specific oligonucleotide primers did not hydrydizated with
DNA from other viruses (ADV, PCV2, PRRSV) which were contained in biological
material samples. At the same time, the biological material positive samples that
contained PED virus, confirmed the presence of specific viral PED cDNA.
Conclusions. The study results found absence of nonspecific reactions with
heterologous virus strains, indicating the method specificity.
In the future, for further studies, it is necessary to fully validate the developed test
system to detect PED virus in biological and pathological material by real time PCR
according to the international requirements for its future use and implementation in the
laboratory diagnostics.

Епідемічна діарея свиней- це гостра інфекційна хвороба, яка характеризується
водянистою діареєю, іноді профузною ,в усіх вікових групах, втратою маси у
дорослих тварин і високою летальністю внаслідок виснаження й дегідратації
переважно поросят до двох тижневого віку. Ця хвороба являється відносно
новою і мало вивченою, що призводить до більшого її поширення за рахунок
відсутності лікування, чітких планів профілактики та ліквідаціїї щодо даного
захворювання.
Метою – роботи було визначення специфічності тест-системи ПЛР у режимі
реального часу для детекції РНК вірусу епідемічної діареї свиней.
Матеріали.
Специфічні олігонуклеотидні праймери розроблені авторським колективом ІВМ
НААН на основі аналізу літератури та бази даних GenBank (NCBI). При цьому
зонд для детекції ампліфікації кДНК вірусів ЕДС в реальному часі мічений
флуоресцентним барвником FAM на 5’кінці олігонуклеотиду та гасником
флуоресценції BHQ1 на 3’кінці, а для детекції внутрішнього контролю (ген PRP)
– мічений флуоресцентним барвником JOE.
Для виділення РНК було використано комерційні комплекти «РИБО-преп» та
«РИБО-сорб», а для проведення зворотної транскрипції – комерційний комплект
«РЕВЕРТА-L» (AmpliSens, Росія) згідно інструкцій виробника.
Для постановки ПЛР використовували 20 мкл реакційної суміші, до якої
додавали 5 мкл кДНК досліджувного матеріалу. Крім того, при постановці ПЛР у
режимі реального часу були використані контрольні зразки: позитивний
контрольний зразок; негативний контрольний зразок; й також внутрішній
контрольний зразок, який контролює якість виділеної РНК і попереджає
отримання хибно негативних результатів.
Результати. Для контролю специфічності було використано позитивний та
негативний біологічні матеріали вірусу ЕДС, а також три сторонніх збудника
вірусних захворювань свиней (хвороби Ауєскі, цирковірусної інфекції 2 типу,
репродуктивно-респіраторного синдрому свиней), які поєднували у
співвідношенні 1:1 з позитивним біологічним матеріалом та негативним
біологічним матеріалом .
Результати засвідчили, що у зразках біологічного матеріалу, які містили в собі
тільки сторонні віруси, не було виявлено РНК вірусу ЕДС. У той же час у
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# 130 Determination of the specificity of antigens produced from museum
strains of campylobacteriae / Визначення специфічності антигенів,
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Introduction. Campylobacteriosis is a zoonotic infectious disease of many species of
animals and people, which is characterized by polymorphic manifestations (genital
diseases, temporary infertility, abortion, still birth, digestive tract diseases).
The disease is widespread in the world, namely, in the countries with developed
animal farming. The final diagnosis is based on the isolation, identification and typing
of the pathogen culture. Clinical examination and serological studies of blood serum
are conducted to establish a preliminary diagnosis.
There are practically no regulatory and methodological documents in Ukraine
regarding the diagnosis and control of these diseases, there is a lack of domestic test
systems for serological diagnosis and monitoring studies. Therefore, the problem of
utmost importance for veterinary medicine specialists is to study these infections,
namely, the epizootic situation in the Ukrainian farms and antigenic properties of
pathogens in order to create national diagnostic immunological medications.
Aim. Elaboration of a set for serological diagnosis of campylobacteriosis.
Material and methods. The study used four experimental models of antigens that were
made from LBV strains (Campylobacter fetus subspecies venerialis) and LBF strains
(Campylobacter fetus subspecies fetus; C.f.), deposited in State Scientific Control
Institute of Biotechnology and Strains (DNKIBSHM), and experimental models of
control campylobacteriosis sera.
The Set for serological diagnosis of campylobacteriosis in animals was made from the
most active and specific antigens.
Results. Four samples of campylobacteriosis antigens that were produced by the
original method were researched.
Using an experimental series of the Set for serological diagnosis of campylobacteriosis
in animals, the screening study of 300 blood sera, selectively chosen from animals,
were conducted; antibodies specific for pathogens C. fetus ssp. fetus LBV were found
in 77.1% of cases, while specific for C. fetus ssp. fetus LBF - in 32.9%, and in 11% of
cases antibodies to both these pathogens were discovered. A large percentage of the
seropositivity of cows as for genital campylobacteriosis testifies to pathogen circulation
and tense epizootic situation concerning this infection.
Conclusions. We have studied the antigenic properties and selected museum strains
of Campylobacter (Campylobacter fetus subsp. fetus LBF and Campylobacter fetus
subsp. venerealis LBV) for use as industrial ones. The technologies of manufacturing
campylobacteriosis antigens and sera for serological diagnosis of campylobacteriosis
in animals were elaborated. The experimental series of the Set for serological
diagnosis of campylobacteriosis in animals were made and tested under laboratory
conditions.

Вступ. Кампілобактеріоз – зоонозна інфекційна хвороба багатьох видів тварин і
людей, яка характеризується поліморфністю проявів (враженням статевих
органів, тимчасовим безпліддям, абортами, мертвонародженістю, враженням
шлунково-кишкового тракту).
Захворювання широко розповсюджене в світі, зокрема в країнах із розвиненим
тваринництвом. Остаточний діагноз ставлять на підставі виділення,
ідентифікації та типування культури збудника. Для встановлення попереднього
діагнозу проводять клінічний огляд та серологічні дослідження сироваток крові.
В Україні практично відсутні нормативні та методичні документи щодо
діагностики та контролю цих захворювань, бракує вітчизняних тест-систем для
серологічної діагностики та моніторингових досліджень. Тому нагальною
проблемою фахівців ветеринарної медицини є вивчення даних інфекцій, а саме
епізоотичної ситуації в господарствах України, а також антигенних
властивостей збудників, з метою створення вітчизняних діагностичних
імунобіологічних препаратів.
Мета роботи. Розробити набір для серологічної діагностики кампілобактеріозів.
Матеріали та методи. У дослідженнях були використані 4 експериментальні
зразки антигенів, які були виготовлені з задепонованих в ДНКІБШМ штамів LBV
(Campylobacter fetus subspecies venerialis) та LBF(Campylobacter fetus subspecies
fetus; C.f.), а також експериментальні зразки контрольних кампілобактеріозних
сироваток.
З найбільш активних та специфічних антигенів було сформовано Набір для
серологічної діагностики кампілобактеріозів тварин.
Результати. Дослідженню було піддано чотири зразки кампілобактеріозних
антигенів, які виготовляли за розробленою оригінальною методикою.
З використанням експериментальної серії Набору для серологічної діагностики
кампілобактеріозів тварин були проведені скринінгові дослідження 300
сироваток крові вибірково відібраних від тварин, при чому специфічні до
збудників C. fetus ssp. fetus LBV антитіла виявили у 77,1 % випадків, а
специфічні до C. fetus ssp. f etus LBF – у 32,9 %, а у 11% випадків було
виявлено антитіла до обох цих збудників. Великий відсоток серопозитивності
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# 184 Development and validation of African swine fever virus test system based
on the nested real-time PCR / Розробка та валідація тест-системи для
детекції вірусу африканської чуми свиней на основі двостадійної ПЛР-РЧ
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Introduction. African swine fever (ASF) is a highly contagious viral disease affecting
domestic swine and wild boars of epizootic nature inflicting huge economic losses on
pig farming. Considering the lack of treatments and specific preventive care, a quick
and timely diagnosis of ASF is the deciding factor in the range of veterinary and
sanitation measures to counteract the disease. In Ukraine, where ASF outbreaks are
registered in most regions of the country, the need for and relevance of improving
national diagnostic methods is obvious.
Purpose. To develop and validate a test system based on nested real-time PCR assay
for detecting ASF virus DNA.
Methods. "RYBO-sorb" system (AmpliSens, Russia) was used for DNA extraction.
Amplification was performed with Rotor-Gene 6000Q (manufactured by QIAGEN
Hilden, Germany). Nucleotide sequences of primers and TaqMan probes were
selected using Primer Express Software (Applied Biosystems). Validation was
performed in compliance with OIE Validation Guidelines 2014 — 3.6.3 "Development
and optimisation of nucleic acid detection assays". For the diagnostic kit development
and validation the following was applied: ASF positive and ASF negative controls; an
internal control sample; a plasmid DNA containing nucleic acid fragment of ASF virus
(1,0×107 copies/cm3); pathological material containing ASF virus; biological material
containing other agents of porcine viral diseases (сlassical swine fever, porcine
circovirus disease type 2, PRRS, Aujeszky's disease).
Results. In the course of test system development specific primer pairs were selected
(internal and external) and fluorescent probes. Conditions for both amplification stages
in one tube were optimized, which enabled to decrease the risk of sample
contamination.
The diagnostic method was validated according to specificity, sensitivity and
repeatability. It was determined that the limit of detection (LOD) of the validated test
system is 10 copies of the virus DNA. High results repeatability was achieved. There
were confirmed absence of false results and cross-reactions with external viruses.
Conclusions. All investigated validation parameters of the test system based on nested
real-time PCR assay for ASF virus DNA detection are in compliance with international
standards, which ensures accurate and definite results. After conducting
interlaboratory comparative investigations the suggested method can be
recommended for use in veterinary laboratories for ASF diagnosis.

Вступ. Африканська чума свиней (АЧС) – висококонтагіозна вірусна хвороба
свійських і диких свиней, що перебігає у вигляді епізоотій, завдаючи величезних
економічних збитків свинарству. За відсутності засобів лікування та специфічної
профілактики, швидка і своєчасна діагностика АЧС є визначальним фактором
комплексу ветеринарно-санітарних заходів боротьби з хворобою. В Україні, де
спалахи АЧС реєструються у більшості областей країни, необхідність та
актуальність розробки та вдосконалення вітчизняних діагностикумів є
очевидна.
Мета. Розробити та провести валідацію тест-системи на основі гніздової ПЛР-
РЧ для детекції ДНК вірусу АЧС.
Методи. Для екстрагування ДНК використовували «РИБО-сорб» (AmpliSens,
Росія). Ампліфікацію проводили за допомогою Rotor-Gene 6000Q (виробник
«QIAGEN Hilden», Німеччина). Нуклеотидну послідовність праймерів та
флуоресцентних зондів було підібрано із використанням програми Primer
Express (Applied Biosystems). Валідацію проводили згідно OIE Validation
Guidelines 2014 – 3.6.3 «Development and optimisation of Nucleadacid detection
assays». Для розробки та валідації діагностикума було використано: позитивний
на АЧС і негативний контролі; внутрішній контрольний зразок; плазмідну ДНК з
фрагментом нуклеїнової кислоти вірусу АЧС (1,0×107 копій/см3); патологічний
матеріал, який містив вірус АЧС; біологічний матеріал, що містив сторонні
збудники вірусних хвороб свиней (КЧС, ЦВС-2, РРСС, хв. Ауєскі).
Результати. В процесі розробки тест-системи було підібрано специфічні пари
праймерів (внутрішні і зовнішні) та флуоресцентні зонди. Оптимізовано умови
проведення двох стадій ампліфікації в одній пробірці, що дало можливість
знизити ризик контамінації зразків.
Проведено валідацію діагностикума за показниками специфічності, чутливості
та збіжності. Встановлено, що межа виявлення (LОD) валідованої тест-системи
становить 10 копій вірусної ДНК. Отримано високу збіжність результатів.
Встановлено відсутність хибних результатів і неспецифічних реакцій із
сторонніми вірусами.
Висновки. Всі досліджені параметри валідації тест-системи на основі гніздової
ПЛР-РЧ для якісного визначення ДНК відповідають міжнародним вимогам, що
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The problem of global spread of acute intestinal infections (AII) currently remains
relevant because AII are still leading infectious diseases after influenza and other
acute respiratory diseases. Several studies showed that viruses cause from 25 to 60%
of AII, and rotaviruses play a leading role in the structure of children's AII of viral
etiology. Our preliminary studies characterized molecular genetic features of
rotaviruses as the etiological agents of AII and identified age-dependent parameters of
epidemic process of rotavirus infection (RVI). Our next necessary step was
identification of time-dependent epidemiological features of RVI with the use of
retrospective analysis of statistical data and mathematical modeling techniques.
From the position of mathematical epidemiology, spread of RVI in population was
described with SIR model. Such conceptual epidemiological model, proposed by W.
Kermack and A. McKendrick in 1927, classifies all individuals in the population as
susceptible, infectious or recovered. Key parameters of this model - force of infection
(λ) and recover rate (1/γ), were estimated with the use of retrospective statistical data -
time series of RVI monthly cases from 2010 to 2016. We found that despite the growth
of the force of rotavirus infection during estimated years, basic reproductive number
R0 for this infection as the number of secondary infections tends a damped oscillation
around value R0 = 1, leading to the gradual establishment of endemic equilibrium of
RVI prevalence among Ukrainian population in the long term. Proposed model is as a
tool for projection of cost-effectiveness of different strategies of RVI control such as
vaccination of susceptible population or isolation of infectious individuals in the
medium term with addition of other states and transitions to the model, which will be
the subject of our further research.

ABSTRACT INDEX: MODELLING / МОДЕЛЮВАННЯ

# 72 Application of GIS technologies for risk assessment of areas in case of tick-
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General information.
Current healthcare priorities in Ukraine include improvement of epidemiological
surveillance of infectious diseases, in particular dangerous infections. A significant
position among them is held by the vector-borne tick-borne zoonoses such as tick-
borne viral encephalitis (TBVE), Lyme disease (LD), human granulocytic anaplasmosis
(HGA) and others. Constant growth in the incidence of these zoonotic infections in
endemic areas raises new problems, such as identification of territories with different
risk of infection, based on the developed maps created with GIS (Geographical
Information System) technologies.
Methods: The prevalence maps of vector-borne infections were created by means of
GIS technology using the QGIS 2.0.1. software to assess the risks of infection and to
improve the epidemiological surveillance. Epi Info 7.1.1.14 software was used to
create and analyze patient questionnaires, as well as to establish digital databases of
patients with tick-borne infections (TBI).
Results. A database with activity parameters of niduses of the vector-borne tick-borne
infections was generated based on the data received from retrospective
epidemiological analysis.
The most important criteria, namely indices of natural infection rate of the main vectors
and levels of serologic interlayer within the total population regarding infectious agents
of TBI, were used to determine the degree of activity of natural niduses and assess the
areas against the risk of infection with mono- and mixed forms of these infections.
Other factors that have been taken into consideration were the records and analysis of
laboratory verified cases of TBI in Epi Info software.
In high-risk areas the rate of natural infection rate of Ixodes ticks with TBVE virus
exceeds 2.6%, the level of immunity of population to the TBVE virus was more than
8.6%. Indicator of Borrelia and Anaplasma infection of I. ricinus ticks exceeds 14% and
3.3%, respectively, a level of serologic interlayer in case of LD infectious agent
amounted to 34.2% and 13% ‒ in case of HGA infectious agent.
In average epidemic risk areas those indicators were lower: as for TBVE, the level of
natural infection rate of ticks ranged from 1.7 to 2.6%; the level of Borrelia and
Anaplasma infection ranged from 5.5 to 12.4% and from 2.1% to 3.2%, respectively.
The level of immunity of population to the TBVE virus was also lower: from 6.2 to
8.6%; and from 22.1 to 34.1% ‒ in case of LD infectious agent , and from 7.7% to 8.5%
‒ in case of HGA infectious agent.
Low epidemic risk areas demonstrated a lowest rate of natural contamination of
vectors, as well as minimum level of serologic interlayer within the healthy population
regarding TBVE virus, and LD and HGA infectious agents.
Conclusions.
Development of digital prevalence maps of each specific tick-borne zoonosis and
comparison of all received figures for these three infections allowed for identification of
spatial dynamics and dominance areas of displays of TBI epidemiological process and
risks of mono- and mixed infections, all of this will contribute to the improvement of
epidemiological surveillance of tick-borne zoonoses.

Загальна інформація. До пріоритетних завдань охорони здоров’я України на
сучасному етапі відносять удосконалення епідеміологічного нагляду за
інфекційними захворюваннями, у тому числі за особливо небезпечними
інфекціями. Серед них значне місце займають трансмісивні кліщові зоонози ˗
кліщовий вірусний енцефаліт (КВЕ), хвороба Лайма (ЛБ), гранулоцитарний
анаплазмоз людини (ГАЛ) та деякі інші. Невпинне зростання захворюваності на
ці природно-вогнищеві інфекції на ендемічних територіях ставить нові задачі –
визначити території з різним ризиком інфікування на основі розроблених карт
створених за допомогою ГІС-технологій.
Методи. Методом ГІС-технологій з використанням програми QGIS 2.0.1.
створено карти поширеності трансмісивних інфекцій для оцінки ризиків
інфікування та удосконалення епідеміологічного нагляду. У програмі Epi Info
7.1.1.14 розроблено і проаналізовано анкети пацієнтів, та сформовані
електронні бази даних пацієнтів з кліщовими інфекціями (КІ).
Результати. На основі даних ретроспективного епідеміологічного аналізу
сформовано базу даних параметрів активності вогнищ кліщових трансмісивних
інфекцій.
Ступінь активності природних вогнищ та оцінку територій за ризиком
інфікування моно- та мікст-формами цих інфекцій визначали за
найважливішими критеріями - показниками природної зараженості основних
переносників та рівнями серологічного прошарку серед сукупного населення
щодо збудників КІ. Також враховані результати обліку та аналізу лабораторно
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# 110 Simulation of the epidemic process of Ixodes tick borreliosis

Chumachenko T.1, Chumachenko D.2, Sukhorukova M.1 / Чумаченко Т.О.1,
Чумаченко Д.2, Сухорукова М.1
1 Kharkiv National Medical University / Харківський національний медичний
університет
2 National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute” /
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є.Жуковського «Харківській
авіаційний інститут»

Introduction. Ixodes tick borrelioses (ITB) are a group of transmissible infectious
natural focal diseases caused by borrelioses of B. burgdorferi group and transmitted by
Ixodes ticks. Mathematical modeling, as part of the monitoring of natural focal
infections, allows evaluating epidemic potential of outbreaks in the region and in
selected areas, predicting trends in the epidemic process and defining the main
priorities and directions in the prevention of ITB.
Methods. Moving average method for investigation the time series has been selected
for effective simulation of the dynamics of spreading of ITB and the construction of
high-quality disease forecast. Visual Studio 2013 programming environment with the C
# programming language has been chosen for the software implementation of the
method.
Results. A software package that allows calculating the predictive incidence based on
existing statistical data on cases of ITB in real time has been developed. Basic
configuration of software package includes data from 2004 to 2016. Data by years
includes the incidence rates of ITB for 100 thousands of population, number of
patients’ visits about the bites of ticks, ticks population indexes, the results of
investigations of ticks, taken from the people, for the presence of Borrelia and Borrelia
proportion of infected ticks gathered at the flag. To start the calculation of forecast one
must enter the years on which the data is available (at least 3 years, inclusive) and for
how many years ahead the forecast should be performed. Then, software package
automatically calculates the forecast. On the basis of the calculated forecast, we can
conclude a further increase in the number of cases of ITB with a specific three-year
cycle: an increase number of cases of ITB during 2 years period, with a slight decrease
in the following year. Further increase of number of patients’ visits related to a tick bite
can be traced on the basis of forecast. At the same time there is no clear periodicity.
Conclusions. The analysis of the incidence of ITB in the Kharkiv region from 2000 to
2016 has been made. A software package that allows calculating the predicted
incidence rate of ITB on the basis of the moving average method has been developed.
The adequacy of forecast has been tested on real statistics of the ITB. Thus, this study
shows the continuation of the unstable epidemic situation in relation to ITB, which
dictates the need for a plan of preventive measures, main objective of which is to
reduce the number of cases of tick-borne diseases. Virtual verification of the
effectiveness of such measures will be the next stage of our research.

