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Перший випадок мавпячої віспи (monkeypox, МРХ) у людини було зареєстровано в 1970 р. До 

травня 2022 р. ця інфекція мала ознаки ендемічної зоонозної хвороби. Вона реєструвалася в 11 

країнах Африки (без урахування завізних випадків). Незважаючи на довгу історію МРХ, усе ще 

залишаються невідомими точні природні резервуари вірусу серед тварин, не існує остаточно 

узгоджених стандартних рекомендацій щодо специфічного лікування, використання інших 

терапевтичних засобів, засобів профілактики (у тому числі вакцин, ефективність яких 

достовірно невідома). Натепер розпочався широкомасштабний спалах МРХ, який поширився 

на неендемічні країни. На 16.08.2022 р. кількість випадків становила 40 399 у 94 країнах, серед 

яких 87 – неендемічні. Зазначене дає підставу вважати МРХ реемерджентною інфекцією з 

вираженим потенціалом до формування нової стійкої паразитарної системи за перманентної 

участі Homo sapiens. За даними огляду літератури майже всі штами вірусу мавпячої віспи 

(monkeypox virus, MPXV) теперішнього спалаху належать до лінії В.1 західноафриканської 

кледи, що дозволяє припустити єдине походження спалаху. Локальна передача MPXV, що 

призводить до значних кластерів інфекції, могла залишатися прихованою протягом деякого 

часу. Цьому могли сприяли відносно тривалий інкубаційний період та низький рівень 

настороженості клініцистів, які не мають будь-якого досвіду виявлення та лікування МРХ. На 

сьогодні найбільш ураженою групою є чоловіки, що мають секс із чоловіками, бісексуали, 

особи з безладною статевою поведінкою та багатьма сексуальними партнерами, переважно 

чоловічої статі. Однак у глобальному масштабі сприйнятливими до МРХ є особи будь-якої статі 

та орієнтації, зокрема й діти. До професійної групи ризику належать медичні працівники. Не 

можна виключити ризики нозокоміального поширення вірусу в умовах закладів охорони 

здоров’я тощо.  

Натепер адаптація MPXV до людської популяції продовжується. Також відбувається 

формування нової паразитарної системи, в якій людина, поряд з іншими видами ссавців, стає 

новою провідною рушійною силою епідемічного процесу з можливим потенціалом подальшого 

розширення видового ареалу хазяїв збудника за межами історичної ендемічності та 

формуванням додаткових механізмів його передачі. Тому передбачити майбутній епідемічний, 

вірулентний, ензоотичний та ендемічний потенціал MPXV натепер неможливо.  

Незважаючи на труднощі військового часу, система охорони здоров’я України повинна бути 

готовою до нової біологічної загрози. Для цього необхідно налагодити епідеміологічний нагляд 

за МРХ з належним функціонуванням його аналітично-діагностичної (зокрема й молекулярно-

епідеміологічного моніторингу) та організаційно-виконавчої підсистем, спрямованих на 

локалізацію спалахів і недопущення подальшого розповсюдження інфекції. Враховуючи 

поліморфізм клінічних проявів МРХ, зокрема можливість нетипового клінічного перебігу, 

повинна бути забезпечена готовність як інфекційної служби, так і клінічних служб інших 

профілів до своєчасного виявлення випадків цієї інфекції, надання належної медичної 

допомоги. 

Ключові слова: мавпяча віспа, вірус мавпячої віспи, реемерджентна інфекція, 

епідеміологічний нагляд. 
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The first human case of monkeypox (MPХ) was reported in 1970. Until May 2022, this infection had 

features of an endemic zoonotic disease. It was registered in 11 African countries (excluding imported 

cases). Despite the long history of MPX, the exact natural reservoirs of the virus among animals are 

still unknown, there are no definitively agreed standard recommendations for specific treatment, the 

use of other therapeutic agents, prophylactic agents (including vaccines, the effectiveness of which is 

not reliably known). A large-scale outbreak of MPX has now begun and has spread to non-endemic 

countries. As of August 16, 2022, the number of cases was 40,399 in 94 countries, of which 87 were 

non-endemic countries. This gives grounds to consider MPX as a re-emergence infection with a 

pronounced potential for the formation of a new persistent parasitic system with the permanent 

participation of Homo sapiens. According to a review of the literature, almost all strains of the 

monkeypox virus (MPXV) of the present outbreak belong to the B.1 lineage of the West African clade. 

This suggests a single origin of the outbreak. Local transmission of MPXV, which leads to significant 

clusters of infection, may have remained latent for some time. The relatively long incubation period 

and the low level of alertness of clinicians, who are not experienced in the detection and treatment of 

MRХ, may have contributed to this. Currently, the most monkeypox risk group are men who have sex 

with men, bisexuals, sexual promiscuity and many predominantly male sexual partners. Globally, 

however, people of all genders and orientations, including children, are susceptible to MPХ. Medical 

workers are the occupational risk group. Risks of nosocomial spread of the virus in healthcare settings, 

etc. cannot be ruled out. Currently, the adaptation of MPXV to the human population continues. 

A new parasitic system is also being formed, in which man, along with other mammalian species, 

becomes the new driving force of the epidemic process with the potential for further expansion of the 
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species range of pathogen hosts beyond the limits of historical endemicity and the formation of 

additional transmission mechanisms.  

In this regard, it is not yet possible to predict the future epidemic, virulent, enzootic and endemic 

potential of MPXV. Despite the difficulties of wartime, Ukraine's healthcare system must be prepared 

for a new biological threat. To do this, it is necessary to establish epidemiological surveillance of MRХ 

with the proper functioning of its analytical and diagnostic (in particular, molecular epidemiological 

monitoring) and organizational and executive subsystems aimed at localizing outbreaks and preventing 

further spread of infection. Given the polymorphism of the clinical manifestations of MPХ, in 

particular, the possibility of an atypical clinical course, the readiness of both the infectious disease 

service and clinical services of other profiles should be ensured for the timely detection of cases of this 

infection and the provision of proper medical care. 

Keywords: monkeypox, monkeypox virus, emerging infection, epidemiological surveillance. 
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ВСТУП  

Минуло лише 2,5 року з моменту появи нового коронавірусу SARS-CoV-2 та початку 

пандемії COVID-19, а світ знову стурбований у зв’язку з поширенням мавпячої віспи 

(monkeypox, МРХ), яке почалося з травня 2022 р. і на 15 червня сягнуло 2113 випадків, 

охопивши 42 країни [1]; на 16 серпня кількість випадків вже становила 40 399, а кількість країн, 

де вони були зареєстровані, збільшилася до 94, серед яких 87 – неендемічні [2]. Випадки 

реєструвались в усіх регіонах ВООЗ, але найбільше – у Європейському. Станом на 8 серпня 

2022 р. у 29 країнах Європейського союзу / Європейської економічної зони (ЄС/ЄЕЗ) було 

зареєстровано 13 912 підтверджених випадків МРХ: в Іспанії (4942), Німеччині (2887), Франції 

(2423), Нідерландах (959), Португалії (710), Італії (545), Бельгії (482), Австрії (173), Данії (123), 
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Швеції (114), Ірландії (97), Польщі (76), Норвегії (65), Угорщині (48), Греції (39), Словенії (38), 

Люксембурзі (34), Мальті (30), Чехії (28), Румунії (28), Фінляндії (20), Хорватії (12), Ісландії 

(11), Естонії (9), Словаччині (8), Болгарії (4), Латвії (3), Литві (3), Кіпрі (1). В Іспанії 

зареєстровано 2 летальних випадки. З-поміж країн Західних Балкан про підтверджені випадки 

МРХ повідомили Сербія (23), Боснія і Герцеговина (1) і Чорногорія (1); 5 випадків підтверджено 

в Туреччині [3].  

Спочатку ризик на глобальному рівні ВООЗ оцінювала як помірний, тоді як для 

Європейського регіону він одразу був високим. У подальшому, враховуючи досить стрімке 

поширення МРХ, 23 липня 2022 р. ВООЗ було оголошено про надзвичайну ситуацію в галузі 

охорони здоров’я міжнародного значення [4].  

