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План

• Мої дослідження

• Досвід аналізу наглядових даних (або вихідних даних) 

• Приклад із практики – аналіз даних щодо лихоманки Ласса, що 
включають дані спостережень
• Налагодження співпраці
• Типи наявних даних
• Визначення предмету дослідження
• План аналізу
• Результати

• Питання та обговорення



Дослідницький досвід
• Епідеміолог інфекційних захворювань

• >15 років досвіду

• Польова епідеміологія

та клінічні дослідження

• Досвід із наступними хворобами

• Малярія, вірус Зіка, лихоманка Ласса,

• Зоонозні захворювання та підхід “Єдине здоров’я”

• Досвід у наступних країнах

• Перу, Колумбія, Індія, Азербайджан, Танзанія, Демократична Республіка 

Конго, Габон, Південна Африка, Зімбабве



Мета нагляду

• Дозволяє швидко виявити спалахи захворювань

• Робить можливим раннє виявлення проблем, що призводять до 
захворювань– ендемічних та неендемічних

• Дозволяє системі раннього виявлення вказати на нові та 
потенційні захворювання

• Дає доступ до даних про здоров’я населення у конкретному 
регіоні (дозволяє визначити частоту виникнення, тенденції щодо 
хвороб)

• Підтверджує відсутність конкретного захворювання



Використання наглядових даних

• Визначення масштабів проблеми
• Визначення епідемії/визначення проблеми
• Оцінка засобів контролю
• Покращення планування заходів 
системи охорони здоров’я
• Визначення географічних меж

розповсюдження захворювання
• Дослідження природнього перебігу захворювання
• Висунення гіпотези, стимулювати дослідження
• Спостереження за змінами інфекційних агентів та / чи практик щодо 

системи охорони здоров’я



Приклад: первинний набір даних

Випа

док

№

Дата

виявлення

Хвороба Класифікація

випадку

Вік Стать

1 22/10/16 Сибірська виразка Підтверджено 19 Ч

2 25/10/16 Сибірська виразка Не підтверджено 17 Ж

3 19/10/16 Сибірська виразка Можливо 23 Ж

4 15/10/16 Сибірська виразка Очікуються

результати 

досліджень

18 ?

5 23/10/16 Сибірська виразка Підтверджено 21 Ж

6 27/10/16 Сибірська виразка Підозра 18 Ч

7 21/10/16 Сибірська виразка Підтверджено 25 Ж



Методи аналізу наглядових даних

• Описові методи
• Аналіз даних за особою, місцем та часом

• Підрахунок коефіцієнтів

• Використання таблиць, графіків та карт

• Аналітичні методи
• Групове дослідження

• Дослідження типу випадок-контроль



Створення плану аналізу даних

• Для аналізу даних потрібен план
• Серія кроків для організації роботи

• План аналізу даних повинен будуватися наче сам по собі
• Почніть із простої описової статистики

• Доводьте до більш складних аналізів

• Дослідіть дані на предмет можливих помилок та виправте їх на 
кожному кроці плану аналізу даних



Компоненти плану аналізу спостережень

• Ознайомитися з даними

• Перевірити на наявність помилок –
“почистити”дані

• Проаналізувати цифри та показники 
за роками, місяцями чи тижнями (Час)
• Визначити тенденції та сезонність

• Проаналізувати дані за регіонами та 
округами (Місце)

• Проаналізувати дані за віком та статтю
(Особа)

• Аналіз підгруп



Якість даних

• Пропущені значення

• Повнота критичних показників

• Помилки вводу даних

• Відповідність чітким визначенням випадків

• Систематичні помилки
• Про складні випадки повідомляють більше, ніж про легкі

• Кращі спостереження у містах, ніж у сільській місцевості

• Незвичне звітування



Співпраця

• Розвинути співпрацю з іншими дослідниками
• Заповнити пробіли у ваших знаннях

• Допомога у розробці плану аналізу

• Дозволяє отримати різні погляди щодо інтерпретації аналізу

• Дозволяє висунути гіпотези та продовжувати співпрацю над майбутніми 
проектами



Приклад із практики – дані про 
лихоманку Ласса, Сьєрра-Леоне



Приклад із практики – дані про лихоманку 
Ласса, Сьєрра-Леоне

 Вірусні геморагічні лихоманки (ВГЛ) представляють серйозну біологічну 
загрозу та потенційно можуть бути використані для біологічного 
тероризму 

