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Міжнародна група експертів з питань зміни клімату і Всесвітня ме-
теорологічна організація засвідчують наявність глобального потеп-
ління. В існуючих кліматичних умовах спостерігається все більший 
інтерес до поширеності захворювань на респіраторні вірусні інфек-
ції. 
Метою роботи було вивчення і аналіз динаміки поширеності 
гострих респіраторних вірусних інфекцій за 2006–2018 роки в 
Україні у взаємозв’язку з глобальним потеплінням. 
Матеріали та методи. У ході дослідження були використані ін-
формаційно-аналітичні звіти, надані Тернопільським обласним 
лабораторним центром МОЗ України, про захворюваність на 
респіраторні вірусні інфекції у 24 областях України та Автоном-
ній Республіці Крим. 
Результати. У Київській, Вінницькій, Рівненській, Сумській, Во-
линській, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій, Закар-
патській, Хмельницькій, Черкаській, Одеській, Херсонській, та 
Миколаївській областях спостерігалося щорічне, різного ступеня, 
зростання захворюваності, порівняно з 2006 роком. У Полтавській, 
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The International Panel on Climate Change and the World Meteoro-
logical Organization confirms risks of global warming. There is a 
growing interest in the prevalence of respiratory viral infections due 
to the current climate change. 
The aim of the research was to study and analyze the dynamics of 
prevalence of acute respiratory viral infections/influenza for 2006–
2018 in Ukraine in relation to global warming. 
Materials and methods. In the course of the research, information 
and analytical reports provided by the Ternopil Regional Laboratory 
Center of the Ministry of Health of Ukraine on the incidence of res-
piratory viral infections in 24 regions of Ukraine and the Autono-
mous Republic of Crimea were used. 
Results. In Kyiv, Vinnytsia, Rivne, Sumy, Volyn, Zhytomyr, Kirovo-
hrad, Zaporizhia, Zakarpattia, Khmelnytsky, Cherkasy, Odesa, Kher-
son, and Mykolayiv regions, there was an annual grow of morbidity, 
with varying degree, compared to 2006. In Poltava, Ternopil and 
Chernihiv regions level of viral infection was lower than in 2006 only 
in two or three years of the 12-year research period. 
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Тернопільській і Чернігівській областях із 12-річного періоду 
досліджень лише у двох-трьох роках рівень ураженості населення 
вірусами був нижчим, ніж у 2006 році. В Івано-Франківській, 
Чернівецькій і Дніпропетровській областях близько половини 
досліджуваних років характеризувалися зростанням захворювано-
сті на грип/ГРВІ, порівняно з 2006 роком, а в інші роки після 
зниження спостерігалася тенденція до її наростання. Лише у Львів-
ській та Харківській областях рівень ураженості респіраторними 
вірусами був вищим, ніж у 2006 р., тільки у 2007 та 2009 рр. У 
Луганській, Донецькій областях і Автономній Республіці Крим у 
період 2007–2013 рр., як правило, спостерігалося зростання за-
хворюваності на грип/ГРВІ, порівняно з 2006 роком.  
Висновки. Таким чином, в умовах наростання глобального по-
тепління в Україні з 2006 по 2018 рік відмічався вищий рівень 
ураженості населення грипом/ГРВІ, порівняно з 2006 роком.  
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In Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Dnipropetrovsk regions, about 
half of the studied years were characterized by the grow of morbidity 
from influenza compared to 2006, and in other years after the 
decrease there was a tendency to increase of morbidity from 
influenza. Only in Lviv and Kharkiv regions the level of morbidity 
from respiratory viral infection was higher only in 2007 and 2009 
compared to 2006. In Luhansk, Donetsk regions and the Auto-
nomous Republic of Crimea, in the period 2007–2013 the grow of 
influenza prevalence was observed compared to 2006. 
Conclusion. Thus, in the context of increasing global warming in 
Ukraine from 2006 to 2018, there was a higher level of influen-
za/acute respiratory viral infections, compared to the period up to 
2006. 
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Згідно з висновками міждержавної групи експертів з пи-
тань зміни клімату за період з 1880 по 2012 рік підвищен-
ня середньої температури приземного повітря на конти-
нентах і океанах становить 0,85 С [1, 2]. Всесвітня метео-
рологічна організація встановила, що період з 2015 року 
по 2018 рік був найтеплішим в історії столітніх спостере-
жень, що є ознакою глобального потепління внаслідок 
нагромадження в атмосфері парникових газів. 

