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Актуальність роботи. Гострі кишкові інфекції належать до інфекційних 

хвороб, що характеризуються убіквітарним поширенням, схильністю до 

епідемічного розповсюдження, здатністю уражати усі вікові групи населення, 

розвитком спалахів, що свідчить про їх високу епідеміологічну і соціально-

економічну значущість. Глобалізація світової економіки, міграція населення, 

розвиток міжнародного туризму, торгівельних зв'язків сприяли еволюційним 

перетворенням епідемічного процесу багатьох інфекційних хвороб, у тому 

числі гострих кишкових інфекцій. 

На тлі соціально-економічних змін, які відбулися у світі, зросла роль 

умовно патогенних мікроорганізмів в етіологічній структурі гострих кишкових 

інфекцій, змінилася значущість певних джерел інфекції, шляхів передавання 

збудника. 

В Україні впродовж багатьох років актуальність гострих кишкових 

інфекцій не зменшується, щорічно, рівні захворюваності поступаються лише 

гострим інфекціям дихальних шляхів. Чинна система епідеміологічного 

нагляду за гострими кишковими інфекціями не враховує вплив зовнішніх 

факторів: соціальних і природних та внутрішніх факторів, а саме, біологічних 

властивостей збудників, на розвиток епідемічного процесу, що є важливим при 

плануванні та проведенні профілактичних заходів. 

Отже, вищезазначене підтверджує актуальність дисертаційної роботи 

Н.Г. Малиш, метою якої є удосконалення системи епідеміологічного нагляду за 
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гострими кишковими інфекціями бактеріальної етіології на підґрунті 

встановлених нових наукових даних про особливості еволюції епідемічного 

процесу в сучасних умовах, вплив природних і соціальних факторів, біологічні 

властивості домінуючих збудників. 

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

грантами. Дисертаційну роботу виконано в межах планових науково-

дослідних робіт кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Сумського 

державного університету «Застосування нових методів діагностики, 

немедикаментозних та хіміотерапевтичних методів у лікуванні поширених 

інфекцій в умовах північно-східного регіону України» (номер державної 

реєстрації - 0107Ш01293 ; термін виконання - 2011-2016 рр.), а також 

«Поширені інфекційні хвороби північного регіону України: сучасні підходи до 

діагностики і лікування» (номер державної реєстрації - 011711003216; термін 

виконання - 2017-2022 рр.). Дисертант була виконавцем окремих фрагментів 

науково-дослідних робіт. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що дисертантом вперше 

досліджено й одержано нові наукові дані щодо особливостей сучасної 

епідемічної ситуації з гострих кишкових інфекцій в Україні, встановлено 

нерівномірність територіального розподілу випадків захворювання, визначено 

регіони, де епідемічна ситуація є найбільш несприятливою, оскільки медіани 

захворюваності на окремі нозологічні форми перевищують середньоукраїнські 

у декілька разів. Визначено напрямки за якими відбулися еволюційні 

перетворення епідемічного процесу гострих кишкових інфекцій бактеріальної 

етіології: зниження захворюваності на черевний тиф і шигельоз, зростання на 

сальмонельоз; домінування в етіологічній структурі умовно патогенних 

мікроорганізмів; темпи зростання рівнів захворюваності на гострі кишкові 

інфекції сільських жителів перевищують міських. 

Автором вперше установлено високі рівні антилізоцимної, 

антиінтерферонової та антикомплементарної активностей, показники адгезії, 

резистентності до антибіотиків, температурного фактору, антагоністичні 
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властивості умовно патогенних мікроорганізмів, збудників гострих кишкових 

інфекцій, що підтверджує їх патогенний та адаптаційний потенціал, та 

опосередковано пояснює зростання їх значущості в сучасних умовах в 

етіологічній структурі гострих кишкових інфекцій. 

На основі кореляційно-регресійного аналізу Малиш Н.Г. вперше 

визначено значущість певних соціальних і природних факторів в інтенсифікації 

епідемічного процесу гострих кишкових інфекцій бактеріальної етіології. 

Сильні кореляційні зв'язки встановлено між показниками захворюваності на 

шигельоз і демографічними факторами: чисельністю та щільністю населення; 

захворюваністю на сальмонельоз, гострими кишковими інфекціями, 

спричиненими іншими встановленими збудниками і показниками природного 

та міграційного руху населення, поширеності хвороб органів травлення. 

