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Кашлюк – високо контагіозне бактеріальне захворю-
вання, спричинене B. pertusis. На початку ХХ ст. до почат-
ку епохи вакцинації кашлюк був однією з головних при-
чин смерті дітей перших років життя. Так, наприклад, у 
1922 році в США було повідомлено про 107473 випадки 
кашлюку з них 5099 випадків закінчилися смертю [1 ]. 

Розпочата універсальна вакцинація дітей у 50-і і 60-і 
роки сприяла різкому зниженню (>90%) захворюваності 
та смертності від кашлюку в промислово розвинених 
країнах Європи, СРСР,  США, Канаді, Японії та ін.

Вакцина проти кашлюку (у комбінації з анатоксином 
дифтерії і правця) є частиною Розширеної програми 
ВООЗ з імунізації з моменту її створення в 1974 р., а в 
2008 р. близько 82% усіх дітей в усьому світі отримали 3 
дози вакцини проти кашлюку. За оцінками ВООЗ, у 2008 
р. глобальна вакцинація проти кашлюку запобігла близь-
ко 687 000 випадків смерті [ 2].

У 70-х рр. ХХ ст. було зроблено першу спробу створи-
ти менш реактогенний варіант вакцини проти кашлюку 
[3]. Так, у Японії зі звичайної цільноклітинної вакцини 
спробували видалити ліпополісахаридний антиген B. 
pertussis (ендоксин, наявність якого у вакцині значно 
збільшує її реактогенність). Але через технологічні труд-
нощі вакцини без ліпополісахариду не отримали свого 
подальшого розвитку.

Перша ацелюлярна кашлюкова вакцина, розроблена в 
Японії у 1974 р., була однокомпонентною – містила лише 
один антиген, а саме інактивований кашлюковий екзо-
токсин, подібно до правцевого та дифтерійного анаток-
синів. При використанні цієї вакцини в Японії та Швеції 
було відзначено низьку її ефективність – 54%. Разом з 
тим паралельно було встановлено, що кашлюковий 
екзотоксин не є головним фактором патогенезу кашлю-
ку. Таким чином було розпочато розроблення вакцин із 
кількома антигенами B. pertussis.

Ацелюлярні кашлюкові вакцини, які використовують у 
світі сьогодні, можуть містити від 2 до 5 антигенів B. 
pertussis. Згідно із сучасними поглядами до протектив-
них антигенів B. pertussis відносять:

• інактивований кашлюковий токсин (анатоксин, РТ);
• філаментозний гемаглютинін (FHA);
• пертактин – протеїн зовнішньої клітинної оболон-

ки (PRN);
• два аглютиногени фімбрій типу 2 і типу 3 (FIM).
Вперше ацелюлярна кашлюкова вакцина була ліцензо-

вана та введена в практику в Японії у 1981 р. для вакци-
нації дітей з 2 років, а з 1989 р. ацелюлярні вакцини було 
дозволено до використання  дітям віком з 3 місяців 
життя [3].

З 1991 р. у США ацелюлярні вакцини розпочали вико-
ристовувати для планової вакцинації дітей з 2 місяців 
життя. На сьогодні ацелюлярні вакцини є основою іму-
нопрофілактики проти кашлюку в усіх індустріально 
розвинутих країнах світу.

У дослідженні, проведеному в Німеччині, показано 
ефективність 4-компонентної ацелюлярної вакцини 83% 
(95%, ДІ-76-88%) щодо кашлюку з типовим перебігом [4 ].

В італійському дослідженні двох різних 3-компонент-
них ацелюлярних вакцин ефективність становила 84% 
(95%, ДІ-76-89%) і 84% (95%, ДІ-76-90%) щодо типових 
форм кашлюку [5 ].

У великому дослідженні, проведеному в Німеччині, 
ефективність профілактики кашлюку становила 88,7% 
(95%, ДІ-76,6-94,6%) після отримання первинної вакци-
нації 3-компонентною вакциною [ 6].