Зростання середньорічної температури впливає на еко-
системи та виникнення кліматично залежних інфекцій-
них захворювань [3, 4]. 

В останні два десятиліття спостерігається все більший 
інтерес до дослідження зв’язку між захворюваністю на ві-
русні інфекції і метеорологічними змінами [5].  

На сьогодні висловлюються прогнози подальшого під-
вищення середньорічних температур, зміни клімату, а 
також вказується на їхній вплив на поширеність респіра-
торних захворювань [6]. 

Ми поділяємо думку Дональдсона [7], що глобальне 
потепління змінює кліматичні умови в усьому світі та 
спричиняє екстремальні погодні ситуації, які очевидно 
впливають на вірусну епідеміологію. 

Мета роботи – вивчити та проаналізувати динаміку 
поширеності гострих респіраторних вірусних інфекцій в 
Україні в умовах глобального потепління. 
 
 
 
У ході дослідження нами були використані інформаційно-
аналітичні звіти, надані ДУ «Тернопільський обласний лабо-
раторний центр МОЗ України» (директорка О. Т. Чайчук), 
щодо захворюваності на респіраторні вірусні інфекції 
населення України за 2006–2018 роки, за винятком Луган-
ської, Донецької областей та Автономної Республіки Крим, 
дані в яких були оцінені з 2006 по 2013 роки. Виходячи з 
епідемічної доцільності, ми не розділяли її на грип і ГРВІ. 
Захворюваність оцінювали на 100 тисяч населення і розра-
ховували її динаміку в різні роки у відсотках.  

Середньорічну температуру повітря на території Украї-
ни встановлювали на основі даних «Global Historical 
Climatology Network» від Національного управління океа-
нічних і атмосферних досліджень США [8] 

Статистичний аналіз даних проводили за допомогою 
програми Excel і відкритого статистичного пакету «R» [9]. 

 
 
Результати визначення середньорічних температур по-
вітря на території України представлені на рис. 1. Як 
видно з рисунка, починаючи з 2006 року, спостерігається 
її щорічне, різного ступеня, наростання, що узгоджується 
з висновками міждержавної групи експертів з питань 
зміни клімату та глобального потепління [1, 2].  

На основі аналізу динаміки захворюваності на грип/ГРВІ 
у населення 24 областей України та Автономної Респуб-
ліки Крим, ми умовно сформували, за її подібністю, певні 
блоки областей. 

Перший блок складали Київська, Рівненська, Сумська, 
Вінницька та Волинська області. 

У Київській області (рис. 2) кількість захворювань на 
грип/ГРВІ у 2007 р. збільшилась, порівняно з 2006 р., на 
10,7 %, у 2008 р. – на 6,6 %, у 2009 р. – на 38,7 %, у 2010 р. – на 
36,6 %, у 2011 р. – на 28,9 %, у 2012 р. – на 23,2 %, у 2013 р. – 
на 40,6 %, у 2014 р. – на 33,6 %, у 2015 р. – на 42,6 %, у 2016 р. – 
на 33,1 %, у 2017 р. – на 47,1 %, а у 2018 р. – на 57,7 % .  

У Рівненській області, у досліджуваний період відзна-
чалося підвищення кількості захворювань на грип/ГРВІ 
(див. рис. 2). Так, у 2007 році, порівняно з 2006 роком, 
спостерігалось її збільшення на 11,7 %, відповідно у 2008 р. – 
на 3,2 %; у 2009 р. – на 44 %, у 2010 р. – на 43,2 %, у 2011 р. – 
на 25,9 %, у 2012 р. – на 15,6 %, у 2013 р. – на 30 %, у 2014 р. – 
на 27,1 %, у 2015 р. – на 40,6 %, у 2016 р. – на 32,2 %, у 
2017 р. – на 51,4 %, у 2018 р. – на 62,9 %. 

