
Постановка проблеми. Спалах (або корот-

кострокова епізоотія) – це ряд подій, сконцен-

трованих в часі і просторі. Тобто, це ситуація, 

що характеризується більш високою частотні-

стю (рівнем) нових випадків хвороби в порів-

нянні з нормальним очікуваним рівнем захво-

рюваності (щодо звичайного рівня захворюва-

ності з тієї чи іншої конкретної інфекції в пев-

ному регіоні, серед певної популяції і в певний 

час) [1]. 

Розслідування спалаху (епізоотії) – система-

тизований процес, спрямований на пошук при-

чин і джерел епізоотії, що призводить до від-

повідей на наступні питання: 

• у чому полягає проблема; 

• які кроки можна зробити для її вирішення 

негайно; 

• яке ймовірне джерело інфекції і чи зара-

жені інші стада; 

• як запобігти подібним ситуаціям в майбу-

тньому [1]. 

Для того, щоб дати змістовну відповідь на 

ці запитання, ми повинні користуватись прин-

ципами, завдяки яким можливо ефективно та 

дієво реагувати на спалахи та контролювати 

ендемічні захворювання. Оскільки в рамках 

розслідування виявляється не випадкове, а від-

повідне певної моделі, поширення випадків 

захворювання. При виявленні моделі епізоото-

лог вже може сформулювати причини зара-

ження. 

Тому, метою нашої роботи є вивчення між-
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народного досвіду з питань епізоотологічного 

розслідування спалахів захворювань із засто-

суванням сучасних технологій аналізу та по-

дання результатів для подальшого впрова-

дження в Україні. 

Матеріали та методи досліджень. В про-

цесі роботи використовували матеріали Курсу 

базової ветеринарної епідеміології та аналізу 

ризиків Міністерства сільського господарства 

США (USDA), в тому числі епідеміології та 

охорони здоров’я тварин (СЕАН), Інспекторсь-

кої служби охорони тварин та рослин (APHIS), 

ветеринарної служби у співпраці з Колабора-

торським центром МЕБ з інформаційних сис-

тем, аналізу ризиків та епідеміологічного мо-

делювання захворювань тварин. Аналіз прово-

дили методами дескриптивної та аналітичної 

епізоотології.  

Результати досліджень та їх обговорення. 
Епізоотологічне розслідування спалахів захво-

рювань базується на 10 принципах, а саме: 

1. перевірка діагнозу – після постановки 

діагнозу (попередній або остаточний), епізоо-

тологу слід перевірити його, як правило, за 

допомогою аналізу зафіксованих даних і / або 

проведення клініко-патологічних заходів і збо-

ру зразків, бажано альтернативним тестом, 

відповідно OIE Manual of Diagnostic Tests and 

Vaccines for TerrestriaL Animals 

(mammals, birds and bees) [2]; 

2. визначення фактору – навіть у випадку, 
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якщо метою розслідування є сама постановка 

діагнозу, визначення розслідуваних факторів 

необхідно здійснити клінічно; їх слід врахува-

ти при розробці симптомо-комплексу – це до-

поможе виключити з розслідування фактори 

по інших захворюваннях; 

3. визначення масштабу проблеми – “Чи 

має місце епізоотія?”. Для того, щоб відповіс-

ти на це питання, необхідно визначити показ-

ник ураженості (ПУ) і порівняти його з норма-

льною або очікуваною захворюваністю (або 

смертністю) з досліджуваної хвороби. Показ-

ник ураженості (ПУ) є мірою частотності і ви-

значається за наступною формулою:  

 

П У = ×100% 

 

4. створення часової моделі – для дослі-

дження часового розподілу нових випадків не-

обхідно створити одну або більше епідемічних 

кривих, використовуючи різні часові інтерва-

ли (по осі Х), відповідні досліджуваного за-

хворювання. 

Епідемічна крива (епі крива) – це графічне 

представлення кількості спалахів хвороби на 

дату початку хвороби. 

Загальна форма епі кривої може розкрити 

тип спалаху, а саме: 

– загальне джерело; 

– точкове джерело; 

– поширене. 
Приклад епі кривої залежно від типу спала-

ху наведений на рис. 1–4;  

5. створення просторової моделі – розроб-

ка топографічної карти регіону, яка відобра-

жає розподіл спалахів хвороб або скотарські 

господарства і відповідні їм спалахи. Аналіз 

карти на предмет зв’язків між спалахами, роз-

ташуванням спалахів та іншими фізичними 

факторами. 
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Нові випадки 

Загальна кількість тварин у групі ризику 

Рис. 1. Приклад епі кривої для спалаху з загальним джерелом інфекції з  
непостійною експозицією  

Рис. 2. Приклад епі кривої для спалаху з загальним джерелом інфекції з 
постійною 
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Рис. 3. Приклад епі кривої для спалаху з точковим джерелом інфекції  

Мапи – візуально зображують дані у прос-

торі, можуть бути ефективними для зображен-

ня пов’язаної інформації. 

