
Міністерство охорони здоров’я України 

Івано-Франківський національний медичний університет  

Бібліотека 

 

 

 

 

 

 

 

Малярія 

(Бібліографічний покажчик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ 

2022 

 

   



2 
 

 

Відповідальний за випуск - директорка бібліотеки М. М.Татарин  

 

Укладачі-зав. інформаційно-бібліографічним відділом Г. М. Якимович,  

бібліограф II категорії - І.О. Купчак  

 

Набір і комп’ютерна верстка - бібліограф II категорії - І. О. Купчак 

 

 

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ пропонує бібліографічний покажчик 

«Малярія». До покажчика увійшли автореферати дисертацій, статті з 

періодичних видань наявні в фондах бібліотеки ІФНМУ. Видання є 

рекомендаційним. Покажчик може бути використаний у навчальній та 

практичній діяльності. Рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, 

пошукачам, студентам та всім, хто прагне більш досконалого вивчення цього 

питання. Видання створено на базі електронного каталогу бібліотеки ІФНМУ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Передмова 

Малярія – це одне із самих серйозних інфекційних захворювань, яке 

передається в організм людини через укус комарів виду Anopheles. Крім укусів 

комах, це захворювання може передаватися під час вагітності від зараженої матері 

дитині, під час переливання зараженої крові, при ін’єкції шприцом. Малярія в 

основному є поширеним захворюванням у тропічних країнах, особливо в районах 

сільської місцевості, де це захворювання може носити епідемічний рівень. 

ПРИЧИНИ МАЛЯРІЇ 

Захворіти малярією можна після укусу одного з чотирьох видів малярійних 

паразитів, які ще відомі, як плазмодії. Вірус потрапляє в кров людини через укус 

інфікованої комахи, після чого починає розвиватися захворювання. Зазвичай, 

малярійні комарі дуже активні тільки вночі. 

СИМПТОМИ МАЛЯРІЇ 

Для малярії характерна циклічна форма протікання. Напад загострення 

захворювання найчастіше триває від шести до десяти годин, в цей час хворий 

може відчувати такі симптоми: 

Різкий стрибок температури тіла до 40-41 градуса. 

Лихоманка з постійною зміною – то озноб, то жар. 

Головний біль. 

М’язовий біль. 

Слабкість. 

Нудота. 

Блювота. 

Втома. 

Жовтяниця шкіри. 

Після того, як гостра фаза захворювання проходить, температура тіла 

знижується до нормальної або субфебрильної. В цей час, відбувається сильне 
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потовиділення і настає глибокий сон, який триває від 2 до 5 годин. Повторний 

напад настає через 48-72 години. 

ЛІКУВАННЯ МАЛЯРІЇ 

Перш ніж приступати до лікування малярії, лікар обов’язково бере кров на 

аналіз, щоб виявити збудника захворювання. Лікування відбувається за 

допомогою спеціальних протималярійних препаратів, таких як, хінгамін, делагіл, 

хлороквін. Це захворювання лікується тільки в умовах стаціонару під постійним 

спостереження медичного персоналу. Малярія страшна ускладненнями, тому 

головна мета лікування, запобігти розвитку різного роду ускладнень, таких як: 

Анемія. 

Ураження легень. 

Ураження печінки. 

Ураження мозку. 

Серцева недостатність та інші. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЛІКАРЯ 

На сьогоднішній день існує єдиний спосіб уникнути зараження малярією в 

несприятливих місцях – це вакцинація. Зазвичай, курс вакцин призначають за два 

тижні до поїздки в місце, з небезпекою епідемії малярії, і продовжується протягом 

усього часу перебування і ще 4 тижні після повернення назад. Крім цього, слід 

завжди користуватися препаратами, що захищають від укусів москітів і комарів і 

використовувати москітні сітки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Автореферати 

 

1.  616.936 

А50 

 

Алієв С. П. 

Обгрунтування та удосконалення системи епідеміологічного і 

паразитологічного нагляду за триденною малярією на етапі її 

елімінації у Республіці Таджикистан [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 16.00.11 "Медична паразитологія" 

222 "Медицина" /С. П. Алієв; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. 

– Харків, 2018. –40с. 

 

2. 616.993

-078 

К64 

Кондратюк В. В. 