Аналіз показників захворюваності на грип/ГРВІ у 
Сумській області (див. рис. 2) виявив найнижчий її рівень 
у 2006 р. У наступні роки спостерігалося, зростання цієї 
величини. Так, порівняно з 2006 р., кількість випадків 
грипу/ГРВІ у 2007 р. була більшою на 14 %, у 2008 р. – на 
8,3 %, у 2009 р. – на 25,8 %, у 2010 р. – на 33,3 %, у 2011 р. – 
на 22,2 %, у 2012 р. – на 6,9 %, у 2013 р. – на 18,6 %, у 2014 р. – 
на 11,4 %, у 2015 р. – на 25,9 %, у 2016 р. – на 22,8 %, у 
2017 р. – на 24,6 %, у 2018 р. – на 38,3 %.  

Аналіз кількості випадків захворюваності на грип/ГРВІ 
у Вінницькій області показав, що порівняно з 2006 р., 
спостерігалося щорічне її збільшення. Найбільш високі 
показники спостерігалися у 2009 та 2010 рр. (див. рис. 2). 

Захворюваність на грип/ГРВІ у Волинській області 
(див. рис. 2) за досліджувані роки збільшувалась, порівня-
но з 2006 р. Особливо це спостерігалося у 2009, 2010, 2013, 
2017 та 2018 рр. У ці роки захворюваність на грип/ГРВІ 
була відповідно на 50,6; 41,7; 37,3; 40,3 і 37,4 % більшою. 

Рис. 1 / Fig. 1. Динаміка 
середньорічної температури 
повітря на території України  
за 2006–2018 роки (представ-
лено середні значення темпе-
ратури та їх довірчі інтервали) / 
Dynamics of average annual air 
temperature on the territory of 
Ukraine for 2006–2018 (average 
temperature values and their 
confidence intervals are 
presented). 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ ВСТУП 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
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Проведений регресійний аналіз встановив достовірне 
зростання захворюваності на грип/ГРВІ у Київській, Рів-
ненській і Сумській областях (рис. 3), а у Вінницькій і 
Волинській – тенденцію до зростання. 

У Житомирській області (рис. 4) найнижчий рівень 
захворюваності на грип/ГРВІ також спостерігався у 2006 р., а 
в наступні роки – аж до 2018 р. – перевищував його. Най-
більше його зростання, порівняно з 2006 р., спосте-

   

Рис. 2 /  Fig. 2. 
Динаміка захворюва-
ності на грип/ГРВІ у 
Вінницькій, Рівнен-
ській, Сумській, 
Волинській, Київській 
областях за 2006–
2018 роки / Dynamics 
of influenza/acute 
respiratory viral 
infections incidence in 
Vinnytsia, Rivne, Sumy, 
Volyn, Kyiv regions for 
2006–2018. 

     

  

         

 
 
Рис. 3 /  Fig. 3. 
Регресійні моделі 
захворюваності на 
грип/ГРВІ у Київській 
(А), Рівненській (Б) та 
Сумській (В) областях 
(сірим кольором 
виділено довірчі 
інтервали) / Regression 
models of 
influenza/SARS 
incidence in Kyiv (A), 
Rivne (B) and Sumy (C) 
oblasts (confidence 
intervals are 
highlighted in gray). 
 

 

A 

B 
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рігалося у 2009 р. – на 33,9 %, у 2010 р. – на 29,4 % та у 
2018 р. – на 40,9 %.  

Поширеність грипу/ГРВІ (див. рис. 4) у Кіровоград-
ській області, у більшій чи меншій мірі, збільшувалась за 
останні 12 років. Так, у 2007 р., порівняно з 2006 р., захво-
рюваність на грип/ГРВІ зросла на 6,4 %, у 2008 р. – на 7 %, 
у 2009 р. – на 26,8 %, у 2010 р. – на 32,3 %, у 2011 р. – на 
21,3 %, у 2012 р. – на 2 %, у 2013 р. – на 10,4 %, у 2014 р. – 
на 11,8 %, у 2015 р. – на 8,3 %, у 2016 р. – на 18,3 %, у 2017 р. – 
на 27,1 %, у 2018 р. – на 27,6 %.  

