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Актуальна тема

Вступ

У Декларації щодо боротьби
з ВІЛ/СНІДом, прийнятій Спе-
ціальною сесією ООН у 2001 р.,
сформульоване положення
про необхідність зупинити роз-
повсюдження ВІЛ-інфекції до
2015 р. та започаткувати тен-
денцію до скорочення захворю-
ваності [1]. За оцінками ВООЗ,
у світі 10,3 млн осіб у віці 15–
24 років живуть із ВІЛ, полови-
на усіх нових випадків інфекції
виникає в молодіжному середо-
вищі, а це більше ніж 7000 ви-
падків щодня. За даними Мініс-
терства охорони здоров’я (МОЗ)
України, загальна кількість ВІЛ-
інфікованих у нашій країні ста-
новить понад 140 тис. осіб, які
пройшли тестування на ВІЛ у
державних медичних закладах.
Оскільки не всі піддаються те-
стуванню, дійсна кількість лю-
дей, що живуть із ВІЛ, за оцін-
ками спеціалістів, може колива-
тися у межах 250–680 тис. осіб.
Щодня 45 українців інфікують-
ся ВІЛ.

Приблизно 50 % усіх ВІЛ-ін-
фікованих в Україні — особи у
віці до 25 років [2]. Викликають
стурбованість високі темпи по-
ширення інфекції не тільки у
групах ризику, а й серед так
званих благополучних груп на-
селення. Рівень обізнаності що-
до шляхів передачі ВІЛ серед
молоді досить низький. У бага-
тьох випадках молодь не пов’я-
зує можливість ВІЛ-інфікуван-
ня з ризикованою поведінкою,
а оскільки тестування на ВІЛ в
Україні є добровільним, молоді
люди часто не знають про свій
ВІЛ-статус.

Канцлер ФРН Ангела Мер-
кель головним заходом, що за-
побігає розповсюдженню епі-
демії ВІЛ/СНІДу, визначила про-
філактику, спрямовану на ін-
формування молоді та форму-
вання у неї відповідального
ставлення до ризикованої по-
ведінки. Президент України Вік-
тор Ющенко закликає співвіт-
чизників до консолідації зусиль
у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу. В
Україні набув чинності закон

«Про внесення змін до Сімей-
ного та Цивільного кодексу Ук-
раїни», відповідно до якого у ра-
зі приховування відомостей що-
до стану здоров’я, які можуть
призвести до заподіяння шко-
ди фізичному або психічному
здоров’ю одного з подружжя,
такий шлюб може бути визна-
ний недійсним. Закон, підпи-
саний Президентом Віктором
Ющенком, є формальним за-
твердженням змін у сімейному
та цивільному кодексі України,
що внесені 27 грудня 2006 р.
Верховною Радою [3]. Остан-
нім часом основним шляхом
передачі ВІЛ-інфекції є стате-
вий, його частка зростає і ся-
гає в Україні більше 40 % [4].
Відомо, що серед осіб, які зна-
ють про свій позитивний ВІЛ-
статус, ризикована сексуальна
поведінка трапляється удвічі
менше порівняно з ВІЛ-пози-
тивними особами, які не знають
про свій статус [5]. За оцінкою
Американського центру з контро-
лю над захворюваністю (CDC),
більше ніж 50 % осіб інфікуються
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ВІЛ від ВІЛ-позитивних осіб, які
не знають про свій позитивний
статус [6]. Молоді люди мають
право і повинні володіти інфор-
мацією щодо ВІЛ/СНІДу, способів
передачі й захисту від нього.

Враховуючи різноманітність
сексуальної поведінки та нави-
чок, що впливають на ризик
зараження, профілактичні захо-
ди серед молоді репродуктив-
ного віку повинні бути спрямо-
вані саме на запобігання ризи-
кованій поведінці. Багато моло-
дих людей, які не відвідують
навчальних закладів, не можуть
отримати достовірну інформа-
цію про ВІЛ-інфекцію, шляхи
інфікування, набути знань і на-
вичок щодо зниження ризику
інфікування. Допомогти молоді
переглянути своє ставлення до
способу життя, відкласти поча-
ток статевого життя до момен-
ту формування особистості, на-
бути певних соціальних навичок
є одним із важливих завдань
профілактики ВІЛ/інфекції.

