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Інформаційно-аналітична довідка
«Про стан захворюваності та лабораторної діагностики
кашлюку та паракашлюку в Україні в 2021 році»
Кашлюк (спазматичний кашель), що викликається збудником Bordetella pertussis, є
ендемічним захворюванням у всіх країнах. Особливістю кашлюку є повна відсутність до нього
вродженого імунітету, тому захворіти на цю хворобу можуть навіть новонароджені. За
відсутності імунітету, можливість захворіти після тісного контакту з хворим сягає 80 - 100%.
Кашлюк є важливою причиною смертності і захворюваності серед дітей молодшого віку
в усьому світі. У країнах, що розвиваються, середній розрахунковий показник летальності
становить 4% серед немовлят у віці < 12 місяців та 1% серед дітей віком 1–4 роки; при цьому
найбільшого ризику схильні немовлята, які не досягли віку щеплення.
За оцінкам Центру з контролю та профілактики захворювань США, дані офіційної
статистики не відображають справжнього стану справ щодо поширення кашлюкової інфекції.
діагностується і реєструється лише 5 - 10 % від усіх випадків кашлюку.
Імунізація щороку попереджує мільйони випадків захворювань вакцинокерованими
інфекціями, а також летальність та інвалідність обумовлені цими захворювання
Огляд опублікованих даних свідчить, що придбаний після хвороби імунітет проти
кашлюку послаблюється через 4 - 20 років, а захисний імунітет після вакцинації через 4 - 12
років. Крім того, сучасні дослідження вказують на те, що широко розповсюджена вакцинація
змістила основну масу випадків кашлюкової інфекції у більш доросліші вікові групи: учні,
підлітки та дорослі. У цих вікових групах плин захворювання більш легкій, важкі і небезпечні
ускладнення для життя трапляються дуже рідко, але вони підтримують циркуляцію збудника
кашлюку і передають захворювання дітям, не захищеним вакцинацією з-за малого віку, або
інших причин. Вікове зрушення також може бути частково пояснене покращенням клінічної
діагностики, появою більш чутливих методів лабораторної діагностики та більш чутливим
епідеміологічним наглядом.
В Україні, на фоні пандемії COVID-19, захворюваність на кашлюк, в порівняні з
минулим роком, різко знизилася на 91,26% і досягла найменшого показника за останні 20
років. Зареєстровано 91 випадок, показник 0,22 на 100 тис. населення (2020 – 1041 вип. 2,48
на 100 тис. нас.). Динаміка захворюваності населення України кашлюк та паракашлюк за
останні 20 років наведена на діаграмі 1.
Діаграма 1. Динаміка захворюваності на кашлюк та паракашлюк
в Україні в 2002-2021 роках
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Випадки захворювань реєструвалися у 13 регіонах з коливаннями від 1 випадку у
Львівській (0,04 на 100 тис. нас.), Миколаївській (0,09), Полтавській (0,07), Рівненській (0,09),
Тернопільській областях (0,10) до 30 випадків в Харківській області, 1,14 на 100 тис.
населення - найвищій показник в країні. Відносно високі рівні захворюваності спостерігалися
у Закарпатській – 0,48 на 100 тис. нас., (6 випадків); Вінницькій - 0,46 на 100 тис. нас. (7
3

випадків); Київській - 0,34 на 100 тис. нас. (6 випадків), Одеській – 0,21 на 100 тис. нас. (5
випадків) областях та м. Києві 0,68 на 100 тис. нас. (20 випадків).
У Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської,
Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областях
випадки захворювань не реєструвалися, (діаграма 2).
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Діаграма 2. Рівні захворюваності на кашлюк та паракашлюк
в розрізі областей в 2020-2021роках
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Темпи зниження у регіонах значно відрізнялися: від 2 випадків в Чернігівській області
до 99,22% у Львівській, Рівненській областях.
Аналіз вікової структури захворюваності показує, що, як і в минулі роки, на кашлюк
хворіли переважно, діти віком до 17 років – питома вага їх від всіх зареєстрованих випадків
склала 94,5% (2020 - 96,3%). По регіонах України цей показник коливався від 50% в
Житомирській, Луганській областях до 85% у м. Києві. У Вінницькій, Донецькій,
Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській,
Тернопільській, Харківській областях всі випадки захворювань зареєстровані серед дитячого
населення.
В цілому захворюваність на кашлюк та паракашлюк серед дітей до 17 років знизилася на
91,43%. Значне зниження цього показника відбулося в Рівненській на 99,21%, Львівській на
99,18%, Харківській на 69,7% областях; м. Києві на 87,41%. У Волинської, Дніпропетровської,
Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Сумської, Херсонської, Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областях випадки захворювань дітей до 17 років не
реєструвалися.
