


Сприяє зростанню ризику поширення зоонозних патогенів?
Контакт людини з твариною



Рушійні сили

глобальних

змін

• Приріст населення

• Збільшення на 90 мільйонів

в рік наприкінці минулого

століття

• Економічний розвиток

• Швидка урбанізація

• Інтенсифікація сільського

господарства

• Потреба в безпеці харчових

продуктів



Розробка цільової стратегії нагляду
на стику високого ризику передачі захворювань



Стратегія нагляду за дикою природою
активний відбір проб від основних видів диких тварин



Програма нагляду 

PREDICT

SurveillanceПрограма загрози
виникнення пандемії
2 (ЗВП-2)

, Davis



• Ціль
Більш раннє виявлення

зоонозних захворювань у 

місцях найімовірнішого

виникнення

• Наше завдання
•Зменшити ймовірність ризиків у 

взаємодії «тварина-людина»

Програма нагляду PREDICT



Передача від людини до людини

Хронологія загрози пандемії

Міжвидова передача/інфікування людини

Еволюція вірусів у тварин-господарів

Ці процеси запускаються екологічними, 
біологічними та поведінковими змінами



Основна мета програми нагляду
PREDICT

Охарактеризувати біологічний, 
поведінковий та екологічний ризики
виникнення та розповсюдження вірусів

Епідеміологічні чинники, що
сприяють передачі захворювання

= хто, що, де, як і чому
відбувається поширення вірусів
між видами та як захворювання
поширюється на людей



Вірус розповсюджується між

таксономічно відмінними

видами

Включено ефективний

контакт між різними

видами

ранній сигнал попередження

P2 Принципи нагляду за дикою природою

Дика природа в житлових приміщеннях

Дика природа на ринках

Дика природа в торгівлі

Полювання на дику природу

Вирощування дикої природи

Дика природа в районах, переобладнаних для с/г культур

Дика природа в урбанізованих районах 

Дика природа в безпосередньому контакті з людьми

Стратегія нагляду Р2 

P2 Принципи нагляду за людьми

Люди груп ризику в громадах

Гострі лихоманки



Відбір проб у декількох видів тварин і людей (максимально близько
по часу та відстані) дає змогу виявити поширення вірусу між видами 
та поширення вірусу на людей.

Люди високоризикових професій конкурують із відбором зразків у 
тварин

Синдромний нагляд: люди з гострою лихоманкою у відповідній
клініці/лікарні, де отримують термінову допомогу особи із громади
із гострим захворюванням:

• Енцефаліт

• Висипка з лихоманкою

• Висипка з діареєю

• Кровотеча

• Грипоподібне захворювання

Паралельний відбір проб



High-Risk Interfaces 

Ecological Drivers 

Інтегрована характеристика ризиків

Характеристики  
даних зразків

Характеристики даних
ризику місця та події

Характеристики 
даних ризику

в тварин та людей

Основний вклад у збір
біологічних та екологічних

даних на кожній ділянці

Збуд
ник

Небезпека
зоонозного                  
захворюван

ня у     
людей

Навко-
лишнє
середо
вище

Хазяїн



Наприкінці
PREDICT-1 Y3

(2009-2012 рр.) 
було зібрано 25 
258 зразків від
диких тварин

Заходи нагляду

Місцевий
партнер та 

участь 
зацікавлених

сторін

Схвалення Міжнародного реєстру біологічної 
безпеки

щодо досліджень на людях

Субпідряд для залучення партнерів, клінік та 
лікарень

Оновлення
розробки

інструментів
для забору 

даних у тварин і 
людей для P2

Перегляд Комітету 
по утриманню та 

використанню 
лабораторних 

тварин
Розробка 

Міжнародного 
реєстру 

біологічної 
безпеки

Тренування за протоколах 
спостереження

Залучення національних та 
міжнародних партнерів у 

визначенні пріоритетних ділянок
спостереження

Залучення громади

Уряд, зацікавлені
сторони та 

зацікавленість
громади



Заходи нагляду
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Таблиця відбору зразків (31-12-2017)
Вид
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Заходи нагляду
Кількість особин дикої природи, від яких було відібрано зразки

Час

Включаючи птахів, хижаків, копитних тварин
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кажани

не людиноподібні примати

гризуни/землерийки

n=8,601

інші дикі тварини



Заходи нагляду
Понад 50 000 тварин та 6000 людей до сьогодні











ДЯКУЮ!!

EMAIL: ksaylors@metabiota.com
www.metabiota.com
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