 Легкість аерозольного розповсюдження 
 Малі дози, що необхідні для інфікування
 Висока частота ускладнень / смертельні випадки
 Брак вакцин та ефективного лікування

 Епідемія лихоманки Ебола є прикладом швидкого розповсюдження ВГЛ 
через кордони та по регіонах внаслідок мобільності населення

 ВГЛ мають серйозний вплив на здоров’я населення та є великим 
навантаженням для інфраструктури системи охорони здоров’я та 
відповідних установ

 Лихоманка Ласса розповсюдилася до інших країн



Інформація
Лихоманка Ласса (ЛЛ)
 Вірус лихоманки Ласса (ЛАВ) належить до 

аренавірусів

 Резервуаром є багатососкові щури виду Mastomys

 ЛЛ НЕ Є рідкісним захворюванням
 Ендемічний район – Західна Африка, 

розповсюджується протягом року
 Трапляється у декількох країнах, наприклад: 

Гвінеї, Нігерії та Сьєрра -Леоне
 За підрахунками, щороку хворіє 300 000 людей, 

5 000 з них помирає

 Одна з небагатьох ВГГ, що можуть вивчатися 
прогностично

 Розуміння того, як розповсюджується ЛЛ, може 
допомогти нам краще зрозуміти інші захворювання, 
такі як лихоманка Ебола

ЛЛ у Сьєрра-
Леоне 2004-2011



Мета дослідження

Визначити ускладнення / смертність, епідеміологію 
та фактори ризику, пов’язані із клінічними 

наслідками зараження вірусом Ласса (ЛАВ)



Опис набору даних – ЛЛ у Сьєрра-Леоне
 Налагоджено співпрацю:

 Міністерство охорони здоров’я та санітарії (МОЗС) Сьєрра-Леоне надало доступ 
до даних про всі підозрювані випадки ЛЛ по всій країні

 Спостереження та клінічні дані про підозрювані випадки, про які 
повідомили у МОЗС за 2008 – 2013

 Включають дані про:
 Підозрювані випадки, визначені завдяки пасивним та активним 

спостереженням
 Результати лабораторних досліджень
 Епідеміологічні дані, зібрані завдяки опитуванням пацієнтів або 

клінічним оцінкам
 Потенційні контакти, які визначила та до яких звернулася команда 

активного спостереження



Набір даних про ЛЛ

Методи 
вивчення:
• Ретроспективний 

аналіз даних, 
зібраних про 
лихоманку Ласса у 
Сьєрра-Леоне

• Визначити 
епідеміологічні 
ризик-фактори, 
пов’язані із 
захворюваністю та 
смертністю



З чого почати??



Аналіз даних за особою, місцем та часом

Аналіз за особою
• Порівняти цифри та 

частотність за:

• Віком

• Статтю

• Етнічною належністю

• Професією

• Наявністю щеплень

• Іншим?

Аналіз за місцем
• Продемонструвати 

географічне 
розповсюдження цифр та 
рівнів 

• Де були виявлені 
випадки?

• Де є ризик їх 
виникнення

• Визначити географічну 
область із найвищими 
рівнями захворюваності

Аналіз за часом
• Визначити виникнення 

захворювання протягом 
конкретного часового 
проміжку (роки, місяці, тижні)

• Сезонні тенденції

• Аналіз часу за допомогою 
використання підкатегорій
особи та місця:

• Частота випадків за 
статтю

• Частота у регіоні за 
проміжком часу. 