Середньомісячні показники температури повітря, кількості атмосферних опадів 

корелюють із рівнями захворюваності на сальмонельоз. Між захворюваністю на 

гострі кишкові інфекції, спричинені іншими встановленими збудниками і 

температурою повітря також встановлено достовірні кореляційні зв'язки. 

Дисертантом встановлено провісники активізації епідемічного процесу 

гострих кишкових інфекцій. Збільшення частоти виявлення носіїв шигел, 

виділення санітарно-показової мікрофлори зі змивів, відібраних на харчових 

підприємствах і в закладах громадського харчування є провісниками зростання 

захворюваності на шигельоз; збільшення частоти виявлення «нестандартних» 

проб сирої птиці й птицепродуктів, питної води із сільських водогонів, ізоляція 

санітарно-показової мікрофлори в закладах громадського харчування -

сальмонельозу; виділення з патологічного матеріалу тварин 5. іуркітигіит 

сальмонельозу, спричиненого 5. ґурИітигіит; збільшення частоти виявлення 

«нестандартних» зразків сирого м'яса й м'ясопродуктів і питної води, ізоляція 

санітарно-показової мікрофлори в дитячих дошкільних закладах - гострих 

кишкових інфекцій, спричинених іншими встановленими збудникам та 

невстановленої етіології. 
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Малиш Н.Г. вперше розроблено уніфіковану інтегровану математичну 

модель прогнозування епідемічної ситуації з гострих кишкових інфекцій 

способом побудови лінійного багатофакторного регресійного рівняння 

залежності захворюваності від впливу факторів ризику й дозволяє визначити 

вплив кожного з факторів на показники захворюваності. 

У дисертаційній роботі автором розширено наукові дані про біологічну 

основу епідемічного процесу паразитарні системи сальмонельозу та гострих 

кишкових інфекцій, спричинених іншими встановленими збудниками. 

Стійкість паразитарної системи сальмонельозу забезпечується, насамперед, 

полігостальністю паразита. Практично, здорова людина може бути 

«прихованим» джерелом інфекції в епідемічному процесі гострих кишкових 

інфекцій, спричинених умовно патогенними мікроорганізмами, оскільки 

умовно патогенні мікроорганізми, що колонізують її кишківник, завдяки своїм 

патогенним і симбіотичним властивостям, здатні виживати і накопичуватися у 

ньому. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

наданні рекомендацій по удосконаленню системи епідеміологічного нагляду за 

гострими кишковими інфекціями бактеріальної етіології та їх профілактики в 

Україні. Автором запропоновано впровадити у діяльність органів, що 

здійснюють епідеміологічний нагляд, математичне моделювання динаміки 

захворюваності з визначенням пріоритетних факторів ризику; епідемічну 

ситуацію оцінювати з урахуванням впливу на інтенсифікацію епідемічного 

процесу соціальних і природних факторів; використовуючи кореляційно-

регресійний аналіз виявляти передумови і провісники імовірного ускладнення 

епідемічної ситуації; для покращання епідеміологічної діагностики 

досліджувати біологічні властивості умовно патогенних мікроорганізмів, 

ізольовані в осередках кишкових інфекцій; об'єкти високого епідеміологічного 

ризику визначати за даними факторного аналізу. 

Ступінь обгрунтованості наукових положень дисертації, їх 

достовірність та новизна. Автором проаналізована достатня кількість джерел 
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вітчизняної та іноземної літератури, які достатньою мірою висвітлюють 

проблему, що вивчається. 

Результати дисертаційного дослідження Н.Г. Малиш отримано шляхом 

детального аналізу 761 звітів (звіти: про окремі інфекції та паразитарні 

захворювання, про роботу санітарно-епідеміологічної станції, Сумської 

регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, Головного 

управління статистики в Сумській області, обласного інформаційно-

аналітичного центру медичної статистики м. Сум, Сумського обласного центру 

з гідрометеорології, про спалахи гострих кишкових інфекцій), 397 медичних 

карт стаціонарного хворого. 

Дисертантом досліджено біологічні властивості домінуючих збудників 

гострих кишкових інфекцій та умовно патогенних мікроорганізмів, виділених 

від осіб у яких проявів діарейних захворювань не було (всього 150 штамів 

мікроорганізмів роду К. рпеитопіа, 142 - Е. сіоасае, 168 - 5". аигеиз, 20 -

Рг. уиІ§агІ8, 66 - 5і. епІегіїШіз). З метою визначення екологічних параметрів 

кишкових мікробіоценозів мікробіологічно досліджено 93 зразки фекалій 

хворих на гострі кишкові інфекції, 60 зразків фекалій осіб без ознак діарейної 

інфекції. 

