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В1ДГУК 

офщшного опонента доктора медичних наук, професора, полковника 

медичноУ служби УстшовоУ Людмили Анатгшвни на дисертацшну роботу 

Гопко Натали Васшйвни «Оцшка ешдемюлопчних ризиюв 

лептострозу в сучасних умовах та удосконалення ешдемюлопчного 

нагляду», що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спещальнютю 14.02.02 - епвдемюлопя. 

Актуалынсть вибраноУ теми дисертацн. Лептосшроз посщае одне з 

перших мюць серед хвороб, яю е стльними для людей 1 тварин, за 

важюстю кл1Н1чного переб1гу та частотою летальних наслщюв. 

Розрахунковий середнш показник з а х в о р ю в а н о с т 1 на лептосшроз в СВ1Т1 

становить 1,03 млн. випадюв, серед яких 58900 - летальних. Щор1Чно у 

зв'язку з Ц1ею 1нфекщею втрачаеться близько 2,90 млн. роюв життя, 

скоригованих 13 непрацездатност1. В УкраУш лептосп1роз рееструеться на 

вс1х адм1н1стративних територ1ях, з найб1льшою штенсивнютю 

епщем1чного процесу впродовж останн1Х 20 роюв - у Закарпатськш, 1вано-

Франк1вськ1Й, КиУвськ1Й, К1ровоградськ1Й, МиколаУвськ1Й, Тернопшьськш, 

Черн1пвськ1й та Черн1вецьк1й областях. В умовах сьогодення, лептосшроз 

е важливою медичною 1 социальною проблемою, що обумовлено 

штенсивним поширенням його в тих регюнах, де ран1ше ця патолопя не 

рееструвалась, залученням в процес р1зних контингент1в населения. 

Низкою фундаментальних досл1джень пщтверджено, що за остант 

десятир1ччя еп1дем1чний процес лептострозу характеризуемся певними 

зм1нами, як1 стосуються передус1м особливостей географ1Чного 

поширення, перерозподшу груп п1двищеного ризику серед населения, 

зростання етюлопчноУ рол! окремих серогруп збудника та ет1олог1чноУ рол! 

одночасно р1зних серовар1в лептосп1р. Натепер, увага наукових дослщжень 

зосереджуеться, також, на вивченш фактортв ртзного генезу, яю впливають 
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на захворювашсть на лептосшроз. Хоча, на сьогодш е суттев1 досягнення у 

вивчеюн епщем1чного та ешзоотичного процес1в лептострозу в Украин, 

швидю еволюцшш зм1ни епщемхчного процесу потребують вивчення його 

особливостей, що е важливим для забезпечення надежного 

функцюнування системи ешдемюлопчного нагляду та прийняття 

адекватних управлшських р1шень. 

У Л1тератур1 наводяться лише поодиною повщомлення щодо 

прогнозування етдем1чноУ ситуаци з лептострозу без урахування 

сощальних та бюлопчних фактор1в, яю мають прямий чи опосередкований 

вплив на р1вень захворюваность Вплив р1зноман1тних фактор1в, яю 

сьогодн1 визначають еп1дем10Л0пчн1 особливост1 лептосп1розу, сучасн1 

системи 1нформац1Йного забезпечення 1 ешдемюлопчного анал1зу 

практично не враховують. Питания актуал1зацп м1грац1йних процес1в та IX 

впливу на р1вень захворюваност1 на лептосшроз е вщкритим та потребуе 

подальшого вивчення. У систем! ешдемюлопчного нагляду анаштичний 

компонент щодо виявлення провюниюв та передумов ризику 

представлений не в повному обсязь Отже, без удосконалення системи 

епщемхолопчного нагляду неможливими е ефективш проф1лактичн1 

заходи щодо лептосшрозу, яю на сьогодш носять загальний характер та 

потребують уточнения. Саме тому, актуальнють обраноТ дисертантом теми 

не викликае сумшву. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертац1йна робота виконана в рамках науково-дослщноТ теми 

«Вплив водного фактору на розповсюдження кишкових шфекщй та швазш 

в УкраТш в сучасних умовах» (0114Ш00386) Державно1 установи 

«1нститут ешдемюлогп та 1нфекц1Йних хвороб 1м. Л.В. Громашевського 

НацюнальноТ академ!! медичних наук Украши» (2014 - 2016 рр.). 
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Стушнь обгрунтованост1 наукових положень,висновк1в 1 

рекомендащй, сформульованих у дисертацн. Дисертащя е закшченою 

науковою працею. Автором ч1тко сформульована мета роботи 1 вщповщно 

до неУ п'ять завдань. Програма дослщжень дозволяе в повнш М1р1 та на 

високому методичному р1ВН1 виршити поставлен! в дисертацшнш робот1 

завдання. Проведений обсяг 1 характер роботи, вщповщна статистична 

обробка отриманих даних дозволяють вважати науков1 положения, 

висновки 1 рекомендацп, сформульоваш в дисертацн, повшстю 

обгру нтованими. 