За останніми даними ВООЗ, з 1 січня по 9 серпня 2022 р. випадки МРХ зареєстровані в 

90 державах-членах усіх 6 регіонів ВООЗ; повідомлено про 29 833 лабораторно підтверджені 

випадки (майже 99 % ‒ у країнах, які «історично» раніше не повідомляли про захворювання) та 

97 ймовірних випадків, 11 випадків завершилися летально. Глобальний ризик МРХ, за оцінками 

ВООЗ, продовжує бути помірним. Водночас на регіональному рівні в Європейському регіоні 

цей ризик розглядається як високий, в регіонах Африки, Америки, Східного Середземномор’я, 

Південно-Східної Азії та Західної частини Тихого океану – як низький-помірний [5, 6]. Станом 

на 2 серпня 2022 р., за даними Панамериканської організації охорони здоров'я (PAHO), 64 % 

підтверджених випадків МРХ припадало на країни Європейського регіону ВООЗ, 35 % ‒ 

Американського, 1,4 % ‒ Африканського, по < 1 % ‒ Західно-Тихоокеанського, Східно-

Середземноморського регіонів та Південно-Східної Азії. Летальні випадки були зареєстровані 

в Бразилії (1 випадок), Індії (1), Нігерії (3), Перу (1), Іспанії (2) і Центральноафриканській 

Республіці (2). Лише за 7 днів кількість випадків МРХ у всьому світі зросла на 33,5 %; 

спостерігалося збільшення на 20 % у регіоні Південно-Східної Азії ВООЗ, на 15 % ‒ в 

Європейському, на 9 % ‒ в Африканському, на 8 % ‒ у Західно-Тихоокеанському та на 4 % ‒ у 

Східно-Середземноморському регіонах ВООЗ [7]. 

У всьому світі з-поміж підтверджених випадків, про які є демографічна інформація, 99 % 

припадає на чоловіків із середнім віком 37 років; відповідно до доступної інформації щодо 

сексуальної орієнтації 98 % із них ідентифіковані як чоловіки, які мають секс з чоловіками 

(ЧСЧ); за наявною інформацією про ВІЛ-статус – 38 % є ВІЛ-позитивними [7].  

Останні десятиріччя на всіх рівнях піднімаються питання біобезпеки та біозахисту, 

розширюється перелік об’єктів, які входять до компетенції Конвенції про заборону розробки, 

виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх 

знищення, прийнятої в 1972 р. (від біологічної зброї та біотероризму до природного перебігу 

епідемічного процесу, що несе загрозу людству як на національному, так і глобальному рівнях 

(пандемії, епідемії, спалахи); ненавмисних дій,  наслідки яких можуть привести до біологічної 

небезпеки; ризиків подвійного використання наукових досягнень). Питання біобезпеки 

повсюдно піднімаються як на глобальному, так і на національному рівнях. Країни розробляють 

Стратегії та Програми біобезпеки та біозахисту. 

У той же час, зростають і прогностичні ризики пандемій. За розрахунками Центру 

глобального розвитку США (Center for Global Development), наданими в 2021 р., ризик пандемій 

недооцінюється і є набагато вищим, ніж здається [8]. При цьому щорічна ймовірність 

виникнення пандемії, аналогічної за масштабами COVID-19, у будь-який рік становить 2,5–

3,3 % або 47–57 % у наступні 25 років. 

Ще в 2018 р. Центр охорони здоров’я імені Джона Гопкінса провів дослідження, 

спрямоване на узагальнення біологічних та епідеміологічних характеристик мікроорганізмів, 

які становлять глобальний катастрофічний біологічний ризик (Global Catastrophic Biological 

Risk, GCBR) [9]. Зазначене стосувалося збудників інфекційних хвороб людини будь-якої 

природи (нових патогенів, реемерджентних, навмисно створених та використаних із 

біотерористичною метою, лабораторно сконструйованих та тих, що ненавмисно потрапили до 

людської популяції), при розповсюдженні яких наслідком може бути раптова, надзвичайна, 

широкомасштабна катастрофа, що виходить за рамки колективних можливостей національного 
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і міжнародного рівнів реагування та контролю. І якщо GCBR вчасно не зупинити, наслідки 

призведуть до великих страждань, втрат людського життя, значної шкоди національним урядам, 

міжнародним відносинам, економіці, стабільності суспільства та/чи глобальній безпеці. Це 

дослідження було зроблено з метою підвищення глобальної готовності до GCBR та запобігання 

йому. 

На жаль, реалії пандемії COVID-19, в якій світ перебуває вже протягом 2020–2022 рр., 

продемонстрували вкрай низький рівень такої готовності. У березні 2021 р. Ініціативою з 

ядерної загрози у співпраці з Мюнхенською конференцією з безпеки було проведено віртуальні 

навчання щодо зменшення серйозних біологічних загроз [10]. За сценарієм навчань мова йшла 

про глобальну пандемію з високою летальністю, яка початково виникла у вигаданій країні 

Брінії, протягом 18 місяців поширилася по всьому світу і була викликана незвичайним, стійким 

до вакцини варіантом вірусу мавпячої віспи (monkeypox virus, MPXV), який потрапив до 

людської популяції внаслідок терористичної атаки з лабораторії з неналежним станом 

біобезпеки та біозахисту. У ході виконання цієї віртуальної вправи вигадана пандемія призвела 

б до понад 3 млрд випадків хвороби, у тому числі 270 млн летальних. За результатами цих 

навчань зроблено один із ключових висновків щодо слабкого глобального виявлення, оцінки та 

запобігання ризикам пандемії [10]. 

Сьогодні ризик одночасних пандемій та/або виникнення майбутніх пандемій є 

неминучим, і найбільшу загрозу для глобального здоров’я як ймовірні збудники інфекції 

становлять саме зоонозні віруси, передусім ті, що походять з Африки та Азії, і з появою або 

реемердженцією багатьох з яких ми стикалися протягом останніх десятиліть (коронавіруси, у 

тому числі SARS, MERS-CoV, SARS-CoV-2, віруси геморагічної лихоманки, хантавіруси, 

аренавіруси, арбовіруси, віруси зоонозного грипу) [11]. Подібно до інших значних спалахів 

інфекційних хвороб останніх років, поява МРХ та її збудника як патогену з глобальними 

наслідками назрівала протягом тривалого часу і має слугувати нагадуванням про те, що ми 

живемо під постійною загрозою нових спалахів інфекційних хвороб [12].  

На тлі зростаючої захворюваності на МРХ та її достатньо стрімкого розповсюдження на 

п’ять континентів світу, мета цієї оглядової роботи полягала в аналізі епідеміологічних 

особливостей МРХ, зокрема й молекулярно-епідеміологічних, наданні епідеміологічних 

прогнозів та оцінці готовності системи біобезпеки України до нових викликів. 

 

Етіологія МРХ та властивості поксвірусів  

MPXV – ДНК-вмісний оболонковий вірус (має дволанцюгову ДНК), що належить до 

роду Orthopoxvirus родини Poxviridae. Віруси цієї родини мають складну будову та великі 

розміри. До роду Orthopoxvirus також належать віруси натуральної віспи, вісповакцини, віспи 

корів, віспи мишей і віспи кролів [13, 14]. Форма віріону є цеглоподібною із закругленими 

кутами. Серцевина містить геномну ДНК, яка оточена мембраною. Навколо розташовані 

латеральні тіла овальної форми. ДНК MPXV складається з понад 197 000 пар нуклеотидів [15, 

16]. На відміну від інших ДНК-вмісних вірусів, які зазвичай реплікуються та експресують свої 

геноми в ядрі, широко використовуючи клітинні білки, поксвіруси значною мірою 

«покладаються» на білки, кодовані вірусом, які дозволяють їм реплікуватися і дозрівати в 

цитоплазмі, створюючи первинну віремію, а потім поширюватися на місцеві лімфатичні вузли 

[17, 18].  