ABSTRACT INDEX: MODELLING / МОДЕЛЮВАННЯ

# 124 Multiple linear regression model of the diphtheria epidemic process in
Ukraine (1988-2015) / Множинна лінійна регресійна модель епідемічного
процесу дифтерії в Україні (1988–2015)

Mokhort H.1, Hlushkevych T.2 / Мохорт Г.А.1, Глушкевич Т.2
Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет імені
О.О. Богомольця
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry
of Health of Ukraine / Державний заклад «Український центр з контролю та
моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

Introduction. In the first half of the 20th century, diphtheria was a major cause of infant
mortality. In 1950 after the introduction of routine diphtheria vaccination with toxoid in
Ukraine, the incidence of this by 1980-s has decreased by a factor of hundreds, but in
1990-s in Ukraine there was an epidemic of infection (about 20,000 people were ill).
Most experts believe the main cause of this epidemic was reduction of vaccination
level. In the last 5-6 years, a significant reduction of vaccination has also been
observed in Ukraine. Nevertheless, diphtheria epidemic did not occur and the
incidence of diphtheria in Ukraine has been sporadic over the past 15 years.
The aim of our work is to establish a statistical link between the incidence of diphtheria
in Ukraine and the main factors that cause this disease (population antidiphteria
immunity level and toxigenic diphtheria corynebacteria asymptomatic carrier level).
Methods. The design of our study is a retrospective epidemiological study. We used
the method of multiple linear regression analysis and created a statistical model of
diphtheria epidemic process in Ukraine. For the statistical analysis we used data on
the diphtheria incidence and diphtheria carrier agents of the Ukrainian Center for
Disease Control and Monitoring of the Ministry of Healthcare of Ukraine SI for the
period of 1988-2015. Modeling was performed using Microsoft Office Exel 2003.
Results. We proposed the following regression equation:
Y = -1.18 + 60.66X1 + 7.47X2,
where Y –diphtheria incidence, X1 – diphtheria pathogen carrier rate, %; b1 –
regression coefficient; X2– estimated percentage of the population, %, susceptible to
diphtheria (EPPSD); b2 – regression coefficient; -1.18 – a constant value, which meets
the statistical expectation of X1 and X2 at Y=0.
Multiple correlation coefficient R in our model is 0.9486, and the squared multiple
correlation R2 is 0.8998. Thus, model information can be considered satisfactory since
it for almost 90% (determination coefficient D = 89.98%) explains the diphtheria
incidence.
Conclusions. The model reflects the quantitative characteristics of the diphtheria
epidemic process cause-and-effect links. This model provides a statistical explanation
of the possibility of diphtheria epidemics against the background of high (95% and
above) specific population immunity indicators. Model accuracy is limited to the
epidemiological surveillance data accuracy.

Вступ. В першій половині 20 століття дифтерія була однією з основних причин
дитячої смертності. Після запровадження в Україні в 1950-х роках рутинної
вакцинації дифтерійним токсоїдом захворюваність на цю інфекцію до 1980-х
років зменшилась в сотні разів, але в 1990-х роках в Україні виникла епідемія
цієї інфекції (захворіло близько 20000 людей). Більшість експертів вважають
основною причиною цієї епідемії зменшення рівня вакцинації населення.
Протягом останніх 5–6 років в Україні також спостерігається суттєве зменшення
рівня вакцинації населення. Не зважаючи на це, епідемія дифтерії не виникла й
рівень захворюваності на дифтерію в Україні впродовж останніх 15 років
залишається спорадичним.
Мета нашої роботи – встановлення статистичного зв’язку між рівнем
захворюваності на дифтерію в Україні та основними факторами, які
спричиняють цю захворюваність (рівень популяційного протидифтерійного
імунітету та рівень безсимптомного носійства токсигенних коринебактерій
дифтерії).
Методи. Дизайн нашого дослідження – це ретроспективне епідеміологічне
дослідження. Ми використали метод множинного лінійного регресійного аналізу
й створили статистичну модель епідемічного процесу дифтерії в Україні. Для
статистичного аналізу було використано дані показників захворюваності на
дифтерію та носійства збудників дифтерії ДЗ «Український центр з контролю та
моніторингу захворювань МОЗ України» за період 1988–2015 років.
Моделювання здійснювався за допомогою комп’ютерної програми Microsoft
Office Exel 2003.
Результати. Нами запропоноване наступне рівняння регресії:
Y = -1.18 + 60.66X1 + 7.47X2,
де Y – захворюваність на дифтерію, X1 – показник носійства збудників дифтерії
у %; b1 – коефіцієнт регресії; X2 – орієнтовна частка населення у %,
сприйнятлива до дифтерії (ОЧНСД); b2 – коефіцієнт регресії; -1,18 – константа a,
яка відповідає математичному очікуванню X1 та X2 при Y=0.
Коефіцієнт множинної кореляції R в нашій моделі становить 0,9486, а квадрат
коефіцієнта множинної кореляції R2 дорівнює 0,8998. Таким чином,
інформативність моделі можна вважати задовільною, оскільки вона майже на
90% (коефіцієнт детермінації D = 89,98%) пояснює захворюваність на дифтерію.
Висновки. Представлена модель кількісно відображає характеристики
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# 167 In silico toxicology methods to address regulatory and scientific
requirements within the harmonization of legislation of Ukraine and the EU.
Endocrine disruptors / Методи токсикології in silico для вирішення
регуляторних і наукових потреб в рамках гармонізації законодавства
України та ЄС. Ендокринні дизраптори

Kolesnyk S., Zhminko P., Nedopytanska N., Prodanchuk M. / Колесник С.Д.,
Жмінько П., Недопитанська Н., Проданчук М.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони
здоров'я України"

Introduction. Principles of humane animal treatment and technology development
cause broader use of alternative toxicity assessment methods, in particular, in silico
(computer, using IT) methods of biological activity modeling. Increase in endocrine
disorders prevalence and identifying effects of certain chemicals on the endocrine
system drew attention to the endocrine disruptors (ED) and led to the introduction of
the relevant provisions of the legislation in some countries.
Methods: Analytical review of the EU and Ukraine regulatory requirements on the
assessment of chemicals endocrine activity and scientific literature on the in silico
methods possibilities for hazards/risks assessment.
Results. Common to all definitions of ED is (1) causing an adverse effect in the
organism, or (sub) population; (2) endocrine activity and (3) established causal
relationship between them. Currently, provisions on the necessity of ED assessment is
contained in a number of EU legislative acts. In particular, Water Framework Directive
(Directive 2000/60/EU), on chemicals regulation REACH (Regulation 1907/2006),
regulations on cosmetics (Regulation 1223/2009), plant protection products
(1107/2009) and biocides (528/2012) and some others. EU regulations on pesticides
and biocides include cut-off for substances according to the hazard criterion, and not
according to the risk assessment, which also takes into account the exposure
assessment. At the moment, the EU is developing scientific methodological criteria for
implementation of such approach. Ukraine has no specific ED requirements.
Organization’s for Economic Co-operation and Development (OECD) Conceptual
Framework for Testing and Assessment of ED involves the use of in silico methods. In
silico approaches to identify endocrine activity include molecular modeling; structure-
activity relationships; (Q) SAR predictive statistical models; databases and expert
systems. Given the ED diversity and a range of potential molecular targets, creating a
single (Q) SAR model is unrealistic. However, for receptor-mediated interaction (eg,
with nuclear receptors), the application of in silico methods in step wise approach may
help to predict harmful ED effects, it may be used for screening and prioritizing for
further testing. In the Research Center, several in silico approaches are currently
implemented (including QSARToolbox, VirtualToxLab, Toxtree) for use in various fields
(pesticides, materials in contact with food, dietary supplements, etc.).
Conclusions. Harmonization of the Ukrainian legislation with European requires not
only legislation adaptation, but also adaptation of the scientific methodological
approaches to the implementation of legal requirements. Thus, it is reasonable to use
various in silico models to predict the potential ED hazard and further research plan
substantiation.

Вступ. Принципи гуманного ставлення до тварин та розвиток технологій
обумовлюють ширше застосування альтернативних методів оцінки токсичності,
зокрема, in silico (обчислювальних, з використанням IT) методів моделювання
біологічної активності. Зростання частоти ендокринних порушень та виявлення
впливу деяких хімічних речовин на ендокринну систему привернуло увагу до
ендокринних дизрапторів (ЕД) та призвело до внесення відповідних положень
до законодавства деяких країн.
Методи: аналітичний огляд регуляторних вимог ЄС та України щодо оцінки
ендокринної активності хімічних речовин, а також наукової літератури щодо
можливостей in silico методів для оцінки таких небезпек/ризиків.
Результати. Загальним для всіх визначень терміну ЕД є (1)спричинення
несприятливого ефекту в організмі або (суб) популяції; (2) ендокринна
активність і (3) встановлений причинно-наслідковий зв'язок між ними. На даний
момент положення щодо необхідності оцінки ЕД міститься у ряді законодавчих
актів ЄС. Зокрема це Рамкова директива по воді (Директива 2000/60/ЄС),
регламент щодо хімічних речовин REACH (Регламент 1907/2006), Регламенти
щодо косметики (Регламент 1223/2009), засобів захисту рослин (1107/2009) та
біоцидів (528/2012) тощо. Регламенти ЄС щодо пестицидів та біоцидів
передбачають відмову від реєстрації таких речовин за критерієм небезпечності ,
а не оцінки ризику, що додатково враховує і оцінку експозиції. Наразі, в ЄС
тільки розробляються наукові методичні критерії для імплементації такого
підходу. В Україні специфічних вимог щодо ЕД немає.
Принципова схема тестування ЕД Організації Економічного Співробітництва та
Розвитку (ОЕСР) передбачає застосування in silico методів. In silico підходи для
виявлення ендокринної активності включають молекулярне моделювання;
залежність структура-активність; прогностичні статистичні моделі (Q) SAR);
бази даних і експертні системи. Зважаючи на різноманітність ЕД та діапазон
потенційних молекулярних мішеней, створення єдиної (Q) SAR моделі є

ABSTRACT INDEX: MODELLING / МОДЕЛЮВАННЯ
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# 46 Ways to enhance the biosafety of livestock products against bacterial
zoonotic diseases of animals / Способи підвищення біобезпеки
тваринницької продукції проти бактеріальних антропозоонозів тварин

Ukhovska T., Gorbatiuk O., Andriyaschuk V., Tiutiun S. / Уховська Т.М., Горбатюк
О., Андріящук В., Тютюн С.
Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine /
Інститут ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук України

Introduction. Nowadays under the impact of the complex of internal and external
negative factors, biological challenges to humans through contact with sick animals
and animal products. Therefore, the objectives of the study were monitoring of pig’s
bacterial diseases, studying of the species spectrum of pathogens associations
ensuring human and animal biosafety.
Materials. The research was performed in the laboratory of anaerobic infections of the
Institute of Veterinary Medicine of the NAAS and the corporation "Ukragroteh" of
Cherkasy oblast. Based on the research results an experimental sample of associated
vaccine against the most common bacterial diseases caused by zoonotic pathogens
has been developed. This vaccine is a mixture of corpuscular antigens of bacterial
pathogens, their metabolites, components of animal and plant origin, bee products by
the prescription of Prof. V.P. Rizhenko.
Results. According to official statistics of bacteriological monitoring regarding
prevalence of zoonotic pathogens of pigs in 2011–2015, it was found that the leading
roles among animal infectious diseases are played by agents of colibacillosis (36.7%),
edematous diseases (19.5%), infectious enterotoxaemia (5.6%), swine dysentery
(12.5%), erysipelas (6.5%), salmonellosis (5.8%), pasteurellosis (3.2%),
pseudomonosis (3.1%), staphylococcal infection (2.8%), diplococcal septicemia
(1.7%), streptococcosis (1.6%), listeriosis (1.4%), pathogenic Proteus (0.4%).
According to the results of microbiological tests of biological material from pigs, it was
confirmed mixed bacterial infection occurrence. The main species composition of
mixed pathogens is represented by C. perfringens, E. coli, P. multocida, S. aureus, L.
monocitogenes, Streptococcus spp., Klebsiella spp., C. septicum, C. oedematiens, F.
necrophorum, which pose a threat to animals and human, and through consuming of
animal products as well.
The two-year application of the designed samples of associated vaccine in corporation
"Ukragroteh" showed decreasing of incidence in pigs by 43.0%; reduction of mortality
more than twice; increase in body weight of 2–4 months old pigs by 21.0% compared
to the indices before vaccination, which was contributed to the animal’s health
improvement against circulated infection, prevention of bacteria carrying, as well as
antibiotics application for the therapy, ensured quality and safety preservation of the
pork.
Conclusions. Application of the experimental sample of associated vaccine against
anaerobic dysentery, infectious enterotoxaemia, edema disease, colibacillosis of
animals contributed to the pig’s resistance to mixed infection, prevented the
occurrence of zoonotic infections, and increased the level of animal products safety.
In the future, we are planning to develop and test vaccines against pig’s mixed
bacterial diseases with nanometal particles.

ABSTRACT INDEX: RISK REDUCTION/RISK ANALYSIS /
ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ/АНАЛІЗ РИЗИКІВ

# 92 Development of Potentially Hazardous Microscopic Fungi on Drywall /
Розвиток потенційно-небезпечних мікроскопічних грибів на гіпсокартоні

Pysmenna Yu. / Письменна Ю.Б.
Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of NASU / Інститут мікробіології і
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Residents of modern cities spend most of their time in various premises, so the state of
human health immediately depends on the conditions of his/her stay. In recent years, a
lot of attention all over the world has been paid to studies of microscopic fungi from
damaged houses that cause the group of diseases cumulatively referred to as the 'sick
building syndrome' in people who stay long in such premises. Currently, drywall is
frequently used in construction, but there is lack of data on its fungus resistance and
mycobiota. The objective of the paper was to study the mycobiota of normal (GB) and
moisture resistant (MRGB) drywall, fungus resistance and micromycete development
on this material.
Microscopic fungi were isolated using the method of modeling impact of humid air and
water directly on drywall, as well as conventional mycological methods. Analysis of
different types of drywall mycobiota was held using quantitative ecology methods. To
study localization of microscopic fungi in inner layers of drywall, a confocal laser
scanning microscope was used.
For the first time, microbiota of normal and moisture resistant gypsum board was
described and compared. Having studied 150 samples of the two types of drywall, we
obtained 450 isolates of microscopic fungi belonging to over 50 species of 17 genera
of Zygomycota and Ascomycota divisions. Based on result of simulating the impact of
humid air and water directly on drywall, it was established that drywall is not a fungus
resistant material. Confocal scanning microscopy data confirmed that damage of
drywall by micromycetes takes place not only in the cardboard section, but also inside
the gypsum core. Under the action of high relative humidity (above 90%), potentially
hazardous to human health species of Aspergillus, Chaetomium, Dicyma, Penicillium
developed. Direct impact of water promoted development of Alternaria, Cladosporium,
and Stachybotrys. The highest species diversity of microscopic fungi was discovered
for 2010 MRGB, which was twice as high as for 2005 GB; the total number of species
was also three times higher. From the surface of cardboard and gypsum, more than 50
species of micromycetes were isolated, from among which the most frequent one on
drywall cardboard were A. flavipes, C. globosum, D. aurea, T. viride, while on the
plaster core - A. chlamydosopra, A. infectoria, C. cladosporioides , S. chartarum.
Particular attention should be paid to S. chartarum as a producer of a wide range of
secondary metabolites, mostly dominated by macrocyclic trichothecenes with the
dermato-necrotic, dermatocidal effect, causing neurological disorders, food
intoxication, immune deficiencies, pulmonary hemorrhages. Species of Aspergillus,
Chaetomium, Trichoderma are known to be mycosis pathogens, Alternaria and
Cladosporium - a cause of allergies.

Населення сучасних міст більшу частину часу проводить в різних приміщеннях,
тому стан здоров’я людини безпосередньо залежить від умов її перебування. В
останні роки у всьому світі велика увага приділяється вивченню мікроскопічних
грибів із пошкоджених будинків, що зумовлюють групу захворювань, які
об'єднують під загальною назвою «синдром хворих будівель» (sick building
syndrome) у людей, які тривалий час знаходяться у таких приміщеннях. На
сьогодні в будівництві часто використовують гіпсокартон, однак узагальнених
даних щодо його грибостійкості та мікобіоти недостатньо. Метою роботи було
дослідити мікобіоту звичайного (ГКЛ) і вологостійкого (ГКЛВ) гіпсокартону,
грибостійкість та розвиток мікроміцетів на цьому матеріалі.
Мікроскопічні гриби виділяли з використанням способу моделювання впливу на
гіпсокартон вологого повітря і безпосередньо води, а також загальноприйнятих
мікологічних методів. Аналіз мікобіоти гіпсокартону різних типів проведено з
використанням методів кількісної екології. Для дослідження локалізації
мікроскопічних грибів у внутрішніх шарах гіпсокартону використовували
конфокальний лазерний скануючий мікроскоп.
Вперше охарактеризовано мікобіоту звичайного і вологостійкого гіпсокартону та
проведено її порівняння. В процесі дослідження 150 зразків двох типів
гіпсокартону нами виділено 450 ізолятів мікроскопічних грибів, які належать до
більш ніж 50 видів 17 родів відділів Zygomycota і Ascomycota. За результатами
моделювання впливу на гіпсокартон вологого повітря і безпосередньо води,
встановлено, що гіпсокартон є не грибостійким матеріалом. Дані конфокальної
скануючої мікроскопії підтвердили, що пошкодження гіпсокартону
мікроміцетами відбувається не лише в картонній частині, а і всередині гіпсового
осердя. За дії підвищеної відносної вологості повітря (вище 90%) розвивались,
потенційно небезпечні для здоров’я людини види родів Aspergillus, Chaetomium,
Dicyma, Penicillium. Прямий вплив води сприяв розвитку Alternaria, Cladosporium
і Stachybotrys. Найвище видове різноманіття мікроскопічних грибів встановлено
для ГКЛВ 2010 року, що було вдвічі вище, ніж для ГКЛ 2005 року; загальна
кількість видів також була втричі більшою. З поверхонь картону і гіпсу виділено
більше 50 видів мікроміцетів, серед яких на картоні гіпсокартону частіше
траплялись A. flavipes, C. globosum, D. aurea, T. viride, а на гіпсовому осерді – A.
chlamydosopra, A. infectoria, C. cladosporioides, S. chartarum. На особливу увагу
заслуговує S. chartarum як продуцент широкий спектр вторинних метаболітів,
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# 120 Problems of development of effective antidotes of organophosphorus
compounds /Щодо проблеми створення ефективних антидотів
фосфорорганічних сполук

Kryvenchuk V., Bubalo N., Prodanchuk M., Zhminko P. / Кривенчук В.Є., Бубало Н.,
Проданчук М.,Жмінько П.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health, Ukraine / Державне Підприемство «Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.
Медведя МОЗ України»

In connection with the increased terrorist threat both in Ukraine and in other countries
of the world, the problem of chemical terrorism is extremely urgent. In particular, there
is an acute threat of real use of highly toxic substances (sarin, soman and other
organophosphorus compounds (OPCs)) for terrorist purposes. The scale of the
terrorism threat is testified by cases in many cities around the world [Shumeyko V.,
2002; Alexander Monov, Christophor Dishovsky, 2005]. In addition, there is a
possibility of acute and chronic poisoning by OPCs both during professional contact
with them, and in case of intentional or accidental use, as well as in case of emergency
situations.
In the world, a number of OPCs antidotes has been manufactured and used; they are
reactivators of cholinesterase from the quaternary amines compound group such as
pralidoxime, dipiroximum, carboxim, HI-6, toxogonin, etc. The main disadvantage of
most existing OPCs antidotes is that being the quaternary nitrogen compounds, they
are unable to penetrate the blood-brain barrier and to protect the central nervous
system from the toxic effects of OPCs. They have relatively high toxicity, and therefore
it is impossible to administer them in high doses in case of severe poisoning by OPCs.
In 1983, the highly effective antidote of OPCs, namely Diаеthyхimum (hydrochloride S-
diethylaminoethanol ester of para- bromo-benzthiohydroximic acid) [Patent AC
(author's certificate) No.287931 of the USSR (Ukrainian Soviet Socialist Republic).
Kryvenchuk V.Ye., Petrunkin Ye.Ye., 1970] was developed in Ukraine; it is the central
acting reactivator of cholinesterase, which was introduced into medical practice.
However, for many reasons, its production was stopped. The Diаеthyхimum problem is
that it is slightly soluble in water and therefore it is administered only intramuscularly in
a large volume (5.0 mL or more).
Other Diаеthyхimum-like drugs that would be its performance analogues are not found
in scientific literature; in this regard, we have developed the new formulation based
upon the Diаеthyхimum (Centoxyme) with a higher concentration of the drug and in
combination with cholinolytic and anticonvulsant agents in order to enhance its
therapeutic efficacy. With the aim of manufacturing and practical application of this
preparation, it needs the execution of toxicological dossier in compliance with the
registration requirements for medicines.