Тропічна малярія в осіб з немалярійної зони: оптимізація 

діагностики та лікування [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н.: спец. 14.01.13 "Інфекційні хвороби" /В. В. 

Кондратюк; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. — Х., 2015. - 

24с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
Статті з періодичних видань 

 

1. Arute J. E.   

Home Based Management of Uncomplicated p. Falciparum Malaria in Children 

below Five Years in Delta State [Текст] /J. E. Arute, V. U. Odili // Галицький 

лікарський вісник. – 2019. – т.26, №1. – С.4-8. 

 

2. Grouzard M.   

Клинические рекомендации по диагностике и лечению - 2016. Глава. 6. 

Паразитарные заболевания. Малярыя [Текст] /V. Grouzard, J. Rigal, M. 

Sutton //Актуальная инфектология. – 2017.– т.5, №2. – С.74-80. 

 

3. Sydorchuk A. S.   

Current therappeutic evidence based approaches to patients with falciparum and 

non-falciparum malaria [Текст] /A. S. Sydorchuk, V. D. Moskaliuk //Клінічна та 

експериментальна патологія. – 2020. – т. XIX, №3. – C.202-207. 

 

4. Артемов А. Е.   

Клинический случай тяжелого течения малярии [Текст] /А. Е. Артемов, В. 

И. Пивень, И. В. Шестакова //Сучасні інфекції. – 2010. – №1. – С.73-75. 

 

5. Баранова А. М.  

Нобелевские лауреаты по проблемам малярии [Текст] /А.  М. Баранова 

//Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2010. – №4. – С.57-

58. 

 

6. Баранова А. М.   

История малярии: военные эпидемии [Текст] /А. М. Баранова 

//Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2012. – №1. – С.47-

48. 

 

7. Баранова А. М. 

Современная маляриологическая ситуация в странах СНГ (2011-2012гг) 

[Текст] /А. М. Ежов М. Н. Баранова, Т. М. Гузеева, Л. Ф. Морозова 

//Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2013. – № 4. – С.7-

10. 

 

8. Бодня К. І.   

Малярія у вагітних  [Текст] /К. І. Бодня //Сучасні інфекції. – 2009. – №1. – 

С.90-95. 

 

9. Випадок завізної тропічної малярії на Буковині [Текст] /Ю. І. Бойко, В. Д. 

Москалюк, М. О. Адрущак [та ін.] //Інфекційні хвороби. – 2017. – №1. – 

С.76-79. 

 



7 
 

 

10. Випадок успішного лікування важкого ускладненого перебігу тропічної 

малярії [Текст] /Л. А. Голик, М. М. Городецький, Г. В. Мясников [та ін.] 

//Сучасні інфекції. – 2010. – №1. – С.76-82. 

 

11. Голубовская О. А.   

Особенности осложненной тропической малярии на современном этапе, 

диагностика и лечение [Текст] /О. А. Голубовская, А. В. Шкурба, А. Е. 

Артемов //Сучасні інфекції. – 2011. – №1. – С.70-77. 

 

12. Городецька Г.   

Складнощі діагностики тропічної малярії [Текст] /Г. Городецька 

//Лабораторна справа. – 2021. – №5. – С.22-28. 

 

13. Гринев А. Б.   

Сочетанная инфекция: тропическая малярия и лимфома Беркитта [Текст] /А. 

Б. Гринев //Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2012. – 

№2. – С.47-49. 

 

14. Малярія (Клінічна лекція) [Текст] /І. Б. Єршова, Т. Ф. Осипова, Г. О. 

Мочалова, Б. Калапала //Актуальная инфектология. – 2014. – №2. – С.97-

109. 

 

15. Забарна О. Г.   

Оцінка впливу температурних показників на формування маляріогенності 

території України [Текст] /О. Г. Забарна, О. О. Халаїм //Інфекційні хвороби. 

– 2016. – № 4. – С.69-72. 

 

16. Кириленко В. А.   

Педиатрические аспекты малярии [Текст] /В. А. Кириленко, Т. В. 

Кириленко //Здоровье ребенка. – 2013. – №7. – С.139-142. 

 

17. Колос Л. А.   

Епідситуація з малярії в постліквідаційний період та заходи її профілактики 

в м. Києві  [Текст] /Л. А. Колос, Т. О. Хархун //Сучасні інфекції. – 2009. – 

№1. – С.12-17. 