У Запорізькій області (див. рис. 4) поширеність гри-
пу/ГРВІ була найменшою у 2006 р. Починаючи з 2007 року 
захворюваність перевищувала цю величину кожного року. 
Так, якщо у 2007 р. вона була вищою на 18 %, то у 2008 р. – 
на 9,9 %, у 2009 р. – на 21,2 %, у 2010 р. – на 27,1 %, у 2011 р. – 
на 29,8 %, у 2012 р. – 3,3 %, у 2013 р. – на 15,2 %, у 2014 р. – 
на 27 %, у 2015 р. – на 24,4 %, у 2016 р. – на 21,7 %, у 2017 р. – 
на 28,7 %, у 2018 р. – на 16,7 %.  

У Закарпатській області (див. рис. 4) спостерігалося 
збільшення захворюваності на грип/ГРВІ, порівняно з 
2006 р. Так, у 2007 р. підвищилась кількість захворювань 
на 29,5 %, у 2008 р. – на 29,8 %, у 2009 р. – на 64,3 %. Всі 
наступні роки захворюваність на грип/ГРВІ була біль-
шою, порівняно з 2006 роком. 

Оцінка захворюваності на грип/ГРВІ у Хмельницькій 
області, порівняно з 2006 р., (див. рис. 4) показала: у 2007 р. 
спостерігалося збільшення на 8 %, у 2008 р. – на 10 %, у 
2009 р. – на 46,4 %, у 2010 р. – на 31,7 %, у 2011 р. – на 13,1 %, 
у 2012 р. – на 2,8 %, у 2013 р. – на 36,3 %, у 2014 р. – на 31,3 %, 

у 2015 р. – на 46,4 %, у 2016 р. – на 52 %, у 2017 р. – на 52 %, та 
у 2018 р. на 67,9 %. 

Регресійний аналіз захворюваності на грип/ГРВІ цього 
блоку областей показав її достовірне збільшення у Хмель-
ницькій області (рис. 5) і тенденцію до зростання у Жи-
томирській, Кіровоградській, Запорізькій та Закарпат-
ській областях. 

У Черкаській області (рис. 6) захворюваність на грип/ГРВІ 
була вищою у 2007 р., порівняно з 2006 р., на 22,5 %, у 
2008 р. – на 20,2 %, у 2009 р. – на 46,8 %, у 2010 р. – на 31,5 %, 
у 2011 р. – на 15,7 %, у 2012 р. – на 7,3 %, у 2013 р. – на 9,9 %, у 
2014 р. – на 14,7 %, у 2015 р. – на 7,6 %, у 2016 р. – на 9,9 %, 
у 2017 р. – на 6,5 %, у 2018 р. – на 15,2 %.  

У Миколаївській області (див. рис. 6), у досліджуваний 
період, найнижча захворюваність на грип/ГРВІ відміча-
лась у 2006 р. У 2007 р. кількість хворих зросла на 4,78 %. 
У наступні роки, порівняно з 2006 р., також спостеріга-
лось збільшення захворюваності на грип/ГРВІ: у 2008 р. – 
на 8,3 %, 2009 р. – на 21,2 %, 2010 р. – на 9,4 %, 2011 р. – на 
17,5 %, 2012 р. – на 0,3 %, 2013 р. – на 14 %, 2014 р. – на 
11,7 %, 2015 р. – на 8,5 %, 2016 р. – на 14 %, 2017 р. – на 
12,1 % та у 2018 р. – на 7,8 %. 

При аналізі кількості випадків грипу/ГРВІ в Одеській 
області встановлено (див. рис. 6) їх збільшення у 2007 р. 
на 7,9 %, порівняно з 2006 р. У наступні роки, аж до 2018 р., 
ця динаміка захворюваності не змінилася.  

У Херсонській області (див. рис. 6) найнижчий показ-
ник захворюваності на грип/ГРВІ спостерігався у 2006 р., 
а в наступні роки, аж до 2018 р. відмічалось його збіль-

   

Рис. 4 / Fig. 4. Зміна 
захворюваності на 
грип/ГРВІ у Житомир-
ській, Кіровоградській, 
Запорізькій, Закар-
патській, Хмельниць-
кій областях за 2006–
2018 роки / Change in 
morbidity of influenza/ 
acute respiratory viral 
infections incidence in 
Zhytomyr, Kirovohrad, 
Zaporizhzhia, Zakarpattia, 
Khmelnytsky regions for 
2006–2018. 

