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ІСТОРІЯ ВАКЦИНАЦІЇ
Микита Каліберда

Заняття чи його фрагменти можна використати в таких темах занять і на таких заходах:

 під час курсової перепідготовки вчителів природничих предметів з теми «Формування 
і розвиток наукової медіаграмотності школярів»;

 при проведенні семінарів для методистів центрів професійного розвитку вчителів 
з відповідної теми;

 під час педагогічних конференцій чи нарад;

 на засіданнях педагогічних рад закладів загальної середньої совіти;

 при проведенні нарад методичних об’єднань учителів природничих предметів.

Мета
Після завершення заняття слухачі / слухачки

 знатимуть історію розвитку вакцинації;

 розумітимуть цілі вакцинації та її значення в сучасному світі;

 умітимуть використовувати отриману інформацію про вакцини на заняттях;

 упроваджуватимуть відповідні освітні елементи через роботу з медіаповідомленнями.

1.  ІСТОРІЯ ВАКЦИНАЦІЇ

1.1. Варіоляція
Історія розвитку вакцинації розпочалася в першому тисячолітті нашої ери. Невідомо коли, 
невідомо де точно, але на територіях сучасної Індії, Китаю та Близького Сходу почали вико-
ристовувати технологію варіоляції (інокуляції)1. Для цього в ніс чи в поріз на шкірі здорової 
людини вводили фрагменти кірки (струпу) чи рідини з 
пустул2 інфікованої віспою людини. Завдяки цьому здо-
рова людина заражалася невеликою кількістю ослаблених 
імунною системою попередньої зараженої людини час-
тинок вірусу натуральної віспи й перебувала хворобу 
найчастіше без ускладнень. Однак за варіоляції час від 
часу захворювання загострювалося і ставало смертельним. 
За оцінками дослідників, летальність3 від варіоляції становила 
близько 2 %, хоча летальність самої хвороби – натуральної 
віспи – сягала 20–30 % [1].

З часом ця практика поширювалася світом і завдяки леді Мері Вортлі-Монтегю, дружині 
посла Великої Британії в Туреччині, потрапила до Європи. Ця жінка інокулювала своїх дітей, 

1 Від лат. variola – віспа та inoculatio – щеплення.
2 Пустула – гнійний пухирець на шкірі.
3 Летальність – відношення кількості померлих від хвороби до кількості захворілих за певний проміжок часу. 

Не варто плутати зі смертністю – відношенням кількості померлих з певних причин (наприклад, через хворобу) 
до загальної кількості популяції.

Носова варіоляція (інокуляція)  
в Китаї в XI ст. [2]

Niko
Підсвічування



2

провівши 1721 року першу варіоляцію в Англії. Після успішного експерименту на ув’язнених (за 
участь у якому вони дістали помилування) та численних застосувань на звичайних людях практика 
варіоляції стала популярною не лише в Англії, але й у всій Європі. Наприклад, у 1769 році російська 
імператриця Катерина ІІ, її син та півтори сотні придворних були успішно варіолізовані. 1775 року 
Джордж Вашингтон видав наказ про обов’язкову варіоляцію всіх вояків Континентальної армії, 
що боролася за незалежність американських колоній від Великої Британії [3].

1.2. Вакцина від віспи Дженнера

Недоліками варіоляції були досить висока смертність і можливість поширення інфекції 
варіолізованими особами. Тому тривали пошуку безпечніших способів варіоляції. У другій 
половині XVII ст. було відомо, що доярки час від часу хворіють на коров’ячу віспу. Вона про-
являлася загальною слабкістю і кількома вісповими пустулами на руках, утім вони ніколи не 
помирають від неї. Водночас, як помітили окремі лікарі, варіоляція перехворілих коров’ячою 
віспою не спричиняла хвороби навіть в ослабленій формі, як і не відбувалося їх зараження 
натуральною віспою. Англійський лікар Едвард Дженнер (1749–1823) зробив припущення, що 
коров’яча віспа працює як варіоляція – захищає від можливого інфікування в майбутньому. 
Перевірити свою гіпотезу йому вдалося 1796 року, коли він вколов у руку 8-річного сина 
садівника Джеймза Фіббза вміст пустули коров’ячої віспи з руки доярки [4]. Після кількох 
днів з підвищеною температурою хлопець одужав. За два місяці Дженнер увів хлопцеві 
вміст пустул від хворого на натуральну віспу й той не захворів.

Хоча наукову статтю Едварда Дженнера не опублікувало Лондонське королівське товариство, 
після подальших перевірок у Європі та Америці практика введення вакцини4 – вакцинація5 – 
стала загальноприйнятою. Розуміння важливості вакцинації відбулося швидко й уже 1813 року 
в США засновано державне Агентство з вакцин, яке опікувалося питаннями запобігання віспі, 
а смертність від віспи в Лондоні з 1811 до 1820 року стала вдвічі меншою проти довакцинної 
декади з 1791 до 1800 року (7858 випадки проти 18447). Зрештою, 1840 року, у Британії 
заборонено варіоляцію, натомість уведено безплатну вакцинацію немовлят від віспи (це була 
перша безплатна медична процедура в країні!), а з 1853 року зроблено її обов’язковою [5].

Доктор Дженнер робить першу вакцинацію Джеймзові Фіббзу, хлопцеві 8 років, 14 травня 1796 року

Ці факти використано в одному зі зразків питання міжнародного дослідження PISA [6, 7], 
яке можна використати на занятті.

4 Від лат. vacca – корова.
5 Термін з’явився 1803 року.
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1) МЕРІ МОНТАГЮ. ІСТОРІЯ ВАКЦИНАЦІЇ.

Мері Монтагю була красивою жінкою. Вона вижила після віспи в 1715 році, але залишилася на 
все життя зі шрамами. Живучи в Туреччині в 1717 році, вона спостерігала за використанням 
методу, який там називали щепленням. Це лікування передбачало занесення слабкого типу 
вірусу віспи крізь подряпини в організм здорових молодих людей, які потім захворювали, 
але в більшості випадків на легку форму віспи.

Мері Монтагю була настільки переконана в безпеці цих щеплень, що вона дозволила зробити 
щеплення своїм синові й доньці.

У 1796 році Едуард Дженнер використовував щеплення спорідненою хворобою – коров’ячою 
віспою, щоб викликати вироблення антитіл проти віспи. Порівняно зі щепленням проти віспи, 
таке лікування мало менше побічних ефектів, і прищеплена людина не могла заразити інших. 
Таке лікування стало відомим як вакцинація.

Запитання 1. Від якого роду захворювань можна робити людям вакцинацію?

A) Від таких спадкових захворювань, як гемофілія.

B) Від захворювань, які викликані вірусами, таких як поліомієліт*.

C) Від захворювань, пов’язаних з порушеннями функцій організму, таких як діабет.

D) Від будь-яких захворювань, від яких немає ліків.

Запитання 2. З якої причини рекомендується, особливо дітям і літнім людям, робити щеплення 
проти грипу? Укажіть одну з причин.

Також у 8 та 9 класі обговоріть такі питання щодо виникнення вакцинації:

 Чим принципово відрізняються варіоляція і вакцинація?

 Які роздуми дозволили Дженнерові створити першу вакцину?