Метою дослгдження визначенообгрунтування рекомендац1Й щодо 

удосконалення системи еп1дем1олог1чного нагляду на шдстав1 оц1Нки 

еп1дем1олопчних ризиюв лептострозу в умовах сьогодення. 

Для досягнення мети були сформульоваш наступи! завдання: 

1. Вивчити е т д е м ю л о п ч н 1 та ешзоотолопчш особливост1 

лептосп1розу на приклад1 Чершвецько1 област1. 

2. Визначити фактори, що шдвищують ризики летальност1 при 

лептосшроз!. 

3. Оц1Нити вплив соц1альних та бюлопчних фактор1в на р1вень 

захворюваноси на лептосп1роз. 

4. Визначити тенденци та надати прогноз розвитку етдем1чного 

процесу лептосп1розу в Украш1. 

5. Надати ощнку системи еп1дем1олопчного нагляду за 

лептострозом в Укра1Н1 та визначити шляхи и удосконалення. 

Об'ект дослгдження - ешдем1чний та етзоотичний процеси 

лептосп1розу, система еп1дем10лог1чного нагляду за лептострозом, 

етюлопчна структура лептострозу, групи ризику серед населения. 

Предмет дослгдження - захворюванють на лептосшроз, сироватки 

кров1 хворих на лептосшроз та донор1в, карта ешдемюлопчного 

обстеження вогнищ лептострозу, зразки бюлопчного матер1алу 
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мишоподдбних гризушв, результата обстеження на лептосшроз 

сшьськогосподарських та домашшх тварин. 

На р1зних етапах виконання дисертацшноТ роботи були використаш 

наступи! методи: етдемюлопчш, серолопчш, статистичш (методи 

вар1ац1Йно'1 статистики, корелящйний та регресшний анал1з), метод 

анкетування, метод математичного моделювання. Обсяг Ух використання 

В1ДМ1чаеться повнотою, вони адекватш д л я виршення поставлених 

завдань, р1вень вщповщае сучасним вимогам. Ытерпретацдя результате 

дослцркень враховуе сучасш Л1тературш д а т . 

Наукова новизна дослгдження та отриманих резулътатгв. Уперше з 

використанням кер1вництва Сеп1егзюг 0 1 8 е а 8 е Сопт.го1апс1 Ргеуептлоп (СБС, 

США, Атланта) проведено оцшку системи ешдемюлопчного нагляду за 

лептострозом в УкраУш. Показано р1вень впливу сощальних та 

бюлопчних фактор1в на штенсивнють ешдем1Чного процесу лептострозу 

на приклад1 ЧершвецькоУ область Визначено особливост1 е т д е м 1 ч н о г о та 

ешзоотичного процешв лептострозу на репональному р1вш, яш 

характеризувалися змшами превалюючого збудника. Побудовано модел1 

регрес11 для прогнозування захворюваност1 на лептосшроз на 

адмшютративних територ1ях. Виявлено взаемозв'язок м!ж м1грацшними 

процесами серед населения та р1внем захворюваност! людей на 

лептосшроз. 

Практичне значения отриманих результатгв. Обгрунтована 

ДОЩЛЬШСТЬ СИНХрОШЗащУ СТаТИСТИЧНОУ ЗВ1ТНОСТ1 В еП1ДеМ10ЛОПЧН1Й 

практищ та ведения електронного облжу шдивщуальних даних про 

випадок на репональному р1вн1, що забезпечить шдвищення ефективност1 

ешдемюлопчного нагляду за рахунок можливост1 проведения 

ешдемюлопчного анал1зу даних серед р1зних груп населения в будь-який 

час на вс1х адмшютративних територ1ях з визначенням прюритетних 

профшактичних та протиетдем1Чних заход1в; розроблено рекомендащУ 

щодо удосконалення системи ешдемюлопчного нагляду за лептострозом. 
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Результати проведеного дослщження враховаш при затвердженш 

регламенту взаемод11 територ1альних оргашв Держпродспоживслужби та 

державних установ - Облает лабораторш центри МОЗ УкраТни, а також 

при розробщ проекту наказу МОЗ УкраТни «Порядок здшенення 

ешдемюлопчного нагляду за шфекцшними хворобами». 