У зв’язку з підвищенням терористичної небезпеки як в Україні, так і в інших
країнах світу, надзвичайно актуальною є проблема хімічного тероризму.
Зокрема, існує висока реальна загроза використання в терористичних цілях
високотоксичних отруйних речовин (заріна, зомана та інших фосфорорганічних
сполук (ФОС)). Про масштаби загрози тероризму свідчать випадки в багатьох
містах світу [Шумейко В., 2002; Alexander Monov, Christophor Dishovsky, 2005].
Крім того, не виключено можливість гострих та хронічних отруєнь ФОС як під
час професійного контакту з ними, так і у разі навмисного або випадкового
вживання, а також у випадку надзвичайних ситуацій.
У світі створено та застосовується ряд антидотів ФОС – реактиваторів
холінестерази з групи сполук четвертинних амінів: пралідоксим, діпіроксим,
карбоксим, HI-6, токсогонін та інші. Основним недоліком більшості існуючих
антидотів ФОС є те, що вони, як четвертинні сполуки азоту, нездатні проникати
крізь гематоенцефалічний бар'єр і захищати центральну нервову систему від
токсичної дії ФОС. Вони мають відносно високу токсичність, і тому неможливо
вводити їх у великих дозах при важких отруєннях ФОС.
В Україні в 1983 році [Патент А.с. 287931 CРCР. В.Є.Кривенчук, Є.Є.Петрунькін,
1970] було розроблено високоефективний антидот ФОС – Діетиксим
(гідрохлорид S-діетиламіноетанолового ефіру пара-бромбензтіогідроксимової
кислоти) – реактиватор холінестерази центральної дії, який було впроваджено в
медичну практику. Однак, з багатьох причин, його виробництво зупинено.
Недоліком Діетиксима є те, що він малорозчинний у воді, у зв'язку з чим
вводиться тільки внутрішньом'язово в великому об’ємі (5,0 мл і більше).
У літературі не знайдено аналогів Діетиксиму за ефективністю, в зв'язку з цим
нами розроблено нову лікарську форму на основі Діетиксиму (Центоксим) з
більш високою концентрацією та в комбінації з холінолітиком і протисудомним
засобом з метою підвищення його терапевтичної ефективності. Для
впровадження його у виробництво і практику потрібно оформлення
токсикологічного досьє відповідно до вимог реєстрації лікарських засобів.
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# 135 Special aspects of individual dosimetry of uranium mines staff in Ukraine /
Особливості проведення індивідуальної дозиметрії персоналу уранових
копалень України

Operchuk A. / Оперчук А.П.
State Institution Ukrainian Center for Diseases Control and Monitoring of the Ministry of
Health of Ukraine / Державний заклад «Український центр з контролю та
моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»

According to forecasts of the United Nations (UN) experts the NPP energy production
growth in the coming 10 years will be 10 times higher, and in 50 years – 1000 times.
Today, nuclear power plants (NPP) produce 50% of all energy in Ukraine, the main fuel
for which is uranium.
Ukraine ranks first with respect to uranium ore reserves in Europe and sixth in the world
(131 thousand tonnes or 1.9% of world reserves).
Global statistics and sanitary and hygiene studies indicate that radon and its isotopes
progeny (PR), as well as long-lived radionuclides of uranium and thorium series (DZHAU
(DAN)) continue to pose a serious radiation hazard for uranium mines personnel.
The increased mortality from lung cancer is persisting in miners with long working
experience and there is a clear correlationwith the radiation exposure levels fromRn-222,
PR and DZHAU.
The risk of somatic-stochastic effect manifestations depends linearly on increased
effective irradiation dose and length of service.
In order to conduct a correct assessment of the working conditions, ways of effective
irradiation doses generation and in line with risk assessment, I divided all workers of
uranium mining enterprises into 4 main cohorts:
1. Main 0.
2. Main 1.
3. Auxiliary.
4. Surface.
ICRP Publication No. 60 states that the risk is negligibly low if the probability of dying from
lung cancer is less than 10-6 year-1, i.e. 1 case per 1 million of population. The risk
acceptable for the personnel is not more than 10-4 year-1 (1 case per 10,000 of workers).
The upper level of acceptable individual risk (individual risk threshold) in technogenic
irradiation of persons from among the staff corresponds to the probability of death 10-3
year-1, that is, the upper limit of justifiability in practice is 1 case of lung cancer per 1,000
workers per year.
Cancer incidence analysis in miners indicates that the occurrence of occupational cancer
is 4.20 cases per 1,000 workers of “A” category, which exceeds the risk upper limits
recommended by the ICRP, while the average effective irradiation dose (according to
enterprises) is 13.8 mSv/year for all the workers of “A” category and reaches 16.7 mSv/
year for professional cohort “main 0”, i.e. an obvious discrepancy is observed between
officially registered doses and stochastic effects arising in miners.
Conclusions:
- The situation in ensuring radiation safety of the uranium mines personnel is not efficient
at the moment.
- The maximum possible minimization of somatic-stochastic risks requires a complete
range of scientific, hygienic, technical, and technological measures.
- The introduction of the individual dosimetry system for workers at the uranium mining
enterprises.

За прогнозами експертів Організації об'єднаних націй (ООН) у найближчі 10
років ріст виробництва енергії на АЕС складе більш ніж в 10 разів, а через 50
років - в 1000 разів.
Сьогодні біля 50% всієї електроенергії на Україні виробляється атомними
електростанціями (АЕС), основним видом палива для яких є уран.
По запасах уранової руди Україна посідає перше місце в Європі й шосте у світі
(131 тисяча тонн або 1,9% світових запасів).
Світові статистичні і санітарно-гігієнічні дослідження свідчать про те, що Радон і
дочірні продукти його ізотопів (ДПР) а також довго живучі радіонукліди
уранового і торієвого рядів (ДЖАУ (ДАН)) продовжують представляти серйозну
радіаційну небезпеку для персоналу уранових шахт.
Продовжує зберігатися підвищена смертність шахтарів з великим стажем
роботи від раку легенів і її чітка кореляція з рівнями радіаційної експозиції від
Rn-222, ДПР і ДЖАУ.
Ризик прояву соматико-стохастичних ефектів лінійно залежний від збільшення
ефективної дози опромінення й стажу роботи.
Для коректної оцінки стану умов праці, шляхів формування ефективних доз
опромінення і відповідно оцінки ризику, я розділив всіх працюючих на
урановидобувних підприємствах на 4 основних когорти:
1. Основні 0.
2. Основні 1.
3. Допоміжні.
4. Поверхня.
У публікації №60 МКРЗ сказано, що ризик зневажливо малий, якщо ймовірність
смерті від раку легенів менша 10-6 рік-1, тобто 1 випадок на 1 мільйон
населення. Ризик прийнятний для персоналу, складає не вище 10-4рік-1 (1
випадок на 10 000 працюючих). Верхній рівень прийнятного індивідуального
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# 136 Kirovohrad oblast as a marker of a radon problem in Ukraine /
Кіровоградська область як маркер радонової проблеми в Україні
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1. “Radiation” issue in the oblast: constituents
- Legislation of Ukraine: On human protection against ionizing radiation, Development
of regional programs of population protection from ionizing radiation determine
emergency and technogenic orientation of legislation.
- The specificity of the natural and geographical location of the oblast (Ukrainian
crystalline shield).
- Lung cancer rates are almost half as high compared to average in the country.
- The region has resources of nuclear power industry.
2. Implementation of the Comprehensive program of population protection of
Kirovohrad oblast from ionizing radiation.
3. The study of households of some regions of Ukraine (28,000 houses) by experts of
the State Institution "O. M. Marzeiev Institute for Public Health NAMSU", the weighted-
average annual-average effective dose of population exposure to radon is 2.4
mSv•year-1, this value is almost twice as high for rural population – 4.1 mSv•year-1
while a norm-based score is 1 mSv•year-1.
Individual dose for population can exceed dose limits for professionals of category A
(20 mSv•year-1).
According to the assessment methods accepted in the international practice, mortality
from lung cancer that is caused by exposure to radon-222 in indoor air in Ukraine
constitutes over 6,000 cases a year. The country has direct losses due to non-
participation of deceased persons in GDP.
4. ICRP analysis of recent epidemiological studies: for every additional 100 Bq•m-3
during chronic exposure for 30 years, the risk of development (likelihood) of lung
cancer increases by an average of 10% and depends on the level of the annual
average equivalent equilibrium volume activity of radon (EEVA) in indoor air. However,
the relative risk of lung cancer caused by exposure to radon DPR for children aged
10-14 years is 1.5-3 times as high as for adults.
5. Harmonization of Ukraine’s laws and regulations in accordance with the Euratom
requirements. The action plan for the implementation of the Association Agreement
between Ukraine and the European Union.
6. Local executive bodies and local authorities are responsible for radiation protection
of population. The problems of implementation of the radiation protection functions lie
in the fact that there are no experts on radiation protection and nuclear safety on the
level of structural units of oblast and city state administration.
7. EEVA radon indicators in educational institutions of the oblast, households, analysis,
proposals of the Ministry of Healthcare of Ukraine, effectiveness of trial antiradon
measures.
An interactive map with the EEVA radon-222 indicators in the indoor air of educational
institutions of the oblast: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?
mid=zWSDY3kKnjvw.k4rSAydMcXR8.

1. «Радіаційне» питання області: складові
- Законодавство України: Про захист людини від впливу іонізуючих
випромінювань, Порядок розроблення регіональних програм захисту населення
від впливу іонізуючих випромінювань визначають аварійну та техногенну
направленість законодавства.
- Специфіка природно-географічного розташування області (Український
кристалічний щит).
- Показник раку легенів майже наполовину більший за середню величину у
країні.
- Регіон має сировинну базу атомної енергетики.
2. Реалізація Комплексної програми захисту населення Кіровоградської області
від впливу іонізуючого випромінювання.
3. Обстеження житлового фонду окремих регіонів України (28 тисяч будинків)
фахівцями ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ",
середньозважена середньорічна ефективна доза опромінення населення від
радону становить 2,4 мЗв•рік-1, для сільського населення ця величина майже
вдвічі більша і складає 4,1 мЗв•рік-1 при нормованому показнику 1 мЗв•рік-1.
Індивідуальні дози населення можуть перевищувати дозовий ліміт для
професіоналів категорії А (20 мЗв•рік-1).
За прийнятими у світовій практиці методами оцінки смертність від раку легенів,
що обумовлена опроміненням радоном-222 у повітрі приміщень на території
України, складає більше 6 тисяч випадків у рік. Прямі збитки для країни за
рахунок неучасті померлих осіб у ВВП.
4. Аналіз МКРЗ останніх епідеміологічних досліджень: на кожні додаткові 100
Бк•м-3 під час хронічного опромінення протягом 30 років ризик реалізації
(ймовірність виникнення) раку легенів збільшується в середньому на 10 % і
безпосередньо залежить від рівня середньорічної еквівалентної рівноважної
об’ємної активності радону (ЕРОА) в повітрі приміщень. Однак відносний ризик
розвитку раку легенів, зумовлений опроміненням ДПР радону, для дітей у віці
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# 187 Comprehensive assessment of existing regional biorisks and potential
biohazards / Комплексна оцінка існуючих регіональних біоризиків та
потенційних біозагроз
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Introduction. Modern day world is known for the increasing range of biological threats,
pathways and modes of transmission of extremely dangerous infections (SDI) agents,
and a steady trend of new emerging (unknown) recurrent infections appearance. The
ability to use these causative agents as means of biological attacks and bioterrorism
require modern methods of analysis and assessment of existing biorisks for the public
health and improvement of prevention and control measures to forecast biological
emergencies.
Presence of natural EDI foci, their biocenotic evolution and anthropogenic impact
make their activisation possible. Natural disasters and possible anthropogenic
disasters at biomedical production plants make a potential biological hazard such as
unintentional spread of hazardous biological pathogenic agents (BPAs), as well as
intentional their use for committing biocrimes, bioterrorism and biological attacks.
The most obvious targets for biohazards and bioterrorist attacks can be critical
infrastructure sites and, first and foremost, water supply systems.
The purpose of this research was to develop a methodological approaches for
identifying, analyzing, and conducting comprehensive complex assessment of biorisks
based on the Odessa region model for forecasting potential biohazards associated
with vitally critical infrastructures sites.
Methods: epidemiological - descriptive, analytical, epizootological, risk-oriented
analysis, molecular and genetical, sanitary and microbiological, physical and chemical,
mathematical and statistical, system analysis, GIS technologies and mapping.
Results. A range of biorisks was determined for the comprehensive complex
assessment of biosafety status of region. The following findings of retrospective
analysis of research data of the institute (for the period of 15 years) were
demonstrated: epidemiological data on EDI incidence rates (tularaemia, psittacosis,
leptospirosis, and arboviruses), water-borne infectious diseases and assessment of
the type range and the territorial distribution of EDI carriers and vector hosts, features
of enzootic regions and biocenotic evolution.
Sanitary and epidemiological conditions of water sources and water supply systems,
physical and chemical characteristics, and microbiological content of different water
sources were examined.
A common database was created in the international RED Cap System for collecting,
automated statistical processing and storage of research data and their transformation
into GIS environment.
Maps of natural EDI foci in Odessa region were drawn and a database of their
biocenosis structure in the form of GOOGLE EARTH maps was created.
Interactive GIS map layout has been developed with layered mapping of biological
conditions of the investigated territories of Odessa region using the software ArcGIS
10.x and the cartographic database "The electronic topographic map of Odesa regio"
of 1:100 000 scale with 90 theme layers.
The mapping system is available at http://ims.sea.gov.ua:8081/flexviewers/pzf/
Conclusions:
For the first time in Ukraine a multipurpose comprehensive complex approach has
been suggested for system analysis and assessment of biorisks and potential
biohazards using GIS technologies.
The range of existing biorisks and potential biohazards was identified for the purpose
of ranking administrative territories according to environmental, anthropogenic,
sanitation and epidemiological risks.
Evaluation criteria with a 5-point score for biorisks associated with the presence of
carriers and vectors have been developed. Visual material on GIS maps enables
illustrative analysis of the biological situation on territories, determine the range of
regional biological risks and their effect on the public health to conduct monitoring and
make managerial decisions.

Вступ. Сучасна ситуація в світі характеризується розширенням спектра
біологічних загроз, шляхів і можливостей поширення збудників особливо
небезпечних інфекційних захворювань(ОНІ), стійкою тенденцією до появи нових
(невідомих), таких, що повертаються. Можливість використання цих збудників в
якості засобів біоагресії, біотероризму вимагає сучасних методів аналізу, оцінки
існуючих біоризиків для здоровья населення та вдосконалення заходів
попередження і контролю для прогнозування винекнень наздзвичайних станів
біологічного характеру.
Наявність природних осередків ОНІ, їх біоценотична трансформація та
антропогенний вплив створюють можливість їх активізаціі. Природниі
катастрофи, ймовірність техногенних аварій на біопідприємствах, створюють
потенційну біологічну небезпеку, як ненавмисного витоку біологічних
патогенних агентів (БПА), так і навмисного їх використання при біозлочинах,
біотероризмі та біоагресії.
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# 37 Results of the Lyme borreliosis epidemic monitoring in the city of Sloviansk
and Sloviansk district / Результати епідеміологічного нагляду за Лайм-
бореліозами на території м.Слов'янська та Слов'янського району

Shishova G., Mokhovyk S., Skrypnik S. /Шишова Г.А., Моховик С., Скрипнік С.
State Institution Donetsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine
(Slovyansk rayon branch) / Державна установа "Донецький обласний
лабораторний центр МОЗ України" (Слов’янська районна філія)

Abstract. On the territory of Sloviansk district and the city of Sloviansk 3 species of
Ixodes ticks were registered. Since 2000, these territories were endemic due to Ixodes
tick-borne borreliosis. To provide effective therapeutic and preventive measures,
further studies are required. Ixodes tick-borne borreliosis is a transmissive zoonotic
infectious disease of the bacterial zoonoses group, which is a serious biomedical issue
considering its propensity to chronic and adverse effects. Two cases of Lyme
borreliosis in Sloviansk district and in the city of Sloviansk were first registered in 2001
(1.1 per 100,000 people). In terms of the epidemic process intensity and the disease
incidence rate, the city of Sloviansk and it's district rank first in Donetsk region. Over
the period from 2001 to 2016 the disease incidence rate has increased from 1.1 to
42.4 per 100,000 people. Overall, 485 cases of ITB were recorded during the
monitored period.
Materials and methods. Materials for the laboratory investigations were blood serum of
healthy and sick people according to enzyme immunoassay results. 4-fold increase in
titers of specific antibodies in paired sera or presence of antibody titers (1:64 or more)
in single serum was considered a laboratory confirmation of the diagnosis. The
methods applied for epidemiological diagnosis were the retrospective epidemiological
analysis, and descriptive methods.
Findings and discussion. During the monitored period between 2001 and 2016 the
disease was serologically confirmed in 16% of patients. History of tick bites was
reported in 54.6% of cases. Tick was removed by patients in 94.7% cases. The
annual disease incidence rate was distributed unevenly. Seasonal peak was observed
from June to October. Serological blood test for Lyme borreliosis were repeated for 30
people who recovered from the disease, because such test are provided on charge.
Seropositive results were found in 15 people. Serological monitoring was conducted to
assess the state of specific immunity in a healthy population, and 326 clinically healthy
people were examined. Antibodies were found in 31 persons (9.5%), which indicates
the presence of a dormant disease. After a thorough clinical examination and
laboratory testing 16 people were diagnosed with Ixodes tick-borne borreliosis
(51.6%). The disease incidence rate is associated with strenuous acarologic
conditions. At present three natural Lyme borreliosis foci were established: the city of
Sviatogirsk, the city of Mykolaivka, Sloviansk district. Three species of Ixodes ticks
were registered. The dominant specie is Dermacentor marginatus. Ixodes ricinus is
the subdominant specie.
Conclusion. In the city of Sloviansk and Sloviansk district is in strenuous epidemic
conditions regarding Lyme borreliosis, and further studies are required for additionally
evaluation the disease features. Moreover, the system of follow-up monitoring of
recovered persons should be improved with further assessment of laboratory result
trends.