Враховуючи особливості роз-
витку епідемії в Україні, нами
була проведена профілактич-
на робота серед студентської
молоді, а також осіб репродук-
тивного віку, які бажають взя-
ти шлюб, починають будувати
свою сім’ю та планувати наро-
дження дитини. Нами були про-
ведені роз’яснювально-консуль-
тативна робота й інформацій-
но-профілактичні заходи: роз-
повсюджені брошури, плакати
та інші інформаційні матеріали,
які містять основні відомості
про ВІЛ-інфекцію, а також ма-
теріал, який показує, що небез-
пека ВІЛ-інфікування має пря-
мий зв’язок з ризикованою по-
ведінкою. Плакати та інфор-
маційні листівки містили додат-
кову інформацію про стан за-
хворюваності на ВІЛ-інфекцію
в Одеському регіоні. Поінфор-
мованим особам репродуктив-
ного віку пропонувалося пройти
добровільне тестування для ви-
значення свого ВІЛ-статусу та
заповнити анкету.

Метою дослідження було
виявлення рівня розповсю-
дження ВІЛ серед осіб репро-

дуктивного віку та визначення
факторів ризикованої поведін-
ки, яка може призвести до ВІЛ-
інфікування в період епідемії
ВІЛ/СНІДу в Україні.

Матеріали та методи
дослідження

На підставі аналізу існуючих
анкетних матеріалів була роз-
роблена анкета для молодих
осіб репродуктивного віку, які
бажають взяти шлюб. Питання
анкети спрямовувалися на ви-
значення обізнаності щодо епі-
демії ВІЛ/СНІДу в Україні. Се-
ред них такі, що характеризу-
ють наявність ризикованої по-
ведінки респондентів: визнача-
ють кількість статевих партне-
рів, ставлення до споживання
ін’єкційних наркотиків та ін. Ан-
кети також містять питання, які
характеризують рівень обізна-
ності опитуваних щодо шляхів
інфікування ВІЛ і способів за-
побігання захворюванню. Ана-
ліз розроблених анкет прово-
дили за допомогою універсаль-
ного статистичного пакета Epi-
Info.

Добровільне скринінгове се-
рологічне тестування проводи-
ли за допомогою методу імуно-
ферментного аналізу (ІФА) на
тест-системах «ДСІФА АнтиВІЛ
УНІФ» (НПО «Діагност тест-сис-
тема», Нижній Новгород). У разі
отримання позитивного резуль-
тату сироватки крові повторно
досліджували у двох лунках на
тест-системах «ДСІФА АнтиВІЛ
УНІФ» (НПО «Діагност тест-си-
стема», Нижній Новгород). На
другому етапі сироватки крові
піддавали верифікаційним до-
слідженням на французьких
тест-системах фірми БІОРАД
— “Genscreen — Version 2” та
“Genscreen — Ag/Ab HIV 1/2”.
Крім того, проводили верифі-
каційні дослідження за допомо-
гою імуноблоту.

Результати дослідження
та їх обговорення

Співробітники Українського
науково-дослідного протичум-
ного інституту, Центральної са-
нітарно-епідеміологічної станції

(Київ) разом із лікарями сту-
дентської поліклініки № 21 про-
водили анкетування серед сту-
дентів п’яти вищих технічних
навчальних закладів міста Оде-
си. Також проводилося кон-
сультування й анкетування у
загсах серед осіб репродуктив-
ного віку, які бажають взяти
шлюб, перебувають у цивіль-
ному шлюбі та планують на-
родити дитину. Проведено ан-
кетування 2524 молодих осіб
репродуктивного віку, які про-
живають в Одесі, 26 районах
Одеської області, Києві. Усі ре-
зультати анкетування були вве-
дені до електронної бази даних
з метою проведення статистич-
них досліджень розповсюджен-
ня інфікування ВІЛ серед вка-
заних контингентів, а також ви-
явлення факторів ризикованої
поведінки.