Отримаш результати були впроваджеш в практичну д1яльшсть 

територ1альних оргашв та установ ДержавноТ санггарно-етдемюлопчно1 

служби Украши (акт впровадження вщ 25.09.2015 р.) та використовуються 

в навчальному процес1 кафедри мшробюлогй, 1мунологй, в1русологп та 

епщемюлогп ДЗ «Дншропетровська медична академ1я МОЗ Украши» (акт 

впровадження вщ 27.02.2019 р.), кафедри ппени, епщемюлогп та 

професшних хвороб Харк1всько*Т медичноТ академи п1Слядипломно'1 осв1ти 

акт впровадження вщ 01.03.2019 р.), кафедри мшробюлогп, в1русолоп'Т та 

1мунолоп'Т 1м. проф. Д.П. Гриньова Харювського нащонального медичного 

ушверситету (акт впровадження вщ 27.03.2019 р.), кафедри загально'Г та 

клш1чно1 1мунолог11 та алергологИ Харк1вського нащонального 

ушверситету 1мен1 В.Н. Каразша (акт впровадження вщ 28.03.2019 р.). 

Вщповщшсть дисертацн профшю спец1ал13овано'1 вченоУ ради. 

Мета, завдання, методи дослщжень, основш результати та висновки 

дисертащйноУ роботи вщповщають спец1альност1 14.02.02 - епщемюлопя 

та профшю спещал1зовано1 вчено!' ради Д 26.614.01. 

Характеристика роздьгив, оц!нка зм1сту дисертацн, н 

завершен1сть в щлому. Дисертац1я викладена украшською мовою на 156 

сторшках друкованого тексту 1 складаеться 31 вступу, огляду Л1тератури, 

матер1ал1в 1 метод1в дослщження, трьох роздш1в власних дослщжень, 

анал1зу та узагальнення результат1в, висновюв, практичних рекомендаций, 

списку використаних джерел, що мютить 154 найменувань (59 кирилицею 

1 95 латиною), 8 додатюв. Роботу прошюстровано 13 таблицями та 21 

рисунком. 

У роздш 1 подано аналггичний огляд вттчизняних та зарубтжних 
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Л1тературних джерел щодо вивчення сучасного стану проблеми 

лептострозу в Украин та за и межами. За результатами систематизаци та 

узагальнення шформаци встановлено, що, зважаючи на поширенють, 

важкий переб1г, високу летальнють та еволющю епщем1чного процесу, 

визначення етдемюлопчних та ешзоотолопчних особливостей 

лептострозу, оцшка епщемюлопчних ризиюв залишаються актуальними 

завданнями. 

У роздш 2 наведено матер1али, методи та обсяги дослщжень. При 

реал1зацп програми роботи були використаш методи оперативного та 

ретроспективного ешдемюлопчного анал1зу для вивчення якюних та 

кшькюних характеристик ешдемюлопчного процесу лептострозу в 

Укранп та Черн1вецьюй област1 за пер10д 2008 - 2017 рр. Для дослщження 

сироваток кров1 хворих на лептосшроз, донор1в та зразюв б1олопчного 

матер1алу мишопод1бних гризун1в використовували серолопчний метод -

реакц1ю М1Кроаглютинаци 1 л1зису (РМА) з використанням некомерщйного 

д1агностичного набору штам1в лептосшр, отриманого з ДУ «Центр 

громадського здоров'я МОЗ Украши». 

Для вивчення р1вня об1знаност1 с1льського населения щодо 

лептострозу використовували анкету-опитувальник стосовно р1зних 

аспект1в лептосп1розу в людей. До анкетування були запрошет 

добровольщ серед сшьського населения, в опитуванн1 взяли участь 157 

респонденте. 