Згідно з трьома великими подвійними сліпими рандо-
мізованими контрольованими дослідженнями багато-
компонентні (3-5-компонентні) ацелюлярні кашлюкові 
вакцини мають вищу ефективність при типовому перебі-
гу хвороби, ніж 1-компонентна та 2-компонентна вакци-
ни, які не мали у своєму складі пертактину. Більшу ефек-
тивність 3-5 компонентних вакцин звязують з наявністю 
у складі пертактину [ 7].

Відповідно до результатів 49 рандомізованих контро-
льованих досліджень і 3 когортних досліджень, згадува-
них вище, ефективність 1- та 2-компонентних ацелюляр-
них вакцин була нижчою порівняно з 3-компонентними 
вакцинами: 67-70% проти 80-84% [8 ].

Варто зазначити, що досить тривале використання 
2-компонентних вакцин у програмах вакцинації у Швеції 
і Японії сприяло суттєвому зниженню захворюваності на 
кашлюк і смертності. Двокомпонентні вакцини на сьо-
годні широко використовуються у світі.

Загалом щонайменше 2 дози ацелюлярних вакцин 
забезпечують захист від кашлюку. Відповідно до даних 
Національної програми спостереження за кашлюком у 
Швеції протягом 2001-2004 рр. щорічна захворюваність 
становила 225:100 000 населення серед не вакцинова-
них дітей віком 0-2 місяці життя. Введення першої дози 
АаКДП у віці 3 місяців сприяло зниженню захворюванос-
ті до 212:100 000; другої дози у віці 5 місяців – до 31:100 
000; третьої дози – тільки до 8:100 000 [9 ].

Незважаючи на досягнуті значні успіхи в боротьбі з 
кашлюком, за офіційними даними на початку ХХІ ст. 
щороку близько 300 тис. дітей помирають від цієї інфек-
ції у світі, переважно в країнах, що розвиваються. Реальна 
кількість померлих від кашлюку в цих країнах вочевидь 
недооцінюється та є набагато більшою.

За останні чверть століття все частіше з’являються 
повідомлення про зростання кількості випадків кашлю-
ку як серед дітей перших 6 місяців життя, так і підлітків і 
дорослих без зростання смертності.

У 2005 році ACIP рекомендував проводити щеплення 
АаКДП-М раніше не вакцинованим матерям в післяполо-
говий період, а також вакцинацію інших членів сім'ї 
новонароджених для захисту від кашлюку. Така стратегія 
попередження кашлюку у дітей перших місяців життя 
через проведення вакцинації серед членів родини, осіб, 
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які тісно контактують з новонародженим, отримала 
назву стратегії «Кокон» [10], в тому числі вакцинація 
вагітних жінок одразу після пологів і усіх осіб, що мають 
тісний контакт з дітьми віком <12 міс. життя для змен-
шення ризиків контакту з хворим та зниження передачі 
збудника від людей, що оточують дитину. 

Досвід використання стратегії «Кокон» за останні роки про-
демонстрував проблемність реалізації «Кокон» для рутинної 
практики [11,12]. При впровадженні стратегії «Кокон» в 
деяких країнах, наприклад, Німеччині і Франції, вдалося 
досягти помірного рівня охоплення вакцинацією матерів у 
післяпологовий період, але не було досягнуто високих рівнів 
охоплення вакцинацією серед інших членів сім’ї. 

Наявні проблеми, пов’язані з впровадженням в практи-
ку стратегії «Кокон», роблять повноцінну реалізацію недо-
сяжною [13]. А тому 22 червня 2011 р. ACIP дійшов виснов-
ку, що сама по собі стратегія «Кокон» є недостатньою для 
попередження захворювання на кашлюк та смертності 
від даної хвороби серед новонароджених. Незважаючи 
на вищесказане, ACIP робить висновок, що використання 
стратегії «Кокон» все одно забезпечує непрямий захист 
немовлят від кашлюку та рекомендує продовжувати вак-
цинацію АаКДП-М для не вакцинованих осіб, які будуть 
або вже перебувають у тісному контакті з немовлятами.

27 жовтня 2010 р. до ACIP був представлений звіт 
даних про безпечність та імуногенність вакцини Бустрикс 
у дорослих віком 65 років і старше [14]. Ці дані були отри-
мані в результаті проведення двох клінічних досліджень 
на безпеку та імуногенність вакцини Бустрикс™ у дорос-
лих даної вікової групи. У відповідності до цих даних 
профіль безпеки та реактогенності вакцини Бустрикс™ 
не відрізнявся від профілю безпеки та реактогенності 
правцево-дифтерійного анатоксину. 