Проведена первинна оброб-
ка даних для отримання описо-
вої статистики для подальшо-
го формулювання робочих гіпо-
тез. Середній вік опитуваних
становив (23,7±8,4) року. Най-
більша вікова група серед ан-
кетованих — 14–24 роки —
67,3 % (рис. 1). Не відповіли на
запитання про свій родинний
стан серед молоді 5,3 %, були
жонаті (заміжні) 16,1 %, не за-

Рис. 1. Розподіл опитуваних за
віковими групами: 1 — 14–24 ро-
ки; 2 — 25–34 роки; 3  — 35–
44 роки; 4 — 46–54 роки; 5 — біль-
ше 55 років
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міжні — 8,0 %, а 15,6 % —
знаходились у цивільному шлю-
бі. Серед опитуваних 55,1 %
вели вільний спосіб життя, тоб-
то не мали постійного статевого
партнера, 35,8 % мали постійно-
го партнера, а 9,4 % — випадко-
вого.

Із 2003 осіб, які відповіли на
запитання про кількість стате-
вих партнерів протягом остан-
ніх трьох місяців, 57,7 % мали
одного статевого партнера,
11,0 % — двох, 0,4 % — трьох,
а 7,52 % — чотирьох і більше
статевих партнерів. Із 2072 осіб,
які відповіли на запитання про
кількість статевих партнерів про-
тягом останнього року: 43,2 %
мали одного статевого партне-
ра, 19,4 % — двох, 5,1 % —
трьох, 16,4 % — чотирьох і
більше партнерів. Таким чином,
у значної кількості молоді (43,2–
57,7 %) не відбувається частої
зміни статевого партнера.

Слід відмітити, що 94,6 %
опитуваної молоді вважає, що
проблема ВІЛ-інфекції в Україні
існує, і тільки 1,4 % — цього не
вважає; 85,1 % осіб вважають,
що проблема ВІЛ-інфекції існує
і в Одесі, 3,4 % — цього не вва-
жають, а 2,1 % — не знайомі з
цією проблемою.

Серед усіх опитуваних 7,7 %
осіб вважають, що ВІЛ пере-
дається при поцілунку та руко-
стисканні, 64,9 % не визнають
такий шлях передачі ВІЛ-ін-
фекції, а 1,0 % — не знає пра-
вильної відповіді на це запи-
тання. На запитання про мож-
ливість передачі ВІЛ при ста-
тевому контакті без використан-
ня презерватива 2132 особи,
яких опитували, а це 92,7 %,
вважають, що ВІЛ може пере-
даватися при статевому кон-
такті без використання презер-
ватива, 4,5 % цього не вважа-
ють, а 0,6 % не поінформовані
щодо цього питання. З-поміж
опитуваних 95,6 % респонден-
тів вважають, що ВІЛ може пе-
редаватися при переливанні до-
норської крові, 1,2 % осіб — так
не вважають, а 0,6 % не знають
відповіді. Також 92,8 % опиту-
ваних вважають, що ВІЛ може

передатися від інфікованої ма-
тері (протягом вагітності, під час
пологів, при годуванні груддю),
3,0 % — цього не вважають,
1,3 % не знають відповіді на це
запитання. Щодо можливості
передачі ВІЛ при використан-
ні забруднених чужою кров’ю
медичних інструментів, голок,
шприців при введенні нарко-
тиків: 96,7 % вважають, що ВІЛ
може передаватися у такий
спосіб, 0,5 % цього не вважа-
ють, 0,5 % не знають відповіді.
На запитання про можливість
передачі ВІЛ при проколюванні
вух, через пірсинг, нанесення
татуювання (при недотриманні
правил дезінфекції) 3,1 % опи-
туваних не відповіли, 90,9 % —
вважають, що ВІЛ може пере-
даватися таким чином, 4,5 % —
цього не вважають, 1,5 % — не
знають відповіді. Таким чином,
більше 90 % опитуваних рес-
пондентів правильно визна-
чають основні шляхи передачі
ВІЛ-інфекції: статевий, від ма-
тері дитині, трансфузійний, а
також через інфікований інстру-
ментарій. Однак певний відсо-
ток (0,5–1,5 %) не знає відпові-
дей на такі запитання взагалі.