Вперше MPXV був виділений у 1958 р. в Інституті сироваток (Данія) від мавп 

сynomolgus, які утримувалися в неволі і були завезені з Сінгапуру під час двох спалахів 

віспоподібних захворювань без летальних випадків [19]. У наступне десятиліття було 

зареєстровано ще декілька подібних спалахів у колоніях приматів у Європі та США [20]. Лише 

в 1970 р. було виявлено перший випадок МРХ у 9-місячної дитини в Демократичній Республіці 

Конго (ДРК) під час інтенсивного нагляду за віспоподібними захворюваннями в Західній і 

Центральній Африці в період пізньої фази всесвітньої кампанії з ліквідації віспи, а MPXV було 

визнано патогеном людини [21].  
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До початку теперішнього спалаху MPXV поділялися на дві кледи: 

центральноафриканська (басейну Конго) та західноафриканська [22]. У контексті генетичного 

різноманіття та часових рамок поділу MPXV в ендемічних областях (тобто там, де вірус провів 

переважну більшість своєї еволюційної історії) підраховано, що ці дві кледи розділилися 

приблизно 560–860 років тому [23]. Порівняння геномів західно- та центральноафриканських 

штамів дало набір генів-кандидатів, які можуть брати участь у диференціюванні вірулентності 

кледи; відкриті рамки зчитування у вірусах західноафриканської кледи містили делеції та 

фрагментації, що сприяли зниженню вірулентності [24, 25]. Теперішнє поширення МРХ 

пов’язано з вірусом західноафриканської кледи [26–28], яку часто асоціюють з меншим 

потенціалом передачі від людини до людини порівняно з центральноафриканським, більш 

легкими перебігом захворювання та нижчим рівнем смертності, оцінюваним в 1 % [22, 29]. 

Філогенетичний аналіз секвенованих геномів MPXV поточного «неендемічного» спалаху 

2022 р. виявив відокремлену філогенетичну гілку (лінія В.1), до якої належать майже всі 

досліджені штами поточного спалаху, що дозволяє припустити єдине походження спалаху [28]. 

Лінія В.1 є похідною від лінії А.1, пов’язаної із завізними випадками МРХ в 2018 та 2019 рр. з 

Нігерії до Великої Британії, Ізраїлю та Сінгапуру. Група дослідників з Португалії опублікувала 

перший проєкт геномної послідовності MPXV, яка підтверджує приналежність вірусу до 

західноафриканської кледи, розкриває тісні зв’язки з вірусами, про які раніше повідомлялося у 

Великобританії, Ізраїлі та Сінгапурі в 2018–2019 рр. За оцінками [30], лінія B.1 з’явилася в 

Європі 02.03.2022. Інша лінія (A.2) наразі включає лише 2 штами, ідентифіковані в США, які 

відрізняються на 80 нуклеотидних змін від інших послідовностей MPXV 2022 р., що свідчить 

про незалежну подію щодо занесення вірусу [31].  

При вивченні молекулярно-генетичної та білкової структури ортопоксвірусів визначені 

певні відмінності [32, 33]. При порівнянні геномів центрально- та західноафриканських штамів 

MPXV показано, що відмінності у гені COP-C3L, який кодує білок вродженої імунної відповіді 

(білок контролю комплементу), можуть сприяти різниці у вірулентності. COP-C3L у 

центральноафриканському штамі укорочений на один домен SCR, що може вплинути на його 

функцію. Також на відміну від вірусів натуральної та коров’ячої віспи центральноафриканський 

штам містить укорочені гомологічні послідовності COP-E3L і COP-K3L, що кодують 2 білки, 

які обумовлюють резистентність до IFN. У той же час, білок BR-203, який запобігає апоптозу 

інфікованих лімфоцитів, у MPXV має повну довжину, у вірусі вітряної віспи відсутній, у вірусі 

вісповакцини – фрагментований. Ці відмінності в білках, які впливають на імунну систему 

хазяїна, можуть пояснити різницю у вірулентності між цими ортопоксвірусами [32, 33].  

Перша повна послідовність геному MPXV (штам MPXV_USA_2022_MA001), що 

викликав нинішній спалах, тепер доступна за номером ON563414 у GenBank [27]. Штам був 

ізольований у штаті Массачусетс та секвенований у Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC, США). Він найбільш споріднений із геномами MPXV, отриманими під час невеликого 

спалаху в 2017–2018 рр., в якому було задіяно декілька країн, і відрізняється від геномної 

послідовності одного з них (MT903343.1) менш ніж на 100 із понад 197 000 нуклеотидних основ. 

Філогенетичний аналіз деяких штамів MPXV теперішнього спалаху та тих, що спостерігалися 

раніше, дає можливість висунути гіпотезу щодо більш ніж однієї інтродукції від єдиного 

джерела збудника інфекції з умовами суперрозповсюдження (наприклад, сауни, що 

використовуються для статевих контактів) та наступними поїздками за кордон [28, 34, 35]. 

Водночас, автори не виключають гіпотезу про тривалий період прихованої циркуляції вірусу 

серед людей або тварин у неендемічній країні (наприклад, після повідомлень про завезені 

випадки в 2018–2019 рр.).  

При подальшому генетичному дослідженні штамів MPXV, визначених в період 

теперішнього спалаху, розкриваються додаткові ознаки поточної еволюції вірусу та потенційної 

його адаптації до організму людини [28]. Серед цільових вірусних транскриптів було визначено 

кілька кодованих білків, які, зазвичай, взаємодіють з імунною системою хазяїна, наприклад, 

інгібітор презентації антигену МНС класу II28, глікопротеїн рецептора IFN-альфа/бета29 та 

інгібітор сигналізації IL-1/TLR30. Ці та ряд інших білків можуть брати участь у дивергенції та 
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мікроеволюції MPXV. Вони можуть стати пріоритетними цілями для майбутніх 

функціональних досліджень, спрямованих на оцінку їх потенційної ролі в адаптації.  

В контексті теперішнього розповсюдження MPXV, коли він вийшов за межі 

Африканського континенту і почалася стійка передача збудника від людини до людини, існує 

пропозиція з метою зниження дискримінаційних та стигматизуючих тенденцій відмовитися від 

використання фотографій африканських пацієнтів із МРХ при демонстрації поточного спалаху 

[36, 37]. Те ж стосується і назв клед MPXV (західно- та центральноафриканська), змінивши їх у 

спосіб, який би мінімізував негативний вплив на країни, географічні регіони, економіку та 

людей і враховував би еволюцію та поширення вірусу. Запропоновано таку класифікацію трьох 

основних клед: кледи MPXV І, ІІа і ІІb, названі в порядку виявлення (кледа І відповідає 

попередній «кледі басейну Конго» чи центральноафриканській, тоді як кледи ІІа і ІІb 

відповідають західноафриканській кледі. Ці три кледи представляють глибоке різноманіття 

MPXV, накопичене протягом багатьох років еволюції в тваринному резервуарі. Пропонується 

теперішній варіант вірусу позначати hMPXV1, що дозволить відійти від його історичної назви 

[38]. 

Поксвіруси виявляють надзвичайну стійкість до висихання, а також підвищену 

толерантність до температури та pH порівняно з іншими оболонковими вірусами, що 

обумовлює їх стійкість у довкіллі [39, 40]. Поксвіруси можуть зберігати життєздатність у 

білизні, одязі та на різних поверхнях, особливо в темних, прохолодних умовах з низькою 

вологістю. В одному з досліджень живий вірус було виявлено через 15 днів після того, як 

пацієнт залишив помешкання. Інші дані свідчать, що ортопоксвіруси можуть виживати в 

середовищі, схожому на домашнє, протягом тижнів або місяців, при цьому на пористих 

матеріалах (постільна білизна, одяг тощо) – протягом більш тривалого часу, ніж на непористих 

(пластик, скло, метал) [41]. У висушеному стані MPXV був стабільним до 35 тижнів при 

температурі 4 °C без втрати інфекційності [39]. Отже, матеріали від інфікованих MPXV осіб 

(наприклад, шкірні кірки, виділення з дихальних шляхів, інші біосубстрати) або постільна 

білизна, одяг можуть залишатися небезпечними від місяців до років, що підтверджується 

виявленням генетичного матеріалу збудника інфекції у вказаних субстратах та на різних 

об’єктах приміщень, де знаходяться пацієнти [42].  

Натомість MPXV, як і інші ортопоксвіруси, дуже чутливі до ультрафіолетового 

опромінювання і, незважаючи на здатність зберігатися в навколишньому середовищі, також 

чутливі до багатьох дезінфікуючих засобів [41], хоча вони можуть бути менш чутливими до 

органічних дезінфектантів порівняно з іншими оболонковими вірусами [43, 44]. 

 

Що передувало сьогоднішній ситуації (період захворюваності з 1970 р. до травня 2022 р.)  