3 метою визначення прогнозу штенсивноси епщем1чного процесу 

було проанал1зовано динам1ку захворюваност1 на лептосшроз за 1997 -

2017 рр. в Украш1 та Чершвецькш обласи та застосовано методи 

розрахунку середшх величин у вигляд1 штенсивного показнику (на 100 

тис), стандартного вщхилення (8Э) та дов1рчого штервалу для середньоУ 

(95 % Д1), а також анал1тичне вир1внювання початково'Т динам1чноТ криво*Т 

з використанням логарифмтчного типу апроксимаци. 
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Статистичну обробку результатов дослщження проведено за 

допомогою методгв вар1ащйноТ статистики з використанням пакет1в 

програм Мюгозой Ехсе1-2007 та 8ТАТ18Т1СА 6.1. (81а1:8оп:1пс., сершний 

№АОАК909Е415822РА). 

Результати власних дослщжень лопчно 1 послщовно викладеш у 

наступних роздшах дисертацн. 

У роздш 3 представлено результати вивчення епщемюлопчних та 

ешзоотолопчних особливостей лептострозу в УкраТт та Чершвецьюй 

област1 впродовж 1997-2017 рр. Автором визначено, що за перюд з 2008 по 

2017 рр.: 

р1вень захворюваност1 на лептосшроз в Чершвецькш област1 

постшно перевищував середньодержавний 1 коливався в межах 1,10 - 6,48 

на 100 тис. населения (по Украин - 0,7 - 1,47 на 100 тис. населения); 

у В1КОВ1Й структур! захворших на лептосшроз в Чершвецькш обласи 

найбшьша частка припадала на когорту ос1б зршого 1 старшого вжу: 

17,2±11,4% - 50 - 59 роюв, 29,3±19,8% - 60 роюв 1 старше (по Украли -

26,6±9,7% - 50-59 роюв, 21,8±11,1% - 60 роюв 1 старше); 

серед шлях1в передач! збудника дом1нував контактний (50,2±14,1 % ) , 

по Укра'1Н1 - водний (51,8±4,5%); 

в ет!олог!чн1Й структур! лептосшрозу людей в Черн!вецьюй облает!, 

як 1 по вс1Й краш!, переважала серогрупа Ь. 1ст:егоЬаето1тЬаё!ае 

(33,0±19,1% та 41,7±0,17% вщповщно), вагомою була частка випадюв, 

обумовлених Ь. ротопа (21,8±11,7% та 8,7±0,03% вщповщно) 1 

Ь. ёпррогурпоза (19,7±14,0% та 10,0±0,07% в1дповщно); 

встановлено прямий зв'язок М1Ж 1нф!кован!стю великоУ рогато'1 

худоби Ь. ЬеЬёотасИз 1 Ь. 1с1;его11аетогг11аё!ае та захворюван1стю людей 

(вщповщно г = 0,8 та г = 0,7), М1Ж шфхкованютю мишопод1бних гризун1в та 

великоТ рогато! худоби (г = 0,8); 

доведено вплив м!грацшних процес1в на р1вень захворюваност! на 

лептоспьроз (1з=2,5; р<0,05), що пщтверджуе необх!дн1сть збору та 
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врахування зазначено'Т шформацп як при розслщуванш випадюв, так 1 у 

звггних формах. 

У роздЫ 4 надано характеристику летальност1 при лептосшроз! в 

УкраТш. 

Автором було показано тенденцпо до зростання летальноеи при 

лептосшроз! на тл1 тенденцп до зниження захворюваносп як у 

Чершвецькш облает^ так 1 по Украпи в щлому, зокрема, у Чершвецькш 

област1 впродовж 2006 - 2016 рр. показник летальноеп коливався вщ 3,6% 

(2008 р.) до 57 , 1% (2016 р.) та зрю за перюд дослщження в 5 раз1в. 

Автором було визначено фактори ризику щодо летальноеп при 

лептостроз1: етюлопчна роль Ь. 1с1;егоЬаетоггЬаё1ае (61,8% пац1ент1в 13 

тяжким переб1гом захворювання та 63,2% померлих); В1К 60 рок1в 1 старше 

(62,5% померлих); П1зне звернення за медичною допомогою (на 5 - 10-й дш 

- 59,4% померлих); шзня постановка д!агнозу (на 2 - 6-й дш - 12,5%). 

У Р о з д 1 Л 1 5, присвяченому розробщ рекомендащй з удосконалення 

ешдемюлопчного нагляду за лептострозом, автором: 

розраховано прогностичш р1вш захворюваност1 на лептосшроз у 

Чершвецькш област1 на 2018-2021 рр. (13 використанням формули для 

апроксимацп захворюваност1). Результати пор1вняння значень фактично'1 

та прогнозовано'1 захворюваност1 на 2018 р. (2,10 та 2,18 на 100 тис. 