 Чому зараження іншою хворобою – коров’ячої віспою – захищає від натуральної 
віспи? (ці віруси дуже подібні, тому імунітет до однієї хвороби захищає й від іншої)

 Чому відкриття Дженнера революційне?

2) ЗАПРОПОНУЙТЕ УЧНЯМ Й УЧЕНИЦІЯ 11 КЛАСУ:
 самостійно підготувати коротке повідомлення про варіоляцію, ґрунтуючись, наприклад, 
на матеріалах статті Бі-Бі-Сі [8];

 дібрати ілюстрації із зазначенням джерел;

 зобразити історію варіоляції графічно;

 навести аргументи, чому було запропоновано звернутися саме до публікації Бі-Бі-Сі.

У середині XIX ст. розпочався наступний етап розвитку вакцинації. У 1860-х роках стало 
зрозуміло, що за вакцинації людей умістом пустул коров’ячої віспи, взятих з рук інших людей, 
може відбуватися передавання небажаних хвороб від них, наприклад прокази й сифілісу. 
Тому протягом наступних десятиліть у практику входять «тваринні» вакцини, коли джерелом 
матеріалу для вакцинації стають власне корови, хворі на коров’ячу віспу.

Niko
Підсвічування
звичайним шрифтомтут у жовтому блоці два різних завдання1) и 2)в завданні 1) є заголовоку завданні 2) його немаєтому якщо виділяти, то скоріше 1) та 2)

Niko
Підсвічування
тут видалити 1) и поставити на початку попереднього абзаца



4

1.3. Луї Пастер: сибірка та сказ

У другій половині XIX ст. ініціатива у створенні вакцин 
перемістилася до Франції: до рук Луї Пастера (1822–
1895). 1879 року йому вдалося створити першу 
тваринну вакцину — вакцину від курячої холери. 
Її створення було випадковим: Пастер доручив 
асистентові заразити курей перед святами свіжою 
культурою бактерії-збудника (Pasteurella multocida), але 
той забув і заразив їх старою культурою. На диво, 
кури не тільки вижили, а й стали несприйнятливими 
до курячої холери – не захворіли після ін’єкції свіжої 
культури бактерії. Дослідник уважав, що причина 
в дії кисню, що послабив бактерію.

У подальшому різні агенти використовувалися 
для послаблення збудника й перший успіх приніс 
фенол (карболова кислота, «карболка»). Завдяки 
його дії на бактерію-збудника сибірки (антраксу) 
(Bacillus anthracis) удалося створити першу спеціально 
послаблену вакцинну культуру, уведення якої захищало худобу від сибірки.

Цікаво, що поряд з поширенням ідей вакцинації, з’явилися й антивакцинаторські ідеї. Напри-
клад, Антивакцинаторська ліга Америки в 1882 році переконувала своїх прихильників, що 
натуральна віспа передається не через контакт зі збудником, а через бруд.

Продемонструйте учням 8 та 9 класів сучасну ілюстрацію 
[10].

Обговоріть, з якою метою її використовують, які ознаки 
маніпулювання можуть назвати учні. Що подібного у творців 
зображення з поглядами Антивакцинаторської ліги Америки 
ХХ ст.?

Річ у тім, що якщо комарі переносять 
віруси з кров’ю, то потрібно лише від 
них захиститися (як від бруду в ХХ ст.) 
і ти не захворієш, або жити там, де 
немає комарів. Спростування цього 
фейку можна знайти за покликанням 
https://bit.ly/3D2dhzI. Зверніть увагу, 
чому використано саме цей ресурс 
для спростування фейку.

1884 року Луї Пастеру разом з його асистентом Емілем Ру (1853–1933) вдалося послабити 
вірус-збудник сказу завдяки висушуванні в потоці повітря спинного мозку інфікованих собак. 
І вже 1885 року перша вакцина від сказу була успішно застосована на пастухові, що його 
покусав скажений собака. Саме цю дату уважають народженням другої в світі вакцини.

Уведення вакцини від сибірки вівці [9]

Зараз підуть комарі, які передають 
кров від однієї людини до іншої.  

А в багатьох вірус.  
Привіт усім панікерам.… ))

https://bit.ly/3D2dhzI
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1.4. Перші вакцини проти бактеріальних інфекцій

Наступною віхою розвитку вакцинних технологій стала протидія бактеріям. 1885 року іспан-
ський медик і бактеріолог Хайме Ферран (1851–1929), спираючись на праці Пастера, створив 
першу протихолерну вакцину. Як і вакцина Пастера проти сказу, вакцинним агентом слугував 
ослаблений мікроорганізм – холерний вібріон (Vibrio cholerae), отриманий з випорожнень хворої 
людини й ослаблений завдяки вирощуванню на поживному середовищі. Вакцина не мала 
сталої ефективності, тому потребувала доопрацювання. Удосконалити цю вакцину вдалося 
уродженцеві Одеси, вихідцю з єврейської родини, що здобув освіту в Бердянську й Одесі та 
працював на той час у Парижі, Вальдемарові (Володимирові Ароновичу) Мордехаю-Вольфу 
Хавкіну (1860–1930). Він провів 39 послідовних заражень – пасажів – гвінейських свиней 
для отримання культури ослабленого збудника холери [11].

Першою людиною, вакцинованою нею 1892 року, був сам дослідник. 
Через поширення епідемії в Індії його вакцина відразу почали 
широко впроваджувати там після переїзду Хавкіна в цю країну. 
Уже 1896 року англійський бактеріолог Алмрот Райт (1861–1947) 
розробив вакцину від черевного тифу, використавши вбитого 
нагріванням та фенолом або висушеного й обробленого аце-
тоном збудника – Salmonella enterica typhi (Salmonella typhi). Англійці 
широко застосовували її в армії, що вела колоніальні війни, бо 
за статистикою черевний тиф убивав більше солдатів, аніж 
вороги. Завершенням цього етапу розвитку було створення в 
Індії вакцини від чуми все тим же вихідцем з України Вальдемаром 
Хавкіним. І, як і минулого разу, дослідження він провів на собі, 
зробивши ін’єкцію стерилізованого фенолом бульйону з культурою 
чумної палички (Yersinia pestis). Після успішного тестування вакцину 
почали застосовувати в Індії, а 1898 року для боротьби з чумою 
«лімфу Хавкіна» використано і в Російській імперії. Лабораторія, 
де працював Хавкін у Бомбеї (Мумбаї), переросла в інститут 
біомедицини, який нині має його ім’я. Так Райт та Хавкін стали 
творцями перших вакцин на основі вбитих збудників.

1.5. Досягнення технології ослаблення збудника

Технологія знищення збудника й уведення інактивованого6 чи мертвого збудника стала 
класичною, за нею розроблено численні вакцинні препарати (див. другий стовпчик таблиці). 
Тоді як технологія ослаблення (атенуації) збудника продовжувала розвиватися.