Починаючи з 1970 р., МРХ серед людей почала періодично реєструватися в центральній 

та західній частині Африки з різним ступенем поширеності і летальності та складністю 

визначення дійсного тягаря цієї хвороби [21]. До 2022 р. ендемічними вважалися 11 країн 

Африки – Бенін, Камерун, Центральноафриканська Республіка, ДРК, Габон, Кот-д’Івуар, 

Ліберія, Нігерія, Республіка Конго, Сьєрра-Леоне та Південний Судан [45].   

У 2003 р. відбувся перший спалах МРХ за межами Африки у США (71 випадок), який 

був пов'язаний з інфікованими MPXV луговими собачками – гризунами виду Cynomys [46, 47]. 

Ці тварини, у свою чергу, інфікувалися від гризунів, завезених із Гани. Випадків передачі вірусу 

від людини до людини під час цього спалаху не спостерігалося. При аналізі цього спалаху 

підкреслювалося, що ця хвороба може мати важкий клінічний перебіг з проявами системних 

уражень, а також з незвичними клініко-лабораторними результатами [47]. На відміну від 

натуральної віспи МРХ має легший перебіг, але характеризується більш вираженою 

лімфаденопатією. У відповідному епідеміологічному контексті МРХ повинна бути включена до 

диференціальної діагностики для пацієнтів з незвичайними везикуло-пустульозними 

екзантемами, ураженнями слизової оболонки, шлунково-кишковими симптомами та 

аномальними гематологічними чи печінковими лабораторними результатами. 
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Починаючи з 2017 р., в Нігерії зареєстровано понад 500 підозрілих і понад 200 

підтверджених випадків із летальністю близько 3 % [48]. Крім того, почали реєструватися 

завізні випадки МРХ (з Нігерії до Ізраїлю у вересні 2018 р., до Сполученого Королівства в 2018–

2022 рр., до Сінгапуру в 2019 р., до США в 2021 р. – двічі). Випадок, зареєстрований у 2017 р. 

у Сьєрра-Леоне, за даними молекулярно-генетичного дослідження збудника, був викликаний 

вірусом західноафриканської кледи і, як припускають, мав тваринне походження [49]. У той же 

час, при аналізі спалаху МРХ у Нігерії висловили занепокоєння, що MPXV міг зайняти 

екологічну та імунологічну нішу, яка звільнилася після ліквідації вірусу натуральної віспи [50]. 

При описі завізного випадку МРХ у 2019 р. до Сінгапуру було наголошено на тому, що 

в ендемічних країнах спалахи підтримуються за рахунок зоонозної передачі з вкрай обмеженим 

потенціалом передачі вірусу від людини до людини [51]. Також підкреслювалося, що цей вірус 

ліквідувати буде неможливо, на відміну від вірусу натуральної віспи, у зв’язку з його 

природним резервуаром серед тварин. Того ж року при аналізі систематичного огляду 

літератури щодо епідеміології МРХ інші автори показали, що кількість випадків цієї інфекції 

серед людей зростає з 1970-х років, причому найбільше зростання спостерігається в ДРК [45]. 

Середній вік пацієнтів на момент дослідження зріс з 4 (1970-ті) до 21 року (2010–2019). 

Загальний рівень летальних випадків становив 8,7 % зі значною різницею між кледами 

(центральноафриканська – 10,6 % проти західноафриканської – 3,6 %). З 2003 р. поширення за 

межі Африки, пов’язане з експортом інфікованих тварин або завізними випадками, іноді 

призводило до спалахів серед людей [45]. 

Періодично з’являлися повідомлення про можливі ризики підвищення епідемічного та 

вірулентного потенціалу MPXV у процесі адаптації до людської популяції. Їх пов’язують з 

молекулярно-генетичними відмінностями та відмінностями у структурі білків як MPXV різних 

кледів, так і їх відмінностями від інших ортопоксвірусів [32, 33]. Також на прикладі шимпанзе 

Національного парку Тай (Кот-д’Івуар) було показано, як у динаміці змінювалася клінічна 

картина МРХ при повторному потраплянні MPXV до цієї популяції тварин [52]. Завдяки 

щоденному моніторингу було продемонстровано, що МРХV, крім того, що викликає типовий 

екзантематозний синдром, може проявлятися як важке респіраторне захворювання без 

дифузного висипу. При дослідженні 949 зразків було ідентифіковано циркуляцію принаймні 2 

різних ліній вірусу та задокументовано виділення інфекційних часток із зразків фекалій 

шимпанзе та при дослідженні мух, що треба враховувати, говорячи про механізм і фактори 

передачі збудника цієї інфекції. Оскільки раціон шимпанзе парку Тай, який складається із 

симпатричних мавп, не змінювався в бік споживання гризунів (які могли б бути передбачуваним 

резервуаром збудника), автори припустили, що зміни відбулися в екології самого вірусу та 

наголосили на необхідності подальшого моніторингу [52]. 

Глобальна комісія з сертифікації ліквідації натуральної віспи визначила MPX як 

найважливішу ортопоксвірусну інфекцію у людей в період після ліквідації натуральної віспи (з 

1980 року), і в заключній доповіді 1980 р. члени комісії рекомендували продовжити програму 

спостереження за MPXV, його епідеміологією та екологією [53]. У зв’язку з ліквідацією 

натуральної віспи у світі 42 роки тому була припинена рутинна вакцинація проти цієї інфекції. 

Те покоління, що народилося після цього часу, є незахищеним не тільки від натуральної віспи, 

але й від інших інфекцій, які викликаються ортопоксвірусами, в тому числі MPXV, що мають 

значну антигенну спорідненість [50, 54, 55]. Натепер до такої категорії ризику належить понад 

70 % населення світу. Враховуючи зазначене та динаміку збільшення випадків МРХ, у 2019 р. 

вкотре було висунуто припущення щодо можливості заповнення звільненої натуральною 

віспою епідемічної ніші саме МРХ. У червні 2019 р. спеціальна неофіційна група зацікавлених 

експертів, що зібралася для розгляду цих питань у Лондоні, виявила низку прогалин у 

дослідженнях, пов’язаних із МРХ, а саме: недостатнє розуміння зоонозних хазяїв, резервуарів і 

переносників MPXV; ризиків, пов'язаних з передачею збудника; відсутність повного опису 

спектру клінічного перебігу інфекції як серед людей, так і тварин, включаючи оцінку 

поширеності специфічних до MPXV антитіл у людей, які живуть в ендемічних зонах. Також 

було наголошено на необхідності кращого розуміння геномної еволюції ортопоксвірусів, 
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епідеміологічних змін, стратегій боротьби з цими хворобами, включаючи можливість щеплення 

вакциною проти натуральної віспи нового покоління (з використанням вірусу, не здатного до 

реплікації), та лікування нещодавно розробленими противірусними препаратами [54]. 

 

До питання геномної еволюції поксвірусів  

Взагалі, головне занепокоєння щодо зоонозних патогенів полягає в ризику їх еволюції 

до більш трансмісивних або вірулентних для людей, у тому числі не виключається можливість, 

що у деяких ортопоксвірусів, зокрема MPXV, може бути потенціал стати патогенами, здатними 

розпочати нову пандемію, подібну до натуральної віспи [56]. Уявлення про еволюційний 

потенціал MPXV можна отримати з огляду механізмів еволюції поксвірусів, деякі з яких є 

унікальними серед вірусів. Так, еволюційний темп, оцінений за швидкістю мутацій, у 

поксвірусів нижчий, ніж у РНК-вмісних вірусів (показники замін нуклеотидів/сайт/рік у 

діапазоні 2 × 10 -6 – 1 × 10 -5 проти 10 -2 – 10 -5 відповідно) [57]. Поки що недостатньо сучасних 

знань біології ортопоксвірусів щодо втрати генів під час еволюції для прогнозування змін 

ефективності передачі MPXV або його вірулентності для людей. Однак за результатами 

молекулярно-генетичного моніторингу ендемічних випадків МРХ у 2005–2007 рр. у Західній 

Африці, було показано, що втрата специфічного додаткового гена в ~17 % зразків, ймовірно, 

корелювала зі збільшенням передачі від людини до людини [56]. За допомогою рекомбінації 

поксвіруси можуть забезпечити вбудовування великих фрагментів чужорідної ДНК у свої 

геноми, що дозволяє їм перейти до нового виду хазяїна. Ампліфікація генів поксвірусів у 

процесі еволюції є досить поширеним механізмом для швидкої адаптації збудника інфекції до 

факторів навколишнього середовища, що було доведено в лабораторних умовах. Виникає 

занепокоєння, що потенційні генотипові мутації можуть змінити фенотип вірусу, і це, у свою 

чергу, може стати ознакою підвищеної передачі MPXV або ж прогресуючої, повільної передачі, 

яку складніше відстежити. 