        

Рис. 5 / Fig. 5. Регре-
сійна модель захворю-
ваності на грип/ГРВІ у 
Хмельницькій області 
(сірим кольором 
виділено довірчий 
інтервал) / Regression 
model of influenza/ 
SARS incidence in 
Khmelnytsky region 
(confidence interval is 
highlighted in gray).         
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шення. Так, у 2007 р. захворюваність на грип/ГРВІ була 
вищою, порівняно з 2006 р., на 7,8 %, у 2008 р. – на 1,6 %, 
2009 р. – на 17,7 %, 2010 р. – на 13,9 %, 2011 р. – на 17,9 %, 
2013 р. – на 15,7 %, 2014 р. – на 5,4 %, 2015 р. – на 18,3 %, 
2016 р. – на 10,8 %, 2017 р. – на 12,5 % та у 2018 р. – на 6,3 %. 

Таким чином, у всіх представлених вище областях спо-
стерігалися однакові закономірності змін захворюваності 
на грип/ГРВІ впродовж 2006–2018 рр., які полягали у її 
різного ступеня щорічному перевищенні рівня 2006 року і 
вираженому зростанні у 2009 та 2010 роках. 

Регресійний аналіз захворюваності на грип/ГРВІ цього 
блоку областей виявив лише тенденцію до її зростання. 

У Полтавській області захворюваність на грип/ГРВІ 
(рис. 7) була вищою, порівняно з 2006 р., у 2007 р. – на 
23,9 %, 2008 р. – на 15,5 %, 2009 р. – на 24 %, 2010 р. – на 
39,2 %, 2011 р. – на 23,4 %, 2012 р. – на 11,6 %, 2013 р. – на 
5 %, у 2014 р. – на 6,8 %. При цьому у 2015 р. спостеріга-
лося зменшення ураження населення вірусом, а в на-
ступні роки, знову спостерігалося його збільшення.  

У Чернівецькій області також спостерігалося збільшен-
ня захворюваності на грип/ГРВІ, порівняно з 2006 р., коли 
вона складала 15 688 на 100 000 населення. У всі наступні 
роки захворюваність відповідно зростала: у 2007 р. – на 22 %, 
2008 р. – на 15,5 %, а в 2009 р. – на 51,2 %. Така висока за-
хворюваність, вочевидь, охопила всю сприйнятливу по-
пуляцію, що обумовило її зниження в подальшому: вже у 

2011 р. захворюваність знизилася на 12,9 %, у 2012 р. – на 
18,8 %, стосовно рівня 2006 р. Починаючи з 2013 до 2016 р., у 
порівнянні з 2012 р., захворюваність на грип/ГРВІ в обла-
сті почала зростати і в 2018 р. досягла 16 768 випадків на 
100 000 населення.  

Порівняльна оцінка захворюваності на грип/ГРВІ у 
Дніпропетровській області (див. рис. 7) показала зростан-
ня показників, порівняно з 2006 р., у 2007, 2009, 2010, 
2011, 2014 та 2015 рр. При цьому у 2008, 2012, 2016, 2017 
та 2018 рр. кількість хворих зменшувалась в межах від 
1,1 % до 8,2 %. 

У Тернопільській області захворюваність на грип/ГРВІ 
серед населення, порівняно з 2006 р., була вищою у 2007 р. 
на 4,8 %, 2008 р. – на 3,6 %, 2009 р. – на 43,8 % та в 2010 р. – на 
18,3 % (див. рис. 7). У наступні два роки спостерігалося 
зниження кількості хворих, уражених вірусом. Починаю-
чи з 2013 р., відбувалося її збільшення аж до 2017 р., коли 
мало місце деяке зниження, з наступним підвищенням у 
2018 р.  