8 липня 2011 р. агентством з ліків та харчових продук-
тів (FDA) було схвалено розширення показань до вико-
ристання вакцини для профілактики правця, дифтерії 
анатоксином із зменшеним вмістом антигенів з безклі-
тинним  кашлюковим компонентом (АаКДП-М)  Бустрикс™ 
(GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Бельгія). Спочатку 
FDA видало у 2005 році ліцензію на Бустрикс™  для про-
ведення щеплення серед осіб віком від 10 до 18 років, 
але в 2008 році FDA було схвалено розширення віку для 
проведення вакцинації від 19 до 64 років. FDA в даний 
час був розширений вік для використання вакцини 
Бустрикс™ для осіб  віком 65 років і старше. 

У жовтні 2012 року Консультативний комітет з практи-
ки імунізації (ACIP) рекомендував введення дози 
АаКДП-М під час кожної вагітності, незалежно від вакци-
нального анамнезу пацієнтки. Для забезпечення макси-
мального вироблення антитіл та забезпечення пасивної 
трансплацентарної передачі антитіл від матері до немо-
вляти оптимальним терміном для  вакцинації АаКДП-М 
рекомендовано 27-36 тижнів вагітності. Для жінок, які не 
були вакциновані АаКДП-М під час вагітності, АаКДП-М 

варто ввести відразу після пологів.  Графік вакцинації 
дітей за віком,  починаючи з 2 місяців життя, обумовлює 
такі кроки щодо зміни рутинної практики імунізації.

Протягом 2010 р. в США, при загальній чисельності 
населення США  308 мільйонів було зареєстровано 27 
550 випадків кашлюку; з них 3 350 випадків були зареєс-
тровані серед дітей  віком до 6-місяців, у 25 немовлят 
хвороба мала летальний наслідок. Джерелом інфекції 
для немовлят у 30-40% випадків були матері дітей, що 
було визначено при дослідженні даних випадків [1].

Добре відомо, що у порівнянні з дітьми старшого віку 
та дорослими, діти першого року життя мають істотно 
вищі ризики тяжкого перебігу кашлюку та найвищі ризи-
ки смертельних наслідків. Так, в США з 2004 по 2011 рр. в 
середньому на 3 055 зареєстрованих випадків кашлюку 
щорічно серед дітей припадало 19 випадків смертей 
(CDC, неопубліковані дані, 2011) [15]. Серед зареєстрова-
них випадків кашлюку більшість хворих на кашлюк, біль-
шість випадків госпіталізації та смертей, пов’язаних з 
кашлюком, припала на дітей віком ≤ 2 місяців життя, які 
не підлягають вакцинації проти кашлюку через ранній 
вік. В США, як і у багатьох країнах світу, Календар щеп-
лень передбачає введення першої дози вакцини для 
профілактики кашлюку з 2 місяців життя. Зважаючи на 
це, інші стратегії попередження захворювання серед 
дітей перших місяців життя мають бути використані.

Що є основою для рекомендацій з проведення вакци-
нації з метою профілактики кашлюку серед вагітних? 

