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ВІЛ-інфекція/СНІД — це ін-
фекційне захворювання, що
спричинюється вірусами імуно-
дефіциту людини та характери-
зується тривалим безсимптом-
ним періодом, лімфаденопа-
тією, ураженням імунної та нер-
вової систем, наявністю опор-
туністичних і СНІД-асоційованих
захворювань, із пандемічним
розповсюдженням і 100%-ю ле-
тальністю [1].

Одеська область, внаслідок
свого географічного розташуван-
ня, — чи не найнебезпечніша в
Україні щодо інфікування насе-
лення ВІЛ. Область має інтен-
сивні транспортні зв’язки з ба-
гатьма країнами світу через мор-
ські, повітряні, залізничні й авто-
мобільні шляхи, а також є курорт-
ною зоною, що притягує до себе
і потенційних виробників нарко-
тиків, і задіяних у їх транзиті осіб,
і власне споживачів ін’єкційних
наркотиків. Це сприяло високій
інфікованості ВІЛ населення об-
ласті. Саме тому область посідає
одне з перших місць в Україні за
рівнем захворюваності на ВІЛ/
СНІД [2].

Наркоманія в Україні «помо-
лодшала», перше знайомство з
наркотиками відбувається в 14–
18 років. Найвищий рівень поши-
реності ВІЛ серед ін’єкційних нар-

команів зберігається в Мико-
лаївській (30 %) та Одеській об-
ластях (19,6 %) [3].

Особливості ВІЛ-інфекції та
СНІДу значною мірою пов’язані
з належністю пацієнтів до різ-
них груп ризику, наприклад,
зменшення періоду латентного
носійства, переважання вірус-
них опортуністичних інфекцій,
найчастіше спостерігається у
наркоманів. Вживання нарко-
тиків позначилось і на скоро-
ченні перебігу СНІДу, коли
хворі вмирають протягом року
з моменту появи перших клініч-
них симптомів хвороби [4].

Мета роботи — дослідити ме-
дико-статистичні показники щодо
ВІЛ-інфікованих осіб за матеріа-
лами Одеського обласного пато-
лого-анатомічного бюро (ООПАБ)
упродовж 1998–2002 рр.

Матеріали та методи
дослідження

Мета була реалізована шля-
хом предметного вивчення доку-
ментації: карт і протоколів роз-
тинів, даних історій хвороб. У про-
токолах розтинів, окрім паспорт-
них даних, уточнювалися місце
смерті, дані катамнезу й анам-
незу, клінічні дані, соціальні умо-
ви життя хворих із ВІЛ-інфекцією:
освіта, професія, наявність до-

даткових шкідливих факторів
(вживання алкоголю, наркотиків).

Упродовж 1998–2002 рр., за
даними ООПАБ, було проведе-
но 17 569 розтинів померлих удо-
ма та в стаціонарах міста й об-
ласті. Серед них було задоку-
ментовано 659 ВІЛ-інфікованих
(3,75 %). У всіх випадках, підозрі-
лих на інфікування ВІЛ (дані про
вживання за життя наркотиків,
зловживання алкоголем, асоці-
альний спосіб життя, виявлення
під час розтину лімфаденопатії,
СНІД-індикаторних хвороб), кров,
отриману при автопсії, брали для
аналізу щодо наявності ВІЛ. Роз-
тини проводили у першу добу
після смерті хворих, бо вважа-
ють, що виявлення сироваткових
антитіл до ВІЛ можливе впро-
довж 24 год після настання
смерті [5]. Кров об’ємом 5,0 мл
брали зі стегнової вени помер-
лих, після чого діагноз ВІЛ-ін-
фекції був верифікований у спе-
ціалізованому відділі ЦОВЛ із
діагностикою СНІДу при обласній
СЕС методом виявлення спе-
цифічних антитіл до вірусу та
його окремих білків у реакції ІФА
й імуноблотингу. Одержані дані
обробляли методами варіаційної
статистики [6].
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Результати дослідження
та їх обговорення

При аналізі даних щодо окре-
мих соціально-побутових і про-
фесійних характеристик ВІЛ-ін-
фікованих осіб нами встановле-
но, що у більшості випадків це
були чоловіки — 454 (68,9 %),
жінок було 205 (31,1 %). Вивчаю-
чи показники розподілу спосте-
режень за віком, ми задокумен-
тували значне переважання мо-
лодих працездатних осіб — у
межах 20–40 років. Наймолод-
шому ВІЛ-інфікованому було
16 років, найстаршому — 57 ро-
ків.