Що стосується достатності
рівня своєї обізнаності щодо
ВІЛ-інфекції для профілактики
можливого зараження, то 3,2 %
респондентів не відповіли на
це запитання, 53,6 % вважають
свою обізнаність достатньою
для профілактики можливого
зараження, 18,7 % — недостат-
ньою, 24,5 % — не знають від-
повіді на це запитання. Таким чи-
ном, тільки половина респон-
дентів вважають рівень своєї обі-
знаності з питань ВІЛ-інфекції

достатнім для профілактики
можливого зараження, хоча в
таких анкетах трапляються не-
правильні відповіді щодо шля-
хів передачі ВІЛ-інфекції.

Рівень ризикованої поведін-
ки визначали в питаннях щодо
використання презервативів,
ставлення до ін’єкційних нарко-
тиків. Стосовно захищеності
сексу спостерігається тенден-
ція, яка проілюстрована ста-
тистикою відповідей на питан-
ня щодо використання презер-
ватива під час статевого акту
(таблиця).

Виявлено, що 52,0 % опиту-
ваних використовують презер-
ватив під час статевого акту, а
19,8 % — не використовують.
Відсоток використання презер-
ватива серед осіб, які збирають-
ся одружитися, вище порівня-
но з молоддю — 56 та 48 %
відповідно, але значна части-
на молоді (47 %) не відповіла
на це запитання. Отже, слід
зазначити, що близько полови-
ни опитуваних, можливо, мають
ризикований секс.

Були в анкеті й питання сто-
совно ставлення до наркотиків,
зокрема ін’єкційних. Серед опи-
туваних 1,0 % не висловили
свого ставлення до наркотиків,
88,6 % осіб негативно ставлять-
ся до наркотиків, 7,2 % — тер-
пимо, 3,2 % — позитивно. Що
стосується споживання ін’єкцій-
них наркотиків, то 1,2 % респон-
дентів з-поміж опитуваних не
відповіли на запитання, 1,9 %
споживали раніше чи спожива-
ють нині наркотики, 97,0 % — не
споживали та не споживають.

Про власну поведінку щодо
інфікування ВІЛ: 1,4 % респон-

Таблиця
Статистика відповідей на питання
щодо використання презерватива

під час статевого акту, %

           
Групи опитуваних

                  Особи репродуктивного віку

що збираються що навча-
вступити до шлюбу ються

Не відповіли на запитання 12 47
Використовують презерватив 56 48
Не використовують презерватив 32 5
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дентів не відповіли на запитан-
ня, 10,4 % вважають власну
поведінку ризикованою, 69,8 %
вважають свою поведінку не
ризикованою, а 18,4 % осіб не
відповіли на це запитання.

Як бачимо, рівень ризикова-
ної поведінки серед досліджу-
ваної молоді досить високий,
хоча певна частина молодих
осіб так не вважає.

Після анкетування молодим
людям пропонували пройти
добровільне тестування на на-
явність ВІЛ-інфекції методом іму-
ноферментного аналізу (ІФА).

За період з грудня 2008 р.
по жовтень 2009 р. в Одесі у
скринінгових дослідженнях бу-
ло протестовано 15 214 осіб
репродуктивного віку (рис. 2).
У 438 (2,88 %) із них антитіла
до ВІЛ були виявлені та підтвер-
джені при верифікації на двох
тест-системах (“Genscreen —
Version 2” і “Genscreen — Ag/Ab
HIV 1/2”) та в імуноблоті.