Обсяг дослідження достатній для отримання обгрунтованих і достовірних 

даних. Робота виконана з використанням комплексу епідеміологічних, 

мікробіологічних, імунологічних, молекулярно-генетичного, статистичних та 

математичного моделювання методів дослідження. 

Всі результати проаналізовано за допомогою сучасних адекватних 

статистичних методів, і тому їх достовірність не викликає сумнівів. 

Аналіз структури та змісту дисертації. Структура роботи складається зі 

вступу з обґрунтуванням теми, огляду літератури, методів дослідження, 6 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків і 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел (508 джерел, у тому 

числі 241 - кирилицею, 267 - латиницею), додатків. Робота ілюстрована 
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103 рисунками, 56 таблицями. Обсяг дисертації - 311 сторінок друкованого 

тексту. 

У вступі автор висвітлює стан проблеми, формулює мету, завдання 

дослідження, обґрунтовує необхідність його проведення, наводить новизну, 

практичну значущість, впровадження роботи у практику. 

Огляд літератури відображає основні напрямки досліджень проблеми, що 

вивчається. У ньому висвітлені погляди на епідеміологічні особливості гострих 

кишкових інфекцій, вплив факторів середовища життєдіяльності на 

захворюваність, результати досліджень біологічних властивостей збудників, 

розглянуті системи організації епідеміологічного нагляду у світі. Згідно з 

результатами огляду встановлено, що епідемічна ситуація з гострих кишкових 

інфекцій в Україні вивчена недостатньо, не виявлені фактори ризику її 

ускладнення, потребують більш детального дослідження біологічні властивості 

умовно патогенних мікроорганізмів, оскільки спостерігається зростання їх 

значущості в етіології гострих кишкових інфекцій. 

У другому розділі «Матеріали та методи дослідження» викладено 

напрямки, обсяги та методи досліджень. Обсяг досліджень обумовлений 

завданнями цієї роботи. Проаналізовано звіти про окремі інфекції та 

паразитарні захворювання за 1971-2017 рр., 397 медичних карт стаціонарного 

хворого, звіти про роботу санітарно-епідеміологічної станції за 2001-2017 рр., 

звіти Сумської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини за 

2003-2016 рр., звіти Головного управління статистики в Сумській області за 

2001-2017 рр., звіти обласного інформаційно-аналітичного центру медичної 

статистики м. Сум за 2003-2017 рр., звіти Сумського обласного центру з 

гідрометеорології за 2009-2016 рр., звіти МОЗ України про спалахи гострих 

кишкових інфекцій у 2014-2017 рр. Досліджено біологічні властивості 480 

штамів умовно патогенних мікроорганізмів, визначена чутливість до 

антибіотиків та температурного фактору у 66 штамів 5. епїегііШіз. 

Мікробіологічно досліджено 93 зразки фекалій хворих на гострі кишкові 
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інфекції, 60 зразків фекалій осіб без ознак гострих кишкових інфекцій. З метою 

виявлення вірусів досліджено 347 проб фекалій. 

Дослідження проведено на високому науково-методичному рівні з 

використанням епідеміологічних, мікробіологічних, імунологічних, 

молекулярно-генетичного, статистичних та математичного моделювання 

методів дослідження. 

Використано комп'ютерні програми «Місговоп: ОШсе Ехсеї 2010», 

«8їаіізііса 6». 

Третій розділ присвячений дослідженню сучасної епідемічної ситуації з 

гострих кишкових інфекцій в Україні, яка характеризувалася контрастністю та 

нерівномірністю територіального розподілу випадків захворювання. Автором 

визначено, що у 2011-2017 рр. питома вага зареєстрованих випадків 

захворювання на черевний тиф, паратифи А, В, С, холеру, кампілобактеріоз і 

кишковий ієрсиніоз загалом становила 0,2 %; шигельоз - 1,5 %; сальмонельоз та 

ротавірусний ентерит - 8,6% і 11,7 % відповідно, 40,2% були спричиненими 

іншими збудниками, крім вищезазначених, 37,8 % - припадали на гострі 

кишкові інфекції невстановленої етіології. Більшість спалахів 

характеризувалася харчовим шляхом передачі (55,8 % ) ; найчастіше їх 

спричиняли сальмонели (43,5 %) і найчастіше були пов'язаними із закладами 

громадського харчування (38,1 % ) . 