Серед жінок переважали осо-
би фертильного віку, тому інфіку-
вання ВІЛ та їх смерть вплива-
ють не лише на показник смерт-
ності, а й опосередковано стосу-
ються народжуваності. Це один
бік проблеми. З другого боку, са-
ме завдяки таким жінкам із року
в рік продовжує зростати кіль-
кість ВІЛ-інфікованих немовлят.
Таким чином, ми констатуємо
прямі та непрямі втрати населен-
ня. У зв’язку з цим зауважимо, що
передача ВІЛ від матері дитині
(плоду) може відбуватися транс-
плацентарно, у пологах і в пост-
натальному періоді. Вважають [7],
що ймовірність зараження плода
(новонародженого) від інфіко-
ваної матері становить від 10 до
70 % (у середньому 20–40 %).

При докладному ознайомлен-
ні з медичною документацією
нами з’ясовано, що серед ВІЛ-
інфікованих осіб було лише 12
(1,82 %) інвалідів і 1 (0,15 %) пен-
сіонер. Усі інші — 646 осіб
(98,03 %) — працездатні. Серед
ВІЛ-інфікованих переважають
люди без професії (37,6 %) і без-
робітні (0,3 %); значна їх частина
— малоосвічені (робітники, кол-
госпники) — 59,5 %. Службовців
було лише 17 осіб, тобто 2,58 %
від загальної кількості ВІЛ-інфі-
кованих. Таким чином, ВІЛ-ін-
фіковані Одещини (за даними
1998–2002 рр.) представлені пе-
реважно людьми з низьким рів-
нем соціальної адаптації — осо-
бами без професії або ж робітни-
ками. Певно, цей соціальний ас-

пект слід брати до уваги при роз-
робці будь-яких соціальних і ме-
дичних заходів протидії поширен-
ню ВІЛ/СНІДу.

Вважаємо за доцільне про-
аналізувати дані про місце смерті
цих хворих. Нами з’ясовано, що
в Одесі всього задокументова-
но 606 летальних випадків ВІЛ-
інфікованих осіб удома та в лі-
кувально-профілактичних за-
кладах. Отриманий нами фактич-
ний матеріал свідчить про те, що
значна частка ВІЛ-інфікованих
помирає вдома, не звертаючись
за медичною допомогою.

На наш погляд, надзвичайно
важливим є той факт, що серед
усіх задокументованих випадків
смерті ВІЛ-інфікованих за дослі-
джуваний період 399 (60,5 %) осіб
вживали за життя наркотичні ре-
човини, причому більшість із них
— 308 (77,2 %) — були ін’єк-
ційними наркоманами. Термін
вживання наркотичних речовин,
як правило, точно неможливо бу-
ло встановити. Отож, стверджує-
мо, що ВІЛ-інфекція розповсю-
джена переважно серед нар-
команів, які застосовують внутріш-
ньовенне введення наркотиків.
Відзначається високий рівень за-

хворюваності у групі осіб підви-
щеного ризику зараження: парт-
нери по спільному (почергово)
внутрішньовенному введенню
наркотиків, статеві партнери; у
віковому аспекті переважна біль-
шість — це молоді люди праце-
здатного та репродуктивного віку.

Таким чином, наразі маємо
справу з поєднанням двох чи не
найстрахітливіших нині медико-
соціальних проблем — СНІДу та
наркоманії. Провідний прояв ос-
таннього — набута у результаті
зловживання наркотиком змінена
реактивність до нього. Це вира-
жається патологічною пристрастю
— тяжінням до наркотику, змінами
стійкості до нього, трансформа-
цією первинної дії наркотику на
організм, виникненням абстинент-
ного синдрому після припинення
прийому наркотичної речовини.

Із 659 померлих ВІЛ-інфікова-
них було відібрано та докладно
проаналізовано 80 випадків смер-
ті: 60 (75 %) чоловіків і 20 (25 %)
жінок (табл. 1). Наймолодшому
було 23 роки, а найстаршому —
49 (табл. 2). Із 80 осіб 70 були
наркоманами. За наявності у ка-
тамнезі факту наркоманії було
сформовано відповідно дві гру-

Таблиця 1
Розподіл ВІЛ-інфікованих осіб, щодо яких проводилося

докладне патоморфологічне дослідження,
залежно від їх статі й року автопсії, n=80

Показник Роки, стать

         1998            1999           2000          2001      2002

Стать Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін.

