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у світі

Pr. Guido FERLAZZO

Коронавирусы часто бывают зооноз-

ными, то есть изначально, до переда-

чи человеку проявляются у животных. 

Осно вываясь на последовательном ис-

следовании образцов у ранних пациентов 

с пневмо нией, вероятным источником 

2019-nCoV являются летучие мыши.

Клиническая картина среди зареги-

стрированных случаев заражения инфек-

цией 2019-nCoV варьирует по степени 

тяжести: от бессимптомного течения ин-

фекции или легкой степени заболевания 

до тяжелой или даже фатальной. Неко-

торые сообщения предполагают возмож-

ность клинического ухудшения на второй 

неделе болезни. В одном из отчетов ука-

зано, что у более половины пациентов с 

подтвержденным тестом на инфициро-

вание вирусом 2019-nCoV и пневмонией 

развилась одышка в среднем через 8 дней 

после начала заболевания (диапазон 

5–13 дней).

Остается актуальным вопрос: можно 

ли каким-либо образом предотвратить 

инфекцию или возможное клиническое 

ухудшение? С точки зрения профилактики 

на сегодняшний день не существует вак-

цин для предотвращения коронавирусных 

инфекций человека. С одной стороны, мы 

можем снизить риск заражения или рас-

пространения инфекции путем коррекции 

поведения (мыть руки, избегать прикос-

новений к лицу, носу или рту немытыми 

руками, чистка и дезинфекция поверхно-

стей, к которым часто прикасаемся, из-

бегать тесного контакта с потенциально 

больными людьми, прикрывать рот при 

кашле и чихании тканевой (марлевой) 

повязкой, оставаться дома, когда болен). 

С другой стороны, следует применять лю-

бые средства или устройства, способные 

помочь либо в 

профилакти-

ке инфекции, 

либо в предот-

вращении про-

грессирования 

заболевания — 

особенно если 

таковые име-

ются.

Поливалент-

ные механические бактери-

альные лизаты (ПМБЛ) — это препара-

ты, предназначенные для профилактики 

рецидивирующих респираторных ин-

фекций. Новое понимание механизма их 

действия позволяет предположить, что 

ПМБЛ может помочь предотвратить не 

только бактериальную, но и вирусную ин-

фекцию дыхательных путей.

Среди различных механизмов, с по-

мощью которых ПМБЛ действует в про-

филактике респираторных инфекций, 

по меньшей мере два также могут быть 

эффективными против коронавируса.

Во-первых, доказано, что ПМБЛ инду-

цирует активирующий фенотип дендрит-

ных клеток человека, характеризующийся 

сильной экспрессией ко-стимулирующих 

поверхностных молекул. Активация ден-

дритных клеток моноцитарного проис-

хождения ведет к такому важному процес-

су, как секреция цитокинов и хемокинов, 

что приводит к секреции большого коли-

чества растворимых факторов специфи-

ческой защиты. Известно, что ак-

тивированные 

д е н д р и т н ы е 

клетки действу-

ют как ранние 

а к т и в а т о р ы 

естественных 

к л е т о к - к и л -

леров, основ-

ной популяции 

эффекторных 

клеток неспе-

цифической защиты, способных контро-

лировать распространение вируса, пока не 

будет выработан специфичный для вируса 

приобретенный иммунитет.

Второй механизм, предложенный со-

всем недавно, основан на способности 

ПМБЛ улучшать барьерные свойства сли-

зистых оболочек организма. Микроорга-

низмы, попадающие в организм человека, 

должны сначала проникнуть сквозь плот-

ный слой эпителиальных клеток. Помимо 

того, что эпителиальные клетки слизи-

стых оболочек человека являются физи-

ческим барьером для инфекции, они спо-

собны реагировать на присутствие микро-

организмов усилением своей барьерной 

функции, передавая сигналы лейкоцитам 

и непосредственно уничтожая некоторые 

патогенные микроорганизмы. Недавние 

исследования показали, что эпителиаль-

ные клетки дыхательных путей человека 

способны распознавать ПМБЛ и в от-

вет активироваться, приводя к выработке 

значительных количеств амфирегулина, 

пролиферации клеток и экспрессии моле-

кул дифференциальной адгезии, включая 

е-кадгерин.