Хронологія створення вакцин (до 2006 року) (скорочено, зі змінами) [13]

Ослаблений  
(атенуйований) збудник

Інактивований 
(мертвий) збудник

Очищений білок 
чи полісахарид

Генноінженерна 
вакцина

Натуральна віспа (1796)

Сказ (1885)

Холера (1892)

Тиф (1896)

Чума (1897)

Туберкульоз (БЦЖ – лат. 
BCG): бацила Кальмета – 

Герена) (1921)

6 Через те що віруси не проявляють ознак живого в позаклітинному середовищі, то й «убити» їх неможливо. Тому 
вірусні частинки, нездатні спричиняти захворювання, називають інактивованими.

Індійська марка 
із зображенням вихідця 

з України Вальдемара Хавкіна, 
чиї вакцини врятувати життя 

тисяч індусів [12]
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Ослаблений  
(атенуйований) збудник

Інактивований 
(мертвий) збудник

Очищений білок 
чи полісахарид

Генноінженерна 
вакцина

Дифтерія (анатоксин) 
(1923)

Коклюш (1926) Правець (анатоксин) 
(1926)

Жовта гарячка (1935)

Грип (1936)

Поліомієліт (ін’єкційна) 
(1955)

Поліомієліт (оральна) (1963)

Кір (1963)

Ендемічний паротит (1967)

Краснуха (1969)

Полісахарид 
менінгокока (1974)

Полісахарид 
пневмокока (1977)

Аденовірус (1980)

Кліщовий енцефаліт 
(1981)

Гепатит B (з плазми) 
(1981)

Полісахарид 
Haemophilus influenzae 

типу B (1985)

Рекомбінантний 
поверхневий антиген 

гепатиту В (1986)

Рекомбінантний 
токсин В холери (1993)

Вітряна віспа (1995)

Гепатит A (1996) Кашлюк (1996)

Ротавірусні 
реасортанти7 (1999)

Менінгокок  
(група C) (1999)

Пневмокок 
(гептавалентна)8 

(2000)

Менінгокок 
(тетравалентна) 

(2005)

Оперізувальний герпес 
(2006)

Рекомбінантна 
вакцина від 

папіломавірусу людини 
(тетравалентна) 

(2006)

Найвідоміше досягнення цієї технології – отримання бацили Кальмета—Герена (Bacillus 
Calmette—Guérin (BCG) – БЦЖ). Це ослаблений штам бичачої туберкульозної палички 
(Mycobacterium bovis), на отримання якої французькі мікробіологи Альбер Кальмет (1863–1933) 
та Каміль Герен (1872–1961) витратили 13 років. 1908 року вони виявили, що на поживному 

7 Змішані штами, що містять унікальні комбінації спадкового матеріалу та білків основних штамів (ліній).
8 Валентність показує кількість штамів (типів) збудника, для формування захисту від яких створена вакцина.
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середовищі з гліцеролом, жовчю та картоплею розвиваються найменш небезпечні міко-
бактерії туберкульозу. Протягом дальших років вони зробили 239 пасажів бактерії з сере-
довища на середовище, добираючи щоразу найбезпечніші колонії. Зрештою, 1918 року, 
Кальмет і Герен отримали такий штам (названий згодом БЦЖ), що не спричиняв хвороби 
ані в тварин, ані в людини, але забезпечував формування протитуберкульозного імунітету. 
На жаль, з 1921 року вакцина БЦЖ так і лишилася єдиною вакциною від туберкульозу, а її 
ефективність наразі недостатня (за різними оцінками, від 30 до 50 %), тоді як у світі триває 
пандемія туберкульозу, що забирає 1,5–2 млн життів щороку [14].

Не менш важливою стала й вакцина від жовтої гарячки, що її розробив американський 
вірусолог Макс Тейлер (1899–1972). Він використав курячі ембріони в яйцях (починаючи 
з 30-х років XX ст. практика розмноження вірусів у курячих ембріонах стала класичною, 
її опановують студенти університетів) і після близько 100 пасажів з ембріона в ембріон 
отримав відомий штам вірусу жовтої гарячки «17D», який використовується для імунопрофі-
лактики з 1937 року і до нині. За цю роботу Тейлор у 1951 році отримав Нобелівську премію 
з фізіології або медицини [15].

Створення вакцини БЦЖ та вакцини від жовтої гарячки – це приклади штучного добору, що 
виконала людина з медичною метою. Відповідно, розповідь про них, обговорення біоло-
гічних основ їх появи (накопичення мутацій, що знижують небезпечність у неагресивному 
середовищі (коли нема тиску природного добору з боку імунної системи хазяїна), тривалості 
(з огляду на темп накопичення мутацій) може слугувати гарним матеріалом для мотивації, 
актуалізації, закріплення вивченого на відповідних заняттях з генетики, селекції та еволюції 
у 9, 10 та 11 класах.

Розвиток клітинних технологій дозволив спростити процедуру ослаблення вірусу завдяки 
численним пасажам: тепер не потрібно було інфікувати лабораторних тварин (найчастіше це 
були кури, миші, кролі та мавпи), а віруси стало можливо вирощувати в пробірці. 1949 року 
американські дослідники Джон Ендерз (1897–1985), Томас Веллер (1915–2008) та Фредерік 
Роббінз (1916–2003) спромоглися виростити вірус поліомієліту в культурі людських ембріо-
нальних клітин шкіри й м’язів. За це дослідження науковці 
отримали в 1954 році Нобелівську премію з фізіології 
або медицини. Використавши їх напрацювання, амери-
канський біохімік з польської єврейської родини Альберт 
Себін (1906–1993) після кільканадцяти пасажів вірусу 
в культурах клітин мавп отримав першу атенуйовану 
(ослаблену) оральну поліомієлітну вакцину [16].

Завдяки здатності вірусу поліомієліту активно розмно-
жуватися в клітинах кишківника, використання оральної 
вакцини, коли препарат закапується в рот, виявилося 
надзвичайно ефективним у формуванні потужної імунної 
відповіді. Крім того, такий спосіб виявився швидким 
і зручним, бо не потребував спеціальної кваліфікації 
медичного персоналу, що проводить щеплення, та роботи 
зі стерильними шприцами й голками. Згодом завдяки 
цій вакцині, 1988 року, розпочато глобальну компанію 
з викорінення поліомієліту, завдяки якій 2020 року у світі 
зафіксовано лише 140 випадків поліомієліту дикого типу 

Щеплення оральною поліомієлітною 
вакциною в Індії 2002 року [17]



8

й лише у двох країнах: Пакистані та Афганістані (і це на 20 % менше, ніж у 2019 році). Тому 
існують обґрунтовані сподівання на повне зникнення поліомієліту на Землі в найближчі роки.

У 9 та 11 класах корисно обговорити гіпотезу появи СНІДу через оральну поліомієлітну 
вакцину.

Її розвинув журналіст журналу «Роллінг стоун» Том Кертіс, який у 626 номері оприлюднив 
статтю [18], переклад фрагменту якої наведено.

Дослідники, які культивували вірус [для створення оральної поліомієлітної вакцини], використали 
тканини тварин, які заражалися та іноді гинули від інших тваринних вірусів. І нарешті, виявилося, 
що середовище, за допомогою якого науковці виробляли вакцину, – нирки мавп, виловлених у дикій 
природі, – подекуди заражені вірусом імунодефіциту мавп, який пізніше передався мільйонам людей, 
що нічого не підозрювали.