Резюме. На території Слов'янського району та м. Слов'янська зареєстровано 3
види іксодових кліщів. З 2000 року ці території ендемічні по іксодовому
кліщовому бореліозу. Для ефективної організації лікувальних і профілактичних
заходів потрібні подальші дослідження. Іксодовий кліщовий бореліоз це
трансмісивне природно-осередкове інфекційне захворювання з групи
бактеріальних зоонозів, серйозна медико-біологічна проблема з урахуванням
схильності до хронизації процесу та несприятливих наслідків. Уперше в 2001р. у
Слов'янському районі та м. Слов'янську зареєстровано 2 випадки Лайм-
Бореліозу (показник на 100 тис. населення 1,1). По інтенсивності епідемічного
процесу й захворюваності населення м. Слов'янськ та район у Донецькій області
займає провідне місце. За період 2001-2016 р.р. показник захворюваності зріс із
1,1 до 42,4 на 100 тис. населення. Усього за період нагляду зареєстровано 485
випадків захворювання ІКБ.
Матеріали та методи. Матеріалом для лабораторних досліджень служила
сироватка крові здорових і хворих людей в імуноферментному аналізі.
Лабораторним підтвердженням діагнозу вважали 4-кратне збільшення титрів
специфічних антитіл у парних сироватках або наявність антитіл у діагностичних
титрах (1:64 і вище) у самотніх сироватках. Застосовані методи епідеміологічної
діагностики – ретроспективний епідеміологічний аналіз, описово – оцінні
методи.
Результати й обговорення. За період спостереження з 2001-2016 р.р.
захворювання підтверджено серологічним методом в 16,0% пацієнтів. В
анамнезі факт укусу кліщами відзначали 54,6% захворілих. Самостійно
вилучили кліща 94,7%. Річна динаміка захворюваності розподілялася
нерівномірно. Сезонний підйом спостерігався з червня по жовтень. Повторно
серологічно досліджена кров на Лайм – бореліоз в 30 перехворілих, тому що
дослідження проводяться на платній основі. Серопозитивний результат
виявлений у 15 осіб. Для оцінки стану специфічного імунітету серед здорового
населення проводився серологічний моніторинг, обстежено 326 клінічно
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# 38 Results of a rapid test for detecting borreliosis pathogens in ticks obtained
in the laboratory of Especially Dangerous Infections of "Kyiv City Laboratory
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General information
The article details results of ticks infected with Borrelia obtained in the laboratory for
special danger infections of "Kyiv City Laboratory Center of the Ministry of Healthcare
of Ukraine" State Agency by rapid testing for Borrelia in ticks using dark-field
microscopy
Materials and methods.
Official data of the State Institution "Lviv Epidemiology and Hygiene Scientific
Research Institute of the Ministry of Healthcare of Ukraine" (Ukrainian Scientific and
Methodological Center on Ixodes Ticks Borreliosis Research); the State Agency
"Ukrainian Center for Disease Control and Monitoring of the Ministry of Health of
Ukraine"; Epidemiological, Diagnostic and Preventive Care Guidelines on tick
borreliosis (Lyme disease) in Ukraine: the Order of the Ministry of Healthcare of
Ukraine dated May 16, 2005, No.218.
Results.
In the laboratory for special danger infections of "Kyiv City Laboratory Center of the
Ministry of Healthcare of Ukraine" State Agency as part of social and sanitation
monitoring for Ixodes ticks borreliosis (ITB), a rapid test to detect borreliosis pathogens
in Ixodes ticks captured in natural habitat and ticks removed from humans that were
attacked. The investigations were conducted incompliance with the Order of the
Ministry of Healthcare of Ukraine dated May 16th, 2005, No.218 "On Advancing
Diagnostics and Preventive Care of Ixodes and Tick Borreliosis in Ukraine" using dark-
field microscopy.
Samples of ticks collected from natural habitats by entomologists from city district
laboratories of parasitic diseases were sent to the laboratory as well as samples of
ticks removed from humans seeking medical attention for a tick bite.
The procedure requires investigations to be conducted in strict conformity with
requirements of the State Sanitayion Rules 9.9.3.035-99 of the Ministry of Healthcare
of Ukraine "Safe Handling of Microorganisms of І-ІІ Biological Safety Level".
During the period from 2012 to 2016 the laboratory has investigated 1698 tick
specimens, of which 963 Ixodes ticks which were removed from humans and 735
specimens captured in natural habitats. The average level of infected ticks was 17.1%,
of which 13.1% of ticks were captured in natural habitats and 20.1% of ticks were
removed from humans. Findings are consistent with the average rate of infected ticks
in Ukraine (from 12.5 to 18.6%).
Conclusion.
The results of our investigations, published data and rapid increase in Lyme disease
incidences in overall infectious disease rate, as well as the fact that Kyiv is the
distribution territory for mass dangerous ticks demonstrate the need for further regular
laboratory control and monitoring of infection rates of vectors associated with Ixodes
tick borreliosis.
Dark-field microscopy used for rapid tick testing for Borrelia is a valid and important
method for assessing risk of human infection, including for deciding on preventive
treatment to prevent the disease as well as for studying natural foci of ITB and their
activity level.

Загальна інформація. В статті представлені результати інфікованності кліщів
бореліями, отримані лабораторією особливо небезпечних інфекцій Державної
установи «Київський міський лабораторний центр МОЗУ» при проведенні
експрес-індикації борелій в кліщах, з застосуванням методу мікроскопії в
темному полі
Матеріали і методи.
Офіційні дані ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
МОЗ України» (Український науково-методичний центр з вивчення проблем
іксодових кліщових бореліозів), ДЗ Український центр з контролю та
моніторингу захворювань МОЗ України), Методичні рекомендації з епідеміології,
діагностики та профілактики іксодового кліщового бореліозу (хвороби Лайма) в
Україні: Наказ МОЗ України від 16.05.2005р. № 218.
Результати. В лабораторії особливо небезпечних інфекцій Державної установи
«Київський міський лабораторний центр МОЗУ» в межах забезпечення
соціально-гігієнічного моніторингу за ІКБ здійснюється експрес-індикація
збудників іксодових кліщових бореліозів в кліщах, які відловлені в природних
стаціях, та кліщах, які зняті з людей, що підпали під їх напад. Дослідження
проводяться відповідно наказу МОЗ України від 16.05.2005р. № 218 «Про
посилення діагностики та профілактики іксодових, кліщових бореліозів в
Україні», з застосуванням методу мікроскопії в темному полі .
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# 97 Ixodic Tick - Borreliosis in Dnipropetrovsk Oblast / Іксодові кліщові -
бореліози в Дніпропетровській області

Skubenko N., Litovchenko I., Shamychkova G., Singovska S. / Скубенко Н.В.,
Літовченко I.,Шамичкова Г.,Сінговська С.
State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of
Ukraine / Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров`я України"

Background information. Ixodic tick borreliosis (ITB) is the most relevant natural focal
infection transmitted by ticks in Dnipropetrovsk oblast. The ITB incidence rate over the
16 years of surveillance (2000 through 2016) in Dnipropetrovsk oblast increased from
0.11 per 100,000 population in 2000 to 7.11 in 2016.
Methods: epidemiological analysis, serological and bacterioscopic methods (dark field
microscopy).
Findings. In Dnipropetrovsk oblast, human infections with Lyme borreliosis in the last
five years constitute 54.2% ± 1.7 of cases in anthropogenic foci, in natural foci 45.8% ±
1.6 persons fell ill.
The cases are more often reported in June/July and September/October (40% ± 1.7
and 30% ± 1.6), corresponding to the seasonal increase of activity of ITB pathogen
vectors. Tick attachment was noted by 75% ± 1.5 of patients. Migratory erythema was
observed in 90% ± 1.1 of cases. The majority of ITB patients (69% ± 1.6) mostly
suffered moderate course of the disease.
In the territory of Dnipropetrovsk oblast, as well as overall in Ukraine, circulation of the
ixodic tick borreliosis pathogen is associated with the habitat of I. ricinus ticks. At
patients' contacting about tick bites, within entomological determination of their species
composition, I.ricinus was identified in 99% ± 1.
Examination of ticks removed from the individuals revealed the following: 2013 - 16
ticks examined (none was positive), 2014 - 45 ticks (10 positive - 22.2% ± 6.1), in 2015
- 168 ticks (19 positive - 11.3% ± 2.4), 2016 - 427 ticks (172 positive - 40.3% ± 5.4).
Laboratory diagnostics of ITB in the oblast were introduced in 2008 based on the
laboratory for hazardous infections of SE Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of
the Ministry of Healthcare of Ukraine by enzyme immunoassay (ELISA), examination
of ixodic ticks with dark field microscopy to detect Borrelia burgdorferi was introduced
in 2012. The test material includes environmental objects (ixodid ticks), biomaterial
(serum of persons affected by tick bites or by clinical parameters). From 2011 till
2016, 926 "flag" caught ixodic ticks were tested for ITB, of which 47 were positive
(5.1% ± 0.7). When testing 656 ixodes ticks removed from people, 201 positive results
were obtained (30.6% ± 1.8). Most people affected were from the city of Dnipro,
Kam'yanska town, and suburban areas.
Conclusions. At favorable weather conditions, the number of ixodic ticks in nature
increases, which in the context of insufficient measures to interrupt the ITB pathogen
transmission mechanism promotes further increase in ixodic tick borreliosis morbidity
rates in the oblast.

Загальна інформація. Іксодовий кліщовий бореліоз (ІКБ) є найбільш актуальним
для Дніпропетровської області серед природно-вогнищевих інфекцій, що
передаються кліщами. Рівень захворюваності на ІКБ за 16 років спостереження
(2000-2016 рр.) у Дніпропетровській області збільшився з 0,11 на 100тис.
населення у 2000 р. до 7,11 у 2016 р.
Методи: епідеміологічний аналіз, серологічний та бактеріоскопічний методи
(темнопольна мікроскопія).
Результати. У Дніпропетровській області зараження людей на Лайм-бореліоз на
протязі останніх п’яти років в 54,2%± 1,7 випадків- в антропогенних вогнищах,
у природних вогнищах захворіло 45,8%± 1,6 осіб.
Випадки захворювання частіше реєструються у червні – липні та вересні-жовтні
(40%±1,7 та 30%±1,6), що відповідає сезонному підвищенню активності векторів
збуднику ІКБ. Присмоктування кліща відмічали 75%±1,5 хворих. Мігруюча
еритема відмічалась у 90%±1,1 випадків. У більшості хворих (69%±1,6) ІКБ мав
переважно перебіг середньої важкості.
На території Дніпропетровської області, як і по Україні, циркуляція збудника
іксодового кліщового бореліозу, пов’язана з ареалом кліщів I. ricinus. При
зверненні постраждалих осіб з приводу укусу кліщів, при ентомологічному
визначенні їх видового складу, І.ricinus ідентифікований в 99%± 1.
.При дослідженні кліщів,знятих з людей, встановлено : 2013 рік – досліджено 16
кліщів (позитивних не було), 2014 рік - 45 кліщів (10 позитивних- 22,2 % ±6,1),
2015 рік – 168 кліщів (19 позитивних-11,3 %±2,4), 2016 рік – 427 кліщів (172
позитивних- 40,3%± 5,4).
Проведення лабораторної діагностики ІКБ у області впроваджено з 2008 року
на базі лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Дніпропетровський
обласний лабораторний центр МОЗ України» методом імуноферментного
аналізу (ІФА), з 2012 року впроваджено дослідження іксодових кліщів методом
темнопольної мікроскопії на наявність Borreliа burgdorferi. Матеріалом для
дослідження є об’єкти довкілля (іксодові кліщі), біоматеріал (сироватки крові
постраждалих від укусів кліщів, або за клінічними показниками). З 2011 по 2016
рр. на ІКБ досліджено 926 іксодових кліщів, які відловлені на «прапор», з них 47
позитивних (5,1 %±0,7). При досліджені 656 іксодових кліщів, знятих з людей,
отримано 201 позитивних результатів (30,6 %± 1.8) Частіше звернення осіб
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Introduction. Ixodic ticks are the vectors of many especially dangerous zoonose
pathogens, in thebodyofwhich thepathogensmultiply rapidly andpersist throughout their
lifecycle, additionally resulting in being the reservoirs for pathogens in most natural foci.
Given the high aggressiveness of ticks in respect to both human body and mammals as
well, the existing endemic disease can cause aggravation of epidemic situation.
Methods: bacteriological, microscopy, serology, PCR, zooentomological.
Results. 5 species of ixodic ticks (Ixodidae) are recorded within Lviv Region, in 4 genera:
Ixodes ricinus,Dermacentor reticulatus,Dermacentormarginatus,Hyalommaplumbeum,
andHaemaphysalis punctata. The absolutemajority (99.9%) is composed of I.ricinus and
D. reticulatus. In previous years I.ricinus dominated throughout the area (from 55.5% to
70%). During the period of 2013-2016 I. ricinus proportion decreased to 35,3%, D.
reticulatus – increased to 64,7%. Season of ticks’ activity lasts from late March to
November with a pronounced peak in the first half of May. An important epidemic indicator
is I.ricinus ticks penetration in urban areas (parks, gardens, recreation areas), where they
had not been previously recorded. Along with this the number of complaints from people
increased forticks attacks.
Over the past three years 21,470 specimens of ticks were collected and studied in natural
biotopes. The bacteriological test for tularemia had no pathogen isolated (last cultures
isolated in2006 fromD.reticulatus).During theentirezoonoticmonitoringperiod tickswere
themain source (58.3%) of isolated in theEDP laboratory cultures ofF.tularensis, namely:
I.ricinus – 5,3 %, D.reticulatus – 94,7 %.
The study of 212 samples of ticks using indirect hemagglutination test identified tularemic
antigen in 29.2% of samples (mainly from D. reticulatus). Lyme disease pathogen was
identifiedusingmicroscopy in thedark field in revealed two typesof ticks. Amongcollected
in nature prevailed infectedD. reticulatus (17,3%), among collected from people I.ricinus
(50.0%).
When using PCR (total 53 samples, 4875 specimens) the specific DNA segments of
Borrelia burgdorferi s.l. were identified in 24.5% of both tick species (mainly from D.
reticulatus). Q-fever DNA pathogen was not found.
Conclusions. A special role in maintaining the epizootic process of zoonoses is attributed
to ixodic ticks Ixodidae, which occupy almost the entire territory of Lviv Oblast. In recent
years the tendency is observed to the quantitative growth of D. reticulatus and I.ricinus
penetration within the cities. High levels of ticks and laboratory studies results – detection
of antigen, pathogens, and their DNA indicates their primary role as vectors and sources
of infection both in human and mammals. Therefore, the constant zooentomological
monitoring remains today relevant of thearthropodasareas to prevent activation of natural
foci.

Вступ. Векторами багатьох збудників особливо небезпечних зоонозів є іксодові
кліщі, в організмі яких збудники інтенсивно розмножуються та зберігаються
протягом всього їх життєвого циклу, внаслідок чого в більшості природних вогнищ
вони відіграють роль і резервуарів збудників інфекцій. Зважаючи на високу
агресивність кліщів стосовно організму як людини, так і ссавців, існуючий
ендемічний характер захворюваності може спричинити загострення епідемічної
ситуації.
Методи: Бактеріологічний, мікроскопія, серологічний, метод ПЛР,
зооентомологічний.
Результати. На території Львівської області зареєстровано 5 видів іксодових
кліщів (Ixodidae) 4 родів: Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor
marginatus, Hyalomma plumbeum та Haemaphysalis punctata. Абсолютну більшість
(99,9%) склали I.ricinus таD. reticulatus.У попередні роки I.ricinus домінував по всій
області (від 55,5 % до 70 %.). За період 2013-2016 рр. питома вага I. ricinus
зменшилася до 35,3%, D. reticulatus – зросла до 64,7%. Сезон активності кліщів
триває з кінця березня до листопада з вираженим піком у першій половині травня.
Важливим епідемічним показником є проникнення кліщів I.ricinus на території міст
(парки, сквери, зони відпочинку), де вони раніше не реєструвалися. Поряд з тим,
зросла кількість звернень людей з приводу нападів кліщів.
За останні три роки зібрано в природних біотопах і досліджено 21470 екз. кліщів.
При проведенні бактеріологічних досліджень на туляремію збудник не виділявся
(останні культури виділені у 2006 р. від D.reticulatus). За весь період моніторингу
природних осередків кліщі були основним джерелом (58,3 %), виділених в
лабораторії ОНІ культур F.tularensis , а саме: I.ricinus – 5,3%, D.reticulatus – 94,7%.
При досліджені 212 проб кліщів методом РНГА туляремійний антиген виявлений
у 29,2 % проб (переважно від D. reticulatus). Збудник хвороби Лайма методом
мікроскопії в темному полі виявлений вдвох видів кліщів.Серед зібраних в природі
переважали інфіковані D. reticulatus (17,3%); серед знятих з людей - I.ricinus (50,0
%).
При застосуванні ПЛР (всього 53 проби, 4875 екз.) специфічні ділянкиДНКBorrelia
burgdorferi s.l. виявлені у 24,5 % обох видів кліщів (в переважній більшості від D.
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# 183 Epidemiological monitoring of individual tick-borne infections in
Zakarpattia region / Епідеміологічний моніторинг за деякими кліщовими
інфекціями у Закарпатській області

Markovych O.1, Zhyhan V.1, Tymchyk V.1, Kolesnikova I.2 / Маркович О.Н.1,Жиган
В.1, Тимчик В.1, Колеснікова І.2
1 State Institution Zakarpattia Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of
Ukraine / Державна установа "Закарпатський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України"
2 Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця

General information. Borreliosis is one of the most wide-spread tick-borne infections.
It's a natural focal infectious disease that commonly effects the skin causing migratory
erythema, the nervous system, and the musculoskeletal system and the heart. Every
year sporadic cases of Ixodes tick-borne borreliosis are registered in Zakarpattia
region, ranging from 3 in 2007 to 34 cases in 2016. Anaplasmosis and ehrlichiosis
have not been reported.
Methods. In this paper, the epidemiological method was used for investigating
borreliosis incidence rate in Zakarpattia region. The method for detecting ticks and
small rodents infected with borreliosis, anaplasmosis and ehrlichiosis that has been
used since 2015 is the polymerase chain reaction (PCR). Statistical analysis of
findings of the department and the special danger infections laboratory for the period
from 2007 to 2016 was conducted.
Findings: analysis of the borreliosis incidence trend in humans in Zakarpattia region
showed an increase, as well as in the nation-wide trend. Most common Ixodes tick
species in Zakarpattia region are Ix. ricinus and D. reticulatus. According to findings of
two-year tick investigations captured in the natural habitat and removed from humans
and home pets, the infection incidence rates with Borrelia accounted for 10.74±2.81%,
Anaplasma – 10.64±2.60%, mixed infection carriers (Anaplasma + Borrelia) were
4.95±2.16% ticks. Investigations of tick infection incidence rates covered almost the
entire territory of the region (12 of 15 administrative territories of the region). Positive
findings were collected in seven districts. In two settlements circulating borreliosis
agent was registered for the first time. Investigation of mouselike rodents was not
numerous (35 animals), there were no positive results.
Conclusions. The role of Ixodes ticks as main carriers of pathogens of Ixodes tick
borreliosis and human granulocytic anaplasmosis. It was defined that further
investigations are required with expanding their coverage of the entire territory of the
region for detecting infections reservoirs and enzootic regions to provide preventive
care, timely diagnosis and treatment.