У четвертому розділі шляхом дослідження динаміки захворюваності на 

гострі кишкові інфекції, їх етіологічної структури, вікового, територіального, 

сезонного розподілу випадків захворювання Малиш Н.Г. визначено напрямки 

еволюційних перетворень епідемічного процесу гострих кишкових інфекцій в 

Україні (на прикладі Сумської області). Встановлено різке зниження 

захворюваності на черевний тиф (з 2002 р. випадків захворювання не 

реєстрували зовсім) та шигельоз (у 2001-2017 рр. медіана захворюваності на 

шигельоз була меншою у порівнянні з 1971-2000 рр. 33,8 рази), зростання на 

сальмонельоз (медіана захворюваності зросла в 1,5 рази). У 2001-2017 рр. 

виявлена помірна тенденція до зростання захворюваності на гострі кишкові 
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інфекції, спричинені іншими встановленими збудниками. Дисертантом 

встановлено, що в етіологічній структурі гострих кишкових інфекцій, 

спричинених іншими встановленими збудниками, домінували умовно патогенні 

мікроорганізми (питома вага клебсієл складала 28 %, золотистих стафілококів та 

ентеробактерів - 20 % ) . Частка 5і. зоппеі у структурі збудників шигельозу сягала 

до 97,3 %, 5і. епІегШсііз у структурі збудників сальмонельозу - 88,5 %. Темпи 

приросту захворюваності сільського населення на сальмонельоз, гострі кишкові 

інфекції, спричинені іншими встановленими збудниками та невстановленої 

етіології, перевищували міських. Відбулися зміни у помісячному розподілі 

випадків захворювання на шигельоз. Захворюваність на нього зростала в 

лютому - березні та у липні - жовтні. 

П'ятий розділ присвячений дослідженню передумов ускладнення 

епідемічної ситуації з гострих кишкових інфекцій. Використовуючи 

кореляційно-регресійний аналіз, автором здійснено оцінювання впливу 

соціальних та природних факторів, поширеності хвороб органів травлення на 

динаміку захворюваності. Виявлено фактори, які сприяють інтенсифікації 

епідемічного процесу. Достовірні прямі кореляційні зв'язки встановлені між 

показниками захворюваності на шигельоз і чисельністю та щільністю 

населення; сальмонельозом, гострими кишковими інфекціями, спричиненими 

іншими встановленими збудниками і природним та міграційним рухом 

населення, поширеністю хвороб органів травлення, рівнями температури 

повітря; сальмонельозом і середньомісячними показниками атмосферних 

опадів. 

У шостому розділі дисертантом проведено епідеміологічне оцінювання 

впливу на захворюваність частоти бактеріоносійства збудників гострих 

кишкових інфекцій, санітарної надійності об'єктів підвищеного 

епідеміологічного ризику. Встановлено, що показники результатів санітарно-

гігієнічного моніторингу можна використовувати для прогнозування 

епідемічної ситуації з гострих кишкових інфекцій. Визначено провісники 

активізації епідемічного процесу шигельозу, сальмонельозу, гострих кишкових 
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інфекцій, спричинених іншими встановленими збудниками й невстановленої 

етіології. 

У сьомому розділі репрезентовано результати дослідження біологічних 

властивостей мікроорганізмів, що спричиняють гострі кишкові інфекції та 

колонізують кишківник осіб без ознак гострих кишкових інфекцій. Автором 

було визначено, що умовно патогенні мікроорганізми - збудники гострих 

кишкових інфекцій характеризуються здатністю до персистенції, колонізації 

кишкового біотопу, вступати в конкурентно-інтеграційні взаємовідносини з 

іншими мікроорганізмами, високими рівнями стійкості до антибіотиків та дії 

температурного фактора, що свідчить про їх значний патогенний потенціал, 

етіологічну значущість. Взаємовідносини між мікроорганізмами, що 

колонізують кишківник осіб без ознак гострої кишкової інфекції, 

характеризуються схильністю до співіснування, екологічною спорідненістю; 

здатністю інактивувати фактори неспецифічної резистентності, що сприяє їх 

виживанню та накопиченню у кишківнику. Малиш Н.Г. підкреслює, що 

гетерогенність популяції умовно патогенних мікроорганізмів, їх адаптивні 

можливості, наявність у них факторів, які нівелюють фактори неспецифічної 

резистентності макроорганізму, симбіотичні властивості зумовлюють стійкість 

паразитарної системи гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно 

патогенними мікроорганізмами. 