Оцінка показників захворюваності на грип/ГРВІ в 
Івано-Франківській області показала, що порівняно з 
2006 р. відмічалося їх збільшення: у 2007 р. на 20,5 %, 
2008 р. – на 29,7 %; 2009 р. – на 56,2 %. У 2010 р. ураже-
ність вірусами була майже на рівні 2006 р. зі збільшенням 
на 3,8 % у наступному році. При цьому у 2012 р. кількість 
хворих зменшилась на 8,7 %, а у 2013 р. зросла на 3,6 %. У 

   

Рис. 6 / Fig. 6. Ди-
наміка захворюваності 
на грип/ГРВІ у Чер-
каській, Одеській, 
Херсонській, Мико-
лаївській областях за 
2006–2018 роки / 
Dynamics of incidence 
of influenza/ acute 
respiratory viral 
infections in Cherkasy, 
Odessa, Kherson, 
Mykolaiv regions for 
2006–2018. 

 

      

Рис. 7 /  Fig. 7. Дина-
міка захворюваності 
на грип/ГРВІ у Полтав-
ській, Тернопільській, 
Чернігівській, Івано-
Франківській, Черні-
вецькій, Дніпропет-
ровській областях у 
2006–2018 рр.  / 
Dynamics of influenza/ 
acute respiratory viral 
infections incidence in 
Poltava, Ternopil, Cher-
nihiv, Ivano-Frankivsk, 
Chernivtsi, Dnipropet-
rovsk regions for 2006–
2018. 



ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ | 2020 | т. 26 | № 1–2 

52 journal.amnu.gov.ua 

 

 

2014 р. захворюваність була найнижчою за весь період до-
слідження. Наступні роки – 2015, 2016, 2017 – характери-
зувалися зростанням кількості випадків грипу/ГРВІ. У 
2018 р. захворюваність була на 4,8 % більшою, ніж у 
2006 р. 

Поширеність грипу/ГРВІ у Чернігівській області (див. 
рис. 7), порівняно з 2006 р., збільшилась у 2007 р. на 8,1 %, 
у 2008 р. – на 3,4 %, у 2009 р. – на 25,8 %, у 2010 р. – на 13,9 %. 
У 2011 р. спостерігалося зменшення захворюваності зі 
зростанням протягом наступних років. У 2017 р. пошире-
ність грипу/ГРВІ знову знизилась, а в 2018 р. дещо зросла. 

Регресійний аналіз захворюваності на грип/ГРВІ цього 
блоку областей встановив тенденцію до її зростання. 

Аналіз захворюваності на грип/ГРВІ у Львівській обла-
сті (рис. 8) показав її зростання у 2007 р. на 5,1 %, порів-
няно з 2006 р. У 2008 р. кількість осіб, уражених вірусом 
зменшилася, але 2009 р. характеризувався певним зростан-
ням захворюваності. Проте, починаючи з 2010 і до 2018 р., 
поширеність грипу/ГРВІ серед населення була нижчою, 
ніж у 2006 р.  

У Харківській області (див. рис. 8) кількість хворих на 
грип/ГРВІ у 2006 р. складала 8495 на 100 000 населення, а 
в 2007 р. зросла до 9214 на 100 000 населення (на 8,5 %). У 
2008 р. захворюваність зменшилася, однак у 2009 р. знову 
зросла. Проте протягом наступних дев’яти років (2010–
2018) вона була меншою, порівняно як з 2006 р., так і з 
2008 р. При цьому у 2012 р. кількість хворих на грип/ГРВІ 
знизилась на 8,7 %, однак у 2013 р. зросла на 3,6 %. У 2014 р. 
захворюваність була найнижчою за весь період дослідження. 
Наступні роки (2015, 2016, 2017) характеризувалися збіль-
шенням кількості випадків грипу/ГРВІ. У 2018 р. захво-
рюваність була на 4,5 % більшою, ніж у 2006 р. Такі нети-
пові зміни захворюваності на грип/ГРВІ у Львівській і 
Харківській областях потребують подальшого аналізу. 
Однією з причин може бути, як і в інших областях, різна 
повнота її реєстрації. 

Для Луганської, Донецької областей та Автономної 
Республіки Крим ми, з відомих причин, провели аналіз 
захворюваності на грип/ГРВІ до 2013 року. Так, у Лу-
ганській області протягом усього періоду спостереження 
кількість осіб, уражених вірусом, перевищувала рівень 
2006 р., за винятком 2012 р., коли мало місце незначне її 
зниження.  