 

18. Задачи поддержания достигнутых успехов по малярии в 

постэлиминационном периоде [Текст] /А. В. Кондрашин, А. М. Баранова, Л. 

Ф. Морозова, Е. В. Степанова //Медицинская паразитология и паразитарные 

болезни. – 2012. – №3. – С.3-8. 

 

19. Тенденции в борьбе с малярией в мире. Прогресс и актуальные задачи в 

программах борьбы с малярией [Текст] /А. В. Кондрашин, А. М. Баранова, 

Л. Ф. Морозова, Е. В. Степанова //Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – 2011. – №4. – С.3-8. 



8 
 

 

20. Эпидемиологическая настороженность как компонент эпиднадзора за 

малярией [Текст] /А. В. Кондрашин, А. М. Баранова, Л. Ф. Морозова, Е. В. 

Степанова //Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2013. – 

№3. – С.3-7. 

 

21. Ларина С. Н.   

Генетическая устойчивость к малярии [Текст] /С. Н. Ларина, Т. В. Сахарова, 

Н. В. Чебышев //Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 

2009. – №2. – С.10-14. 

 

22. Малый В. П.   

Knowlesi-малярия: новый вид заболевания у человека [Текст] /В. П. Малый 

//Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2015. – №3-4. – С.15-20. 

 

23. Малый В. П.   

Актуальные вопросы профилактики малярии [Текст] /В. П. Малый, Ж. Абду 

//Международный медицинский журнал. – 2015. – т.21, №2.– С.86-89. 

 

24. Малярия [Текст] //Український медичний вісник/Therapia/. – 2013. – №5. – 

С.75-77. 

 

25. Матейко Г. Б.   

Інформативність цитотесту в діагностиці малярії [Текст] /Г. Б. Матейко, Р. 

Ю. Приймак, Т. В. Нестерова //Актуальная инфектология. – 2019. – №5. – 

С.97-98. – Тези доповідей науково-практичної конференці з міжнародною 

участю "Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, 

діагностики, лікування та профілактики" [28-29 листопада 2019 року, 

м.Київ]. 

 

26. Клінічний випадок рецидиву триденної малярії [Текст] /С. О. Никитюк, О. 

Р. Боярчук,  І. Л. Горішна [та ін.] //Інфекційні хвороби. – 2019. – №3. – С.64-

69. 

 

27. Печенка А. М.   

Малярия или гемолитическая анемия? [Текст] /А. М. Печенка //Український 

медичний вісник/Therapia/. – 2011. – №10. – С.41-43. 

 

28. Подолюк О. А.   

Всемирный день борьбы с малярией [Текст] /О. А. Подолюк //Клиническая 

инфектология и паразитология. – 2018. – т.7, №2. – С.290-292. 

 

29. Динаміка прозапальних цитокінів у хворих на тропічну малярію [Текст] /О. 

К. Полукчи, В. І. Трихліб, В. В. Кондратюк, С. Б. Павлов //Інфекційні 

хвороби. – 2013. – №2. – С.53-57. 

 



9 
 

 

30. Клинический случай тяжелого течения микст-малярии (Pl.falciparum, 

Pl.malariae) у пациента украинского происхождения [Текст] /О. О. Попович, 

Л. В. Мороз, Ф. А. Чабанов [и др.] //Актуальная инфектология. – 2017. – т.5, 

№4. – С.36-41. 

 

31. Токмалаев А. К.   

Малярия: трудности диагностики и лечения  [Текст] /А. К. Токмалаев, Г. М. 

Кожевникова //Медицина критических состояний. – 2009. – №2. – С.4-9. 

 

32. Токмалев А. К.   

Роль цитокинов в клиническом течении тропической малярии у детей 

[Текст] /А. К. Токмалев, Н. М. Ходжаева //Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – 2011. – №2. – С.28-30. 

 

33. Трихлеб В. И.   

Лабораторная диагностика малярии [Текст] /В. И. Трихлеб //Сучасні 

інфекції. – 2009. – №1. – С.18-27. 

 

34. Трихлеб В. И.   

Церебральная форма малярии. Актуальность. Клиника. [Текст] /В. И. 

Трихлеб, А. К. Дуда //Профілактична медицина. – 2010. – №4. – С.45-49. 