Найвищій рівень захворюваності, як і в попередні роки, відмічалися серед дітей до 1
року, 3,58 на 100 тис. нас., 11 випадків (2020 – 62,84 на 100 тис. нас., 210 вип.). Зниження
захворюваності на 94,76%. Поодинокі випадки серед дітей цієї вікової групи зареєстровані в
5 областях та м. Києві: по 1 випадку в Рівненській (8,21 на 100 тис. відповідної вікової групи),
Тернопільській (12,48) областях та м. Києві (3,34), по 2 у Вінницькій (17,00) та Донецькій
(13,75) областях. Найбільша кількість випадків та найвищій показник захворюваності
зареєстровані в Харківській області – 4 випадки, 22,38 на 100 тис. відповідної вікової групи.
Друге місце за рівнем захворюваності посідає вікова група від 1 до 4 років – 2,80 на 100
тис. нас. відповідної вікової групи, 42 випадки, (2020 – 20,35 на 100 тис. нас., 331 вип.),
зниження на 87,31%. Захворювання серед дітей цієї вікової групи реєструвалися в 10
областях, в тому числі по 1 випадку у Луганській (4,40), Миколаївській (2,44), Полтавській
(2,08) областях, 2 - в Київській (2,51 на 100 тис. нас), 3 - в Закарпатській (4,97 на 100 тис.
нас.), по 4 випадки в Вінницькій (6,95 на 100 тис. нас.) та Донецькій (5,87 на 100 тис. нас.)
областях, 5 випадків Одеській області(4,92 на 100 тис. нас.), 10 випадків в м. Києві (7,27 на
100 тис. нас.). Найбільша кількість випадків а найвищій показник у Харківській області – 11
випадків, 12,33 на 100 тис. відповідної вікової групи.
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Захворюваність серед дітей вікової групи 5 - 9 років знизилась на 91,33%. Зареєстровано
26 випадків, 1,10 на 100 тис. нас. відповідної вікової групи (2020 р. – 300 вип., 12,64 на 100
тис. нас.). Випадки захворювань реєструвались у 8 регіонах: по 1 випадку Вінницькій (1,15 на
100 тис. нас)., Донецькій (0,51), Житомирській (1,36), Львівській (0,66), 2 випадки у
Закарпатській (2,20), по 4 випадки у Київській області (3,60) та м. Києві (2,37). Найбільша
кількість випадків та найвищій показник у Харківській області – 12, 9,05 на 100 тис. населення
відповідної вікової групи.
Серед дітей віком 10-14 років зареєстровано 7 випадків захворювання в 4 регіонах
країни, 0,31 на 100 тис. нас. відповідної вікової групи (2020 р. – 130 вип., 6,05 на 100 тис. нас.),
зниження на 94,62%. В Донецькій та Закарпатській областях зареєстровано по 1 випадку, 0,51
та 1,19 на 100 тис. населення відповідно. В м. Києві зареєстровано 2 випадки, 1,32 на 100 тис.
нас., в Харківській області зареєстровано 3 випадки, 2,42 на 100 тис. населення.
Серед дітей у віці від 15 до 17 років випадків захворювань на кашлюк та паракашлюк не
зареєстровано.
В 3 регіонах країни зареєстровані поодинокі, від 1 до 3, випадки захворювань на кашлюк
дорослого населення (Житомирська – 1, Луганська – 1, м. Київ – 3). Всього серед дорослих
зареєстровано 5 випадків, 0,01 на 100 тис. дорослого населення (2020 – 38 вип., 0,11 на 100
тис.). Зниження захворюваності відбулося на 33%.
Динаміка рівнів захворюваності на кашлюк та паракашлюк в розрізі вікових груп в
Україні за останні 10 років наведена на діаграмі 3.
Діаграма 3. Динаміка рівнів захворюваності на кашлюк та паракашлюк в розрізі
вікових груп в Україні в 2012-2021 роках
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Слід зазначити що симптоми кашлюку у дорослих людей набагато менше явні, ніж у
дітей раннього віку. Більшість не звертає уваги на ці ознаки і не вважає за потрібне звернутися
за медичною допомогою, тому, статистика захворюваності серед дорослих не відповідає
дійсності. При цьому багато досліджень підтверджують, що основними джерелами інфекції
серед дітей, самі того не знаючи, стають саме дорослі. Так, в 20% випадків джерелом
зараження стають підлітки, в 50% випадків - батьки, ще до 10% припадають на бабусь і
дідусів,
і
в
20-30%
випадків
інфекція
передається
від
медпрацівників.