MPXV до останнього часу не вважався CDC біологічним агентом, що викликає 

занепокоєння з точки зору біобезпеки, і він не був внесений до списку агентів біотероризму 

[58]. Проте раніше робочою групою ЄС із питань біотероризму (BICHAT), яка оцінювала 

ризики за допомогою математичного моделювання, цей збудник було визначено як агент з 

високою небезпекою для навмисного використання [59]. Вказані оцінки кореспондуються з 

результатами віртуальних навчань 2021 р., про які вказано вище, коли як модельний збудник 

глобальної пандемії з високою летальністю був обраний MPXV [10]. Зростання захворюваності 

в динаміці дозволило говорити про МРХ, як про хворобу глобального значення для охорони 

здоров’я і в свою чергу – для біологічної безпеки як такої. 

 

Епідеміологічні та клінічні особливості МРХ  

Вважається, що природним резервуаром збудника можуть бути мотузкові та деревні 

білки, гамбійські щури, соні, різні види мавп та інші тварини, для яких відомі випадки 

інфікування MPXV в Африці, хоча припускається, що в більшості випадків це є гризуни [48]. 

Однак до цього часу залишається невизначеність щодо природної історії цього вірусу і є 

необхідність у подальших дослідженнях щодо уточнення резервуарів збудника інфекції та 

циркуляції його в природі. 

Передача вірусу від тварин до людини може відбуватися через прямий контакт із кров’ю, 

іншими біологічними рідинами, біосубстратами організму або пошкодженнями шкіри чи 

слизових інфікованих тварин, також не виключена передача при вживанні недостатньо 

термічно оброблених продуктів тваринного походження. Передача від людини до людини може 

відбуватися повітряно-крапельним шляхом, за рахунок прямого контакту з висипами хворого, 

струпами або рідинами організму, контамінованими предметами, також вертикальним шляхом 

[48, 50, 54, 60]. Контаміновані об’єкти/поверхні, такі як постільна білизна, посуд, інші предмети 

й об’єкти оточуючого середовища інфікованих осіб вважаються факторами ризику передачі 
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MPХV серед людей, які проживають/тісно контактують в одному 

домогосподарстві/приміщенні [61]. 

Як інформує ВООЗ на своєму сайті, інкубаційний період МРХ дорівнює 5–21 день, але 

частіше він становив 6–13 днів [48]. Перебіг хвороби можна поділити на два періоди: перший – 

інвазивний, триває від 0 до 5 днів і характеризується лихоманкою, інтенсивним головним болем, 

лімфаденопатією (відмінна ознака від вітряної віспи, кору та натуральної віспи), болем у спині, 

міалгією, вираженою астенією; другий – поява висипань на шкірі, які зазвичай з’являються 

протягом 1–3 днів після появи лихоманки і концентруються здебільшого на обличчі та 

кінцівках, а не на тулубі. Висипи на обличчі мають місце в 95 % випадків, на долонях рук і 

підошвах – в 75 % випадків. Слизова оболонка порожнини рота уражалася в 70 % випадків, 

статевих органів – у 30 %, кон'юнктива – у 20 %, можливе ураження рогівки. Висипка 

розвивається послідовно від макул до папул, везикул, пустул і кірочок, які висихають і 

відпадають. Кількість уражень може коливатися від кількох одиниць до кількох тисяч. У тяжких 

випадках висипи можуть зливатися з наступним відшаруванням великої ділянки шкіри.  

Багато, якщо не більшість, пацієнтів, які заразилися MPXV, повідомляють про 

«продромальний період», і є всі підстави говорити, що людина вважається найбільш заразною 

саме під час продромального стану, коли найбільше проявляються шкірно-слизові ураження та 

лімфаденопатія серед інших неспецифічних симптомів. Тривалість захворювання – від 2 до 4 

тижнів. Можливими ускладненнями є вторинні інфекції, бронхопневмонія, сепсис, енцефаліт , 

офтальмологічні прояви внаслідок ураження рогівки з можливою втратою зору [48, 61–64]. Під 

час поточного спалаху МРХ зростає потік повідомлень щодо можливих проявів хвороби з боку 

нервової системи [65], офтальмологічних маніфестацій [64] і висипних проявів у ротоглотці [66] 

з-поміж інших. Досі існує невизначеність щодо потенційного прямого нейротропізму MPXV, 

оскільки протягом всього часу вивчення МРХ було повідомлено й описано лише кілька її 

проявів з боку нервової системи [65]. Однак активно піднімається питання можливого розвитку 

енцефаліту на тлі MPXV-інфекції з позиції попередження смертності від ускладнень, 

зменшення навантаження на систему охорони здоров’я, запобігання подальшому поширенню 

тощо. Серед ускладнень дуже тяжкими є рубці на рогівці, оскільки це може призвести до втрати 

зору [18, 64]. Питання маніфестації МРХ у порожнині рота у вигляді плям і виразок 

розглядається в контексті можливих попередніх симптомів захворювання, котрі можуть 

з’являтися ще до характерних уражень шкіри; у цьому плані також обговорюються питання 

діагностики та стандартних заходів профілактики в стоматології [66].  

Тяжкі випадки, ускладнення частіше зустрічаються у дітей і людей з ослабленим 

імунітетом, з підвищеним ризиком бактеріальної суперінфекції, сепсису, кератиту, 

респіраторних ускладнень внаслідок абсцесу глотки, пневмонії або енцефаліту. Наявність 

імунних дефіцитів сприяє більш тяжкому перебігу захворювання [12, 67, 68].  

По мірі поширення МРХ у червні 2022 р. ВООЗ повідомила, що клінічна картина 

випадків хвороби, пов’язаних з теперішньою епідемічною ситуацією, була нетиповою в 

порівнянні з тією, що спостерігалася раніше [2, 69]. Багато випадків у нещодавно постраждалих 

районах не мають класично описаної клінічної картини (лихоманка, збільшення лімфатичних 

вузлів, а потім відцентровий висип). Нетиповими ознаками є: наявність лише кількох або навіть 

одного висипу; відсутність уражень шкіри в окремих випадках з анальним болем і кровотечею; 

висипи в області геніталій або промежини/перианальної ділянки, які не поширюються далі; 

висипи, що з'являються асинхронно на різних стадіях розвитку; поява висипів до початку 

лихоманки, нездужання та інших симптомів (відсутність продромального періоду) [70–73]. 

Основною групою ризику в теперішній епідемічній ситуації є ЧСЧ [7, 11, 74]. Так, за 

результатами досліджень, проведених в Нідерландах у травні 2022 р., усі зареєстровані випадки 

МРХ (31 випадок) спостерігалися серед ЧСЧ віком від 23 до 64 років, у яких мали місце 

ураження в анальній та генітальній ділянках [71]. Прямий контакт з відповідними 

ушкодженими ділянками шкіри або слизової оболонки під час статевого акту був найбільш 

імовірним шляхом передачі вірусу. Середня тривалість інкубаційного періоду становила 8,5 

дня. У дослідженні, проведеному в Португалії, також показано, що більшість (18 з 19) 
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підтверджених випадків МРХ, для яких були доступні демографічні дані упродовж квітня – 

травня 2022 р., припадали на ЧСЧ віком від 22 до 51 року з такими найпоширенішими 

симптомами, як екзантема, пахова лімфаденопатія, лихоманка та генітальні виразки, у 14 з них 

була ВІЛ-інфекція в анамнезі [34]. Результатами попереднього аналізу епідеміологічних 

тенденцій та клінічних особливостей теперішнього розповсюдження МРХ, проведеного на 

прикладі 6 кластерів, що мали місце в Італії, Австралії, Чехії, Португалії та Великобританії (124 

випадки, для 35 з них можна було отримати детальну інформацію), встановлено, що поточна 

ситуація відрізняється від попередніх спалахів за віком (54,29 % осіб у віці 30 років), статтю 

(більшість випадків – чоловіки), факторами ризику та шляхом передачі збудника інфекції [69]. 