Для немовлят трансплацентарно передані материнсь-
кі антитіла можуть забезпечити захист від кашлюку на 
початку життя та до моменту введення першої дози вак-
цини АаКДП у віці 2 місяці. Кілька досліджень свідчать на 
користь наявності ефективної трансплацентарної пере-
дачі антитіл антигенів збудника кашлюку [16,17,18]. 
Пуповинна кров від новонароджених, матері яких отри-
мували АаКДП-М під час вагітності або до вагітності, 
мала більш високі концентрації антитіл до антигенів каш-
люку у порівнянні з рівнем антитіл, визначених у пупо-
винній крові новонароджених від нещеплених матерів 
[16, 17]. Період напіврозпаду материнських антитіл до 
антигенів B.pertussis, переданих трансплацентарно, ста-
новить приблизно 6 тижнів. Одночасно з цим варто 
зазначити, що ефективність захисту від кашлюку внаслі-
док трансплацентарно отриманих материнських антитіл 
до антигенів B.pertussis не підтверджена, проте спе-
цифічні антитіла до збудника кашлюку, ймовірно, забез-
печують захист та впливають на тяжкість захворювання 
на кашлюк [19]. Окрім того, жінки, вакциновані АаКДП-М 
під час вагітності, ймовірно, будуть захищені від кашлю-
ку під час пологів, і, отже, з меншим ризиком будуть 
джерелом збудника кашлюку для своєї дитини. Після 
отримання АаКДП-М рівні антитіл до антигенів кашлюку 
досягають максимальних рівнів через кілька тижнів з 
наступним поступовим зниженням протягом декількох 
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місяців [20]. Зважаючи на дану обставину, для забезпе-
чення максимальної передачі антитіл до збудника каш-
люку оптимальними термінами гестації для проведення 
вакцинації АаКДП-М вагітним є третій чи кінець другого 
триместра вагітності (після 20 тижнів гестації).

Кашлюк підлітків і дорослих має важливе значення з двох 
причин. По-перше, хвороба у більшості підлітків та дорос-
лих хоч і перебігає легше у порівнянні з немовлятами, 
проте випадки тяжкого перебігу з виникненням усклад-
нень також на сьогодні добре відомі. Так, при проведенні 
дослідження в Канаді кашлюк було діагностовано у 664 
підлітків і дорослих. Де Серра та ін. виявили, що у більшості 
хворих відмічалися типові прояви кашлюку: напади парок-
сизмального кашлю відмічено у 99%; апное у 87%; блювота 
– 65%; репризи у 69% [21]. Синусит, як ускладнення кашлю-
ку, було діагностовано у 13%, середній отит – 4%, нетри-
мання сечі – 4%, пневмонія – 4%, втрата ваги – 3%; перелом 
ребра – 2%. Незважаючи на те, що кашлюк у дорослих 
часто перебігає типово, низька настороженість лікарів 
щодо даного захворювання у підлітків та дорослих, а також 
сприйняття кашлюку як «дитяча інфекція», діагноз часто не 
встановлюється своєчасно та, можна припустити, що має 
місце недодіагностика даної інфекції [22]. Цілком ймовірно, 
що інфекція зумовлена B.pertussis також є причиною пору-
шення мозкового кровообігу у людей літнього віку. Доказом 
такого припущення є результати дослідження проведеного 
в Нідерландах. Так, у закладі для літніх пацієнтів було 
зареєстровано чотири випадки смерті (5% від числа хво-
рих) зумовлені перебігом кашлюку у зв'язку з внутрішньо-
черепною кровотечею [23 ].

По-друге, недіагностований кашлюк у дорослих має 
важливе епідеміологічне значення, оскільки даний кон-
тингент хворих є основним джерелом збудника для дітей 
раннього віку, у яких хвороба перебігає тяжко та часто є 
фатальною [24,25]. В останні роки проведено чимало 
досліджень щодо вивчення джерела інфекції для госпіталі-
зованих дітей з тяжким перебігом кашлюку [26,  ,27,28,29]. 
За результатами даних досліджень, найбільш часто джере-
лом інфекції для хворої дитини була мати, у якої хвороба 
хоч і перебігала з кашлем, але часто залишалася нерозпізна-
ною лікарем, що консультував матір з приводу даних 
скарг. Також і інші члени родини можуть бути джерелом 
збудника кашлюку для дитини:  батько, старші брати та 
сестри, бабусі і дідусі, у яких хвороба хоч і перебігала з 
кашлем, але не була своєчасно діагностована.

Джерело B.pertussis для немовлят:
• Франція (Baron et al., 1998): 34% – батьки, 46%-  

брати та сестри; 
• Німеччина (Kowalzik et al., 2003): 46% – дорослі 

(переважно мами);
• В.Британія (Crowcroft et al., 2003): 43% – батьки 

(переважно мами), 27% – брати та сестри;
• США (Bisgard et al., 2004): мами – 35%; батьки – 

14%; бабусі та дідусі – 8%;

• Канада, Німеччина, Франція, США (проспективне 
дослідження; Wendelboe et al., 2007): брати та сестри 
– 16%, дорослі з домашнього оточення – 28%.