 

35. Трихліб В. І.   

Актуальність малярії [Текст] /В. І. Трихліб //Інфекційні хвороби. – 2009. – 

№1. – С.5-13. 

 

36. Трихліб В. І.   

Патогенез тропічної малярії  [Текст] /В. І. Трихліб //Інфекційні хвороби. – 

2009. – №2. – С.74-81. 

 

37. Трихліб В. І.   

Деякі аспекти завізних випадків малярії в Україні  [Текст] /В. І. Трихліб 

//Сучасні інфекції. – 2009. – №3-4. – С.114-120. 

 

38. Трихліб В. І.   

Клініко-епідеміологічна характеристика завізної малярії в Україні  [Текст] 

/В. І. Трихліб //Профілактична медицина. – 2010. – №1. – С.36-41. 

 

39. Трихліб В. І.   

Перебіг завізних випадків малярії в Україні (за даними епідеміологічних 

карт) [Текст] /В. І. Трихліб //Інфекційні хвороби. – 2010. – №2. – С.50-54. 

 

40. Трихліб В. І.   

Застосування мефлохіну при лікуванні малярії [Текст] /В. І. Трихліб 

//Сучасні інфекції. – 2010. – №3. – С.45-52. 



10 
 

 

41. Трихліб В. І.   

Захворюваність на малярію серед військовослужбовців - миротворців в 

деяких країнах Африки [Текст] /В. І. Трихліб //Профілактична медицина. – 

2012. – №1. – С.52-58. 

 

42. Трихліб В. І.   

Рівень паразитемії у хворих на малярію, котрі отримували індивідуальну 

хіміопрофілактику [Текст] /В. І. Трихліб //Сімейна медицина. – 2012. – №4. 

– С.65-68. 

 

43. Трихліб В. І.   

Тяжкі форми малярії, ускладенення та аналіз летальних випадків [Текст] /В. 

І. Трихліб //Інфекційні хвороби. – 2012. – №3. – С.48-54. 

 

44. Трихліб В. І.   

Результати паразитологічного обстеження на малярію миротворців після 

повернення в Україну з відрядження [Текст] /В. І. Трихліб //Сімейна 

медицина. – 2012. – №5. – С.113-115. 

 

45. Трихліб В. І.   

Особливості лабораторних показників у хворих на малярію 

військовослужбовців-миротворців [Текст] /В. І. Трихліб //Сімейна 

медицина. – 2012. – №6. – С.58-60. 

 

46. Трихліб В. І.   

Малярія. Методика прогнозування рівня захворюваності на малярію під час 

перебування в ендемічних країнах [Текст] /В. І. Трихліб //Сімейна 

медицина. – 2012. – №3. – С.105-111. 

 

47. Трихліб В. І.   

Захворюваність на малярію у гірській місцевості ендемічних регіонів 

[Текст] /В. І. Трихліб, О. К. Дуда //Сімейна медицина. – 2012. – №2. – С.137-

139. 

 

48. Поєднання тропічної малярії та ботулізму [Текст] /В. І. Трихліб, С. І. 

Ткачук, Ю. П. Якубенко [та ін.] //Інфекційні хвороби. – 2011. – №4. – С.76-

81. 

 

49. Трихліб В. І.   

Деякі питання епідеміології малярії [Текст] /В. І. Трихліб //Інфекційні 

хвороби. – 2009. – №3. – С.72-78. 

 

 

 

 



11 
 

 

50. Хомутянська Н. І.   

Малярія: клініко-епідеміологічна характеристика в сучасних умовах, 

діагностика, лікування, профілактика (клінічна лекція) [Текст] /Н. І. 

Хомутянська, В. М. Фролов //Український медичний альманах. – 2012. – 

т.15, №3. – С.216-221. 

 

51. Шкурба А. В.   

Особенности течения тропической малярии, ее осложнений и их лечение 

[Текст] /А. В. Шкурба, П. А. Овчаренко //Клінічна імунологія, алергологія, 

інфектологія. – 2010. – №5-6. – С.15-19. 

 

52. Щелкун А. В.   

Малярия: диагностические критерии и практические рекомендации [Текст] 

/А. В. Щелкун, А. А. Самсон, Н. М. Шавлов //Медицина невідкладних 

станів. – 2009. – №1. – С.102-105. 

 
 