населения вщповщно) дозволяють рекомендувати використання ще'1 

методики в систем! ешдемюлопчного нагляду на репональних р1внях; 

показано дощльнють ведения електронного реестру даних з 

штегращею ешдемюлопчного та ветеринарного компоненив, 

картографування(за результатами ешдемюлопчного розслщування 

випадк!в лептосп1розу та лабораторного обстеження на лептосшроз людей 

1 тварин). Запропоновано електронну форму для обл1ку даних про випадок 

з використанням ЕР1-11ЧРО (Уегз10п7.2.2.6); 

розроблено схему взаемодй" дотичних структур в систем! 

епщем!олопчного нагляду за лептострозом. 
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В кшщ кожного роздшу власних дослщжень автор наводить 

висновки 1 список опублжованих наукових праць, щорозкривають суть 

дисертацшно'Троботи. 

Анал13 та узагальнення результате дослщжень свщчить про 

спроможнють дисертантки ощнити 1 анал1зувати шформащю, 

сшвставлення власних даних 13 шшими дослщниками е коректиим, 

достатньо аргументованим 1 переконливим. 

Висновки та практичш рекомендацй вщповщають поставлен1й мет1 

та завданням дисертадшно!" роботи 1 е лопчним завершениям проведених 

дослщжень. Додатки гармоншно доповнюють основний змют 

дисертащйного дослщження. 

Науков1 положения, висновки 1 рекомендацй, що сформульован1 у 

дисертацн, достатньо повно викладеш в текст1 дисертац111 автореферату та 

в опублкованих працях. Дисертац1я оформлена у повнш вщповщност1 до 

юнуючих вимог. Структура та зм1ст автореферату щентичш тим, що 

наведен! в дисертацн. 

Зауваження та пропозицп щодо зм1сту дисертацн: 

1. В 3 роздш1 на мою думку необхщно було шдсилити обгрунтування 

чому саме на приклад1 Черн1вецько'1 област1 проведено вивчення 

епщемюлопчних та ешзоотолопчних особливостей. 

2. Практичш рекомендацй необхщно було детал1зувати, визначити 

конкретних виконавщв запропонованих заход1в. 

Вище зазначеш зауваження не зменшують загальноТ' позитивно! 

ощнки 1 значения дисертацшноТ роботи. 
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Високо оцшюючи дисертацшну роботу Гопко Н.В., у порядку 

дискусй хотшось би отримати вщ здобувача вщповщь на наступт 

запитання: 

1. Низку дослщжень в межах вашоУ роботи проведено на приклад1 

Черн1вецько1 область Чому саме цей репон? 

2. Як вплине запровадження запропонованих Вами рекомендащй на 

функцюнування системи ешдемюлопчного нагляду за лептострозом в 

Украии? 

3. Як запропонована вами схема шформування та взаемодп в систем1 

ешдемюлопчного нагляду за лептострозом в Укра'пп узгоджуеться з 

напрямами реформування системи охорони здоров'я в Украпп? 

висновок 

Дисертацшна робота Гопко Натал11 Васил1вни «Оц1нка 

епщем10лог1чних ризик1в лептострозу в сучасних умовах та 

удосконалення ешдемюлопчного нагляду», що представлена на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спещальшстю 14.02.02 -

епщемюлопя е завершеною науково-дослщною працею, яка спрямована на 

вир!шення актуального питания удосконалення ешдемюлопчного нагляду 

за лептострозом в сучасних умовах. 

За актуальнютю та своею новизною дисертащя вщповщае вимогам 

МОНУкраТни, сформульованим у пп. 9, 11, 12 „Порядку присудження 

наукових ступешв" затвердженого Постановою Кабшету Мшютр1в 

Украши № 567 вщ 24.07.2013 р. 31 змшами (Постанови Каб1нету М1н1стр1в 

Украши № 6 5 6 вщ 19.08.2015 р., №1159 вщ 30.12.2015 р., №567 вщ 

27.07.2016 р.), щодо дисертацш, як1 подаються на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук, а ТТ автор заслуговуе на присудження наукового 
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ступеня кандидата медичних наук за спещальнютю 14.02.02 -

етдемюлопя. 

Начальник кафедри вшськово1 токсиколопТ,радюлоги та 

медичного захисту факультету тдготовки вшськових л1кар1в 

Укра'Тнсько1 В1Йськово-медично*1 академн МО Украши, 

доктор медичних наук, професор, . &— 

полковник медично!' служби Л. УСТШОВА 