Відповідно до статистичних даних країн Європи та 
Північної Америки відмічається зростання захворюва-
ності на кашлюк серед дітей старшого шкільного віку та 
дорослих [3]. Та все ж проблема високої захворюваності 
на кашлюк у підлітків та дорослих не нова. Про це було 
відомо й у довакцинальний період [30]. Крім того, в п’яти 
дослідженнях з ефективності вакцин, проведених у 
Швеції та Німеччині в 1990-х, саме дорослі часто перши-
ми починали хворіти в сім'ях та були джерелом інфекції 
для інших членів родини [31]. В обох цих країнах були 
періоди з низьким рівнем охоплення щодо кашлюку, так, 
в Швеції вакцинація проти кашлюку у період з 1979 по 
1996 рр. взагалі не проводилася, а в Західній Німеччині 
(ФРН) рівень охоплення був мінімальним. По суті це було 
як у довакцинальну еру в США.

Беручи до уваги те, що синтез IgА до коклюшних анти-
генів відбувається в результаті перенесеної інфекції, але 
не після первинної імунізації, група дослідників виріши-
ла вивчити поширеність антитіл IgA у молодих німець-
ких і дорослих американців [32]. Якщо бактерія збудника 
кашлюку B.pertussis мала більш інтенсивну циркуляцію в 
Німеччині, ніж у США, варто було б очікувати виявити 
більш високі середньо геометричні титри антитіл до 
антигенів B.pertussis у зразках сироватки, зібраних у 
Німеччині. Однак, це було не так, показники середнього 
геометричного титру антитіл до антигенів B.pertussis 
(екзотоксину, філаментозного гемаглютиніну, пертакти-
ну та фімбрій) були подібні в  групах зразків сироватки. 
Це означає, що збудник кашлюку B.pertussis циркулює 
серед молодих дорослих так само, як у країні, де існують 
низькі рівні антитіл.

Ще один міф про кашлюк полягає в поширених уяв-
леннях щодо тривалості імунітету після перенесеного 
захворювання з типовим перебігом. Багато лікарів хибно 
вважають, що імунітет, набутий в результаті хвороби, 
існує протягом життя, в той час як імунітет після імуніза-
ції є відносно недовгим. Насправді, як було встановлено 
в дослідженнях, титри сироваткових антитіл IgG до анти-
генів B.pertussis у дорослих, які були раніше вакциновані, 
є вищими, ніж у дорослих, які набули природний імунітет 
в результаті перенесення хвороби.[33,34]

Проводячи перегляд існуючих підходів до імунопро-
філактики кашлюку, оновлені програми вакцинації з 
використанням вакцини АаКДП-М дозволять надійніше 
взяти під контроль захворюваність на кашлюк, знизити 
смертність і, можливо, усунути хворобу взагалі.

На даний час сучасні стратегії імунопрофілактики 
кашлюку передбачають:

• своєчасну вакцинацію дітей у відповідності до віку 
з досягненням високих рівнів охоплення;
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• проведення рутинної ревакцинації серед дітей 
дошкільного віку та школярів;

• рутинної ревакцинації усіх дорослих віком <65 
років;

• ревакцинацію медичних працівників;
• подальше впровадження стратегії «Кокон».

З 2011 р. в Україні стала доступною вакцина Бустрикс™ 
зі зменшеним вмістом антигенів для ревакцинації проти 
кашлюку, дифтерії та правця для дітей, починаючи з 4-х 
років життя. 

Відповідно до чинного Наказу № 595 від 16.09.2011 
МОЗ України ревакцинація проти кашлюку внесена в 
розділ Рекомендовані вакцини, і може бути рекомендо-
вана раніше вакцинованим дітям і дорослим для про-
філактики кашлюку. Ревакцинацію з використанням 
АаКДП-М (Бустрікс™) можна проводити дітям в 6 років 
за умови, що вони вже отримали 3 дози первинного 
вакцинального комплексу на першому році життя і 4-у 
дозу – першої ревакцинації на другому році життя. 
Вакцинацію, віднесену до розділу Рекомендовані вакци-
ни, проводять відповідно до інструкції з застосування 
вакцини.
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