Є погляд, що ми зможемо дізнатись і більше: іншою вакциною проти поліомієліту ненавмисно заражено 
реципієнтів ще страшнішим і підступнішим вірусом, вірусом, який спричиняє синдром набутого 
імунодефіциту – СНІД.

Попросіть когось з учнівства виокремити основну думку фрагменту тексту: до чого веде 
автор (що оральна поліомієлітна вакцина могла бути джерелом СНІДу). Зверніть увагу на 
спосіб, яким він читачеві про це натякає.

Далі потрібно додати контекст до матеріалу статті.

Уже на той момент було відомо, що вірус імунодефіциту 
мавп – попередник ВІЛ, і, найімовірніше, через контакт 
людини з кров’ю шимпанзе потрапив у людську популяцію. 
А в збереженому з 1959 року зразку крові мешканця 
Центральної Африки ретроспективно у 1990-х роках 
було виявлено ВІЛ. При цьому з 1957 до 1960 років у 
цьому регіоні проводили тестування оральної поліо-
мієлітної вакцини на людях.

Запропонуйте учням / ученицям спочатку визначити 
свою позицію: чи згідні вони з тим, що оральна поліо-
мієлітна вакцина могла стати джерелом перенесення 
мавп’ячого вірусу імунодефіциту до людини? Для цього 
вони можуть розійтися до різних стін кабінету або 
підняти догори чи опустити донизу великий палець.

Далі кожна група (за потреби можна об’єднати учнів у 
підгрупи) має підготувати аргументи на захист свого 
погляду. І проведіть коротку дискусію чи дебати. Тут 
важливо згадати про шляхи поширення ВІЛ і неможливість передавання його через травний 
тракт.

Запропонуйте розробити план дослідження: що могло б довести чи спростувати цю гіпотезу?

Найкращими ідеями було б: протестувати старі збережені зразки вакцин того часу, опитати 
її розробників / виробників, які клітини використовувалися для виробництва й звідки вони 
були отримані та проаналізувати раніше збережені зразки крові африканців на наявність 
у них ВІЛ. Докладніше про те, як розвінчано цю гіпотезу, можна прочитати у [20].

Обкладинка випуску журналу «Роллінг 
стоун» зі статтею про можливу роль 

вакцини в появі СНІДу [19]

Niko
Клейка примітка
мені здається чи відсуп між абазаца тут більший, ніж між попередніми?

Niko
Підсвічування

Niko
Підсвічування
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Зрештою, технологія, заснована на пасажах на клітинних культурах подекуди за змінених 
умов (наприклад, за зниженої температури – під час створення вакцини від краснухи), 
дозволила розробити широковживані вакцини від краснухи, паротиту й кору (в Україні 
використовується трикомпонентна вакцина від усіх цих хвороб, названа за їх першими 
буквами – КПК), а згодом і вітряної віспи, аденовірусних інфекцій тощо.

1.5. Створення вакцин на основі фрагментів збудників чи їхніх продуктів

Інша технологія створення вакцин – на основі фрагментів збудників чи їхніх продуктів – 
бере свій початок з досліджень 1890 року, що провели Сібасабуро Кітасато (1852–1931) та 
Еміль фон Берінг (1854–1917). Вони зробили ін’єкцію убитого нагріванням збудника дифтерії 
(Corynebacterium diphtheriae) разом із екзотоксином, який він виділяє, гвінейським свиням 
і виділили з їхньої крові антитоксин – компонент крові, що захищає свиней від інфікування 
дифтерією в подальшому. Далі вони продемонстрували, що введення дифтерійного анти-
токсину сприяє одужанню хворих на дифтерію тварин. Так була проведена перша пасивна 
імунізація – сформовано штучний пасивний імунітет завдяки уведенню сироватки з антиті-
лами (див. схему). За створення протидифтерійної та протиправцевої сироватки Еміль фон 
Берінг у 1901 році отримав першу в історії Нобелівську премію з фізіології або медицини.

Імунізація 
посилення імунної відповіді організму для захисту від хвороби

Активна – вакцинація (щеплення) 
штучний активний імунітет

уведення препарату, що формує імунну 
пам’ять проти хвороби

Пасивна – сироватка з антитілами 
штучний пасивний імунітет

уведення препарату, створеного на основі 
сироватки перехворілої людини

Створення учнівством подібної схеми на занятті у 8 класі, ґрунтуючись на розповіді про 
історію розвитку вакцинації, буде ефективним підсумком розмови про імунізацію, вакцинацію 
та види штучного імунітету.

Запропонуйте учнівству 9 та 11 класів для біологічного аналізу фрагменти 
фільму 1945 року про створення дифтерійного антитоксину в США. Він 
доступний за покликанням: https://bit.ly/3j1IE5C.

Обговоріть також:

 події фільму засновані на реальних чи вигаданих подіях?

 наведіть аргументи на користь реальності подій;

 як етапи виготовлення анатоксину зафільмовані?

 до якого жанру ви б віднесли цей фільм: науково-популярний, просвітницький, доку-
ментальний? Чому?

Цікаве також відображення в мистецтві подій доставлення собачими запрягами дифтерійного 
антитоксину в місто Ном на Алясці 1925 року, що дістало назву «Великі перегони мило-
сердя 1925 року» [21]. За мотивами цих героїчних подій знято анімаційні та повнометражні 
художні стрічки; «Балто» (Саймон Веллз, 1995), «Великі аляскинські перегони» (Браян 
Преслі, 2019), «Тоґо» (Еріксон Кор, 2019), перегляд яких у вільний від занять час стане гарною 
темою для обговорення вакцин, відносин людей та тварин, самопожертви заради інших.

https://bit.ly/3j1IE5C
Niko
Підсвічування
ДОДАТИ1)

Niko
Підсвічування
ДОДАТИ2)

Niko
Підсвічування
ДОДАТИ3)

Niko
Підсвічування
6
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Згодом, у 1907 році, Берінг запропонував використовувати для імунізації людей з метою 
запобіжного захисту від дифтерії суміш дифтерійного антитоксину з екзотоксином у такому 
співвідношенні, щоб і спричинити імунну реакції від токсину, і захистити людину за допомогою 
антитоксину. Ця практика набула значного поширення в США, де 1921 року стався найбільший 
у XX ст. спалах дифтерії (летальність 7,5 %, 15 тис. померлих за рік). З метою популяризації 
вакцинації 45 тисячам нью-йоркських родин розіслали листівки. Це одна з перших в історії 
спроб масової популяризації вакцинації.

Обговоріть побудову тексту листівки, аргументів, закликів і пропозицій, що там наведено.

Листівка 1921 року, розіслана нью-йоркським родинам з метою популяризації вакцинації від дифтерії [22]

 Чи можна її вважати рекламною? Чому? (Так, оскільки вона поширює інформацію про 
те, що зробить життя людей кращим, що є однією з цілей реклами).

 Які риси реклами є у листівки? (риторичні питання, інформація про послугу, означення 
переваг, що отримає людина тощо).