(https://pharm.reviews/stati/aktualnye-intervyu/item/6243-tendentsiya-k-rostu-zabolevaemostikoklyushem-pochemu-i-chto-delat)
Питома вага різних вікових груп в загальної кількості випадків кашлюку та паракашлюку
в Україні за останні десять років наведена на діаграмі 4.
На діаграмі видно, що основна доля зареєстрованих випадків приходиться на дитяче
населення у віці до 9 років. Також з 2015 року чітко простежується тенденція зменшення
питомої ваги випадків кашлюкової інфекції серед дітей першого року життя і зростання
питомої ваги випадків серед дітей вікових груп від 1до 4 років та від 5 до 9 років сумарно.
Найнижча доля цих вікових груп в сумі захворювань була в 2014 та 2015 роках – 52%, найвища
– 75% в 2021 році.
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Діаграма 4. Питома вага вікових груп в захворюваності на кашлюк та
паракашлюк (2012 - 2020)
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Хворіло переважно міське населення 94% від суми захворювань, зареєстровано 85
випадків, показник 0,29 на 100 тис. нас., (2020 - 629 вип., 2,17 на 100 тис. нас.), зниження на
86,49%, діаграма 5. Рівні захворюваності міського населення коливалися від 0,07 на 100 тис.
нас., 1 вип. у Львівській області (мінімальний показник) до 1,31 на 100 тис. нас., 28 вип. в
Харківській (максимальний показник). Відносно високі рівні захворюваності, вище
середнього по Україні, реєструвалися в Закарпатській (1,30 на 100 тис. нас., 6 вип.), в
Вінницькій (0,76 на 100 тис. нас., 6 вип.), Київській (0,46 на 100 тис. нас., 5 вип.) областях та
м. Києві (0,68 на 100 тис. нас., 20 вип.).
Більша частина випадків кашлюку серед міського населення - 94,1% припадає на дітей
до 17 років. Показник захворюваності міських дітей був значно вищим, ніж сільських - 1,59
на 100 тис. відповідного населення, 80 випадків (2020 – 11,91 на 100 тис. нас., 599 вип.),
зниження захворюваності відбулося на 86,64%. Показники захворюваності міських дітей
коливалися від 0,35 на 100 тис. нас., 28 випадків в Харківській області (максимальний
показник). Відносно високі рівні захворюваності, вище середнього по Україні, відмічались в
Закарпатській 5,65 на 100 тис. нас., 6 вип., Вінницькій 4,0, 6 вип., Київській 2,28 на 100 тис.
нас. областях, 5 вип. та м. Києві 2,99 на 100 тис. нас., 17 випадків.
Діаграма 5. Рівні захворюваності на кашлюк та паракашлюк
міського та сільського населення в 2020 – 2021 роках
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Серед сільських жителів зареєстровано 6 випадків захворювань на кашлюк, в 4
областях, показник 0,05 на 100 тис. сільського населення, (2020 – 412 вип., 3,18 на 100 тис.
нас.), зниження захворюваності на 98,54%, діаграма 5. Рівні захворюваності коливалися від:
0,13 на 100 тис. населення, 1 вип. в Вінницькій області (мінімальний показник) до 0,40 на 100
тис. населення, 2 вип. в Харківській (максимальний показник) областях. Усі випадки
захворювань сільського населення були серед дітей до 17 років, показник захворюваності 0,24
на 100 тис. нас., 6 вип. (2020 - 15,85 на 100 тис. нас., 404 вип.), зниження на 98,51%,
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Випадків захворювань на паракашлюк в 2021 році в країні не зареєстровано (2020 –
3 випадки, 0,04 на 100 тис. нас.).
Лабораторна діагностика
Враховуючи наявність носійства збудника, стертих форм інфекції, труднощі клінічного
розпізнавання хвороби протягом найбільш заразного періоду, лабораторна діагностика є
важливою ланкою в діагностиці інфекції та системі протиепідемічних заходів Відповідно до
Стандарту епіднагляду за керованими інфекціями ВООЗ, 2018 «КАШЛЮК» (16-whosurveillancevaccinepreventable-16-pertussis-russian-r1) лабораторними критеріями випадку
кашлюку є:
 виділення Bordetella pertussis із клінічого зразка
або
 визначення геномної послідовності B.pertussis шляхом постановки полімеразної
ланцюгової реакції (далі - ПЛР), якщо ПЛР відповідає визначеним критеріям
 або
 виявлення підвищених рівнів специфічних антитіл (імуноглобуліни класу G) до
кашлюкового токсину у особи 11 років і старше за умови, якщо після останньої
дози кашлюкової вакцини пройшло 1 рік і більше
Бактеріологічне дослідження є найбільш розповсюдженим методом для ранньої
лабораторної діагностики кашлюкової інфекції. Аналіз охоплення бактеріологічним
обстеженням пацієнтів з підозрою на кашлюкову інфекцію в країні показує стійку тенденцію
зниження цього показника. В 2021 році зареєстрований найнижчий за 16 років показник
охоплення бактеріологічним обстеженням - 24,2%. (Діаграма 6).