При цьому підкреслюється висока ймовірність передачі вірусу статевим шляхом. Клінічна 

картина також відрізняється від відомої раніше і характеризується аногенітальними 

ураженнями та висипаннями (виразки та везикули – 31,43 % випадків), які рідше 

спостерігаються на обличчі та кінцівках. Найпоширенішими симптомами були лихоманка (у 

54,29 % випадків), пахова лімфаденопатія (45,71 %) та екзантема (40,0 %). Астенія, головний 

біль та шийна міалгія реєструвалися відповідно у 22,86 %, 25,71 %, 17,14 % та 11,43 % 

пацієнтів. Найменш поширеними симптомами були діарея та пахвова лімфаденопатія (по 

5,71 %). Факторами ризику, які автори поки що розцінюють як попередні, визначено молодий 

вік чоловіків, секс з іншими чоловіками, ризикована поведінка, включаючи секс без 

презервативу, позитивний результат на ВІЛ (54,29 % випадків), а також історію попередніх 

випадків передачі збудника інфекції статевим шляхом, включаючи сифіліс. Аналогічна 

симптоматика та фактори ризику описуються й іншими дослідниками з країн ЄС/ЄЕЗ [75]. При 

цьому наголошується, що філогенетичні характеристики MPXV можуть підтверджувати 

гіпотезу про недавню інтродукцію західноафриканської кледи у спільноту в неендемічних 

країнах, а поведінкові характеристики залученого населення свідчать про те, що передача від 

людини до людини через тісний фізичний контакт у сексуальних мережах відіграє ключову роль 

у поточному спалаху. Це диктує необхідність подальших досліджень для оцінки наявності, 

стійкості та контагіозності MPXV у різних рідинах організму [75].  

Аналіз 528 випадків МРХ, зареєстрованих протягом 27 квітня – 24 червня 2022 р. у 16 

неендемічних країнах, показав, що 98 % пацієнтів були геями або бісексуалами, 41 % ‒ ВІЛ-

позитивними, 29 % ‒ мали супутні інфекції, що передаються статевим шляхом, середній вік 

пацієнтів становив 38 років [76]. Імовірно, що в 95 % випадків інфікування відбулося внаслідок 

статевих контактів. 95 % осіб мали висип (у 64 % ‒ < 10 уражень), 73 % ‒ аногенітальні 

ураження, 41 % ‒ ураження слизової оболонки (у 54 пацієнтів спостерігалося одне генітальне 

ураження). Загальні системні ознаки, що передували висипу, включали гарячку (62 %), млявість 

(41 %), міалгію (31 %) і головний біль (27 %). Лімфаденопатію мали 56 % пацієнтів. Серед 23 

осіб з чіткою історією контакту середній інкубаційний період становив 7 днів (від 3 до 20 днів). 

Противірусне лікування отримували 5 % осіб, а 70 (13 %) були госпіталізовані. Причинами 

госпіталізації були: знеболення, переважно сильний аноректальний біль (21 особа); 

суперінфекція м'яких тканин (18); фарингіт, що обмежує пероральний прийом препаратів (5); 

ураження очей (2); гостре ураження нирок (2); міокардит (2). Летальні випадки зареєстровані 

не були. ДНК MPXV була виявлена у 29 із 32 осіб, у яких аналізували сім’яну рідину. 

Про виявлення вірусу у спермі хворих на MPX повідомляють й інші дослідники. В Італії 

при обстеженні 3 пацієнтів цикл кількісного визначення ДНК MPXV у спермі коливався в 

межах 27–30 та був у тому ж діапазоні, що і в їхніх мазках з носоглотки [76]. Автори роблять 

висновок про те, що хоча ці дані не можна вважати остаточним доказом інфекційності, вони 

демонструють наявність вірусу в спермі, що не виключає можливість статевої передачі 

збудника. У той же час, підкреслюється, що наявність вірусів у чоловічому репродуктивному 

тракті часто може відбуватися в контексті віремії, оскільки бар’єри крові та яєчок є 

недосконалими для вірусів, особливо за наявності системного або місцевого запалення [77]. 

Крім того, в яєчках вірус може зберігатися, навіть якщо він не здатний розмножуватися в 

репродуктивному тракті. В цілому ж, питання, чи може віспа мавп передаватися статевим 

шляхом у традиційному розумінні, активно досліджується. 
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Специфічна лабораторна діагностика  

Для діагностики МРХ оптимальним (золотим стандартом) вважається молекулярне 

тестування за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) зразка з подальшим 

секвенуванням. Матеріали для дослідження відбираються з уражень шкіри, в ідеалі – більше 

ніж один зразок із двох окремих відкритих (з наявністю ексудату або кірки) уражень на різних 

ділянках тіла. Можна проводити пряме ПЛР-тестування на MPXV спеціально або на 

ортопроксвіруси (OPXV) загалом, але останнє потребує підтверджувального дослідження. 

Однак, на думку фахівців, у контексті поточного спалаху позитивний на наявність генетичного 

матеріалу OPXV зразок можна розглядати як такий, що містить MPXV, вже до отримання 

результатів підтверджувального тестування [24, 50, 70]. Зразки, які можуть містити MPXV, слід 

обробляти відповідно до практик другого рівня біобезпеки (BSL2) і за допомогою відповідного 

обладнання та засобів. 

Для подальшої характеристики штаму вірусу використовують культуральні методи, але 

вони можуть виконуватись лише в акредитованих лабораторіях рівня BSL3. Щодо 

серологічного тестування, то воно потенційно може бути корисним в епідеміологічних 

дослідженнях, ретроспективній діагностиці та діагностиці пізніх клінічних проявів (наприклад, 

таких як енцефаліт). Обмеження виявлення специфічних серологічних маркерів інфікування 

MPXV полягають, зокрема, в перехресних імунологічних реакціях з іншими OPXV та в осіб із 

попередньою вакцинацією проти натуральної віспи [24, 78]. Разом з цим вони можуть бути 

цінними, якщо є попередні ознаки для пояснення причини захворювання. У ретроспективній 

діагностиці вперше інфікованих осіб більш ефективним вважається виявлення антитіл класу 

IgM, ніж IgG [20, 24]. 

Останніми тижнями з’являється все більше повідомлень, що не можна обмежуватись 

тестуванням матеріалів з ураженої шкіри для виявлення інфікованих MPXV [79], попри те, що 

фахівці Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (U.S. Food 

and Drug Administration, FDA) стверджують, що тестування на МРХ необхідно проводити на 

мазках з пошкодженої шкіри [80], що підтримується й рекомендаціями CDC [81]. Опоненти 

ґрунтуються на фактичних матеріалах, котрі свідчать про те, що шкірні прояви, хоча вони, як 

правило, обов’язково присутні, в умовах сучасного спалаху, далеко не завжди є першою 

клінічною ознакою цієї хвороби [76]. Значна кількість інфікованих MPXV осіб повідомляють 

про «продромальний період», або період лихоманки, втоми та збільшення лімфатичних вузлів, 

і в цей період вони, можливо, здатні активно поширювати збудника інфекції. Ще під час 

попередніх спалахів МРХ було показано, що для низки пацієнтів фактором передачі вірусу від 

людини до людини була слина [70]. Автори дослідження [82] показали, що вірусну ДНК у слині 

інфікованих MPXV людей виявляли ще до прояву характерного висипу. Крім цього, низка 

експертів припускають, що через наявність безсимптомних випадків МРХ [83] та присутність 

вірусної ДНК у різних біологічних субстратах організму [84, 85] пацієнти з МРХ можуть 

передати вірус раніше, ніж розвинеться висип, що сприяє подальшому поширенню хвороби в 

суспільстві. 

Все частіше з’являються повідомлення щодо доцільності тестування на специфічні 

маркери інфікування MPXV зразків зі слизової оболонки прямої кишки або ротоглотки. Так, за 

повідомленням [83], безсимптомні випадки МРХ були виявлені за допомогою дослідження 

ректальних мазків. В Іспанії при обстеженні 12 пацієнтів у всіх виявився позитивний результат 

ПЛР при дослідженні слини [85]. В іншому дослідженні, що охоплювало 16 країн, при 

тестуванні мазків із горла генетичний матеріал MPХV було виявлено у 20 із 29 пацієнтів з МРХ 

[76].  

Отже, зростає потік інформації щодо доцільності розширення переліку біосубстратів, 

котрі можуть бути використані для специфічної діагностики MPX в умовах поточного спалаху. 