Першу повноцінну вакцину, що не містила цільних частин збудників, розробили 1923 року 
незалежно один від одного французький науковець Гастон Рамон (1886–1963) та англій-
ський імунолог Александр Гленні (1882–1965). Вони інактивували дифтерійний екзотоксин 
обробкою формальдегідом (формаліном) та нагріванням — від цього він утратив свою 
здатність руйнувати клітини, але не втратив імуногенності9. Уведення такого анатоксину10 
сприяло виникненню імунітету до хвороби.

Але виявилося, що імунітет від анатоксину слабкий і нетривалий, і його потрібно якимось 
чином підсилити. Гленні помітив, що якщо в місці введення вакцини у тварин виникає 
запалення, то імунітет формується потужніший і триваліший. Задля досягнення цього він 
запропонував додавати до складу вакцин речовини, що спричиняють запалення – ад’юванти. 

9 Імуногенність – здатність викликати імунну відповідь.
10 В англомовній літературі його називають «токсоїдом».
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Перший з них, використаний у протидифтерійній вакцині, був алюмінієвий галун. Відтоді 
сполуки алюмінію лишаються одними з найпоширеніших вакцинних ад’ювантів (докладніше 
про ад’юванти йтиметься на занятті № 2).

Паралельно з дифтерійним анатоксином подібним чином обидва дослідники створили 
правцевий анатоксин. Його застосування на людях розпочалося 1926 року й із застосу-
ванням ад’юванту стало високоефективним. Вакцини на основі розроблених тоді рецептів 
продовжують використовувати донині, при цьому вони об’єднані в єдиний препарат – 
АДП (абревіатура від анатоксин дифтерійно-правцевий).

1.6. Перші полісахаридні вакцини та створення кон’югованих вакцин

1917 року колеги та друзі американці Освальд Евері (1877–1955) та Алфонс Дочез (1882–1964) 
виявили в культурі пневмокока (збудника бактеріальної пневмонії, Streptococcus pneumoniae) 
та зразках крові й сечі інфікованих ним людей речовину, яку утворював збудник. Вона була 
стійка до нагрівання та не перетравлювалася травним ферментом трипсином, що розще-
плює білки, тому, ймовірно, мала небілкову природу. Але при цьому з нею зв’язувалися 
антипневмококові антитіла. А це було дивно, бо досі уважали, що здатністю спричиняти 
імунну відповідь – імуногенністю – володіють лише білки. У 1920-х роках, зокрема й завдяки 
дослідження Евері, з’ясували, що ця речовина – складний полісахарид, компонент слизової 
капсули деяких бактерій. Стало зрозуміло, що цей компонент, подібно до дифтерійного та 
правцевого токсинів, може бути використаний для імунізації. Однак перші клінічні випро-
бування 1930-х років не дали однозначного висновку про ефективність цих вакцин. Вико-
риставши мультивалентну вакцину, у якій містилися полісахаридні компоненти різних типів 
(штамів) пневмококу, у 1940-х роках вдалося довести ефективність такого підходу. Однак 
розквіт антибіотерапії в цей час зробив питання вакцинації від бактеріальних інфекцій, які 
ефективно лікують антибіотиками, неактуальним. І комерційні вакцини від пневмококу на 
основі полісахариду, що з’явилися на ринку наприкінці 1940-х років, швидко вилучили.

Відновлення інтересу до пневмококових вакцин відбулося в середині 1960-х років завдяки 
роботам видатного дослідника пневмококів і пропагандиста вакцин Роберта Австріана 
(1916–2007). У них продемонстровано, що антибіотики не встигають урятувати людей, у яких 
відбувається швидкий розвиток захворювання, а поширення інфекції з уведенням антибіо-
тиків не зменшилося. У 1970-х роках Моріс Гіллемен (1919–2005), творець понад 40 вакцин 
(«найуспішніший вакцинолог в історії»)11, у співпраці Австріаном розробили мультивалентну 
вакцину (14 типів полісахаридів) від пневмококу, яка, пройшовши випробування, була схвалена 
в 1977 році. А 1983 року вони ж створили «рекордну» 23-валентну полісахаридну вакцину 
від пневмококу [23].

Подібна історія супроводжувала й створення полісахаридної вакцини від менінгококу (Neisseria 
meningitidis), який спричиняє менінгококову інфекцію та менінгіт. Елвін Кабат (1914–2000) 
у середині 1940-х років запропонував використовувати елементи капсули цієї бактерії для 
вакцинації. Однак через незацікавлення, бо поширилося лікування «всемогутніми» анти-
біотиками, робота була припинена. Імпульсом для продовження роботи над вакциною на 
початку 1960-х років стало усвідомлення появи антибіотикорезистентності в поширених 
штамів менінгококу. Зрештою на початку 1970-х років створено ефективну чотиривалентну 
вакцину від менінгококу на основі полісахаридів капсули.

11 1963 року його донька захворіла паротитом (свинкою). Гіллемен узяв пробу з її носоглотки й створив на її основі 
вакцину. Цей штам і нині використовує у виробництві вакцини проти кору, паротиту, краснуху одна з найбільших 
фармкомпаній – «Merck».
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1974 року в Сан-Паулу влада закликала людей вакци-
нувати своїх дітей від менінгококу. Обговоріть з учнями 
риси оформлення агітаційного плаката з огляду на вра-
ження, що хотіли створити його автори, та основні ідеї, 
повідомлення (меседжі), що передаються нетекстово. 
Зверніть увагу на:

 обране фоном фото;

 виділення великими літерами та розміром кегля;

 зміст закликів та їх розташування;

Попросіть запропонувати ідеї, як можна покращити 
плакат, щоб вакцинувати більше дітей.

Однак полісахаридні вакцини демонструють низьку ефек-
тивність у немовлят і дітей перших років життя. Особливо 
яскраво це проявилося під час розроблення вакцини 
від гемофільної палички типу В (Hemophilus influenzae type 
В), яка викликає смертельно небезпечну інфекцію саме 
в цієї вікової групи. Тому дослідники повернулися до 
спостережень 1920–1930-х років, у яких показано, що 
ковалентне зшивання полісахариду з білком-носієм значно 
підвищує імуногенність. Скориставшись цим підходом 
наприкінці 1980-х років створено першу кон’юговану 
вакцину від гемофільної палички, завдяки зв’язуванню 
її полісахариду з дифтерійним анатоксином. Згодом 
у 1990-ті роки аналогічно модифіковано й вакцини від 
пневмококу та менінгококу. Тож тепер такі кон’юговані 
вакцини ефективно використовують навіть для дітей 
перших років життя.

1.7. Вірусні вакцини, що не містять збудника
Бактеріальні вакцини, засновані на анатоксинах чи полісахаридах і які не містять збудника, 
у другій половині ХХ ст. стали звичною практикою. Але проти вірусних інфекцій вакцин, що 
не містили б збудника, довго не було. Аж до 1981 року, коли в обіг випущено першу вак-
цину від гепатиту В. Поверхневі білки вірусу гепатиту В – поверхневий антиген гепатиту В 
(HBsAg), або «австралійський антиген», – виділив з плазми крові хворого австралійського 
аборигена в 1964 році американець Барух Бламберг (1925–2011). Науковець описав антиген 
і розробив тест для виявлення гепатиту В на основі нього. За свої дослідження гепатиту В 
Бламберг у 1976 році був нагороджений Нобелівською премією з фізіології або медицини. 
У 1970-х роках розбавлену й прокип’ячену сироватку крові хворих на гепатит людей, що 
містила багато цього антигену, спробували використовувати як вакцину. Однак ефективність 
створеного препарату була сумнівна [24].