Загальна інформація. До найпоширеніших у світі кліщових інфекцій
відноситься бореліоз – природно-осередкове інфекційне захворювання, що
характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а
також нервової системи, опорно-рухового апарату і серця.Щорічно у
Закарпатській області реєструються спорадичні захворювання на іксодовий
кліщовий бореліоз – від 3 випадків у 2007 р. до 34 у 2016 р. Захворювання на
анаплазмоз та ерліхіоз не реєструвались.
Методи. В роботі використано епідеміологічний метод вивчення захворюваності
на бореліоз у Закарпатській області. Визначення інфікованості кліщів та дрібних
гризунів на бореліоз, анаплазмоз та ерліхіоз із 2015 року проводилось методом
полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). Проведено статистичний аналіз
результатів діяльності відділу та лабораторії особливо небезпечних інфекцій за
2007-2016 рр.
Результати: Аналіз динаміки захворюваності людей на бореліоз у
Закарпатській області виявив тенденцію до зростання, як і в цілому по Україні.
Найпоширенішими видами іксодових кліщів в Закарпатській області є Ix. ricinus
та D. reticulatus. За результатами дворічних досліджень кліщів, відловлених у
природних умовах та знятих із людей та домашніх тварин, встановлено, що їх
інфікованість бореліями складала 10,74±2,81%, анаплазмами – 10,64±2,60%,
носіями мікст-інфекції (анаплазми+борелії) були 4,95±2,16% кліщів.
Дослідженнями інфікованості кліщів була охоплена майже вся територія області
(12 із 15 адміністративних територій області). Позитивні знахідки були виявлені
у семи районах області. У двох населених пунктах вперше була встановлена
циркуляція збудників бореліозу. Дослідження мишовидних гризунів
проводились в незначній кількості (35 екземплярів), позитивних результатів не
було виявлено.
Висновки. Підтверджено роль іксодових кліщів, як основних переносників
збудників іксодового кліщового бореліозу та гранулоцитарного анаплазмозу
людини. Визначено необхідність продовження досліджень та збільшення їх
обсягу з охопленням усієї території області для виявлення резервуарів інфекцій
та встановлення ензоотичності з метою профілактики, своєчасної діагностики
та лікування.

ABSTRACT INDEX: TICKS AND TICK-BORNE DISEASES /
КЛІЩІ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ,ЩО ПЕРЕНОСЯТЬСЯ КЛІЩАМИ
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# 6 Bioassay of Pesticides for Environmental Biosafety Evaluation

Ushkalov V., Samkova O., Scherban E., Khyzhnya S. / Ушкалов В.О., Самкова О.,
Щербань М., Хижня С.
Ukrainian laboratory of quality and safety of agricultural products of the National
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine / Українська лабораторія
якості і безпеки продукції агропромислового комплексу Національного
університету біоресурсів і природокористування України

Introduction. Increase of pesticides production and them scale application in
agriculture is related with the ecological risks - contamination of soils, water, air and
negative influence on biodiversity functioning.
Materials and methods. A common practice of pesticides toxicity evaluation involves
the use of OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, including pesticides. The
OECD Guidelines are a unique tool for assessing the potential effects of chemicals on
the environment. They are a set of tools for testing covers effects on biotic systems,
namely: Test No. 201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test;
Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test; Test No. 203: Fish, Acute
Toxicity Test; Test No. 207: Earthworm, Acute Toxicity Tests; Test No. 213:
Honeybees, Acute Oral Toxicity Test; Test No. 214: Honeybees, Acute Contact
Toxicity Test; Test No. 216: Soil Microorganisms: Nitrogen Transformation Test; Test
No. 217: Soil Microorganisms: Carbon Transformation Test; Test No. 223: Avian Acute
Oral Toxicity Test. In our experiments we used indicator species organisms, such as:
quail (Coturnix quail), worms (Eisenia fetida), cladocerans (Daphnia magna Straus),
bellyfish (Poecilia reticulata Peter), honey bees (Apis mellifera L), algae (Selenastrum
gracile Reinsch).
Results. In 2016, was testing 10 herbicides, 5 fungicides, 1 insecticide, and 1 seed
disinfectant on defining of acute toxicity.
The results of study indicate the following:
- Higher rates of acute toxicity shown the fungicide with a content of active substance
tebuconazole, 250 g/l. Thus, this pesticides is referred to I class of toxicity to fish,
algae and cladocerans.
- Pesticides which contains active ingredients (a.i.) azoxystrobin, 200 g/l and flutriafol,
120 g/l are classified as І (first) Class toxicity to algae, cladocerans, fish and II
(second) – to honeybee;
- Pesticides with containing the active ingredients propiconazole 250 g/l and
cyproconazole, 80 g/l – to І Class toxicity to Daphnia magna, II Class – to algae and
fish;
- Pesticides containing the three active ingredients: imidacloprid 500 g/l, propisochlor
720 g/l and bentazone 480 g/l classified as І Class toxicity to Eisenia fetida;
- Herbicides containing metolachlor, 312.5 g/l and terbuthylazine, 187.5 g/l, quizalofop-
P-ethyl, 125 g/l, nicosulfuron, 40 g/l, acetochlor, 900 g/l – referred to the I - II Classes
toxicity to aquatic test-organisms;
- Insecticide with active substance of thiacloprid, 245 g/l classified as І Class toxicity to
quail.
Conclusion. The obtained results of investigation are the basis of an integrated
assessment of the pesticides toxicity and the definition of ecological regulation
procedure for environmental biosafety.

ABSTRACT INDEX: TOXICOLOGY / ТОКСИКОЛОГІЯ

# 26 Forecasting of acute toxic effects possibility in farmworkers during
professional contact with difenoconazole-based combined pesticide
preparations / Прогнозування можливості виникнення гострих токсичних
ефектів у працівників сільського господарства при роботі з комбінованими
препаратами на основі дифеноконазолу

Stavnichenko P., Antonenko A., Bardov V. / Ставніченко П.В., Антоненко А.,
Бардов В.
Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет імені
О.О. Богомольця

Introduction. In the recent decades in Ukraine in order to reduce crop loss from
diseases, pests and weeds, different pesticides have been widely used. Of all the
fungicides, that due to their assortment and scope of application are second highest
ranked pesticides, some of the most effective and promising are preparations based
on difenoconazole. However, while application these agents there is a possibility of
their emissions in the air of the working zone and on the unprotected skin of workers
causing acute occupational poisoning. Thus, according to the recent WHO data, about
1.5 million poisonings are registered annually, and most of which are professional
poisonings in farmworkers.
That is why the purpose of our work was to forecast the probability of acute toxic
effects in farmworkers during professional contact with difenoconazole-based
combined preparations.
Methods. Risk assessment of acute poisoning with the following difenoconazole-based
combined preparations was conducted: Scor, Amistar Gold, Magnello, Rias, Selest
Trio, Selest Top, Dinali, Cydeli Top, Setar, that also contain tebuconazole,
сyflufenamide, propyсonazole, fludioxonil, paclobutrazole, thiamethoxam,
azoxystrobine. Assessment of probability of acute toxic effects in people engaged in
treatment with the above-mentioned preparations was conducted based on physical
and chemical properties of active ingredients (a.i.), coefficient of possible inhalation
poisoning (CPIP), coefficient of action selectivity during inhalation (CASinh.) and dermal
exposures (CASderm.).
Results. According to saturated vapor pressure value, all studied a.i. were non-volatile,
except for moderately volatile tebuconazole, propyconazole and cyflufenamide. The
CPIP values of studied fungicides (dyfenoconazole, tebuconazole, cyflufenamide,
propyconazole, fludioxonyl, paclobutrazole, thiamethoxam, and azoxystrobine made
up 1,7×10-9, 3,1×10-8, 1,2×10-6, 1,32×10-6, 1,5×10-8, 7,0×10-9, 2,1×10-10, 2,6×10-9,
respectively) indicate low probability of acute inhalation poisoning while application of
pesticides on its base.
Calculated CASinh. and CASderm. values for all studied active ingredients were
exceeded 100 indicating a relatively high selectivity of their effect. The only exceptions
were thiamethoxam (Selest Top) and azoxystrobine (Amistar Gold) with CASinh. 70.7
and 52.4, respectively, providing a relatively low effect selectivity.
Conclusion. Thus, the findings demonstrate a low probability of acute toxic effects and
relative safety of percutaneous and inhalation exposure of farmworkers to all studied
a.i. and preparations based on it, except for thiamethoxam and azoxystrobine for which
an insignificant risk of acute poisoning exists. That is why compliance with established
regulations of preparation application and mandatory usage of recommended personal
protective equipment are important.

Вступ. Останні десятиріччя в Україні широко застосовують різноманітні
пестициди для зменшення втрат врожаю від хвороб, шкідників та бур’янів.
Серед фунгіцидів, які за асортиментом та обсягами застосування займають
друге місце серед усіх пестицидів, одними з найбільш ефективних та
перспективних є препарати на основі дифеноконазолу. Однак під час
застосування таких препаратів існує можливість їх потрапляння у повітря
робочої зони, на відкриті ділянки шкіри робітників, що може призвести до
виникнення гострих професійних отруєнь. Так, згідно останніх даних ВООЗ,
щороку реєструють близько 1,5 млн. отруєнь, переважна більшість яких – це
професійні отруєння працівників сільського господарства.
Саме тому метою роботи було прогнозування можливості виникнення гострих
токсичних ефектів у працівників сільського господарства при роботі з
комбінованими препаратами на основі дифеноконазолу.
Методи. Було проведено оцінку ризику гострих отруєнь комбінованими
препаратами на основі дифеноконазолу: Скор, Амістар Голд, Магнелло, Ріас,
Селест Тріо, Селест Топ, Діналі, Циделі Топ, Сетар, до складу яких також
входять тебуконазол, цифлуфенамід, пропіконазол, флудіоксоніл,
паклобутразол, тіаметоксам, азоксистробін. Оцінку можливості виникнення
гострих токсичних ефектів у осіб, задіяних при обробках названими
препаратами, було проведено з урахуванням фізико-хімічних властивостей їх
діючих речовин (д.р.), коефіцієнту можливості інгаляційного отруєння (КМІО),
коефіцієнту вибіркової дії пестициду при інгаляційному (КВДінг.) та
дермальному впливі (КВДд.).
Результати. За величиною тиску насиченої пари всі досліджувані д.р., окрім
помірно летких тебуконазолу, пропіконазолу та цифлуфенаміду, є нелеткими.
Величини КМІО досліджуваних фунгіцидів (дифеноконазолу, тебуконазолу,
цифлуфенаміду, пропіконазолу, флудіоксонілу, паклобутразолу, тіаметоксаму
та азоксистробіну становить 1,7!10-9, 3,1!10-8, 1,2!10-6, 1,32,92!10-6,
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# 31 Research of the emission level of toxic chemicals from polymer
construction materials in the air environment of residential premises 2007 and
2016 in the city of Dnipro, Ukraine / Вивчення ступеня міграції токсичних
речовин із полімерних будівельних матеріалів у повітряне середовище
житлових приміщень 2007-2016 в місті Дніпро, Україна

Zaitseva O., Shtepa O., Pozdniakova H., Polovna N. / Зайцева О.А.,Штепа О.,
Позднякова Г., Половна Н.
State Institution Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the Ministry of Health of
Ukraine / Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров`я України"

General information: The laboratory control of safe use of construction materials
remains relevant to public health.
Methods: Laboratory investigations included chromatographic and spectrochemical
methods.
Results: The air environment of residential and public premises is one of the key
factors of environmental and sanitation risks affecting public health.
During laboratory control of the emission level of hazardous chemicals from polymer
construction materials in the air environment it was found that 4% of samples do not
meet effective sanitation standards.
Due to an enormous amount of pollution sources, the air in the living premises is
contaminated by 45 to 70 different toxic chemicals.
Air investigation results of the living premises are the following: Emissions of toxic
chemicals in the air environment of the living premises were detected in 14% of cases
in 2007, in 11.0% of cases in 2008, 14.4% in 2009, 2.5% in 2010, 1.3% in 2011, 5.0%
in 2012, 2,0% in 2013, 3.0% in 2014, 2.0% in 2015, 4.0% in 2016, respectively. For the
entire study period, the maximum level of formaldehyde emissions was as high as
60%, phenol levels were about 50%, and ammonia levels were under 34%.
458 sites have been investigated over the period from 2007 to 2016. All premises were
finished with modern polymer construction materials, each of them having an issued
Report on State Sanitary and Epidemiological Examination. Thus, toxic chemical
emissions in the air environment was detected on 141 sites that made up 31% of the
total number of all investigated sites. Formaldehyde and phenol emission, as the most
potentially hazardous volatile organic pollutants, were detected on 88 sites that
accounts for 19.2%.
The analysis of our investigation findings for the period from 2007 to 2016 have
demonstrated formaldehyde, phenol and ammonia emissions in the indoor air in
concentrations exceeding acceptable sanitary standards by 2 or 3, and sometimes 5 or
7 times.
Conclusions: 31% of sites investigated by the laboratory showed toxic chemical
emissions. The presence of formaldehyde and phenol in high concentrations plays a
special role.
The main preventive measures of possible hazardous effect of polymer construction
materials on the public health covers a thorough and evidence-based health hazard
classification of chemicals emitted from polymer materials; compliance with
recommended application conditions and instructions of construction materials;
streamlined laboratory control as well as developing sanitation and public health
measures and recommendations for the general public.

Загальна інформація: Питання лабораторного контролю за безпечним
використанням будівельних матеріалів залишається актуальним для
громадського здоров’я.
Методи: Для проведення лабораторних досліджень використано
хроматографічні та спектрофотометричні методи.
Результати: Навколишнє середовище в житлових і громадських будівлях - один
з провідних чинників серед еколого-гігієнічних ризиків, що впливають на
формування здоров'я населення.
При проведенні лабораторного контролю рівня міграції шкідливих речовин із
будівельних полімерних матеріалів було встановлено до 4% проб, які не
відповідали чинним гігієнічним регламентам.
Через велику кількість джерел забруднення в повітря житла надходять від 45
до 70 найменувань токсичних речовин.
При дослідженні повітря житлових приміщень були отримані наступні
результати: у 2007 р. виявлена міграція шкідливих речовин у повітряне
середовище в 14,0% досліджень, 2008 р. – 11,0%, 2009 р. - 14,4%, 2010 р. - 2,5%,
2011 р. - 1,3%, 2012 р. – 5,0%, 2013 р. – 2,0%, 2014 р. – 3,0%, 2015 р. – 2,0%, 2016
р. – 4,0%. За досліджений період максимальна міграція формальдегіду досягала
до 60%, фенолу до 50%, аміаку до 34%.
За 2007 – 2016 роки було обстежено 458 об'єктів. Всі приміщення були
оброблені сучасними полімерними оздоблювальними будівельними
матеріалами, на які були представлені висновки державної санітарно-
епідеміологічної експертизи. При цьому, на 141 об'єкті була виявлена міграція
шкідливих речовину повітряне середовище, що склало 31% від усіх обстежених
об'єктів. Міграцію формальдегіду і фенолу, як одних з найбільш потенційно
небезпечних летких органічних речовин, виявлено на 88 об'єктах, що склало
19,2%.
Проведений аналіз власних результатів досліджень за 2007 – 2016 роки
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# 41 The determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in drinking water by
gas chromatography-mass spectrometry after previous concentration

Yevtushenko T., Omelchun Yu., Novozhytska Yu. / Євтушенко Т.В., Омельчун Ю.,
Новожицька Ю.
State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary
Expertise / Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи

In situation when demographic situation in Ukraine was deteriorated, the incidence of
cancer in people was increased as well as taking into account the national strategy of
integration with the European Union, the quality control of drinking water is especially
important for Ukraine. Water is a prerequisite and an integral part of life on Earth. The
human body is largely composed of water, all the processes within our body, are possible
only in thepresenceofwater. This is themain factor supporting inner balanceandprovides
us with energy and warmth. One percent of penetration for polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) in theman human body is due to the consumption of drinking water
[1].
It should be noted that the one of the most common group of carcinogens are polycyclic
aromatichydrocarbons that are formedbyburningorganicmatter.Best-knowncarcinogen
mentioned above group is benzo(a)pyrene, which belongs to 1 class of toxicity as
carcinogenic component of soot and resin [2]. Using its level of pollution, the researchers
estimate the total polycyclic aromatic hydrocarbons and oncogenic hazard toman. Benzo
(a)pyrene dangerous to humans even at low concentrations due to tends to
bioaccumulation that can lead to cancer of the skin, lungs, gastrointestinal tract, central
nervous system and other organs and systems. Therefore, the precise detection of benzo
(a)pyrene is extremely important.
The main aim our work was to develop a method of rapid simultaneous detection of 16
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) using gas chromatography-mass spectrometry
(GC-MS) as well as to identify the analytes are not only time-content, but in addition to the
mass spectrum, i.e. the intensity of the ion current ratio ofmass to charge ions. The control
of PAHsconcentrations inwater solutionwasperformedby chromatographicmethod. The
chromatography-mass spectrometer ThermoDSQ II that using electron impact ionization
(EI), the chromatography column Agilent VF-5 ms, 30mx0.25 mmx0.25μm stationary
phase of 5% fenilmetylpolisiloksana were used. The identification was performed by
retention time and by characteristic main and supporting ions (m/z) comparing with the
ratio of their intensity. The quantitative analyzes was carried out by external standards for
the peaks area. The main solutions of PAHs standards were prepared separately with a
concentrationof n-hexaneabout 100µkg/cm3.The intermediate solutionofPAHsmixture
and internal standard benzo(a)pyrene D12 were prepared with a concentration of 1 µkg/
cm3 and stored at + 4ºC. The working calibration for solution of PAHs mixture was
prepared immediately beforeuse. Theprinciple of themethod is determiningPAHsbyGC-
MS after dechlorination sodium thiosulfate and n-hexane extraction, to concentration of 2
cm3 using 100 mm3 dodecane to prevent the loss of highly volatile compounds during
evaporation.
The preparing scheme for pure andwith the addition samples, themethods of preparation
of calibration solutions for continuous monitoring of the accuracy of measurements were
presented. The desorption of polycyclic aromatic hydrocarbons was systematically
studied. It was established that the quantitative desorption is carried out with water
extractant byn-hexane inanamountof 25cm3at temperatureof 20±1°C.Also itwas found
that the period of storage for PAHs standards at temperature of + 4ºC is 6 months and for
interim solutions of PAHs standards - 3 months, respectively.
Hence, the developed method allows to detect in drinking water the following PAHs:
anthracene, acenaphthene, acenaphthylene, indene(1,2,3-cd)pyrene, dibenzo(a,h)
anthracene, benzo(ghi)perylene, benzo(a)anthracene, benzo(k)flyuorantenu, benzo(a)
pyrene, benzo(b)flyuorantenе, fluorene, phenanthrene, fluorantenе, chrysene, pyrene,
naphthalene using gas mass spectrometry with electron impact ionization. The limit of
quantification of (LOQ) for each representative of mentioned above group of 1•10-2 ppb/
liter was reached [3, 4]. The advantage of the presented method is high metrological
characteristics and high reproducibility of results. Our proposedmethod was successfully
tested in the laboratory studies at enforcement of EC 98/83 directives. Also the method
was accredited by National Accreditation Agency of Ukraine.
1. Polynuclear Aromatic Hydrocarbons. In: Guidelines for Drinking-water Quality, 2nd ed.
Vol. 2. HealthCriteria and other Supporting Information «From the intake data for food and
the drinking-water levels., it can be estimated that about 1 % of the total dietary intake of
PAHs is from drinking-water, assuming a consumption of 2 litres/day».
2. Polynuclear Aromatic Hydrocarbons. In: Guidelines for Drinking-water Quality, 2nd ed.
Vol. 2. Health Criteria and other Supporting Information. Geneva, World Health
Organization, pp. 123-152.: (page 11).
3. Council Directive 98/83 / EC "On the quality of water intended for human consumption"
on November 3, 1998.
4.CommissionDecision2002/657/ECof 12August ІmplementingCouncil Directive 96/23/
EC Сoncerning the Рerformance of Аnalytical Мethods and the Іnterpretation of Result,
European Comission, Brussels.)
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# 49 Modern approaches to the study of gene mutations while determining the
mutagenic properties of chemicals using the Ames assay / Сучасні підходи в
дослідженні генних мутацій при визначенні мутагенних властивостей
хімічних речовин у тесті Еймса

Bubalo V., Usenko T., Zhminko P., Nedopytanska N. / Бубало В.О., Усенко Т.,
Жмінько П., Недопитанська Н.
L.I. Medved's Research Center of Preventive Toxicology, Food And Chemical Safety
Ministry of Health of Ukraine / Державне Підприемство «Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.
Медведя МОЗ України»

Hundreds of new chemical compounds are introduced into the world market every
year. More of them are used, especially as industria chemicals, pesticides, food
additives, biotechnology products and pharmaceuticals. Subsequently toxicological
tests concerning their mutagenic activity are necessary to confirm their safe use. In
order to assess a genotoxic potential of xenobiotics, generally accepted standardized
tests applied in compliance with OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development) and ICH (International Conference on Harmonisation) standards within
the GLP (Good Laboratory Practice) quality system are commonly used. Given the
important role of preventive care for public health, such as prevention of entry into and
accumulation of active mutagenic chemicals in the environment, the Research Center
has currently implemented a full battery of assays for detection of mutagenic activity of
chemicals. Gene mutations are detected by the change in biochemical functions of
cells according to the methodology described in the OECD 471; chromosomal
aberrations are determined by microscopic examination of structural and quantitative
changes according to the OECD 474, 475, 487; and DNA damages are determined
according to the OECD 489.
Following the recommendations of the OECD 471, the Research Center has
developed the SOP (standard operating procedure) and applied the methodology of
Ames assay in fluctuation modification with pre-incubation in suspension in 384-
microplate. This assay was used to detect mutagenic activity among generic
pesticides. The mandatory terms for this study are as follows: the use of fresh certified
strains differed in type of mutation as well as certified medium and controls; choice of
maximum concentration should be proved by preliminary bacteriotoxicity test; use of at
least 5 levels of concentrations with at least 3 times increments; performance of
experiments using metabolic activation system; conclusion is based on a statistical
analysis of the data obtained; archiving of primary documentation and scan of
microplates or Petri dishes for evidence of recording.
Over a period of 2013-2017 we have investigated more than 120 generic pesticides of
different chemical groups using a modern screening modification of the method in
accordance with the SOPs; the results we have obtained can be compared with data
on the original molecules from their files and data that is publicly available.
Today the method of Ames test in fluctuation modification with pre-incubation in
suspension in microplate format is the most popular one due to the following reasons:
it is fully compliant with the OECD 471 (1997), ICH S2 (R1)-series of genetic research
(2012); there is no discussion on the target availability for test substances dissolved in
a liquid medium; traceability and reproducibility of experiements is compliant with GLP
quality system; 90-minutes pre-incubation provides for the increase sensitivity of the
method; statistical analysis of the data obtained is carried out using the standard
deviation within validated XL-template. That is, this assay implemented is fully
compliant with GLP-audit standards.