Є думка, що необхідно розширити діагностичні можливості тестування на специфічні маркери 

інфікування MPXV, щоб обмежити швидке та стійке зростання кількості випадків на історично 

неендемічних територіях [79].  
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Вакцинопрофілактика та специфічне лікування  

На початку теперішнього спалаху повідомлялося про відсутність наразі у Великобританії 

чи Європі ліцензованої вакцини для імунізації проти MPX. Однак, оскільки MPXV за 

антигенною структурою споріднений з вірусом натуральної віспи, передбачалося, що вакцини, 

розроблені проти натуральної віспи, забезпечать перехресний захист від MPX [86]. Вакцина 

проти натуральної віспи Modified Vaccinia Ankara – Bavarian Nordic (MVA-BN) зараз існує під 

двома торговими марками: Imvanex™ та Jynneos™. Під назвою Imvanex вона схвалена у 

Великобританії Агентством з регулювання лікарських засобів та медичних товарів і в ЄС – 

Європейською медичною агенцією (European Medicines Agency, ЕМА). Хоча ця вакцина раніше 

спеціально не була ліцензована для профілактики MPX в Європі, вона була використана у 

Великобританії у відповідь на поточні та попередні інциденти цієї хвороби. Під назвою Jynneos 

вакцина схвалена FDA у США для профілактики як MPX, так і натуральної віспи. Для 

профілактики МРХ вона рекомендована також Міністерством охорони здоров’я Канади [87]. 

Інформація щодо її ефективності для екстреної профілактики МРХ вкрай обмежена. До початку 

епідемічної ситуації, яка розпочалася з травня 2022 р., її рекомендували працюючим із 

потенційно інфікованим MPXV матеріалом у лабораторіях, а також медичним працівникам, які 

потенційно можуть надавати допомогу хворим на МРХ. 25.07.2022 р. вакцина Imvanex була 

схвалена ЕМА для профілактики натуральної віспи, МРХ та вісповакцини [88]. Загалом вакцина 

MVA-BN свого часу була створена для профілактики натуральної віспи з метою підвищення 

безпеки вакцинації за рахунок зниження побічних ефектів, які мали місце при рутинній 

імунізації живою вакциною [89]. Штам Анкара вірусу вісповакцини був підданий 

багаторазовим пасажам у культурі клітин курячих фібробластів (516 пасажів), що сприяло його 

посиленій атенуації, яка супроводжувалася втратою частки генів та здатності до репродукції в 

клітинах ссавців. Лише відносно невелика кількість військових, медичних працівників, які 

мають ризик спілкування з хворими на МРХ, та співробітників лабораторій була вакцинована 

проти віспи за останні роки [90]. Відсутні достовірні дані щодо ефективності проти МРХ 

вакцини проти натуральної віспи.  

Враховуючи можливий пандемічний потенціал теперішнього збудника МРХ, 

розглядається доцільність застосування кільцевої вакцинації (щеплення всіх осіб, які 

контактували з інфікованими MPXV) для розриву ланцюга його передачі та запобігання 

тяжкому перебігу захворювання [91], і така кільцева вакцинація вже запроваджена у Великій 

Британії. Також розробляються питання вакцинації як доконтактної (pre-exposure prophylaxis – 

PrEP), так і післяконтактної профілактики (post-exposure prophylaxis – PEP) [92]. PrEP наразі 

рекомендована CDC для персоналу лабораторій, який проводить тестування на OPXV, 

включаючи MPXV, працює з культурами OPXV або тваринами, інфікованими OPXV; також 

певним членам груп реагування громадської охорони здоров’я [93]. У контексті триваючого 

спалаху до груп ризику, що можуть підлягати PrEP, відносять також ЧСЧ та бісексуалів. PEP 

рекомендована для працівників охорони здоров’я, що мають тісні контакти із зараженими 

особами, представників деяких інших груп населення залежно від ризику експозиції (високий, 

проміжний/середній, низький/невизначений) [92]. Високим ризиком інфікування вважаються 

прямий контакт пошкодженої шкіри або слизових оболонок з біологічними субстратами 

пацієнта, перебування з ним у тісному контакті під час процедур із утворенням аерозолю без 

носіння відповідних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання. Середній ризик 

включає прямий контакт між неушкодженою шкірою та біологічними матеріалами хворого на 

МРХ; також під цю категорію ризику підпадає перебування в радіусі близько 2 м від пацієнта 

протягом більше 3 годин або надання медичної допомоги пацієнтам з MPX без відповідних ЗІЗ. 

Вплив із низьким рівнем ризику включає надання медичної допомоги пацієнтам за умови 

носіння відповідних ЗІЗ. Проте існує багато унікальних ситуацій, які не підпадають чітко під 

жодну із зазначених вище категорій, і в цих випадках оцінка ризику повинна бути оцінена 

індивідуально [92]. 
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Ще до оголошення ВООЗ надзвичайної ситуації щодо МРХ адміністрація Байдена–

Харриса (США) 28 червня 2022 р. оголосила про перший етап національної стратегії вакцинації 

проти МРХ як важливої частини відповіді на спалах цієї хвороби [94]. Було зазначено, що США 

значно розширює виробництво вакцин, 296 000 доз планувалося розподілити в найближчі 

тижні, 56 000 – негайно, а 1,6 млн доз – у найближчі місяці. При цьому зазначається, що резервні 

потужності становлять 10 000 тестувань на тиждень, а з метою обмеження подальшого 

розповсюдження МРХ оновлене та розширене визначення випадку МРХ передбачає 

обстеження пацієнта з усіма висипами при підозрі на цю інфекцію.  

Що стосується специфічного лікування, то з цією метою рекомендовано застосовувати 

противірусний засіб тековірімат (також відомий як TPOXX або ST-246). Він схвалений FDA для 

лікування натуральної віспи людини у дорослих і дітей, спрямований на висококонсервативний 

білок оболонки OPXV та інгібує вивільнення віріону [56, 95]. Проте вивчення ефективності 

тековірімату щодо інших ортопоксвірусних інфекцій, включаючи МРХ, тільки почалося. 

Відповідний протокол із розширеним доступом до досліджуваних нових ліків (expanded access 

Investigational New Drug, EA-IND) підтримано CDC. 

Ще одним препаратом, схваленим у США для лікування натуральної віспи, є 

бринцидофовір (також відомий як CMX001 або Tembexa) – біодоступний ліпідний кон’югат 

цидофовіру, ациклічного нуклеозидного аналога для перорального застосування, дозволеного 

для лікування цитомегаловірусної інфекції людини, який продемонстрував свою ефективність 

проти OPXV у дослідженнях in vitro та на тваринах [96]. Механізм його дії полягає в інгібуванні 

реплікації ДНК поксвірусу, і застосування цього препарату в обмеженій кількості випадків МРХ 

у людей поки що показало його відносно невисоку ефективність [56]. Зараз CDC розробляє EA-

IND, щоб полегшити використання бринцидофовіру для лікування МРХ [96]. 

 

Ситуація в Україні  

Станом на 25.07.2022 в Україні не зафіксовано випадків захворювання людей на 

інфекцію, спричинену MPXV, і натепер ризик спалаху МРХ фахівці Державної установи 

«Центр громадського здоров'я МОЗ України» (ЦГЗ) для нашої країни оцінюють як низький [97]. 

Разом з цим, заступник Міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар припустив, що 

в Україні будуть зареєстровані випадки мавпячої віспи, але епідемічного спалаху не очікується, 

і розповсюдження вірусу зможуть локалізувати [98]. 

Звісно, враховуючи умови воєнного стану в Україні та пов’язані з цим суттєві міграційні 

потоки, спрямовані як із країни, так і в країну, занесенню MPXV з можливим подальшим 

поширенням MPX у нашій країні навряд чи можна буде запобігти. Так, з кінця лютого по 13 

липня 2022 р. Україну покинули 9 567 033, а повернулися 3 793 404 особи [99]; більшість 

міграційних потоків були спрямовані до Польщі (виїхали 4 787 154 особи), Румунії (1 020 560), 

Угорщини (995 637) та Німеччини (893 000). Майже в усіх цих та інших країнах ЄС/ЄЕЗ 

реєструються випадки МРХ та щотижня збільшується їх кількість [2, 3]. Попри те, що нинішній 

спалах в неендемічних країнах пов’язують із переважною передачею MPXV серед ЧСЧ, 

випадки МРХ реєструються і серед представників інших груп населення, і будь-хто може бути 

інфікованим не тільки шляхом тісного контакту, але й іншими шляхами, через інші фактори 

передачі збудника інфекції.  