На початку 1980-х років до справи взявся «майстер вакцин» – Моріс Гіллемен. Для того, щоб 
зберегти антиген недоторканим, але при цьому точно знищити всі вірусні частинки з плазми 
крові Гіллемен запропонував спочатку осаджувати білки в розчині солі (висолювати), потім 
обробляти розчин пепсином, щоб розщепити білки, денатурувати і ренатурувати білки в кон-
центрованій сечовині й зрештою зруйнувати структуру білків розчином формаліну. Завдяки 

Лютий 
Щеплення від менінгіту 

Муніципалітет Сан-Паулу 
ДІТИ ВІД 6 МІСЯЦІВ ДО 3 РОКІВ. 

Навіть якщо вони вже були щеплені 
УВАГА: Вакцинатори будуть лише 1 день 

у кожному районі. 
Відведіть дитину до станції щеплень. 

Секретар здоров’я

Постер, що закликає вакцинувати 
дітей віком від пів року до 3 років, 

випущений у Сан-Паулу (Бразилія) [23]
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такій жорсткій обробці всі вірусні частинки руйнувалися, а в розчині лишався лише стійкий 
поверхневий антиген гепатиту В [25]. Як ад’ювант використано солі алюмінію. У клінічному 
досліджені вакцина продемонструвала свою ефективність і була допущена до використання.

1.8. Вакцина на основі рекомбінантних білків

Однак виробляти вакцину від гепатиту В на основі зруйнованого збудника, виділеного з крові 
хворих людей, складно й дорого. Річ у тім, що важко знайти достатню кількість хворих та умо-
вити їх здати кров. Крім того що кількість антигену, виділеного з донорської крові, обмежена, 
виробництво вакцини вимагає і ретельного контролю, щоб патогенні віруси не потрапили до 
вакцини. Розв’язати проблему виробництва антигену гепатиту В вдалося завдяки розвиткові 
генної інженерії – через створення рекомбінантних молекул ДНК. Першим генетично моди-
фікованим організмом була кишкова паличка, що створили Герберт Боєр (нар. 1936) та Стенлі 
Коен (нар. 1935). І вже 1978 року компанія «Genetech» почала продукувати за допомогою 
бактерій людський інсулін, який 1982 року випущено на ринок.

Група науковців на чолі з Вільямом Макаліром та за участю Моріса Гіллемена в 1984 році 
створила штам пекарських дріжджів, що продукує один з поверхневих антигенів вірусу гепа-
титу В. Звісно, цьому дослідженню передувало розшифрування нуклеотидної послідовності 
відповідного гена та створення плазмідного12 вектора для експресії білка. Синтезований 
дріжджами продукт виділяли з культурального середовища, очищали і для створення вакцини 
змішували з алюмінієвим ад’ювантом [26].

Інший приклад ефективних вакцин, створених завдяки технології виробництва рекомбінантних 
білків — вакцини від папіломавірусів людини. Хоча поширення цих вірусів значне — ними 
інфіковано до 12 % населення світу – у 90 % випадків вони не спричиняють появи жодного 
симптому. У решти людей вони спричиняють появу бородавок, особливо в ділянці геніталій 
та анального отвору, або стають причиною раку статевих органів, прямої кишки чи рото-
глотки. 2008 року німецький дослідник Гаральд цур Гаузен отримав Нобелівську премію 
з фізіології або медицини за свої роботи 1980-х років, у яких довів, що папіломавіруси 
людини – причина раку шийки матки [27].

Для профілактики інфекції цими вірусами використовують вакцини на основі вірусоподібних 
частинок — порожніх капсидів, побудованих з білків вірусу, які не містять спадкового мате-
ріалу всередині. Для створення цих частинок використовують або дріжджі, або культуру 
клітин капустяної метелика-совки (Trichoplusia ni), які синтезують вірусні білки. Як ад’юванти 
у вакцинах використовують сполуки алюмінію та глікофосфоліпід бактеріальної стінки [28]. 
В окремих країнах відповідна вакцинація обов’язкова для дівчат та жінок, в інших її вико-
ристовують і для вакцинації чоловіків.

1.9. Вірусні вектори

Завдяки технології реасортації – змішуванню спадкового матеріалу двох чи більше штамів 
вірусу —вдалося створити вакцини від грипу, що складаються із фактично штучно скон-
струйованих вірусних частинок: безпечний штам вірусу-носія містить гени вірусу-імуногена, 
що забезпечують синтез потрібних антигенів, завдяки яким і «навчається» імунна система. 
І обидва штами, використані під час реасортації належать, одному виду.

Але чому б не використати спеціальний вірус-носій іншого виду вірусів, убудувавши в його 
геном гени антигенів небезпечного вірусу? Тут творці вакцин використали здобутки техно-
логії генної терапії. Ідея останньої полягає в уведенні в організм носія — вірусного вектора 

12 У дріжджів, як і у бактерій, частина геному міститься на плазмідах.
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з лікувальним геном. Останній вбудовується в геном клітини і виконує свої функції. Але для 
вакцин убудовування якраз було не обов’язкове, а вело до додаткових ризиків. Тут важливіше, 
щоб інфіковані вірусом-носієм клітини синтезували потрібні білки-антигени і презентували 
їх на свої поверхні для формування імунної відповіді.

Першою векторною вакциною стала вакцина від лихоманки Ебола — rVSV-ZEBOV. Робота 
над нею тривала з 2003 до 2019 року. У цій вакцині дослідники з Канади використали як 
носій ослаблений вірус везикулярного стоматиту, у геном якого вбудували ген глікопротеїну 
з поверхні заїрського вірусу Ебола (Zaire ebolavirus) [29]. В іншій вакцині від лихоманки Ебола 
використано значно ослаблений вірус віспи – аденовірус людини 26-го типу та модифікований 
вірус вакцинії Анкара13 (для першої та другої доз), з геном глікопротеїну еболавірусу [31].

Однак свій розквіт ця технологія пережила у 2020–2021 роках під час пандемії корона-
вірусної хвороби COVID-19. На її основі було створено вакцини від її збудника – корона-
вірусу SARS-CoV-2: Oxford–AstraZeneca COVID-19 (вірус-носій – аденовірус шимпанзе), 
Sputnik V (віруси-носії аденовіруси 26-го та 5-го типів для першої і другої дози відповідно, 
Janssen (Johnson & Johnson COVID-19 vaccine) (аденовірус 26-го типу), CanSino Biologics 
COVID-19 Convidecia (аденовірус 5-го типу), які продовжують грати важливу роль в імунізації 
населення від коронавірусної хвороби COVID-19.

Розповідь про векторні вакцини може супроводжувати вивчення механізмів генної терапії і 
слугувати порівняльним прикладом для них. Тому цікаве завдання – порівняти клітинні процеси 
в «зараженій» вірусом-носієм клітині під час генної терапії і вакцинації векторною вакциною.