Для створення просторової моделі викорис-

товують: 

• точкові мапи – показують спалахи у відокре-

млених місцях, вони не позначають масштаб 

спалаху (є якісними джерелом інформації), 

рис. 5;  

• мапу, що зображує розподілення певних 

явищ – складають для того, щоб показати зо-

ни, де виникає хвороба, або її наслід-

ки,наприклад, рис. 6., зображено ізолювання 

вірусу Західного Нілу від комарів, рожевим 

кольором виділена зона Позитивного тесту, а 

зеленим – негативного.  

6. визначення факторів, пов’язаних із за-

хворюванням – розрізняють: 

– фактори, пов’язані з тваринами (стать, вік, 

порода); 

– фактори, пов’язані з середовищем (корм, 

вода, повітря, поводження з відходами, примі-

щення); 

7. аналіз робочих гіпотез – слід розробити 

одну або більше гіпотез щодо: 

a) типу епізоотії: точкова, прогресуюча; 

б) джерела епізоотії: загальне джерело, мно-

жинний вплив; 

в) можливої моделі розповсюдження: кон-

такт, транспорт, вектор. 

Гіпотеза (hypothesis) ‒ в наукознавстві є 

передбачуваним рішенням проблеми, яке ви-

магає підтвердження фактами [8]. 

Необхідно проаналізувати відповідність гі-

потези всім факторам, відображає чи ні всі 

спостереження. Якщо ні, то необхідно переро-

бити гіпотезу. 

Розробити рекомендації щодо коригуваль-

них заходів, а також заходів щодо запобігання 

потенційних спалахів; 

8. оцінка валідності асоціації – дозволяє 

проведення валідних порівнянь між різними 

групами, що дозволяє визначити причинні 

зв’язки між факторами ризику та хворобами 

(або іншими подіями), що можуть бути вико-

ристані для розробки стратегій лікування, кон-

тролю та профілактики. Для проведення даних 

Рис. 4. Приклад епі кривої для поширеного спалаху  
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Рис. 5. Приклад точкової мапи  

Рис. 6. Приклад, що зображує розподілення певних явищ   

порівнянь необхідно розробити таблицю 2 × 2, 

табл. 1.  

Показниками асоціації є: 

– відносний ризик (ВР) – показує у скільки 

разів більше була ймовірність хвороби у пози-

тивній (експонованій щодо фактору ризику) 

групі порівняно з негативною (не експонова-

ною щодо фактору ризику) групою. 

ВР = а / (а + b) : с / (с + d) 
ВР коливається від 0 до ∞; рівний ризик = 1. 

Якщо Ви отримуєте ВР між 0 та 1, такий ВР 

показує, що експозиція була захисною; 

– різниця ризиків (РР), часто має назву 

“атрибутивний ризик” (АР) – це частина за-

хворюваності в експонованій групі, що відно-

ситься до експозиції і показує збільшення або 

зменшення результату показника інцидентнос-

ті (захворюваності), що відноситься до факто-

ру ризику. 

РР = a / (a + b) ‒ c / (c + d) 
Теоретично, це інцидентність, яку можна 

було би усунути / попередити, якщо експози-

ція була би повністю усунена у досліджуваній 

групі. Зауважте, що при отриманні негативної 

РР, вона виражає показник хвороби, що був 

попереджений експозицією. РР може теорети-

чно коливатися від ‒1 до +1; 

– атрибутивний ризик (АРП) – пропорція 

результату у всій популяції, який можна попе-

редити, якщо повністю усунути фактор ризи-

ку. 

АРП = p (E) × (ВР‒1) / 1 + [p (E) × (ВР‒1)], 
де p(E) – це пропорція між популяцією що 

досліджується, яка експонована до фактору 

ризику; 

– відношення шансів (ВШ) – відношення 

шансів експонованих до не експонованих у 

групах з певною хворобою,  або відношення 

шансів хворих до не хворих у групах з певною 

експозицією. 

ВШ = a / b : c / d = a × d /b × c  
ВР та ВШ не мають одиниць виміру, вони є 

цифрами. Діапазон значень від 0 до ∞. Нульо-

ве значення (асоціація відсутня) = 1. Значення 

ВР та ВШ є схожими, якщо хвороба в експоно-

ваній групі відсутня (a = 0) а всі інші значення  
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становлять > 0, тоді ВШ = ВР = 0 та коли хво-

роба є рідкісною (< 10 % інцидентності або 

превалентності). 