Високий рівень інфікування
серед молоді можна поясни-
ти тим, що ми провели актив-
ну роботу, спрямовану на за-
лучення молодих людей ре-
продуктивного віку до безкош-
товного тестування на ВІЛ-ін-
фекцію. Таким чином, молодь,
яка раніш мала ризиковану
поведінку, вирішила перевіри-
ти свій ВІЛ-статус. У результаті
цих досліджень було виявлено
понад 2,41 % ВІЛ-інфікованих
серед молоді у цій групі дослі-
джуваних.

При тестуванні 600 юнаків
18 років, що навчаються на
військовій кафедрі (Одеса), не
виявлено жодного випадку ВІЛ-
інфікування.

У Києві було проаналізова-
но результати обстеження ме-
тодом ІФА 636 осіб репродук-
тивного віку, які належать до
категорії призовників до лав
Збройних сил України. Серед
обстежених позитивних резуль-
татів не отримано. Проведений
аналіз лабораторних даних
3106 осіб, які проходили обсте-
ження у Києві з метою одер-
жання довідки про свій ВІЛ-ста-
тус, показав, що серед цієї ка-

тегорії обстежених у 19 осіб ви-
явили ВІЛ (0,61 %).

Висновки

Таким чином, проведені до-
слідження свідчать про достат-
ньо високий рівень обізнаності
молоді репродуктивного віку
щодо шляхів передачі ВІЛ-ін-
фекції. Половина з опитуваних
респондентів вважає рівень
своєї обізнаності з питань ВІЛ-
інфекції достатнім для профі-
лактики можливого зараження,
хоча у таких анкетах трапля-
ються неправильні відповіді
щодо шляхів передачі ВІЛ-ін-
фекції. Більше 60 % опитуваних
вважає свою поведінку не ри-
зикованою щодо інфікування
ВІЛ, тимчасом як кількість опи-
туваних респондентів, які на-
справді не ризикують (застосо-
вують презерватив), становить
дещо нижчий показник (52 %).

За результатами проведе-
них нами досліджень, як і на
рівні національних показників,
можна визначити, що епідемія
ВІЛ увійшла в нову фазу роз-
витку зі зміною основного шля-
ху інфікування з парентераль-
ного на статевий. Тому молодь,
як найбільш статево активний
прошарок населення, при ви-
сокому рівні ризикованої сек-
суальної поведінки, має до-
сить великі шанси інфікуван-
ня ВІЛ.

При скринінговому тестуван-
ні молоді репродуктивного віку,
що бажає взяти шлюб, виявле-

ний високий рівень інфікуван-
ня (2,88 %). Це можна поясни-
ти тим, що молодь, яка раніш
мала ризиковану поведінку, ви-
рішила перевірити свій ВІЛ-ста-
тус. При проведенні тестування
серед 1236 осіб репродуктивно-
го віку, які належать до категорії
призовників до лав Збройних сил
України, а також 18-річних юнаків,
що навчаються на військовій ка-
федрі, не виявлено жодного ви-
падку ВІЛ-інфікування. Таким
чином, показник рівня ВІЛ-інфіку-
вання серед молоді репродук-
тивного віку в середньому ста-
новить 1,5–1,7 %.

Беручи до уваги визначений
за результатами анкетування
молоді високий рівень ризико-
ваної поведінки, погане розу-
міння ризику свого інфікування
та значний відсоток уже інфіко-
ваних, потрібно вважати мо-
лодь однією з основних груп
ризику інфікування ВІЛ. Профі-
лактичні заходи мають бути
спрямовані на цю популяційну
групу не лише заради підви-
щення рівня інформованості, а
й для формування мотивацій-
ного компонента та зміни сек-
суальної поведінки на безпеч-
ну.
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грудень 2008; 2 — січень 2009; 3 — лютий 2009; 4 — березень 2009;
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Збереження здоров’я наступ-
ного покоління — це головна
мета системи охорони материн-
ства та дитинства. Цей напря-
мок є пріоритетним у діяльнос-
ті нашої держави, що спрямо-
вана на збереження генофон-
ду нації. За останнє десятиріч-
чя кількість населення України
значно зменшилася. Статистич-
ні дані констатують зниження
чисельності населення України
за цей період більше ніж на три
мільйони осіб, або на 7,7 %,
тобто Україна і досі переживає
демографічну кризу. За інфор-
мацією Державного комітету
статистики України, станом на
листопад 2008 р. показник ма-
люкової смертності становив
10,3 на 1000 народжених живи-
ми, що на 13,2 % більше, ніж у
2006 р. [1]. Тому збереження
кожної бажаної вагітності та на-
родження здорової дитини є
одним із першочергових завдань
охорони здоров’я.