Схема генної терапії (ліворуч) [32] та схема подій у клітині під час вакцинації векторною вакциною [33]
1. Цитоплазма. 2. Ядро. 3. Функціональний ген. 4. Вірус-носій. 5. Ендоцитоз вірусу-носія. 6. Вивільнення 
вірусу-носія з везикули. 7. Потрапляння функціонального гена до ядра. 8. Транскрипція. 9. Трансляція. 

10. Транспортування вірусного антигена через комплекс Гольджі до мембрани.

13 До кінця незрозуміло, коли і від якого вірус виник вірусу вакцинії – від вірусу натуральної, коров’ячої чи кін-
ської віспи, але відомо, що саме його вирощували в лабораторіях для створення вакцини від віспи ще з ХІХ ст. 
Вірус вакцинії – основа сучасної атенуйованої вакцини від натуральної віспи, що забезпечила викорінення цієї 
хвороби [30].
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Також можна поговорити про вигадану антивакцинаторами «генетичну модифікацію» 
людини, завдяки векторним вакцинам. Приклад відповідного завдання наведено в занятті 
№ 2 в розділі, присвяченому типам вакцин.

1.10. Вакцини з «голою» нуклеїновою кислотою

Паралельно з розвитком векторних вакцин відбувався і розвиток технології створення та 
доставляння до клітин «оголеної» спадкової інформації – молекул РНК. Це дозволило б 
зменшити кількість побічних ефектів, що може спричиняти сам вектор, а також виключити 
імунну реакцію на вірус-носій. Сама ідея використати мРНК як терапевтичний агент з’явилася 
ще 1989 року. Протягом дальших тридцяти років технологія поступово розвивалася: була 
доведена можливість проникнення у клітини молекул мРНК з крові, здатність утворених на її 
основі білків спричиняти імунну відповідь і, зрештою, у роботах угорської біохімікині Каталіни 
Каріко (нар. 1955) запропоновано вбудовувати модифіковані нуклеозиди для зменшення 
вродженої реакції імунної системи на мРНК, що дозволяє останній запрацювати в клітинах, 
уникнувши руйнування.

У 2010-х роках розроблено ряд вакцин від сказу, лихоманки Зіка та грипу на основі 
мРНК, однак жодна з них не була зареєстрована. Пандемія COVID-19 стала стимулом для 
робіт у цьому напрямку. І завдяки простоті розроблення, зручності технології виробництва 
та значній потребі людства у вакцинах вакцини на основі мРНК виробництва американ-
ської компанії «Moderna» (Каріко – її віцепрезидент) та європейських BioNTech та Pfizer 
у грудні 2020 року (одними з перших у світі серед вакцин від ковіду) були дозволені для 
екстреного використання [34].

Розповідь про мРНК вакцини може бути використана на всіх заняттях, дотичних до теми 
біосинтезу білка та сучасних біотехнологій.

2. НАВІЩО ПОТРІБНА ВАКЦИНАЦІЯ

Обговорення питання «Навіщо вакцинуватися?» має важливе мотивувальне значення 
і повинно відбуватися під час розгляду всіх тем, дотичних до вакцинації у 8, 9 та 11 класах. 
Саме завдяки його обговоренню потрібно сформувати в учнівства розуміння важливості 
вакцинації, ставлення до вакцинації як життєво необхідної процедури на кшталт чищення 
зубів чи заходів особистої гігієни, переконати їх у тому, що їхні дії важливі не лише особисто 
для них, але й для суспільства, у якому вони живуть.

Можливі різні варіанти реалізації такої діяльності.

 Проведення мозкового штурму бачиться зручним форматом у старших класах, бо 
навряд чи молодше учнівство зможе навести багато аргументів щодо важливості 
вакцинації.

 Робота в групах з подальшим оприлюдненням та обговоренням по одному аргументу 
від групи.

 Використання антитез для формулювання тез. Запропонуйте учням / ученицям 
такі антитези: «не вакцинувався – ризикнув померти», «шлях до частіших хвороб – 
невакцинування», «беззахисне суспільство те, члени якого невакциновані», «вакцини 
повільно змінюють захворюваність», «без масової вакцинації хвороби не викорі-
нити», «менше вакцинацій – більше фінансових витрат». Обговоріть помилковість 
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антитез і запропонуйте сформулювати правильні тези, що пояснювали б переваги 
вакцинації.

 Роздуми за підказками: учнівству пропонується перелік слів- та виразів-підказок, 
за кожним з яких вони мають сформулювати аргумент. Слова-підказки можуть бути 
такі: смертність, захворюваність, захист інших, швидкий вплив на суспільне здоров’я, 
викорінення, гроші. Також за цими підказками учні й учениці можуть вигадати гасла, що 
ілюструють їхні аргументи. Наприклад, «вакцинуєш – гроші економиш», «вакцинована 
дитина – здорова родина» тощо.

2.1. Порятунок життя – зменшення кількості смертей
Виявляється, що серед медичних препаратів саме вакцини мають найбільший вплив на 
зменшення смертності й захворюваності. Навіть більший, ніж антибіотики! Відомо, що 
вакцини запобігають 2,5 млн дитячих смертей у світі щорічно [35].

Переконливим аргументом буде робота з графіками.

1) Цікаво порівняти рівень вакцинації від COVID-19 і рівень захворюваності у країнах, що в 
середині 2021 року були серед лідерів за кількістю вакцинованого населення.

Запропонуйте учнівству проаналізувати темп вакцинації за графіком (за кутом нахилу кривої) 
та залежність зменшення кількості інфікованих від темпу вакцинації у Великій Британії, Канаді 
та Ізраїлі.

Темп вакцинації від COVID-19 у Великій Британії, Ізраїлі та Канаді [37]

Niko
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Нові випадки COVID-19 у Великій Британії, Ізраїлі та Канаді за той же період [37]

2) Запросіть учнів розглянути два графіки: графік смертності від кору в США (1900–1970) 
та кількості смертей від кору в США з 1950 до 2004 року.

 Який з цих графіків маніпулює даними? Яким чином?

 Як масштабування впливає на сприйняття інформації?

Графік смертності від кору в США (1900–1970) [38]
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Кількість смертей від кору в США з 1950 до 2004 року [39]

Це цікавий приклад маніпуляції даними про смертність – перший графік з книжки, зав-
дяки якому автор натякає, що вакцинуватися від кору не потрібно, бо смертність від 
нього незначна й вакцина нічого істотно не змінила. Але вже з самого графіка видно, що 
з 1950-х років до початку вакцинації рівень захворювання майже не спадає і лишається 
на рівні близько 0,2–0,3 осіб на 100000 населення (що для США з населенням 180 млн 
становить до 500 смертей на рік), тоді як з початком вакцинної кампанії різко знижується. 
Крім того, автор спеціально обрав такий масштаб, щоб проблема здавалася незначною. 
Якщо ж подивитися на дані ближче в іншому джерелі (другий графік), то виявляється вплив 
вакцини значний і смертність уже в 1970-ті роки впала до нуля.

2.2. Зміцнення та підтримання здоров’я

Цей пункт – розвиток попереднього, бо вакцинація має наслідком не лише врятовані життя, 
але й збережене здоров’я – люди не страждають від наслідків інфекцій, якщо не хворіють 
ними.

Тут теж цікаво простежити за графіками, але вже не смертності, а захворюваності.