Щороку сотні нових хімічних речовин, що використовуються, зокрема, як
промислові хімікати, пестициди, харчові добавки, продукти біотехнології та
фармацевтики, виходять на світовий ринок і для підтвердження їх безпечного
використання необхідне токсикологічне тестування, щодо мутагенної
активності. Для оцінки генотоксичного потенціалу ксенобіотиків
використовуються загальноприйняті, стандартизовані тести, впроваджені згідно
вимог OECD та ICH у системі якості GLP. З огляду на актуальну роль
профілактики у громадському здоров`ї, а саме запобігання потраплянню і
накопиченню у довкіллі мутагенно активних хімічних речови. На сьогоднішній
день в Науковому Центрі валадована повна батарея тестів для виявлення
мутагенної активності хімічних речовин. Генні мутації детектуються за зміною
біохімічних функцій клітини згідно методиці описаній у OECD 471; хромосомні
аберації визначаються при мікроскопічному дослідженні структурних та
кількісних змін, згідно OECD 474, 475, 487; пошкодження ДНК – за наявністю
розривів нитей ДНК, згідно OECD 489.
У Науковому Центрі, керуючись рекомендаціями OECD 471, розроблений СОП
та впроваджена методика проведення тесту Еймса у флюктуаційній
модифікації з преінкубацією у суспензії у мікропланшетному форматі. Данний
тест був застосований для виявлення мутагенної активності серед пестицидів-
генериків. Обовязковими умовами проведення данного дослідження є:
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# 60 Evaluation of generic pesticides genotoxicity by method of micronuclei
induction in human lymphocytes in vitro / Оцінка генотоксичності пестицидів
генериків методом індукції мікроядер в лімфоцитах людини in vitro

Usenko T., Bubalo V., Zhminko P., Nedopytanska N. / Усенко Т.В., Бубало В.,
Жмінько П., Недопитанська Н.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони
здоров'я України"

Pesticides and agrochemicals represent a significant threat to public health due to their
high biological activity, frequency, scale of use, continuous direct or indirect influence.
Evaluation of mutagenic activity of chemicals is one of the stages of hygienic
regulation and justification of their safe use and, therefore, reliable and generally
accepted approach to methods of determination of mutagenic potential is required.
Since 1981 member-countries and partners of the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) on a worldwide basis had coordinated the
research methods, developed the recommendations on genotoxicity testing of
chemicals. Mutagenicity tests are integrated and allow to assess any changes in both
in vitro and in vivo systems. Necessary set of procedures for determination of the
mutagenic potential of chemicals including generic pesticides is in the Research
Center.
Experts of the Research Center have completed the appropriate training abroad. In
2014, following the recommendations of the OECD 487, standard operating procedure
(SOP) was developed and methodology of the in vitro test for micronuclei induction in
mammalian peripheral blood lymphocytes was introduced. Over the past three years,
the 487 OECD methodology has been revised twice, so our specialists constantly
monitor the changes in regulatory documents and make the appropriate amendments
to the SOPs. The method allows evaluating the genotoxicity of test substances by the
presence of micronuclei in lymphocytes passed the one stage of mitosis.
The test version with the addition of cytochalasin B used as an inhibitor of actin
polymerase allows evaluating the proliferative possibilities of cells. This test was used
to detect the mutagenic activity of generic pesticide Florasulam, 98%. Terms of the
study were strictly conditioned in compliance with OECD guidelines. Certified cell-
growing culture media as well as references (Sigma) were used. Choice of the
maximum concentration was justified by cytotoxicity prescreening results; based on
these, the concentrations were defined as follows: 2.0, 0.67; 0.22; 0.07; 0.02 mg / ml,
each in versions with and without metabolic activation.
The conclusion was based on the statistical analysis of the obtained data, taking into
account the index of cytotoxic (CBPI [Cytokinesis Block Proliferation Index]) and
cytostatic (RI [Replication Index]) action. The primary documentation had been
properly archived. As a result of the study, it was found that the generic pesticide
Florasulam (commercial, 98%) in the in vitro test for induction of micronuclei in cultures
of human peripheral blood lymphocytes in experimental versions with and without
metabolic activation at concentrations of 2.0 mg / ml to 0.02 mg / ml showed no
mutagenic activity. To date, the in vitro test for induction of micronuclei in mammalian
peripheral blood lymphocytes takes part in the standard battery of methods for
detection of mutagenic activity. Performance of this test fully meets the requirements of
GLP [Good Laboratory Practice] -audit.

Через високу біологічну активність, частоту та масштабність застосування,
постійний прямий або ж опосередкований вплив, саме пестициди та
агрохімікати представляють собою суттєву загрозу для здоров’я населення.
Оцінка мутагенної активності хімічних речовин є однією з етапів гігієнічного
регламентування та обґрунтування їх безпечності та потребує достовірного і
загальноприйнятого підходу до методів визначення мутагенного потенціалу.
З 1981 року країни-члени і партнери Організації економічного співробітництва
та розвитку (OECD) узгодили на міжнародному рівні методи досліджень,
розробивши рекомендації з тестування генотоксичності хімічних речовин. Тести
з дослідження мутагенності є комплексними та дозволяють оцінити будь-які
зміни як в in vitro системах, так і в in vivo. У Науковому Центрі наявний
необхідний перелік методик для встановлення мутагенного потенціалу хімічних
речовин, в тому числі пестицидів-генериків.
Фахівці Наукового Центру пройшли відповідне навчання за кордоном. У 2014
році, керуючись рекомендаціями OECD 487, була розроблена стандартна
операційна процедура (СОП) та впроваджена методика проведення тесту на
індукцію мікроядер у лімфоцитах периферичної крові ссавців in vitro. За останні
три роки методику OECD 487 було переглянуто двічі, тому наші фахівці постійно
стежать за змінами у регулюючих документах та вносять відповідні поправки
до СОПів. Метод дозволяє оцінити генотоксичність тестової субстанції по
наявності мікроядер в лімфоцитах, що пройшли одну стадію мітозу.
Використання варіанту тесту з додаванням цитохалазину Б, як інгібітора актин-
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# 65 Toxicological-hygienic assessment of the intoxication hazard in workers
while using pesticides in the system of chemical protection of potatoes /
Токсиколого-гігієнічна оцінка небезпечності виникнення отруєнь у
працівників при застосуванні пестицидів в системі хімічного захисту
картоплі

Novohaczka O., Vavrinevych O., Omelchuk S., Bardov V. / Новохацька О.О.,
Вавріневич О., Омельчук С., Бардов В.
Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет імені
О.О. Богомольця

Actuality. Current assortment of chemicals for protection of potatoes includes about
200 preparations and is constantly updated. The degree of pesticide hazard for
agricultural workers depends on physical and chemical properties, toxicological
characteristics, applicationrate and method. Prediction of occurring acute toxic
reactions is an important part of the assessment of working conditions while using
pesticides of different groups and classes; so it allows preventing the occurrence of
health problems in persons involved in the application of crop protection chemicals.
Materials and methods. Toxicological evaluation of active ingredients (a.i.) was
performed according to the scientific literature, as well as US EPA [United States
Environmental Protection Agency], FAO [Food and Agriculture Organization of the
United Nations ]/ WHO [World Health Organization] Annex, SANCO [Health and
Consumer Protection Directorate General], EFSA [European Food Safety Agency],
and electronic resources such as Extoxnet, Inchem; consequently, classes hazardsof
studiedsubstances were established under investigation in accordance with the current
hygienic classification of pesticides in Ukraine (State SanPiN [State Sanitary
Regulations and Norms] 8.8.1.002-98). At the initial stages of investigation of working
conditions while applying the pesticides such as Artist (flufenacet, metribuzina.i.), Colt
Power (imidacloprida.i.), Fielder (dimetomorph, mankozeba.i.), Reglon Forte
(diquata.i.) in the system for chemical protection of potatoes, we assessed the
possibility of intoxication occurrence in workers using the following indicators:
coefficient of potential inhalation poisoning (CPIP), selectivity effect coefficient for
pesticides under the influence through inhalation (SECinh) and dermal (SECderm)
ways. The calculation method was used.
Statistical analysis of the results was performed using MS Excel. Reliability was
assessed by t - Student's test. Results were considered reliable where the differences
with the significance level > 95%.
Research results. Analysis of the toxic properties of the studied compounds showed
that according to the dermal toxicity, all a.i. belong to Class 4, except for diquat (Class
3) and according to the inhalation toxicity - to Class 2, except for imidacloprid (Class
3). Estimated values of CPIP of the studied compounds are 1.7 × 10-2 - 7.6 × 10-9.
Given this indicator, all a.i. belong to low-risk pesticides (hazard class 4) in accordance
with the State SanPiN8.8.1.002-98 (Ukraine).
The values of SECinh for flufenacet, metribuzin and mankozeb are within the range of
1 - 99, which proves low selectivity of their action and indicating the sufficiently high
probability of occurring acute toxic effects when receiving through the respiratory
system. The values of SECinh for imidacloprid, dimetomorph, diquat and values of
SECderm for all investigated a.i. ≥ 100, indicating their sufficient selectivity of action
and testifying to the relative safety of these compounds by the inhalation and dermal
admission.
There were no significant differences between SECinh and SECderm values.
Conclusion. It has been found that the probability of occurring acute toxic reactions in
workers while using the studied pesticides for protection of potato crops is low, except
for preparations based on flufenacet, metribuzin and mankozeb.

Актуальність. Сучасний асортимент хімічних засобів захисту картоплі включає
близько 200 препаратів і постійно поновлюється. Ступінь небезпеки пестицидів
для сільськогосподарських працівників залежить від їх фізико-хімічних
властивостей, токсикологічної характеристики, норми витрат, способу
застосування. Прогнозування виникнення гострих токсичних ефектів є
важливою складовою оцінки умов праці при застосуванні пестицидів різних груп
та класів і дозволяє запобігти виникненню проблем зі здоров'ям осіб задіяних
при застосуванні хімічних засобів захисту рослин.
Матеріали і методи. Токсикологічну оцінку діючих речовин (д.р.) проводили за
даними літературних джерел, US EPA, FAO/WHO, Annex, SANCO, EFSA,
електронних ресурсів Extoxnet, Inchem та встановлювали класи небезпечності
досліджуваних сполук у відповідності до чинної в Україні гігієнічної класифікації
пестицидів (ДСанПІН 8.8.1.002-98). На початкових етапах вивчення умов праці
при застосуванні пестицидів Артист (д.р. флуфенацет, метрибузин), Кольт
Пауер (д.р. імідаклоприд), Філдер (д.р. диметоморф, манкоцеб), Реглон Форте
(д.р. дикват) в системі хімічного захисту картоплі нами проведено оцінку
можливості виникнення отруєнь у працівників за наступними показниками:
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# 69 Comparative evaluation of reproductive toxicity of two generics pesticides
flutriafol on female Wistar Han rats / Порівняльна оцінка репродуктивної
токсичності двох пестицидів генериків флутріафолу при впливі на самиць
щурів wistar han

Kolianchuk Ya., Shepelska N., Rashkivska I., Nedopytanska N. / Колянчук Я.В.,
Шепельська Н., Рашківська І., Недопитанська Н.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр превентивної токсикології,
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здоров'я України"

Disorders of human reproductive functions are the most important medical and social
problem in a majority of countries. There is every reason to believe that pesticides
significantly contribute to reproductive disorders alongwith other chemical factors. Due to
the evaluation of their reproductive toxicity becomes one of the high-priority tasks of
preventive toxicology.
The goal of the studywas to evaluate the reproductive toxicity of generic pesticide flutriafol
producedby twodifferentmanufactures (test substance1of95%purityand test substance
2 of 96% purity) on female Wistar Han rats and to compare the results. The studies were
carriedoutusing the«One-GenerationReproductionToxicityStudy» test system involving
research of gonadotoxicity of test compounds within the GLP (Good Laboratory Practice)
requirements. The study of reproductive toxicity of each test substances were conducted
on 90 Wistar Hаn rats of both sexes.
The study was performed exposing 40 Wistar Hаn females rats for each test substance
in 2 different doses (low dose of 1mg/kg and high of 10mg/kg, using water with emulsifier
as a vehicle). The test substances were administered by oral gavage for 5 days/week
during9weeks.Thecontrol groupofanimalswas treatedwithequivalentamountof vehicle
(distilled water with OP-10 emulsifier). Alongside with experimental and control animals,
were kept 30 intact males for mating with experimental animals.
Functional indicators of gonads state and the animals' ability to reproduction were
examined after the end of exposure period. The duration and the frequency of each stage
of the estrous cycle in female rats were studied. The reproductive function state was
evaluated on day 20 of pregnancy in the exposed females mated with intact males.
Thereby thenumberof corpora lutea in theovaries, thenumberof alive, deadand resorbed
fetuses and embryos, the fetus weight, the total weight of litters, the occurrence of
malformations were registered. The reproductive indexes (mating, conception, fertility,
pregnancy) and duration of pre-coital interval were taking into account.
Based on the results we can conclude that both test substances of flutriafol, in high dose
of 10 mg/kg of body weight, cause the reproductive toxicity, manifested as a trend to
reducing number of corpora lutea in the ovaries and as significant increase number of pre-
implantation embryo deaths, which had led to the decrease of the average size of litters
and to the statistically significant reduction in its total weight. However, test substance№
1 also caused the significant females weight lose during their pregnancies.
According to the scheme of experiments, NOAEL (NoObserved Adverse Effect Level) for
reproductive toxicity of test substances of flutriafol corresponded to 1 mg/kg of body
weight.
Thus, it may be concluded that both test substances of flutriafol in equal doses induce
unidirectional disorders of female reproductive functions.

Порушення репродуктивної функції людини в більшості країн являються
найважливішою медико-соціальною проблемою. Є всі підстави вважати, що
значний внесок у репродуктивні порушення, наряду з іншими хімічними
факторами, вносять пестициди. В зв`язку з цим дослідження їх репродуктивної
токсичності стає однією з пріоритетних завдань превентивної токсикології.
Метою дослідження було оцінити репродуктивну токсичність двох зразків
пестицидів-генериків флутріафолу виробництва різних фірм (зразок № 1, 95%
чистоти та зразок № 2, 96% чистоти) при впливі на самиць щурівWistarHan та
порівняти отримані дані. Дослідження проведенні в тест-системі One-
GenerationReproductionToxicityStudy із залученням досліджень
гонадотоксичності тестових сполук в системі якості GLP. Вивчення
репродуктивної токсичності кожного зразку виконані на 90 щурахWistarHаn
обох статей. Тестові субстанції вводилися 5 днів на тиждень перорально за
допомогою зонда у вигляді водної емульсії двом групам тварин, по 20 самиць в
кожній, в дозах 1 і 10 мг/кг маси тіла впродовж 9 тижнів. Контрольні тварини
отримували еквівалентну кількість розчинника (дистильовану воду з
емульгатором ОП-10). Паралельно з контрольними і піддослідними тваринами
утримувалось 30 інтактних самців для спарювання.
По закінченню експозиції досліджувалися функціональні показники стану гонад
і здатність тварин до відтворення потомства. У самок вивчали стан естрального
циклу, тривалість і частоту кожної його стадії. Стан репродуктивної функції
оцінювали на 20 день вагітності піддослідних самиць, які завагітніли від
інтактних самців. Реєстрували кількість жовтих тіл в яєчниках, кількість живих,
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# 70 Modern scientific approaches to the study of developmental neurotoxicity
effects of synthetic pyrethroids in rats / Сучасні наукові підходи до
досліджень нейротоксичності синтетичних піретроїдів у щурів в пре- та
постнатальному періоді

Rashkivska I., Prodanchuk M., Kornuta N., Zinovieva M. / Рашківська І.О.,
Проданчук М., Корнута Н., Зінов’єва М.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони
здоров'я України"

Insecticides are widely used for the control of harmful insects of agriculture crops. Most
used in the plant protection system is a synthetic pyrethroids (SP), analogues of natural
pyrethrins. Theeffects on the nervous systemof insects andanimals are the characteristic
featuresofSP.Notexcluding their influenceon thehumans.Particular concern is theeffect
on pregnant women and development of the fetus. As it is known, the influence of
chemicals on the development of the nervous system in pre- and postnatal periods can
lead to such consequences in children: general developmental disorders, attention deficit,
inability to learn, autism, emergence of hyperactivity, emotional and behavioral reactions.
Therefore from the point of Public Health view it is priority to prevent disorders of the
nervous system in developmental body. Scientists frommany research laboratories have
begun to address more widely the issue of effects of chemical compounds, including
pesticides, on the development of the nervous system in recent decades. There were
different methodological approaches and models Gathered methodological data allowed
to develop common methodological guideline for completing s in laboratories and risk
evaluationof harmful influenceonhumanhealth (OECD426DevelopmentalNeurotoxicity
Study). The study of developmental neurotoxicity is a special type of toxicological study
which is aimed to figure out negative effects in the development stage and the beginning
of nervous system functioning depending on the dosage and termination. According to the
leading principles ofOECD426guidelines, administration of test substances is carried out
during pregnancy and lactation period.Cohorts of rat offspring are selected randomly from
the control and experimental animals for assessment of general neurological and
behavioral disorders during the postnatal development. They consist of: evaluation of
physical and developmental landmarks, behavioral ontogeny, motor activity, motor and
sensory functions, learning and memory. At the next stage after sacrificed with gross
necropsy, morphometric parameters are investigated and histological assessment of
internal organs is carried out.
To date, the principles of OECD 426 have been introduced into the laboratory practice
of the " LI Medved Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical
Safety, Ministry of Health, Ukraine" to study the effects of pesticides, including
synthetic pyrethroids, on the developing nervous system of rat.