Данные исследования указывают 

на дополнительный фактор защитно-

го механизма действия ПМБЛ — с его 

помощью клетки эпителия, активиро-

ванные ПМБЛ, могут непосредствен-

но противостоять вирусной инфекции. 

Пролиферация эпителиальных клеток в 

поврежденных тканях слизистой оболоч-

ки и экспрессия молекул, вовлеченных в 

уменьшение проницаемости клеточных 

мембран, способствуют усилению барьер-

ной функции для защиты от патогенов, 

уменьшению воспалительной реакции, 

а также активизации регенераторной 

функции тканей дыхательных путей, что 

ведет к уменьшению альтерации вслед-

ствие воздействия поллютантов либо са-

мого вируса. Восстановление эпителия 

дыхательных путей приводит к интен-

сификации его барьерной функции, эф-

фективному противодействию вирусной 

инфекции и предотвращению ее распро-

странения, а также уменьшает воспаление 

дыхательных путей и снижает выражен-

ность респираторных симптомов. 

ие бактери-

защиты. Ической

Коронавирусы — это группа распространенных вирусов, полу-
чивших свое название из-за короноподобных шипов на поверхно-
сти вируса. Некоторые коронавирусы влияют только на животных, 
другие также способны поражать людей. В какой-то из моментов 
жизни большинство людей заражаются коронавирусом челове-
ка. Он обычно вызывает легкие или умеренные инфекции верхних 
дыхательных путей. Но коронавирусы также могут вызывать более 
тяжелые заболевания, такие как бронхит и пневмония, или даже 
стать причиной эпидемии — как, например, тревожная эпиде-
мия, которую вызвал сейчас новый коронавирус 2019-nCoV.
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І. У цих Рекомендаціях терміни вживаються 
в таких значеннях

Визначення випадку хвороби, спричиненої 2019-
nCoV:

тяжка гостра респіраторна інфекція у особи, що 
має гарячку, кашель в анамнезі, в той час коли жоден 
інший етіологічний чинник не може використатись 
для пояснення симптоматики, а також із  будь-чим з 
наступного: особи, що подорожували, або особи, що 
проживали у місті Ухань, провінція Хубей, Китай, за 14 
днів до початку прояву симптомів, або захворювання 
медичного працівника, який працював у середовищі, 
де лікуються пацієнти з гострими респіраторними ін-
фекціями, незважаючи на  місце проживання або на-
явність подорожей в анамнезі;

особи, в яких хвороба розвивається з неочіку-
ваним клінічним перебігом, особливо при несподі-
ваному погіршенні стану, незважаючи на відповідне 
лікування, без залежності від місця проживання або 
подорожування, навіть у тих випадках, коли інший 
етіологічний чинник було визначено як причину, 
що повністю виправдовує клінічну картину;

особи, в яких наявне гостре респіраторне захво-
рювання з будь-яким ступенем тяжкості, якщо за 14 
днів до початку захворювання відбулась будь-яка з та-
ких експозицій, як: близький фізичний контакт з осо-
бою, що є підтвердженим випадком інфекції 2019-
nCoV, або перебування в закладі охорони здоров’я в 
країні, де звітувались випадки внутрішньогоспіталь-
ної передачі 2019-nCoV, або візит з туристичною ме-
тою або з метою роботи на ринках живих тварин у міс-
ті Ухань в Китаї, або прямий контакт з тваринами, якщо 

встановлено, що тварина була джерелом 2019-nCoV, 
у  країнах, де відомо, що 2019-nCoV циркулює у  тва-
ринній популяції, або ж де є припущення, що інфекція, 
спричинена 2019-nCoV, походить від тварин.

Тісний контакт визначається як:
особи, які напряму надають медичну допомогу 

пацієнтам з 2019-nCoV, а також ті особи, що спів-
працювали з інфікованими 2019-nCoV медичними 
працівниками, необхідно враховувати осіб, що відвід-
ували пацієнтів з nCoV або перебували з ними у закри-
тому середовищі (приміщенні);

особи, що перебували фізично близько або були 
в одному навчальному приміщенні (класній кімнаті) з 
інфікованими 2019-nCoV;

особи, що подорожували разом з пацієнтом 
з  2019-nCoV або були разом у будь-якому виді тран-
спорту;

особи, що проживають у одному приміщенні 
(квартирі/будинку) з пацієнтами з 2019-nCoV.