Поширеність грипу/ГРВІ у Донецькій області (див. рис. 8) 
у 2007 р., порівняно з 2006 р., була більшою на 6,5 %, у 
2008 р. – на 2,4 %, у 2009 р. – на 7,6 %, у 2010 р. – на 16 %, у 
2011 р. – на 18,5 %, а в 2012 р. – на 2,3 %. При цьому у 2013 р. 
спостерігалося незначне зменшення, порівняно з 2006 р., 
захворюваності на грип/ГРВІ. 

В Автономній Республіці Крим (див. рис. 8) захворю-
ваність на грип/ГРВІ, при порівнянні з 2006 р., змінюва-
лася таким чином: у 2007 р. цей показник збільшився на 
17,6 %; у 2008 р. – на 8,3 %; 2009 р. – на 29,7 %; 2010 р. – на 
18,4 %; у 2011 р. – на 19,1 %. Однак у 2012 р. захворюва-
ність на грип/ГРВІ знизилась майже до рівня 2006 р., а з 
2013 р. знову спостерігалося її підвищення на 12,2 %. 

Регресійний аналіз захворюваності на грип/ГРВІ у Лу-
ганській, Донецькій областях і Автономній Республіці 
Крим виявив тенденцію до її зростання. 

Таким чином, проведений аналіз поширеності впро-
довж тринадцяти років респіраторних вірусних інфекцій 
в Україні свідчить про те, що в усіх адміністративно-тери-
торіальних одиницях найнижча захворюваність на 
грип/ГРВІ мала місце у 2006 р. з чіткою тенденцією до пе-
ревищення цього рівня в наступні роки, особливо у 2009 
та 2010 рр. Тобто, в умовах наростання глобального по-
тепління збільшилась ураженість населення респіратор-
ними вірусними інфекціями. Це узгоджується з даними 
літератури щодо впливу метеофакторів на частоту пере-
дачі вірусу грипу [11]. Одним із механізмів цього може 
бути послаблення тепловим впливом адаптивних імунних 
реакцій на вірусні інфекції [12]. 

Наша робоча гіпотеза полягає в тому, що з наростан-
ням глобального потепління збільшується «агресивність» 
респіраторних вірусів щодо людей. Якщо прослідкувати 
за виникненням їхніх епідемій та пандемій, в які Україна 
втягується в сучасних умовах, то можна отримати на-
ступну картину. Глобальне потепління, пов’язане з нако-
пиченням парникових газів в атмосфері, розпочалося у 
другій половині XIX століття у зв’язку зі світовою про-
мислово-технічною революцією. І перша науково засвід-
чена пандемія грипу мала місце у 1889–1890 рр. [13]. У 
подальшому пандемія була зареєстрована майже через 
30 років – це відомий іспанський грип 1918–1920 рр. На-
ступний пандемічний цикл також розпочався майже 
через 30 років, але тривалість його була більшою – з 1947 

                                    

Рис. 8 / Fig. 8. Динаміка 
захворюваності на 
грип/ГРВІ у Львівській, 
Харківській, Луганській, 
Донецькій областях та 
Автономній Республіці 
Крим у 2006–2018 рр. / 
Dynamics of morbidity of 
influenza/acute respira-
tory viral infections 
incidence in Lviv, Kharkiv, 
Luhansk, Donetsk regions 
and the Autonomous 
Republic of Crimea for 
2006–2018. 
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по 1958 рр. І вже через 10 років – у 1968–1969 рр. – мала 
місце наступна пандемія «Гонконзького грипу». Чергова 
пандемія «Російського грипу» також була майже через 
10 років – у 1977–1978 рр. Серйозні епідемії грипу спосте-
рігалися у 1988–1989 та 1998–1999 рр. [14]. 

Початок XXI століття ознаменувався появою нового 
респіраторного вірусу, відомого як SARS-CоV-1, епідемія 
якого тривала з 2002 р. по 2004 р. 

У 2009 році ВООЗ оголосила про пандемію грипу 
A/H1N1Каліфорнія 04/2009, відомого як «Свинячий 
грип». 

Певне поширення мав ще один новий коронавірус, що 
уражав респіраторну систему людини – це MERS-CоV. 
Перший випадок захворювання був зареєстрований у 
2012 р. Циркулює вірус переважно на Близькому Сході по 
даний час. 