Інсектициди широко використовуються для боротьби зі шкідливими комахами
сільськогосподарських культур. Найбільш вживані серед сучасних інсектицидів,
що застосовуються в системі захисту рослин, є синтетичні піретроїди (СП),
аналоги природних піретринів. Характерними особливостями СП є їх вплив на
нервову систему комах і тварин. Не виключена їх дія і на людину. Особливе
занепокоєння викликає вплив СП на вагітних та розвиток плоду. Як відомо,
вплив хімічних речовин на розвиток нервової системи в пре- і постнатальному
періоді може в подальшому призводити до таких проявів у дітей: загальні
порушення розвитку, уваги, виникнення гіперактивності, нездатності до
навчання, аутизму, а також появи емоційних та поведінкових реакцій. Тому з
точки зору громадського здоров’я, запобігання порушень нервової системи
організму, що розвивається є пріоритетним.
В останні десятиліття вчені багатьох наукових лабораторій почали більш
широко займатися питанням вивчення впливу хімічних сполук, в тому числі і
пестицидів, на розвиток нервової системи. Методичні підходи і моделі були
різними. З накопиченням експериментальних даних розроблено єдині методичні
підходи для проведення експериментів на лабораторних тваринах та оцінка
ризику шкідливого впливу на здоров’я людини (OECD 426 Developmental
Neurotoxicity Study). Вивчення нейротоксичного впливу на плід, що
розвивається, є спеціалізованим токсикологічним дослідженням, яке
направлено на виявлення несприятливих ефектів на стадії розвитку і початку
функціонування нервової системи в залежності від дози та часу дії.
Згідно керівних принципів OECD 426, введення тест-субстанції проводять під
час вагітності та лактації. Когорти потомства щурів вибирають випадковим
чином з контрольних та піддослідних тварин для оцінки загальних
неврологічних і поведінкових порушень під час постнатального розвитку. Вони
включають в себе оцінку фізичного розвитку, поведінкових реакцій, рухової
активності, моторної і сенсорної функцій, навчання і пам'яті. Після эвтаназії
досліджують морфометричні показники і проводять гістологічну оцінку
внутрішніх органів.
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# 78 Eco-toxicology Bromine, as a component of rations for animals

Orobchenko O. / Оробченко О.Л.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Introduction. Brom level World production approaching to the volume of production of
copper, zinc and lead. Significant bromine pollution bears for the extraction of
minerals. One of the important sources of pollution of soil and water is the use of
bromine-containing chemicals (especially methyl bromide). Today more than 20
pesticides with active ingredients containing Bromine are used in Ukraine. Most of
them are allowed to spray with air. Excess bromine can enter into the organism of
animals due to improper use of bromine feed additives. Now the feasibility of their
application (in meat cattle breeding) in the form of hydrobromic acid salts is proved.
Methods. The determination of residual amount of Bromine in the feed and water,
which was used in the feeding and watering of different types of farms in different
regions of Ukraine was conducted. Research Bromine content was carried out using
the method of X-ray fluorescence analysis. In addition, an identification brominated
organic products by gas chromatography mass spectrometry.
Results. Аll studied 57 water samples (from 7 regions), 107 samples of animal feed:
poultry (n = 73) and pigs (n = 34) from different farms of 9 regions of Ukraine, 81 feed
samples that were used in feeding livestock (gross and juicy – 50 grain and grain
forage – 31). In addition, an identification of bromine-containing organic products in 10
samples of animal feed and feed raw materials.
A significant its contents enters the body of various animal species as with water, and
with the feed. Of particular danger are the water sources with a bromine content
greater than 1.8 mg/dm3 (MRLs of 0.2 mg/dm3) and feed concentrator elements:
alfalfa hay, barley straw, sunflower meal (flakes), green mass of plants (corn, Sudan
grass, alfalfa), the element in which the content is (8,0-40,0) mg/kg, which exceeds the
recommended EU levels – 5.0 mg/kg.
Chromatographic studies in 4 samples of feed with 10 bromine-containing detected
organic compounds, such as bromoatsetilbromid, bromobenzoic acid, bromoacetate,
bromodifenil ether is metabolites of pesticides, and the last two on the list of hazardous
substances to the Stockholm Convention (2009).
Conclusions. Excess Bromine in animal diets can lead to iodine deficiency due to
antagonism of data items, and excessive accumulation of agricultural products can be
a cause of iodine deficiency in humans. To solve this problem, you must conduct a
more extensive investigation.
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# 80 Methodological approaches to the study of influence of pesticides on
pregnant organisms and embryogenesis as well as assessment of their potential
danger / Методичні підходи до вивчення впливу пестицидів на організм
вагітних і ембріогенез та оцінка їх потенційної небезпеки

Kornuta N. / Корнута Н.О.
L.I.Medved's Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health / Державне підприємство «Науковий центр превентивної
токсикології, харчової і хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ
України»

The development of research methods for the study of toxic effects of chemicals on
fetal development was directly related to the human tragedy that was caused by the
use of drugs that had the active substance such as thalidomide, consumed by women
during their pregnancies (1961). As a result of intrauterine abnormalities of fetal
development, newborns had congenital pathologies, primarily defects of their limbs.
Among chemical environmental pollutants, pesticides hold the specific place. Due to
human activities they constantly circulate in the environment. It is known that
pesticides can alter the course of biological processes in body when passing to the
body in small amounts with air, water and food. In this regard, compared to chemicals
of other purposes, all over the world pesticides are monitored as the most carefully
from the health and environmental points of view. Today identification of the pesticide
effects on human reproductive health remains a very important matter as disturbances
of the primary chain of reproduction, namely embryonic development, are associated
with a tendency to increasing frequency of hereditary diseases, congenital
malformations and developmental abnormalities in newborns.
Research for the study of teratogenic activity of pesticides is a mandatory item of
toxicological-hygienic investigations. For more than fifty years these studies have been
conducted at our Research Center by the Experimental Teratology sector within the
frames of preventive toxicology in compliance with OECD 414 [Organization for
Economic Cooperation and Development] standards (OECD Guideline for the Testing
of Chemicals Prenatal Developmental Toxicity) and with the principles of GLP [Good
Laboratory Practice] (Directive 2004/10 / EC of the European Parliament and of the
Council dated February 11, 2004). The results obtained in experiments with laboratory
animals are the main source of information regarding the possible harmful effects of
chemicals. Since there are no unique mechanisms of embryonic development of
mammals including humans, the functional teratology takes as a basis the results of
experimental studies too. Rats are the species of laboratory animals resistant to the
action of teratogens. The criteria of damaging pesticide effect during pregnancy are:
displays of the toxic effect on the pregnant body, embryotoxicity, fetal toxicity,
teratogenicity. The analysis of the research results allow to establish the level at which
there are no adverse effects observed in pregnant females (NOEL [No Observed
Effect Level] for pregnant females) and the level, at which there are no adverse effects
observed for fetal development (NOEL for fetal development). Establishment of NOELs
for pregnant females and for fetal development allows to assess potential danger and
to form the safe use of pesticide doses at the stage of preventive sanitary surveillance.

Розвиток методів дослідження по вивченню токсичного впливу хімічних
речовин на розвиток плоду був безпосередньо пов’язаний з людською
трагедією, яка була наслідком вживання жінками під час вагітності препаратів,
діючою речовиною яких був талідомід (1961). В результаті внутрішньоутробного
порушення розвитку плоду, новонароджені мали вроджені патології, в
основному вади кінцівок. Серед хімічних забруднювачів довкілля, особливе
місце посідають пестициди. Завдяки діяльності людини вони постійно
циркулюють в навколишньому середовищі. Відомо, що надходячи в організм
людини в невеликих кількостях з повітрям, водою і продуктами харчування,
пестициди можуть змінювати протікання біологічних процесів в організмі. У
зв'язку з цим, в порівнянні з хімічними речовинами іншого призначення, у всьому
світі пестициди з медичних і екологічних позицій оцінюються найбільш строго.
Виявлення наслідків впливу пестицидів на репродуктивне здоров'я людину
залишається на сьогоднішній день досить актуальною проблемою, оскільки
порушення первинного ланцюга відтворення – ембріонального розвитку -
пов'язано з тенденцією до збільшення частоти спадкових захворювань,
вроджених вад і аномалій розвитку у новонароджених.
Дослідження по вивченню тератогенної активності пестицидів є обов’язковою
складовою токсиколого-гігієнічних досліджень. Такі дослідження проводяться в
нашому Науковому центрі протягом більше п’ятидесяти років в рамках
профілактичної токсикології сектором експериментальної тератології у
відповідності до вимог OECD 414 (OECD Guideline for the Testing of Chemicals
Prenatal Developmental Toxicity) і принципами GLP (Directive 2004/10/EC of the
Europen Parlament and of the Council оf 11 February 2004). Головним джерелом
інформації про можливі шкідливі ефекти хімічних сполук є результати, що
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# 88 The reproductive toxicity hazard identification of nine fungicide
carbendazim samples / Ідентифікація небезпеки репродуктивної токсичності
дев’яти зразків фунгіциду карбендазиму

Shepelska N., Ivanova L., Hryhorenko L. /Шепельська Н.Р., Іванова Л., Григоренко
Л.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони
здоров'я України"

Introduction. According to the concept of preventive toxicology, which provides for
safety of all xenobiotics implemented in Ukraine, generic pesticides must necessarily
undergo risk assessment, one stage of which is the reproductive toxicity hazards
identification of these compounds.
Methods. The effect on the rats Wistar Han reproductive function of 9 generic
karbendazim technical samples, reproduced by various Chinese companies was
studied. Purity of all samples was 98%. Pesticides were administered five days per
week for ten weeks, orally by gavage in the form of aqueous emulsions to females and
males which where divided into groups of 20 animals (samples No. 1 and 2) and to
males (samples No. 3 to 9) of 20 animals in groups at doses of 25.0; 5.0 (sample No.
1), 25.0; 2.5 (samples No. 2, 4, 6, 8, 9) and 10.0; 1.0 (samples No. 3, 5, 7) mg/kg body
weight. In parallel with the control and experimental animals untreated males (sample
number 1, 2) and females (sample number 1-9), intended for mating were kept.
Two weeks before expiration of the exposure period, the females' functional status of
ovaries was evaluated . After the scheduled period of treatment, treated females and
males were paired with untreated animals. All pregnant females were killed on the 20th
day of pregnancy. The reproductive performance of treated and untreated females was
evaluated based on parameters as the estrous cycle state (vaginal smear cytology),
precoital interval, fertility index, mating index, conception rate, gestation index, number
of ovarian corpuses luteum, implantation number, litter size, embryonic and fetal loss,
pup weights, external malformations and variations. The gonadal function of males
was evaluated using additionally such parameters, as a testes and epididymides
weithts, sperm number and quality (morfology, motility). All the obtained data where
statistically processed.
Results. Based on the analysis of the results obtained, it was concluded that under the
conditions of these experiments all tested karbendazim samples resulted toxic effects
on the gonadal functions and reproductive performance of laboratory animals. The
males were more sensitive comparable with females (sample No. 1, 2). The highest
toxicity was found in samples No. 1, 2 and 7, in all the tested doses these carbendazim
samples are characterized by reproductive toxicity. No-observed-effect levels (NOEL)
for 6 rest examined pesticides were determined.
Summarizing the results obtained, it is possible to conclude that carbendazim shows
expressed antiandrogenic activity, which is manifested through deteriorated sperm
parameters and decreased of testes and epididymides absolute and relative weithts. In
some cases the degree of morphological and functional adverse effect reaches
complete atrophy and azoospermia in the gonads.
Conclusions. Apparently, the pathological changes occur mostly during
spermatogenesis, leading to disruption of the fertilizing sperm function and reduced
viability of embryos in the pre-implantation development period. There are reasons to
believe that variability and severity of the disruptions for the different carbendazim
samples closely correlate with quantitative and qualitative differences in the content of
impurities in the tested compounds.

Вступ. Відповідно до концепції превентивної токсикології, яка передбачає
безпеку всіх ксенобіотиків, що впроваджуються в Україні, пестициди-генерики
повинні обов'язково пройти оцінку ризику, одним з етапів якої є ідентифікація
небезпеки репродуктивної токсичності цих сполук.
Методи. Вивчено вплив на репродуктивну функцію щурівWistar Han 9-ти
зразків-генериків карбендазиму технічного, відтворюваних різними фірмами
КНР. Чистота всіх зразків 98%. Препарати вводилися щодня,
внутрішньошлунково за допомогою металевого зонда у вигляді водної суспензії
самицям і самцям, розділеним на групи по 20 тварин (зразок № 1 і 2), і самцям
(зразки № 3-9) по 20 тварин в групах, в дозах 25, 0; 5,0 (зразок № 1), 25,0; 2,5
(зразки № 2, 4, 6, 8, 9) і 10,0; 1,0 (зразки № 3, 5, 7) мг / кг маси тіла протягом 10
тижнів. Паралельно з контрольними і піддослідними тваринами утримувалися
інтактні самці (зразок № 1, 2) і самки (зразки № 1-9), призначені для
спарювання.
За два тижні до закінчення періоду експозиції у самиць оцінювали
функціональний стан яєчників. Після закінчення затравки досліджувалися
морфо-функціональні показники стану гонад у самців і здатність самок і самців
до відтворення потомства. Стан репродуктивної функції враховували на 20 день
вагітності затравлених самиць, що завагітніли від інтактних самців, і інтактних
самиць, спарених з затравленими самцями. При цьому реєстрували кількість
жовтих тіл в яєчниках, кількість живих, мертвих і резорбованих плодів і
зародків, масу тіла плодів, наявність грубих аномалій розвитку. Оцінювали
індекси спарювання, зачаття, фертильності, вагітності. Всі отримані дані
оброблені статистично.
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# 89 Mutagenicity study of generic herbicide 2,4-d in the micronucleus test in the
mice bone marrow in vivo / Дослідження мутагенної активності генеричного
гербіциду 2,4-д в тесті на індукцію мікроядер в поліхроматофільних
еритроцитах кісткового мозку мишей in vivo

Tkachuk T., Bubalo V., Nedopytanska N. / Ткачук Т.В., Бубало В., Недопитанська
Н.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони
здоров'я України"

For chemical plant protection in the world is used by more than 100 thousand of
pesticides based on thousands of chemical compounds. The use of pesticides can
lead to environmental pollution and consumer products.
Numerous experimental data show that some of the chemical agents may induce
mutations in somatic cells which lead to the cancer formation, premature aging,
atherogenesis, and a number of other pathological processes, and in germ cells, which
lead to defects of offspring development, increasing frequency of spontaneous
abortions , stillbirths, birth defects, genetic diseases, etc.
This necessitates establishing a sufficient rapid and economic system to test
chemicals concerning their potential genetic danger to humans. The task of our
laboratory is to discover genotoxicity of chemicals in the battery of test system.
One of the methods applied by our laboratory is studying mutagenicity in the test for
induction of micronuclei in polychromatophilic erythrocytes (PCE) of the bone marrow
of mice in vivo, following OECD 474 recommendations, which was modified for rapid
screening of generic pesticides for mutagenicity. The tests are conducted following the
SOP, in compliance with GLP requirements. Research of mutagenicity with the
micronucleus test is aimed at identification of: clastogenic changes, i.e. structural
changes in chromosomes - chromosome aberrations resulting from DNA violations,
leading to rupture of the double helix, and aneugenic changes, i.e. changes in the
chromosomes number.
3 samples of technical pesticide 2,4-D which obtained from different manufacturers
and content different percentage. 2,4-D is derived from phenoxyacetic acid, it is a
systemic herbicide selective action (synthetic auxins) that disrupts normal growth of
plants. According to the WHO classification, it is refers to a hazard class II (moderately
hazardous).
The mutagenic activity was studied on CD1 healthy young mice, male, weighing 18 to
20 g Acclimatization of the animals took 5 days before dosing.
The test substances were administered in the form of an aqueous emulsion, once,
orally. Each sample was analyzed in the following dosages: 35.0; 7.0; 1,4 mg/kg/body
weight and was accompanied with positive and negative control. Exposure time - 24
hours.
As a result of analyzing 2,4-D samples in high concentrations was observed no
significant increase in the frequency of PCE micronuclei in compared to the negative
control.
All the samples of generic herbicide 2,4-D showed no mutagenic effect for the
micronucleus test in the mice bone marrow in vivo.