Діаграма 6. Динаміка охоплення бактеріологічним обстеженням
хворих на кашлюк в Україні в 2006 – 2021 роках (%)
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Тобто в 2021 році з 91 хворого лише 22 особи обстежено бактеріологічно. Нижче, в
таблиці, наведені дані по регіонам щодо охоплення бактеріологічним обстеженням хворих на
кашлюкову інфекцію.
Таблиця 1. Питома вага охоплення бактеріологічним обстеженням
хворих на кашлюк в розрізі регіонів в 2021 році
Область
Кількість хворих
Кількість обстежених
%
бактеріологічно
Харківська
30
2
7
м.Київ
20
1
5
Донецька
8
2
25
Вінницька
7
7
100
Закарпатська
6
1
17
Київська
6
2
33
Одеська
5
0
Житомирська
2
0
Луганська
2
2
100
7

Львівська
Миколаївська
Полтавська
Рівненська
Тернопільська
Україна

1
1
1
1
1
91

1
1
1
1
1
22

100
100
100
100
100
24,2

В Житомирській, Одеській областях жодного хворого на кашлюк не було обстежено
бактеріологічно, в Харківській області з 30 захворілих лише 2, у м. Києві з 20 – 1.
Золотим стандартом лабораторного підтвердження захворювання на кашлюк та
паракашлюк вважається виділення бактеріальної культури збудника. В 2021 році
бактеріологічно підтверджено лише 5 випадків кашлюка - 5,5% (2020 - 163 випадок; 15,7%).
Не підтверджено бактеріологічно жодного випадку захворювань на кашлюк та паракашлюк в
Закарпатській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській,
Харківській областях та в м. Києві.
Щодо термінів обстеження, то у всіх 5 випадках, коли діагноз було підтверджено
бактеріологічно, матеріал було відібраний для бактеріологічного дослідження в перші 10 днів
від початку захворювання (2020 рік: в перші 10 днів - 72,4%; на 11-15 добу - 25,1%; на 16-20
день - 1,8%; на 21 день і пізніше - 0,6%).
Бактеріологічний метод є високоспецифічним, але низькочутливим (на результати
посіву також впливає антибіотикотерапія) і на сьогодні його рекомендують використовувати
в комплексі з іншими методами для підтвердження діагнозу.
За останні роки відмічається позитивна динаміка застосування серологічного методу
для обстеження хворих. Серологічне обстеження хворих з підозрою на кашлюк проводилося
в 11 регіонах. Обстежено 80 осіб із 91 зареєстрованих хворих, що склало 87,9% (2020 - 56,6%).
Цей метод діагностики широко застосовували в Житомирській, Закарпатській, Київській,
Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській областях, де 100% хворих було обстежено
серологічним методом, в Вінницькій – 42,9%, Донецькій – 75%, Харківській – 96,7% та в м.
Києві - 95%. В Полтавській, Рівненській, Тернопільській областях серологічний метод
діагностики не застосовувався. Діагноз кашлюкової інфекції було підтверджено серологічно
в цілому по Україні в 87,9% (2020 – 53,5%) від кількості зареєстрованих хворих.
Сумарно, із застосуванням комплексу методів культурального та/або серологічного,
доля осіб з лабораторно підтвердженим діагнозом в 2021 році склала 90,1%(2020 – 68,9%).
Цей показник становив 100% у Житомирській, Закарпатській, Київський, Луганській,
Львівський, Миколаївський, Одеський, Рівненський областях. В інших регіонах показник
лабораторного підтвердження клінічного діагнозу кашлюкової інфекції коливався від 57,1% у
Вінницький до 96,7% у Харківський областях.
Звертаємо увагу, що слід уважно оцінювати обмеження серологічного методу:
 Серологічні дослідження не використовуються у немовлят через присутність
материнських антитіл та не є чутливими у дітей до 10 років.
 Серологічні дослідження не використовуються у осіб будь-якого віку, якщо
протягом року перед дослідженням була зроблена вакцинація проти кашлюку
через присутність вакцин-індукованих IgG.