9. епізоотологічне обґрунтування – необ-

хідно для надання доказів щодо прийняття рі-

шень і реагування, спрямованого на контроль 

та знищення хвороби; 

10. звіт – робота не вважається закінченою 

поки не оформлена вся необхідна документа-

ція. Для підтримки інформованості необхідні 

періодичні звіти / дані. Наявність автоматизо-

ваної системи звітності важливо для забезпе-

чення передачі даних. Важливо, щоб звіти за 

результатами розслідувань спалахів були точ-

ними і чіткими, і щоб дані в них були предста-

влені професійно [9, 10]. 

Висновки. Проведення епізоотологічного 

розслідування спалахів захворювань відповід-

но міжнародних вимог базується на 10 прин-

ципах, що у свою чергу вимагає подальшого 

вдосконалення наявних методів збору і оброб-

ки даних про інфекційні захворювання на пев-

них територіях з використанням сучасних ін-

формаційно-аналітичних програм, на підставі 

яких можна буде прийняти рішення про профі-

лактичні та / або вимушені заходи з контролю 

за хворобою в популяції тварин.  
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Фактор 

ризику 

Кількість тварин, експонованих до фак-

тору ризику, гол. 

Кількість тварин, не експонованих щодо 

фактору ризику, гол. 

хворі / 

загиблі 

здорові всього хворі / 

загиблі 

здорові всього 

а b a + b c d c + d 

Таблиця. Приклад таблиці 2 × 2  
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ПРИНЦИПЫ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
ВСПЫШЕК ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Меженская Н. А. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Проанализирован международный опыт по вопросам эпизоотологического расследования 

вспышек заболеваний. Данные анализа свидетельствуют о необходимости в Украине дальнейше-

го совершенствования имеющихся методов сбора и обработки данных об инфекционных заболе-

ваниях на определенных территориях с использованием современных информационно-

аналитических программ, на основании которых можно будет принять решение о профилакти-

ческих и / или вынужденных мерах по контролю за болезнью в популяции животных 

Эпизоотия, эпизоотологическое расследование, вспышка, фактор риска, рабочая гипоте-

за, модель распространения 

PRINCIPLES OF EPIZOOTOLOGICAL INVESTIGATION OF 
DISEASES OUTBREAKS 

N. Mezhenska 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Outbreak (or short epizooty) – a series of events, concentrated in time and space. That is, a situation 

characterized by a higher frequency (level) of new cases of the disease compared with the expected nor-

mal level (relative to normal levels of morbidity of a particular infection in a specific region, among cer-

tain population and at certain time). 

Investigation of the outbreak (epizooty) – a systematic process, aimed on the search of the causes and 

sources of epizootic diseases that leads to answer the following questions: 

– What is the problem; 

– Which steps can be taken to solve it immediately; 

– What is the probable source of the infection and whether other herds are infected; 

– How to prevent similar situations in the future. 

In order to give an informative answer to these questions, we have to use the principles that make 

possible to respond effectively on outbreaks and to control the endemic diseases. Because the investiga-

tion is not random, it is appropriate to the specific models of distribution cases. During the identifica-

tion Epizootiology of model can already articulate the reasons of infection. 

Therefore, the aim of our work is the study of international experience on investigation of epizootic 

outbreaks of diseases with the use of modern technology of analysis and presentation of results for fur-

ther implementation in Ukraine. 

In the work process, have used the base course materials of Veterinary Epidemiology and Risk Analy-

sis USDA (USDA), including of Epidemiology and Animal Health (SEAN) Service of health inspection of 

animals and plants (APHIS), Veterinary Services, in cooperation with collaborating OIE center of infor-

mation systems, risk analysis and epidemiological modeling of animal diseases. The analysis was car-

ried out by methods of epizootiological analysis descriptive.  

Epizootiological outbreaks of diseases investigation is based on 10 principles, namely: test, determi-

nation, determination of scale, creation of temporal model, creation of spatial model, determination of 

factors associated with the disease, the analysis of working hypotheses, assessment of the validity of as-

sociation, epizootiological substantiation, report. 

Conducting of epizootiological investigation of diseases outbreaks in accordance with international 

requirements is based on 10 principles, which in turn requires further improvement of existing methods 

of data collecting and processing about infectious diseases in certain areas using modern information 

and analytical programs, on which you can decide on the preventive and / or forced measures of moni-

toring of disease in animal populations 

Epizootic, epizootic investigation outbreak, the risk factor, a working hypothesis, the propagation model 
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