Для хімічного захисту рослин зараз в світі використовується більше 100 тисяч
пестицидів на основі тисячі хімічних сполук. Застосування пестицидів може
приховувати в собі небезпеку забруднення навколишнього середовища та
продуктів споживання.
Чисельні експериментальні дані доводять, що деякі хімічні агенти можуть
індукувати мутації в соматичних клітинах, що ведуть до утворення злоякісних
пухлин, передчасного старіння, атерогенезу та цілого ряду інших патологічних
процесів, і в статевих клітинах, що ведуть до вад розвитку потомства,
збільшення частоти спонтанних абортів, мертвонароджень, вроджених пороків,
спадкових хвороб та інше. Це обумовлює необхідність створення достатньо
оперативної та економічної системи тестування хімічних сполук стосовно їхньої
потенційної генетичної небезпеки для людини. Завдання нашої лабораторії –
визначати генотоксичність хімічних речовин в батареї тест-систем.
Одним із методів, який застосовує лабораторія, є дослідження мутагенної
активності в тесті на індукцію мікроядер в поліхроматофільних еритроцитах
(ПХЕ) кісткового мозку мишейinvivo, керуючись рекомендаціями OECD 474,
який був модифікований для швидкого скринінгу на мутагенність пестицидів-
генериків. Дослідження проводяться згідно до CОП, дотримуючись вимог GLP.
Проведення досліджень мутагенної активності за методом індукції мікроядер
направлене на визначення: кластогенних змін, тобто, структурних змін
хромосом – хромосомні аберації, які є результатом порушень ДНК, що
призводять до розриву подвійної спіралі, та анеугенних змін, тобто, змін
кількості хромосом.
Досліджено 3 зразки пестициду 2,4-Д технічного, різних виробників, які мають
різний процентний вміст. 2,4-Д є похідним феноксиоцтової кислоти, системний
гербіцид (синтетичні ауксини) вибіркової дії, який порушує нормальний ріст
рослин. За класифікацією ВООЗ відноситься до II класу небезпечності (помірно
небезпечний).
Мутагенна активність досліджувалась на нелінійних молодих мишах, самцях,
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# 91 Acute Toxicity of Imidacloprid in Quails

Dotsenko R. / Доценко Р.В.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Background. Imidacloprid is a systemic, chloro-nicotinyl insecticide with soil, seed and
foliar. It is used for the control of sucking insects including rice hoppers, aphids, thrips,
whiteflies, termites, turf insects, soil insects and some beetles. However, its using in
agriculture and veterinary practices has also been associated with numerous health
problems in birds and animals. In the same time there was very limited published
information about this compound, its toxicity to birds. The results of acute toxicity
establishment are presented in the study for classification of the imidacloprid for birds.
The value of median lethal dose (LD50) for the substance, which is the dose required
to kill half the members of a test group after a specified test duration, has been
determined for quails.
Methods. Range of doses was defined in the preliminary experiment. Four test groups
were administered imidacloprid per os in the form of aqueous emulsion in doses - 2,
20, 200 and 2000 mg/kg body weight. In the main experiment 6 groups were formed
and administered insecticide with the following doses - 5, 10, 20, 40, 60 and 80 mg/kg
body weight. Also, two control groups were formed. Each group had 7 quails (n = 7).
Results. Acute poisoning of the quails by imidacloprid exhibits the following clinical
symptoms: depression, lack of appetite, decreased reaction to external stimuli. The
death of the birds observed during the first two hours after administration of
imidacloprid. Pathologic signs of acute poisoning characterized an increase in atrial
and liver volume, blood filling in the vessels of the internal organs; identified in the
gizzard crop the yellow-green color is probably through a significant output of bile. It
has been determined, that the LD50 value of imidacloprid after single oral treatment in
male of quail is 32,53 ± 6,97 mg/kg of body weight.
Conclusion. Imidacloprid can be attributed to highly toxic substances (1st class of
danger) for birds in accordance with hygienic classification of pesticides of DSP
8.8.1.2.002-98.
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# 101 Organization and realization in Ukraine analysis of dioxins and
polychlorinated biphenyls (pcb) in agricultural and food raw material,
foodstuffs, feedingstuffs and biological liquids

Chmil V., Vydrin D., Crook V. / Чміль В.Д., Видрін Д., Крук В.
L I. Medved's Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health, Ukraine

One of the first places in International Program on Chemical Safety (IPCS) occupies
problem of chemical safety of food how chemical safety of agricultural and food raw
material and foodstuffs is one of basic factors, which determines the health of
population and maintenance of population on the whole, in connection with that with
food in the organism of man can get of foreign chemicals are xenobiotics,
presenting a health hazard man Among of enormous amount of xenobiotics, being in
an environment, the special danger is presented by substances, taken by Stockholm
convention to the group of the so - called persistent organic pollutants (POPs). Most
danger for a man and environment among POPs present compounds which are
incorporated by a general term – dioxins.The objectives of present study is to to define
the levels of dioxins in some agricultural and food raw material, foodstuffs and
feedingstuffs, producible in Ukraine or sold in a trading network
All solvents were for analysis of dioxins, furans and PCB (Fluka Analytical) Different
types of samples was exposed to the analysis ( sunflower and soya oil, sunflower
cake, meat (pork), liver(pig), fish, corn, wheat, barley et al.). Prior to extraction the
samples were fortified with 13C12-labelled internal stsndards.The extraction were
carried out on PLE System (Fluid Management Systems, FMS). The clean-up were
carried out on Power - Prep workstation (Fluid Management Systems, FMS).2,3,7,8 -
CDD/F analysis were perfomed by HRGC/HRMS. For the chromatographic separation
of the different 2,3,7,8 - CDD/F congeners were used Trace GC with column, 60м х
0,25 mm of RTX - 5 Sil - MS. For identification and quantitative determination of the
divided congeners of dioxins MAT 95 - XP Thermo Finnigan were used.
A Dioxine center of L.I.Medveds Research Center of Toxicology MH Ukraine is
accredited by National Accreditation Agency of Ukraine in accordance with the
requirements of standards of DSTU ISO/IEC 17025:2006 and ISO/IEC 17025:2005 on
determination of dioxins in foodstuffs, feeding stuffs and biological liquids.Use of the
systems of extraction and cleaning of extracts of FMS in Dioxine Center ECOHINTOX
showed that these systems are reliable and universal and allows to clear extracts from
the different matrices in accordance with norms of European Community. The
conducted researches showed that in any samplet of home foodstuffs and
feedingstuffs it was not found out exceeding of the European norms of levels of
dioxins.
Use of the systems of automatic extraction and cleaning of FMS in the Dioxin center
allowed to conduct the preparation of samples of different matrices of food, agricultural
raw material, feedingstuff and biological liquids of man, containing dioxins.The
conducted researches showed that in any samplet of home foodstuffs and
feedingstuffs it was not found out exceeding of the European norms of levels of
dioxins.
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# 106 Reducing the risk of negative impacts of pesticides on the environment
and human health as a national public health issue / Зниження ризику
негативного впливу пестицидів на довкілля і здоров'я людини як
загальнодержавна медична проблема

Zhminko P., Vasetska O., Prodanchuk M., Fedchenko O. /Жмінько П., Васецька О.,
Проданчук М., Федченко О.
L I. Medved's Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health, Ukraine / Державне Підприємство «Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.
Медведя МОЗ України»

Currently, one of factors impacting the human body is pesticides - a special group of
chemical substances intentionally introduced into the environment, which under certain
conditions may increase the risk of negatively impacting the environment and human
health. Therefore, reducing the risk of adverse effects of pesticides on the environment
and human health is one of important problems of the modern medicine.
The measures to prevent the negative impacts on humans and environmental objects
include identification of harmful effects of pesticides on the body, determining the
degree of risk to humans, evidence base for the acceptable daily intake, and their
toxicological and hygienic regulation in food products, water, air, and soil. However,
one cannot always predict all the specific features of biological effects of pesticides on
the body and their bio-transformation and behavior in the environment, which may
contribute to contamination of water, soil, air, and damage human health.
A number of other activities have been developed aimed at reducing the pressure of
pesticides on the environment and the human, including search for new crop protection
chemicals that would be less toxic and had shorter persistence in the environment, or
selective pesticides with prolonged protective effect and lower consumption rates. A
promising approach in this regard is also application of combined plant protection
products, which makes it possible to not only reduce the consumption rate of an
individual pesticide, but also - due to expanding the range and duration of the products'
protective action - reduce the number of treatments. However, a negative
consequence of their use may be increased toxicity of the combination components for
animals, humans, and the environment, which requires more rigorous toxicological and
hygienic research.
A number of research papers have shown that application along with pesticides of
plant growth regulators (PGR) based on methyl derivatives of N-oxide pyridine makes
it possible to significantly reduce the consumption rate of pesticides (by up to 50%)
without reducing the protective effect, limit accumulation of pesticides, heavy metals in
plant products, and obtain cleaner agricultural products.
However, we have proved that combined application of some active ingredients of
pesticides with PGRs based on methyl derivatives of pyridine N-oxide significantly
reduces pesticide toxicity and the anticholinergic effect of organophosphorus
compounds. It is believed that these effects are associated with their antioxidant and
membrane-stabilizing effect.
Based on this, there is a promise for further research into combined effects of
pesticides and PGRs (methyl derivative pyridine N-oxide), mechanisms of their
biological and protective actions, and development of new techniques for plant
protection to obtain safer agricultural products, prevent harmful effects on the
environment, which will help minimize the adverse effects on human health.

Сьогодні одним із факторів впливу на організм людини є пестициди – особлива
група хімічних речовин, що умисно вносяться в навколишнє середовище, які за
певних умов можуть підвищувати ризик порушень стану навколишнього
середовища і здоров'я людини. Тому зниження ризику негативного впливу
пестицидів на довкілля і здоров'я людини є однією із важливих проблем
сучасної медицини.
Заходами попередження негативного впливу на людину і об’єкти
навколишнього середовища є ідентифікація шкідливої дії пестицидів на
організм, визначення ступеню ризику для людини, наукове обґрунтування
допустимої добової дози та їх токсиколого-гігієнічна регламентація у харчових
продуктах, воді, повітрі, ґрунті. Однак, не завжди можна передбачити всі
особливості біологічної дії пестицидів на організм та їх біотрансформації і
поводження у довкіллі, що може сприяти забрудненню води, ґрунту, повітря і
спричинити шкоду здоров’ю людини.
Для зменшення пресингу пестицидів на довкілля та людину направлена ціла
низка інших заходів, зокрема, пошук нових хімічних засобів захисту рослин,
менш токсичних та з менш тривалою персистентністю у довкіллі, або
селективних пестицидів з більш пролонгованою захисною дією та меншою
нормою витрат. Перспективним в цьому плані є також застосування
комбінованих засобів захисту рослин, що дозволяє не тільки знизити норму
витрат окремо взятого пестициду, а й завдяки розширенню діапазону і
довготривалості захисної дії препаратів, скоротити кількість обробок. Разом з
тим негативним наслідком їх застосування може бути підвищення токсичності
компонентів комбінованих препаратів для тварин, людини і навколишнього
середовища, що потребує більш ретельних токсиколого-гігієнічних досліджень.
Рядом наукових робіт показано, що застосування разом з пестицидами
регуляторів росту рослин (РРР) на основі метильних похідних N-оксид піридину
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# 114 Morphofunctional Changes in the Endocrine System Organs of Male Rats
within Assessment of Carcinogenicity of the Thiacloprid Generic Product /
Морфофункціональні зміни в органах ендокринної системи щурів самців в
оцінці канцерогенності генерика Тіаклоприда

Lisovska V., Bagley E., Nedopytanska N., Tkachenko L. / Лісовська В.С., Баглій Є.,
Недопитанська Н., Ткаченко Л.
L.I. Medved`s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health, Ukraine / Державне Підприемство «Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.
Медведя МОЗ України»

Thiacloprid (Z)-[3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]cyanamide is the
active ingredient of insecticides/neonicotinoids used in agriculture. On the base of chronic
experiments, experts have US EPA and EC classified Thiacloprid as Likely to be
Carcinogenic to Humans. According to hygiene classification of pesticides within SanPiN
1.8.8.02.98, Thiacloprid is classified as safety Class 3 carcinogenic in Ukraine. The
epigenetic hormonalmechanismof thecarcinogenic effect of Thiaclopridwasestablished.
Necessity of identify oncogenic potential of generic thiacloprids is conditioned by
carcinogenic properties of the original Thiacloprid that are known. The established
mechanism of realization of the carcinogenic effect and the identified target organs allow
holding such studies within abridged tests. The aim of this research was to evaluate the
impact of generic Thiacloprid endocrine organs of rats in the identification of its potential
carcinogenic activity in model of puberty.
The experimental study was performed according to the endocrine disruptor screening
protocol (PubertalDevelopment andThyroidFunction in Intact Juvenile/PeripubertalMale
Rats Assay OCSPPGuideline 890.1500) on 45maleWistar Han rat (15males per group)
weighing 39±4 g. Thiacloprid 97%was introduced intragastric at doses 1,2mg/kg and 48
mg/kg from 23 to 53 postnatal days. It was shown that Thiacloprid at the dose of 48 mg/
kg causes statistically significant reduction in the animals' body weight, growth and
pubertal delay (increased age of preputial separation). Moreover, in this experimental
group found a statistically significant reduction in the absoluteweight of the pituitary gland,
thyroid gland, adrenal, kidney, epididymides, prostate, seminal vesicles, levator ani/
bulbocavernosus muscle complex, and statistically significant decrease in the relative
weight of the pituitary gland, kidneys, and statistically significant increase in the relative
liver weight were observed. In the group of animals treated with Thiacloprid in the dose of
1,2mg/kg, the above indicatorswereat the control. The results of histomorphological tests
of the thyroid gland, epididymides, and testes in laboratory animals treated with the
minimal dose of the substance have not revealed significant morphological or structural
changes. In the group of animals treated with the dose of 48 mg/kg, in the thyroid gland
revealed an increased incidence of hemodynamic response, increased microfollicular
metazones, follicular epithelial hyperplasia, decrease of colloid, and desquamation of
thyrocytes. In epididymis, there were degenerative cells, increased secretion, sperm was
reduced. These changes were observed in more animals compared to control. Findings
of the studies lead to the conclusion that Thiacloprid in the dose of 48 mg/kg manifests a
general toxic effect on animals' organisms, pubertal delay, and causes morphofunctional
changes in endocrine organs. Given the hormonal mechanism of the carcinogenic action
of Thiacloprid, the dose of 48 mg/kg is potentially dangerous for carcinogenicity. NOEL of
1,2 mg/kg.
Keywords: Thiacloprid, endocrine system, carcinogens

Тіаклоприд (Z)-[3-[(6-хлорпіридин-3-ил)метил]-2-тіадіазолідин]ціаніміномід - діюча
речовина інсектицидів - неонікотиноїдів, що використовується у сільському
господарстві.
За результатами хронічних досліджень експертами US EPA та ЄС, Тіаклоприд
класифікується, як ймовірний канцероген для людини. В Україні, згідно гігієнічної
класифікації пестицидів ДСанПіН 1.8.8.02.98, дана речовина по канцерогенності
відноситься до 3 класу небезпеки. Механізм канцерогенної дії Тіаклоприду
епігенетичний гормональний.
Необхідність ідентифікації онкогенного потенціалу генеричних тіаклопридів
обумовлена відомими канцерогенними властивостями оригінальної речовини.
Встановлений механізм реалізації канцерогенного ефекту та визначені органи-
мішені дозволяють проводитидослідження такого характеру у скорочених тестах.
Метою даної роботи була оцінка впливу генерика Тіаклоприда на органи
ендокринної системи щурів при ідентифікації його потенціальної канцерогенної
активності на моделі статевого дозрівання.
Експериментальна робота виконана у відповідності з Протоколом для скринінгу
ендокринних дизрапторів («Pubertal Development and Thyroid Function in Intact
Juvenile/Peripubertal Maile Rats Assay» OCSPP Guideline 890.1500). Дослідження
проведено на 45 щурах самцях Wistar Han масою тіла 39±4 г. Експериментальні
групи становили по 15 тварин. Тіаклоприд 97 % вводили внутрішньошлунково в
дозах 1,2 мг/кг та 48 мг/кг упродовж 30 днів - з 23 по 53 день постнатального
розвитку.
В умовах проведеного експерименту Тіаклоприд в дозі 48 мг/кг викликав
статистично достовірне зменшення маси тіла тварин і приросту, а також
пригнічення статевого дозрівання (збільшення віку, при якому відбувається
відділення препуція). Окрім цього, в даній експериментальній групі встановлено
статистично достовірне зменшення абсолютної маси гіпофізу, щитоподібної
залози, наднирників, нирок, епідідімісів, простати, сім’яних пухирців, комплексу
м’язів (levator ani/bulbocavernosus); статистично достовірне зменшення відносної
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# 154 Subacute toxicity of tebuconazole in quails

Dotsenko R. / Доценко Р.В.
National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine /
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини"

Background. Pesticides are extensively used all over the world to control the harmful
effects of pests on different crops and food stuffs. The indiscriminate and
disproportionate use of pesticides may lead to their residues in food chain which may
exert their harmful effects in target and non target organisms. Various studies have
shown that feed pollutants can alter biochemical system in animals and birds.
Therefore, the present study was carried out to investigate the effect of different doses
of tebuconazole on biochemical parameters.
Methods. Animals were divided into three groups consisting of 28 quails each. Group 1
served as control, groups 2, 3 were treated with tebuconazole doses at the rate of 82.5
(1/10 LD50) and 16.5 (1/50 LD50) mg/kg b.w. Doses were administered with feed for 5
days. Blood and organs (selected the following organs: the brain, heart, liver, spleen,
lungs, gizzard stomach) samples were collected through 4 hours, 1, 3, 5, 7, 9 and 11
day after last feed administration of tebuconazole.
Results. In the present study the change of clinical parameters did not observed. The
results of determining the mass coefficients of internal organs quail revealed that the
main target organs in subacute poisoning tebuconazole was liver and spleen. The
range of values of biochemical parameters in quails blood of total hemoglobin (from
127.35 to 137.40 g/L in control group;
from 110.80 to 135.40 g/L in group 2; from 99.70 to 137.70 g/L in group 3) and total
protein
(from 27.00 to 34.13 g/L in control group; from 27.38 to 36.75 g/L in group 2; from
26.63 to 37.50 g/L in group 3) and albumin (from 12.13 to 16.40 g/L in control group;
from 12.30 to 15.78 g/L in group 2; from 10.40 to 17.88 g/L in group 3) and creatinine
(from 31.50 to 83.48 µmole/l in control group; from 34.05 to 110.80 µmole/l in group 2;
from 36.50 to 105.23 µmole/l in group 3) and uric acid (from 216.65 to 331.65 µmole/l
in control group; from
196.43 to 310.00 µmole/l in group 2; from 186.68 to 281.68 µmole/l in group 3) after
the administration of two doses of tebuconazole were observed.
Conclusion. In study the subacute toxicity of tebuconazole in quail, found no clinical
signs of poisoning and macroscopic changes in organs after autopsy. Tebuconazole
has shown from mild to severe toxic effects on biochemical parameters and mass
coefficients in quails. Changes in organ weight ratios indicated the target organs
toxicity tebuconazole were liver and spleen. The above reveals that administration with
feed of different doses of tebuconazole led to oligochromaemia, hepatorenal
syndrome, hyperuricemia with other metabolic disorders caused by a tebuconazole
diet.
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# 186 The role of serum cholinesterase (pseudocholinesterase) test in
subchronic toxicological studies of organophosphate pesticides / Доцільність
визначення сироваткової холінестерази (псевдохолінестерази) при
субхронічних дослідженнях фосфорорганічних пестицидів

Zalinian Ie., Kliuchynska T., Zuzanska K. / Заліньян Є.С., Ключинська Т., Зузанська
К.
L. I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety,
Ministry of Health, Ukraine / ДП "Науковий центр превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони
здоров'я України"

Three studies of subchronic (13 weeks) oral toxicity of organophosphate pesticides in
rats were conducted: two studies of the technical agent chlorpyrifos and one study of
the technical agent dimethoate. Chlorpyrifos was administered to test animals in doses
of 0.1; 1 and 5 mg/kg body weight per daily, dimethoate was administered in doses of
0.2; 0.6 and 2 mg/kg body weight per daily. In all three studies blood serum
biochemical indicators were assessed, as well as Serum-cholinesterase activity
(acylcholine acylhydrolase or pseudocholinesterase), in test animals on study week 4,
9 and 13. Study findings have demonstrated that in both study arms of chlorpyrifos
significantly decreases serum cholinesterase activity on study week 4, 9 and 13 upon
oral administration in rats of 5 mg/kg body weight daily, while dimethoate study
showed mild statistically insignificant decrease in activity of this enzyme upon
administration of maximum dose of the investigational pesticide (2 mg/kg).
In view of findings of the conducted studies it can be ascertained that serum
cholinesterase test alongside with pure acetylcholinesterase test (found in red blood
cells, lungs, spleen and gray matter of the brain) are indicative of organophosphate
pesticide toxicity.

Було проведено три дослідження субхронічної (13 тижнів) пероральної
токсичності фосфорорганічних пестицидів на щурах: два дослідження технічної
речовини хлорпірифос і одне дослідження технічної речовини диметоат.
Хлорпірифос надходив в організм піддослідних тварин в дозах 0,1; 1 і 5 мг/кг
маси тіла в день, диметоат надходив в дозах 0,2; 0,6 і 2 мг/кг маси тіла в день. У
всіх трьох випадках проводилися визначення біохімічних параметрів сироватки
крові піддослідних тварин на 4, 9 та 13 тижні експерименту, в ході яких також
визначалася активність сироваткової холінестерази (ацілхолін-ацілгідролази
або псевдохолінестерази). Результати досліджень показали, що в обох
випадках дослідження хлорпірифосу спостерігалося статистично значиме
зниження активності сироваткової холінестерази на 4, 9 та 13 тижнях
експерименту при пероральному надходженні досліджуваної речовини в
організм щурів в дозі 5 мг/кг маси тіла в день, в той час, як при дослідженні
диметоату спостерігалося незначне, без статистичної достовірності, зниження
активності даного ферменту при надходженні досліджуваного пестициду в
максимальній дозі (2 мг/кг).
Виходячи з результатів проведених експериментів, можна стверджувати, що
визначення сироваткової холінестерази, поряд з визначенням істинної
ацетилхолінестерази (міститься в еритроцитах, легенях, селезінці і сірій
речовині мозку), є показовим при дослідженні субхронічної токсичності
фосфорорганічних пестицидів.
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