На сьогодні в ЦГЗ розроблено низку документів щодо епідеміологічного нагляду за МРХ 

на території України; на базі рекомендацій ВООЗ по регіонах розповсюджені проміжні 

настанови щодо МРХ (епіднагляд, розслідування випадків та відстеження контактів; 

лабораторні дослідження для виявлення  MPХV). Є інформація про очікування тестів ПЛР для 

діагностики МРХ. Відповідно до Тимчасових рекомендацій ВООЗ щодо спалаху віспи мавп, за 

критеріями епідемічної ситуації, моделей передачі MPХV та можливостей, Україна поки що 

відноситься до 1-ї групи країн (в яких немає хворих на МРХ серед населення або не виявлені 

випадки інфекції протягом > 21 дня) [100]. Для країн 1-ї групи рекомендовано: активізувати або 

створити механізми охорони здоров’я та міжгалузевої координації для посилення всіх аспектів 



413 
 
готовності до реагування на МРХ і зупинити передачу від людини до людини; запланувати 

та/або впровадити втручання щодо уникнення стигматизації та дискримінації будь-якої особи 

чи групи населення; провадити та інтенсифікувати епідеміологічний нагляд за захворюваннями, 

сумісними з МРХ, у рамках існуючих національних систем епіднагляду з використанням 

визначення підозрілих, ймовірних і підтверджених випадків МРХ та забезпеченням доступу до 

надійних, доступних і точних діагностичних тестів; посилити потенціал виявлення хвороби 

шляхом підвищення обізнаності та навчання медичних працівників, у тому числі тих, хто 

працює на ділянках первинної медичної допомоги, у клініках сечостатевої сфери та статевого 

здоров’я, відділеннях невідкладної допомоги, стоматологічних кабінетах, інфекційних  

відділеннях, у сфері дерматології, педіатрії, службах допомоги ВІЛ-позитивним особам, 

акушерсько-гінекологічних та інших закладах охорони здоров’я; підвищити обізнаність щодо 

передачі MPXV, відповідних профілактичних і запобіжних заходів, симптомів МРХ серед 

спільнот, які зараз уражені в інших країнах (геї, бісексуали, інші ЧСЧ, особи з кількома 

сексуальними партнерами, інші), а також серед інших контингентів населення, які можуть бути 

в групі ризику (працівники секс-бізнесу, трансгендери); залучати ключові громадські групи, 

мережі сексуального здоров’я та громадянського суспільства, щоб збільшити надання 

достовірної інформації про МРХ тощо.  

Цілком очевидно, що в Україні в сучасних умовах воєнного стану та в найближчий час 

відновлювального після війни періоду досить складно буде виконувати в повному обсязі всі 

рекомендовані ВООЗ заходи. Крім того, враховуючи реемерджентність збудника, невідомо, як 

надалі в процесі адаптації до нового хазяїна і формуванні нової паразитарної системи буде 

реалізовуватися його епідемічний та вірулентний потенціал. Разом з цим, для мінімізації 

негативних наслідків від нової біозагрози, необхідно бути готовими до неї на тлі можливих 

несприятливих умов на кшталт невідповідного функціонування профілактичної, інфекційної 

ланок охорони здоров’я, недостатності кадрового потенціалу, затримок із забезпеченням 

діагностичними, терапевтичними й профілактичними засобами, відсутності у медичних 

працівників практичної ланки охорони здоров’я настороги та необхідних теоретичних знань 

щодо клініко-епідеміологічних особливостей МРХ, підходів до специфічної та неспецифічної 

терапії цієї інфекції тощо. Не слід забувати уроки COVID-19, котрий в Україні, як і в інших 

країнах, позначився вкрай тяжкими медико-соціальними наслідками, що тривають і дотепер. 

Комплекс заходів протидії можливим спалахам емерджентних/реемерджентних інфекцій з 

відповідною логістикою на всіх рівнях необхідно планувати і розробляти заздалегідь, а не 

постфактум. Звісно, необхідно спиратися на авторитетні міжнародні рекомендації, але не 

екстраполювати їх без урахування поточної ситуації в країні, її реальних можливостей під час 

воєнного стану, а головне – при розробленні стратегічних документів з біобезпеки та біозахисту 

населення України враховувати науково-обґрунтовані рекомендації вітчизняних вчених. Суворі 

та своєчасні протиепідемічні заходи матимуть вирішальне значення для стримування швидкого 

поширення нового збудника в разі його потрапляння на нашу територію та значною мірою 

визначатимуть готовність системи біобезпеки України до нових епідемічних викликів. 

 

ВИСНОВКИ   

Попри те, що МРХ з 1970 р. є відомою зоонозною інфекцією з поступово наростаючою 

динамікою спалахів та захворюваності і на сьогодні існують численні теоретичні й практичні 

розробки, поточний спалах в історично неендемічних країнах демонструє обмеженість та 

фрагментарність інформації щодо епідеміології цієї хвороби. Це призвело до недооцінки 

проблеми МРХ як реемерджентної інфекції з вираженим потенціалом до формування нової  

стійкої паразитарної системи за перманентної участі людини. У той же час, все ще залишаються 

невідомими точні природні резервуари вірусу серед тварин. Також дотепер не існує остаточно 

узгоджених стандартних рекомендацій щодо специфічного лікування, використання інших 

терапевтичних засобів, засобів профілактики (у тому числі вакцин та їхньої ефективності). 
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Спалах МРХ, що триває, відбувається переважно за межами ендемічних регіонів. 

Локальна передача, що призводить до значних кластерів інфекції, могла залишатися 

прихованою протягом деякого часу, чому, ймовірно, сприяли відносно тривалий інкубаційний 

період та низький рівень підозри клініцистів, які не знайомі з інфекцією, не мають будь-якого 

досвіду виявлення або лікування МРХ. Натепер найбільш ураженою групою виявилися ЧСЧ, 

бісексуали, особи з безладною статевою поведінкою та багатьма сексуальними партнерами, 

переважно чоловічої статі. Проте не слід забувати, що в глобальному масштабі сприйнятливими 

до вірусу є особи будь-якої статі, віку та орієнтації, зокрема й діти, до професійної групи ризику 

належать медичні працівники, не виключені ризики нозокоміального поширення в умовах 

закладів охорони здоров’я тощо. 

Під час поточного спалаху МРХ багато пацієнтів демонструють нетипові клінічні ознаки 

на різних стадіях розвитку інфекційного процесу, тому важливо враховувати широкий спектр 

проявів цієї хвороби і підвищувати обізнаність лікарів різного профілю з метою ранньої 

діагностики MPX та запобігання її поширенню. 

Цілком очевидно, що з кожним днем буде з’являтися все більше конкретної інформації 

щодо клініко-епідеміологічних особливостей МРХ, ефективності її лікування, профілактики 

тощо у зв’язку з подальшим розширенням масштабу спалаху та формуванням належної системи 

епідеміологічного нагляду.   

Ураховуючи той факт, що адаптація MPXV до людської популяції продовжується, так 

само, як і формування нової паразитарної системи, в якій людина поряд з іншими видами 

ссавців (роль яких як природного резервуару збудника до кінця не з’ясована) стає новою 

провідною рушійною силою епідемічного процесу з можливим потенціалом подальшого 

розширення видового ареалу хазяїв збудника за межами історичної ендемічності та 

формуванням додаткових його механізмів передачі, передбачити майбутній епідемічний, 

вірулентний, ензоотичний та ендемічний потенціал MPXV натепер неможливо. 

Незважаючи на труднощі військового часу, система охорони здоров’я України повинна 

бути готовою до нового біологічного виклику, своєчасно налагодивши епідеміологічний нагляд 

за МРХ з належним функціонуванням його аналітично-діагностичної (зокрема й молекулярно-

епідеміологічного моніторингу) та організаційно-виконавчої підсистем, спрямованим на 

локалізацію спалахів і недопущення подальшого розповсюдження інфекції. Ураховуючи 

поліморфізм клінічних проявів МРХ та можливість її нетипового клінічного перебігу, повинна 

бути забезпечена готовність як інфекційної служби, так і клінічних служб інших профілів до 

своєчасного виявлення випадків цієї інфекції, надання належної медичної допомоги. 
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