У восьмому розділі дисертантом запропоновано нові підходи до 

удосконалення системи епідеміологічного нагляду за гострими кишковими 

інфекціями. Представлена уніфікована інтегрована математична модель 

прогнозування епідемічної ситуації з гострих кишкових інфекцій 

(формалізована у вигляді лінійного багатофакторного регресійного рівняння) 

та спосіб оцінки епідемічної ситуації, що базується на визначенні тенденцій 

захворюваності та враховує вплив на неї соціальних та природних факторів. 

У розділі «Аналіз та обговорення результатів дослідження» Малиш Н.Г. 

наведено узагальнений аналіз отриманих результатів роботи з відомими раніше 

фактами. 
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Висновки та практичні рекомендації відповідають поставленій меті та 

завданням дисертаційної роботи і є логічним завершенням проведених 

досліджень. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у практичну діяльність ДУ 

«Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України», «Харківський 

обласний лабораторний центр МОЗ України», Інституту мікробіології та 

імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України; використовуються в 

навчальному процесі Сумського державного університету, Української 

медичної стоматологічної академії, Харківської медичної академії 

післядипломної освіти, Харківського національного медичного університету, 

Київського медичного університету УАНМ. 

Слід зазначити, що результати роботи апробовані в повному обсязі. 

Основні матеріали дисертації доповідались і обговорювались на міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних конференціях. 

Основний зміст роботи повністю висвітлений в опублікованих працях. За 

матеріалами дисертації опубліковано 59 наукових робіт, зокрема 32 статті, 20 

із яких - у наукових фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого 

МОН України (дві одноосібні), 7 - у виданнях, індексованих наукометричною 

базою «8сориз», 5 - у журналах, що входять до інших наукометричних баз; 26 

тез доповідей у матеріалах наукових конференції; 1 патент України на корисну 

модель. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, що сформульовані у 

дисертації, достатньо повно викладені в тексті дисертації і автореферату та в 

опублікованих працях. Дисертація оформлена у повній відповідності до 

існуючих вимог. Структура та зміст автореферату ідентичні тим, що наведені в 

дисертації. 

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення. 

Позитивно оцінюючи роботу дисертанта у цілому, вважаю за необхідне 

зазначити наступні зауваження: 
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1. У розділах власних досліджень відсутні порівняння одержаних 

результатів із аналогічними результатами вітчизняних та зарубіжних 

дослідників. 

2. Окремі підрозділи дисертації перевантажені числовими значеннями 

показників, що перешкоджає повноцінному сприйняттю матеріалу. 

3. Практичні рекомендації грунтуються на результатах отриманих у 

процесі дослідження, мають практичне значення для лікарів, що здійснюють 

епідеміологічний нагляд, проте потребують більш детальної конкретизації. 

4. Існують окремі стилістичні похибки, орфографічні помилки, 

русизми. 

Вище зазначені зауваження не принципові та не зменшують науково-

практичне значення дисертаційної роботи Малиш Н.Г. і цінність одержаних 

результатів. 

У порядку дискусії хотілось би отримати від здобувача відповідь на 

наступні запитання: 

1. Провідний шлях передачі сальмонел харчовий. Яким чином зростання 

кількості атмосферних опадів впливатиме на ускладнення епідемічної ситуації 

з сальмонельозу? 

2. Кампілобактеріоз є поширеною кишковою інфекцією у світі. Чим 

пояснити низькі рівні захворюваності на кампілобактеріоз в Україні? 

3. Чому при прогнозуванні показників одних факторів ризику Ви 

використовували метод побудови лінії тренду, а інших - метод середнього 

коефіцієнту росту? 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Малиш Ніни Григорівни «Еволюція епідемічного 

процесу гострих кишкових інфекцій бактеріальної етіології, фактори ризику, 

удосконалення епідеміологічного нагляду», яка подана на здобуття наукового 

ступеня доктора медичних наук є завершеним науковим дослідженням, що 
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вирішує науково-практичну проблему у галузі епідеміології та має важливе 

значення у практичній медицині. 

За актуальністю, методичним рівнем, практичною значущістю, ступенем 

обгрунтованості наукових положень й висновків дисертаційна робота Малиш 

Ніни Григорівни відповідає вимогам п.п. 9, 10, 14 Постанови Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24 липня 2013р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.15 р., № 

567 від 27.07.2016 р.) «Про затвердження Порядку присудження наукових 

ступенів» щодо дисертацій, які подаються на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук, а її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.02 - епідеміологія. 

Офіційний опонент: 
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