Згідно Ф-40 протягом 2021 року лабораторіями обласних Центрів контролю та
профілактики хвороб МОЗ України (далі - ОЦКПХ) обстежено на наявність B. рertussis 686
осіб, виконано 981 дослідження; (2020 - 1635 осіб, 2187 досліджень). Структура досліджень
представлена наступним чином: з діагностичною метою – 33% (2020 - 13,5%); за
епідпоказниками –46,7% (2020- 75,6%); з профілактичною метою –20,3% (2020 - 10,8%). Як
ми бачимо, діагностичних досліджень виконано більше в 2,4 рази, профілактичних – в 1,9.
Досліджень за епідпоказниками проведено на багато менше за рахунок значного зниження
кількості випадків захворювань. Діаграма 7.
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Діаграма 7. Структура досліджень (%),
виконаних Центрами контролю та
профілактики хвороб МОЗ України на
наявність B. рertussis в 2021 році

Діагностичні дослідження проводили 12
ОЦКПХ за виключенням Вінницького,
Волинського,
Житомирського,
Запорізького, Луганського, Львівського,
Одеського, Сумського, Тернопільського,
Херсонського,
Хмельницького,
Чернівецького,
Чернігівського
та
20,30%
Київського
міського
центрів.
З
33%
діагностичною метою обстежено 190 осіб,
324 дослідження (2020 -230 осіб, 296
досліджень); з них у 2 осіб виділено
збудника кашлюка – 1% (2020 - 1,7%).
75,60%
Кратність обстежень збільшилася і
становила – 1,7 проти 1,3 в 2020 році, тобто
29,5% хворих та осіб з підозрою на
захворювання були обстежені одноразово,
що негативно впливає на встановлення
Діагностичні За епідпоказниками Профілактичні
етіологічного діагнозу.
В Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській усі хворі обстежувалися одноразово. В
Закарпатській області цей показник становив 1,4. Проте в Дніпропетровській, Київській,
Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській областях та в ЛЦ на ЗТ на одного хворого
приходиться по 2 бактеріологічних дослідження, в Харківській області – по 3 дослідження.
За епідпоказниками обстежено 299 осіб, 458 дослідження. Збудника кашлюку не
виявлено, (2020 - 1168 осіб, 1654 дослідження, з позитивним результатом 5, виявляємость –
0,4%). В середньому на 1 хворого обстежено 1,6 контактних (2020 – 1,1 контактних). Не
проводили досліджень за епідпоказниками, незважаючи на наявність захворювань, ОЦКПХ
Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської,
Полтавської, Черкаської областей.
Ситуація з обстеженнями за епідпоказниками потребує ретельного аналізу як з боку
епідеміологів так і спеціалістів лабораторій в плані визначення підлеглих контингентів (тісні
контакти та контакти високого ризику) та правильності забору і транспортування зразків для
дослідження.
З профілактичною метою обстежено 197 осіб, проведено 199 досліджень (2020 – 237
досліджень). Поодинокі (2 - 104) дослідження з профілактичною метою проводились в
Закарпатській, Луганській, Миколаївській областях та ЛЦ на залізничному транспорті. Як і в
2020 році, висіваємость 0%. Необхідність проведення таких досліджень сумнівна.
В 2021 році на підтвердження до ОЦКПХ було доставлено 1 культуру бордетели, яка
була підтверджена (2020 - 8 культур бордетел, усі 100% були підтверджені).
Як видно з проведеного аналізу, незважаючи різке зниження кількості зареєстрованих
випадків, кашлюк в нашій країні вимагає пильної уваги з боку лікарів різних спеціальностей.
На показники якості лабораторної діагностики кашлюкової інфекції впливають багато
факторів, зокрема: наявність стертих форм захворювання, несвоєчасне звернення хворих за
медичною допомогою, пізнє і одноразове бактеріологічне обстеження хворих на кашлюк,
недотримання критеріїв серологічного обстеження, безвідповідальне. у ряді випадків.
відношення медичних працівників до необхідності лабораторного обстеження, відсутність
широкого застосування сучасних методів діагностики (ПЛР, ІФА). Як наслідок, все перелічене
негативно віддзеркалюється на якості медичної допомоги хворим.
Своєчасна і якісна лабораторна діагностика кашлюкової інфекції дозволить уникнути
помилок в постановці діагнозу і сприятиме ефективній терапії.Враховуючи вище викладене,
необхідно ретельно проаналізувати ситуацію в кожному регіоні та вжити усіх необхідних
заходів для покращення лабораторної діагностики кашлюку та паракашлюку.
Глушкевич 4824608
Кустовська 425 38 17
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