Наприклад, як залежить кількість випадків поліомієліту та кору від охоплення немовлят 
вакцинацією. Обговоріть форму графіків: чому саме такий нахил, чому він не однаковий?

Niko
Клейка примітка
весь абзац треба на жовту плашку, бо це про графіки, а вони це завдання.вибачте за недогляд у рукописі!



19

Зміна кількості випадків поліомієліту на 1 млн населення відносно частки вакцинованих  
однорічних дітей у різних країнах Африки в 1980 та 2015 роках [40]

Залежність кількості випадків кору на 1 млн населення від частки вакцинованих однорічних дітей 
з 1980 до 2015 року [41]
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2.3. Захищають суспільство і навіть невакцинованих людей

Завдяки вакцинам у суспільстві формується колективний (інші назви – груповий, стадний) іму-
нітет – наявність серед групи людей багатьох з особистим імунітетом, що обмежує поширення 
інфекції і зупиняє її. Бо що більше в суспільстві людей, які мають індивідуальний захист від 
інфекції, то складніше інфекційному агентові знайти наступну «жертви» для інфікування. Тому 
поява інфікованої особи чи осіб у групі, серед якої багато хто вже захищений, не призводить 
до поширення інфекції: усі, хто контактує з інфікованою людиною, не можуть передати інфекцію 
далі, бо захищений від неї. При цьому колективний імунітет може сформуватися як унаслідок 
того, що хворобу вже перебули, так і безпечнішим шляхом — завдяки вакцинації.

Колективний імунітет [42]

Для моделювання роботи колективного імунітету зіграйте в гру. Для неї буде потрібно 
зробити сині, червоні та зелені картки14. Синя картка – людина сприйнятлива до інфекції, 
червона – інфікована, зелена – вакцинована.

Перший етап гри-моделювання – коли колективного імунітету немає. Перед початком 
приблизно 95 % учасників і учасниць дайте сині картки, а решті – червоні. Тим, хто отримав 
червоні, дайте ще 10 червоних карток. Тепер рівномірно розподіліть людей у вільному 
просторі. Усі, хто не має червоної картки, мають стояти нерухомо. Ті, хто має червону картку, 
повинні підійти до будь-кого одного / одної і замінити його / її синю картку на 4 червоні 
картки. Це відповідає актові інфікування. У наступній дії всі, хто має червоні картки, підходять 
до іншої людини й дають їй половину своїх червоних карток, змоделювавши наступний акт 
інфекції. Згодом інфікування можна повторити ще один раз. У кінці першого етапу потрібно 
підбити підсумок: скільки людей інфіковано (мають червоні картки), а скільки — ні.

На другому етапі, коли імунітет є, 5 % учасників та учасниць дайте червоні картки, 75 % — 
зелені, а решті — сині. При цьому учасники й учасниці, що отримали червоні картки, не 
мають знати в кого сині, а в кого зелені картки. Запропонуйте власникам червоних карток 
спробувати «інфікувати» когось. Якщо цей учень / учениця має синю картку, він має обміняти 
її на кілька червоних і в наступній дії теж спробувати когось інфікувати. Якщо ж учасник / 
учасниця має зелену картку, то інфікування не відбувається і учень / учениця з червоною 

14 Можна використати будь-які інші способи ідентифікації – кольорові фломастери, геометричні фігури різної форми 
тощо.

Нема колективного імунітету Є колективний імунітет

Сприйнятлива 
особа

Інфікована 
особа

Імунна 
(захищена) 
особа

Інфікування
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карткою чекає наступної дії, щоб спробувати інфікувати ще когось. Проведіть стільки ж дій, 
як і на першому етапі, та порівняйте кількість інфікованих.

Обговоріть, як спрацював колективний імунітет. Що відбудеться, якщо 
інфіковані люди одужуватимуть швидко? Як зміниться результат, якщо 
одна людина заражатиме двох інших? Від чого залежить ефективність 
колективного імунітету?

Також можна використати різні моделі колективного імунітету, доступні 
за покликанням: https://n.pr/2VWYSV3, і подивитися, як залежить необ-
хідний його рівень та інфекційність збудника хвороби.

2.4. Забезпечують швидкий вплив на суспільне здоров’я
Масова вакцинація дозволяє швидко зменшити кількість сприйнятливих осіб. Наприклад, 
з 2000 до 2008 року завдяки вакцинації кількість щорічних смертей від кору скоротилася 
на 78 % [43].

Використавши наведені вище чи інші графіки можна дослідити, як швидко це відбувається та 
як цьому можна сприяти. Також цікаво буде розробити компанії з популяризації вакцинації 
чи медіаматеріали для них.

2.5. Дають змогу викорінити інфекцію: повне припинення інфікування серед усього 
людства

Наприклад, 1980 року завдяки масовій вакцинації в країнах Азії та Африки, а також решті 
світу, вірус натуральної віспи припинив своє поширення на Землі.

Запропонуйте учнівству припустити, яка інфекційна хвороба буде переможена наступною, 
і висловити аргументи на підтримку своїх поглядів. Що для цього потрібно зробити людству?

2.6. Урятовані життя та менша кількість госпіталізацій сприяють зменшенню 
фінансових витрат

Запропонуйте учнівству індивідуально скласти перелік зекономлених завдяки вакцинації 
витрат, оцінити кожну витрату (у відсотках) і загальну економію завдяки вакцинації, урахо-
вуючи зниження захворюваності на 90 %, що становить показник ефективності більшості 
вакцин від COVID-19.

Ліки, медичне обслуговування, підтримання медичної інфраструктури – найочевидніші статті 
витрат, пов’язаних із хворобами. Але є й витрати, зумовлені непрацездатністю населення, 
закриттям бізнесу на карантин, утрати від зменшення обсягу туризму та, зрештою, ціна 
робочих людино-днів. Усі ці та інші витрати можна відвернути проведенням вакцинації!

https://n.pr/2VWYSV3
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Микита Каліберда, головний редактор видавництва «Соняшник».

Народився й прожив більшу частину життя у Львові. Після 
навчання у школі вступив на біологічний факультет Львів-
ського національного університету імені Івана Франка, який 
закінчив у 2008 році за спеціальністю «біохімія». Ще навчаючись 
в університеті, почав займатися з обдарованими школярами 
у шкільних гуртках біології та хімії, а, отримавши вищу освіту, 
став вчителем у загальноосвітній школі № 50. Під час роботи 
займався підготовкою педагогів-практикантів у галузі навчання 
біології у школі.

Донині є активним учасником українського турнірного руху – 
вже багато років створює для нього завдання. Є членом журі 
та методичної комісії Всеукраїнського турніру юних хіміків. 
У 2017 році став переможцем міської програми «Успішний 
педагог». У його доробку рекомендовані МОН підручники 

з біології для учнів 9–11 класів, а також посібник серії «Шкільна бібліотека» для учнів 5–6 класів, 
численні робочі зошити з біології та програма з природознавства.

     
 
 
 

 
 

Створення цього заняття стало можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проект «Медійна програма в 
Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює 
українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. Зміст матеріалів є виключно 
відповідальністю громадської організації «Академія української преси» та не обов’язково 
відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.