Зараз ми є свідками чергової пандемії, яка виникла 
менш ніж через 10 років і викликана знову новим коро-
навірусом – SARS-CоV-2. 

Таким чином, глобальне потепління на Землі супро-
воджується пандемічно-епідемічними спалахами респіра-
торних вірусних інфекцій, зі зменшенням тривалості 

періоду між ними та появою нових збудників, очевидно, 
через посилення їхньої мутагенності. Підтвердженням 
цього є й проведений нами аналіз кількісних показників 
захворюваності на грип/ГРВІ в Україні. 
 
 
 
Проведений аналіз поширення респіраторних вірусних 
інфекцій в Україні в умовах глобального потепління 
показав: 

У 14 областях з 2006 по 2018 р. спостерігалося стале 
щорічне переважання поширеності грипу/ГРВІ серед 

населення, порівняно з 2006 р. 
У 6 областях з 2006 р. по 2018 р. мало місце щорічне 
збільшення захворюваності на грип/ГРВІ, у порівнян-

ні з 2006 р., крім Львівської та Харківської областей, де 
така динаміка ураження вірусами реєструвалася лише у 
2007 та 2009 рр. 

У Донецькій, Луганській областях та Автономній Рес-
публіці Крим з 2006 по 2013 р. відмічалася стійка тен-

денція до переважання ураженості грипом/ГРВІ, порівня-
но з 2006 р. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Распространенность респираторных 
вирусных инфекций в Украине  
в условиях глобального потепления 

В. И. Цимбалюк¹, С. Н. Вадзюк² , В. А. Паничев3,  
В. С. Тимошив², П. С. Табас² 
¹Национальная академия медицинских наук 
Украины, ул. Герцена, 12, Киев 04050, Украина 
²Тернопольский национальный медицинский 
университет им. И. Я. Горбачевского МЗ Украины, 
Майдан Воли, 1, Тернополь 46001, Україна 
3ДУ «Тернопольский областной лабораторный 
центр МЗ Украины», ул. Федьковича, 13,  
Тернополь 46008, Украина 
 
Международная группа экспертов по изменению климата и Все-
мирная метеорологическая организация констатируют наличие 
глобального потепления. В существующих климатических усло-
виях наблюдается все больший интерес к распространенности 
заболеваний респираторными вирусными инфекциями. 
Цель: изучение и анализ динамики распространенности острых 
респираторных вирусных инфекций по 2006–2018 годы в Ук-
раине во взаимосвязи с глобальным потеплением. 
Материалы и методы. В ходе исследования были использованы 
информационно-аналитические отчеты, предоставленные Тер-
нопольским областным лабораторным центром МЗ Украины, о 
заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в 
24 областях Украины и Автономной Республике Крым. 
Результаты. В Киевской, Винницкой, Ровенской, Сумской, Во-
лынской, Житомирской, Кировоградской, Запорожской, Закар-

патской, Хмельницкой, Черкасской, Одесской, Херсонской и Ни-
колаевской областях наблюдалось ежегодное, разной степени, 
преобладание заболеваемости по сравнению с 2006 годом. В 
Полтавской, Тернопольской и Черниговской областях из 12-лет-
него периода исследований только в двух-трех годах уровень 
пораженности вирусами населения был ниже, чем в 2006 году. В 
Ивано-Франковской, Черновицкой и Днепропетровской областях 
около половины исследуемых лет характеризовались преобла-
данием заболеваемости гриппом/ОРВИ по сравнению с 2006 го-
дом, а в другие годы после снижения наблюдалась тенденция к ее 
нарастанию. Только во Львовской и Харьковской областях уровень 
пораженности респираторными вирусами, по сравнению с 2006 го-
дом, преобладал только в 2007 и в 2009 годах. В Луганской, 
Донецкой областях и Автономной Республике Крым в течение 
2007–2013 гг., как правило, наблюдалось преобладание заболевае-
мости гриппом/ОРВИ по сравнению с 2006 годом. 
Выводы. Таким образом, в условиях нарастания глобального 
потепления в Украине с 2006 по 2018 год, отмечался высокий 
уровень пораженности населения гриппом / ОРВИ по сравне-
нию с 2006 годом. 
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потепление 
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