Кількість 0 2 5 1 8 2 20 4 28 10
осіб

Усього           2           6             10          24         38

Таблиця 2
Вікова характеристика ВІЛ-інфікованих осіб, щодо яких
здійснено докладний патоморфологічний аналіз, n=80

          Вік, роки                      Стать Усього
Чол. Жін.

Молодий (до 20) — — —
21–30 21 10 31
31–40 29 8 37
41–50 11 1 12
Старий (51) — — —
Усього 61 19 80
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пи: 1) ВІЛ-інфіковані без вказівок
на вживання за життя наркотиків
— 10 (12,5 %) осіб; 2) ВІЛ-інфіко-
вані наркомани — 70 (87,5 %) осіб.

Наголосимо, що, як і загалом,
у цій вибірці переважали без-
робітні особи та люди без про-
фесії. Так, зокрема у першій групі
(ВІЛ-інфіковані без вказівок на
вживання наркотиків), 9 осіб
були безробітними і лише одна
жінка працювала прибиральни-
цею. У другій групі (ВІЛ-інфіко-
вані наркомани) 68 осіб не пра-
цювали, один чоловік був інва-
лідом другої групи, а один пра-
цював кухарем. Одже, біль-
шість ВІЛ-інфікованих (77 осіб
— 96 %) — це люди, так би мо-
вити, асоціальні. Працювали з
80 осіб лише двоє.

Висновки

За матеріалами патолого-
анатомічних розтинів на базі
Одеського обласного патоло-
го-анатомічного бюро, здійсне-

них упродовж 1998–2002 рр.,
кількість ВІЛ-інфікованих осіб
обох статей наочно зростає з
часом, віддзеркалюючи неспри-
ятливу епідеміологічну ситуацію
у регіоні, а також безпосередні
й опосередковані (з погляду на
репродуктивний вік померлих)
втрати населення. Серед жінок
переважну більшість становили
особи фертильного віку

ВІЛ-інфіковані Одещини (за
даними 1998–2002 рр.) пере-
важно були людьми з низьким
рівнем соціальної адаптації —
особами без професії або ж ро-
бітниками. Певно, на цей соці-
альний аспект слід зважати при
розробці будь-яких соціальних
і медичних заходів протидії по-
ширенню ВІЛ/СНІДу. Значна
частка ВІЛ-інфікованих помирає
вдома, не звертаючись за ме-
дичною допомогою.
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Зростаюча кількість порфіри-
нових фотосенсибілізаторів (ФС),
які використовуються в терапії
пухлин, стимулює створення про-
стої й адекватної тест-моделі для
визначення біологічної активності
цих сполук [4; 8]. Морфофізіоло-
гічна характеристика дріжджопо-
дібних грибів має високий ступінь
подібності з клітинами ссавців [5].
Вони легко культивуються та мо-
жуть бути використані для дослі-
джень, проведення яких у більш
складних системах занадто важ-
ке та трудомістке. Дріжджі, на-
приклад, такі як Saccharomyces
cerevisiae, Kluyveromyces marxia-
nus, уже не раз були тест-систе-
мами при оцінці ушкоджень у разі

фотоінактивації еукаріотичних
клітин [9].

Мета нашої роботи — по-
рівняння фотосенсибілізуючої ак-
тивності (ФСА) фенілзаміщених
ФС щодо культур Candida albicans
і аденокарциноми Ерліха (АКЕ), а
також характеристика інтенсив-
ності нагромадження сполук.

Матеріали та методи
дослідження

У роботі були використані
дріжджі Candida albicans ATCC
18804 (Одеса, ОНУ ім. І. І. Меч-
никова) й аденокарцинома Ерлі-
ха (Київ, ІЕПОР ім. Р. Є. Кавець-
кого НАНУ). Зберігання тест-куль-
тури мікроорганізмів і підтриман-

ня АКЕ здійснювали за схемами,
наведеними в [1; 3].

Досліджувані ФС, синтезовані
в ПНДЛ-5 ОНУ ім. І. І. Мечникова,
є 5, 10, 15, 20-тетракісфенілпохід-
ними хлорину (I) та порфірину (II),
а також їх олов’яними комплек-
сами (Sn-I і Sn-II відповідно).

Робоча концентрація тест-
культур дорівнювала 1·106 клі-
тин/мл. Попередня інкубація, ак-
тивація речовин і визначення
життєздатності клітин при ви-
вченні ФСА проводилися, як вка-
зано в [2; 9]. Діапазон концент-
рацій сполук становив 0,01–
10,00 мкМ згідно з [7].

Наступним етапом роботи бу-
ло вивчення динаміки проникнен-
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