Дослідження останніх років
у галузі генетики та пренаталь-
ної діагностики демонструють,
що частка генетичних фак-
торів у структурі чинників пе-
ринатальної смертності зрос-
тає, у тому числі і в Україні [2].
У середньому, близько 5–10 %
мертвонароджених дітей ма-
ють хромосомну патологію як
в Україні, так і в усьому світі [3;
4].

За даними ВООЗ, незважаю-
чи на значні успіхи сучасної пре-
натальної діагностики, вродже-
ні вади розвитку (ВВР) зумов-
люють майже 20 % випадків
дитячої захворюваності й інва-
лідності, а також 25 % випадків
перинатальної смертності (Н. П.
Бочков, 2002). Зокрема, в Ук-
раїні ВВР плода знаходяться
на другому місці у структурі пе-
ринатальної смертності. Акту-
альність проблеми обумовле-
на високою частотою цього по-
казника у популяції та відсут-
ністю виразної тенденції до зни-
ження. За даними Державного
комітету статистики, з 1995 по
2007 рр. захворюваність на
вроджені аномалії розвитку в
Україні збільшилася в 2,24 разу,
відповідно у 1995 р. — 2,5 на
100 000 населення, а в 2007 р.
— 5,6 на 100 000 населення;
у 2006 р. показник мав мак-
симальне значення (6,0 на
100 000 населення) [1].

Висока частота ВВР у попу-
ляції може пояснюватися тим
фактом, що їх виникнення по-
в’язане з дією екзогенних фак-
торів, що призводять до без-
посереднього тератогенного
ефекту, або хромосомними, мо-
ногенними і мультифакторіаль-
ними захворюваннями. О. С.
Філіпов і А. А. Казанцева вва-
жають, що найбільш вагомими
факторами ризику ВВР плода

є наявність випадків вродженої
патології в родині, антенаталь-
на загибель плода в анамнезі,
вік жінки більше 40 і менше
18 років, наявність ВВР у жінки,
загроза переривання вагітнос-
ті у ІІ триместрі, тератогенний
вплив у ранні терміни вагітності
та ін. [5]. За прогнозами ВООЗ,
через 20 років частка здорових
новонароджених у популяції мо-
же знизитися до 15–20 %, тому
запобігання народженню хво-
рих дітей є соціальною пробле-
мою.

Окремого вивчення потре-
бує проблема вроджених де-
фектів нервової трубки плода
(ВДНТ) як одна з найчастіших і
найскладніших вад розвитку.
Підвищений інтерес до її ви-
вчення обумовлений високою
поширеністю в популяції, зрос-
таючою часткою у структурі пе-
ринатальної смертності й інва-
лідизації дітей з дитинства.

До цієї групи належать такі
ВВР плода, як аненцефалія,
краніорахішизис, іненцефалія,
енцефалоцеле та spina bifida.
За даними літератури, пошире-
ність ВДНТ коливається від 0,2
до 2,0 на 1000 народжених жи-
вими [6]. Проведені досліджен-
ня показують, що найбільша час-
тота ВДНТ спостерігається у Пів-
нічному Китаї (19,9 на 1000 но-
вонароджених) [7]. У країнах Єв-
ропи ВВР плода найчастіше ре-
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