Епідеміологічний зв’язок можна встановити про-
тягом чотирнадцятиденного періоду перед або після 
початку проявів захворювання.

Новий коронавірус 2019 року — це вірус, що на-
лежить до родини коронавірусів, уперше виявлений 
у м. Ухань, Китай, та ідентифікований як причина спа-
лаху респіраторних захворювань.

Механізм зараження, шляхи та фактори передачі 
інфекції, спричиненої 2019-nCoV, — можлива переда-
ча вірусу від тварини до людини контактним шляхом 
та при вживанні сирих або недостатньо термічно об-
роблених м’ясних продуктів, передача вірусу від лю-
дини до людини можлива крапельним шляхом.

ІІ. Керівникам закладів охорони здоров’я
при виявленні особи, що відповідає 
визначенню випадку 2019-nCoV, забезпечити:

1) термінове інформування лабораторних центрів 
МОЗ України в областях та місті Києві за адміністратив-
но-територіальною належністю та Центру на електронні 
адреси: fl u@phc.org.ua, ihr@phc.org.ua та/або за теле-
фоном +38 (044) 294 64 85 стосовно виявлення осіб, які 
відповідають визначенню випадку 2019-nCoV, шляхом 
надання оперативного (екстреного) повідомлення за 
формою 058/о, затвердженою наказом МОЗ України від 
10.01.2006 р. № 1, в термін не пізніше 4 годин з моменту 
виникнення таких випадків;

2) відбір зразків матеріалів від особи, яка відповідає 
визначенню випадку 2019-nCoV, відповідно до Інструкції 
щодо відбору, зберігання та транспортування зразків ма-
теріалів (додаток 1), з обов’язковим заповненням форми 
204/0 « Направлення на мікробіологічне (бак теріологічне, 
вірусологічне, паразитологічне) дослідження», затвер-
дженої наказом МОЗ України від 04.01.2001 р. № 1;

3) доставку відібраних зразків матеріалів до вірусо-
логічної референс-лабораторії Центру у суворій відпо-
відності з вимогами до пакування P650 для інфекційних 
субстанцій UN 3373 категорії B;

4) лікування пацієнтів відповідно до рекомендацій 
ВООЗ щодо клінічного ведення пацієнтів, що відповіда-
ють визначенню випадку 2019-nCoV і розміщені за по-
силанням: https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/technical-guidance;

5) наявність у закладі виробів медичного призна-
чення, необхідних для роботи з пацієнтом, який підлягає 
визначенню випадку 2019-nCoV;

6) виконання положень профілактики інфекцій та 
інфекційного контролю під час надання медичної до-
помоги пацієнту, який підлягає визначенню випадку 
2019-nCoV (додаток 2);

7) встановлення медичного спостереження за кон-
тактними особами терміном 14 календарних днів;

8) проведення інформаційно-освітньої роботи 
серед населення території обслуговування щодо за-
гальних правил профілактики гострих респіраторних 
вірусних інфекцій.

ІІІ. Керівникам державних установ — 
обласних та Київського міського лабораторних
(у т. ч. на всіх видах транспорту) центрів 
МОЗ України при виявленні особи, 
яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV,
забезпечити:

1) організацію проведення епідеміологічного 
розслідування випадків захворювань, що відповіда-
ють визначенню випадку 2019-nCoV, спільно із закла-
дами охорони здоров’я, що повідомили про підозру 
на 2019-nCoV, із заповненням форми 350/о «Карта 
епідеміологічного обстеження вогнища інфекцій-
ного захворювання», затвердженої наказом МОЗ 
України від 11.07.2000 р. № 160, та Опитувальника 
для проведення епідеміологічного розслідування 
випадків, що підлягають визначенню випадку 2019-
nCoV (додаток 5);

2) інформування Центру про попередні результати 
епідеміологічного розслідування на електрон ні адре-
си: fl u@phc.org.ua та ihr@phc.org.ua протягом 4 годин 
з моменту отримання повідом лення;

3) організацію активного виявлення контакт них 
осіб;

4) використання інформаційних матеріалів через 
засоби масової інформації для комунікації з населен-
ням щодо загальних правил профілактики гострих 
респіраторних вірусних інфекцій.

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров’я

А. СКІПАЛЬСЬКИЙ 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 24.01.2020 р. № 185

інфекційні хвороби

МЕДИЦИНА СЬОГОДНІ