Аналіз підгруп

• Аналіз підгруп може допомогти з’ясувати додаткову інформацію

• Підгрупи 
• Стать

• Діти

• Етнічна належність

• Особи, які працюють не в приміщенні

• Поєднання – (стать та етнічна приналежність)



Розробка плану аналізу

Описовий аналіз

Часовий аналіз тенденцій за роки

Аналіз факторів ризику для оцінки прогнозів 
захворюваності та смертності
Вік 
Стать
 Інші підгрупи



Результати ЛЛ 2008-2013 – описовий аналіз за часом

 За 2008-2013 було виявлено 3348 
випадків лихоманки Ласса :

У 27.0% результат на ЛЛ 
позитивний

31.5% позитивних на ЛЛ 
(К=872) померли

56.3% підозрюваних випадків 
припадають на жінок

 У 13.7% випадків пацієнтам 
давали “Рибавірин”
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Результати ЛЛ – Аналіз за часом
2008-2013

Кількість випадків захворювання серед жінок істотно збільшилася протягом років

Кількість Днів з моменту захворювання (DSOI) істотно відрізняється протягом років

 Відбувається зниження

Характеристи

ка
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Загальне

Chi-Sq. 
P-

величина

CA*

тенденція
P-величина

Кількість 178 317 673 776 806 598 3348

Жінки 84 (47.2) 177 (55.8) 356 (52.9) 460 (59.3) 473 (805, 58.7) 335 (56.0) 1,885 (3347, 56.3) .016 .026

Вік (років), 
середній 25.5 (26.0) 25.0 (316, 25.0) 23.7 (670, 23.0) 24.3 (766, 24.0) 24.7 (788, 23.0) 23.7 (593, 22.0) 24.3 (3311, 23.0) .23** NA

Днів з 
моменту 
захворюванн
я/ середня

9.6 (134, 8.0) 9.2 (307, 7.0) 8.6 (647, 6.0) 9.6 (600, 7.0) 8.2 (418, 6.0) 8.5 (323, 6.0) 8.9 (2429, 7.0) .0003** NA

*Тест Кохрайна-Армітажа, **Критерій Краскела-Уоллеса

Характеристика підозрюваних випадків ЛЛ за роком



Результати ЛЛ
Загальна кількість пацієнтів, у яких діагноз 
підтвердився за 2008-2013
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* Тест Кохрайна-Армітажа



Результати ЛЛ – Аналіз за місцем
Карта випадків у Сьєрра-Леоне

• Випадки ЛЛ, виявлені у 
місцевостях, які раніше не 
повідомляли про ЛЛ

 Покращення методів 
виявлення 

 Краще інформування 
населення із зон ризику ЛЛ

 ЛЛ може поширюватися

2008 2009 2010

2011 2012 2013

Завдячую Марку Сурісу за ці картинки



Результати ЛЛ – аналіз за особою
Фактори ризику лихоманки Ласса, 2008-2013

 У випадку ЛЛ хворі були молодшими, з моменту початку хвороби проходило більше днів

 У випадку негативного результату на ЛЛ набагато більш часто повідомляли про смерть на 
дому та контакт із хворим на ЛЛ

 Стать не мала значення для позитивних та негативних випадків ЛЛ

Характеристика Всього пацієнтів ЛЛ Не ЛЛ P-значення

Кількість 3233 882 (27.3) 2351 (72.2)

Жінки 1823 508 (57.6) 1315 (55.9) Н/Д
Вік (середній) 24.5 (24.0) 21.9 (20.0) 25.5 (25.0) <.0001*
Днів від початку хвороби 
(сер.) 8.96 (2377,7.0) 9.6 (723,8.0) 8.7 (1654,6.0) <.0001*

Смертність на дому 167(927) 36 (295,12.2) 131 (632,20.7) .0017

Контакти із ЛЛ 770(2009) 145 (565,25.6) 625 (1444,43.3) <.0001
Рибавірин 454 (3218) 406 (871,46.6) 48 (2347,2.1) <.0001

*Т-критерій Вілкоксона



Результати ЛЛ
Фактори ризику смертності, 2008-2013

 Померлі були істотно молодшими (p=.0005)

 Ті, хто вижив, частіше повідомляли про випадки смерті на дому чи контакт із хворим на ЛЛ
(p=.045, p<.0001)

 Рибавірин сильно пов’язаний зі смертельними випадками (p<.0001); найімовірніше, є фактором, 
що заплутує, а також вказує на важкість захворювання

Характеристика Всього ЛЛ Смертельні Вижили P-значення
Кількість 856 271 (31.7) 585 (68.3)
Жінки 495 (57.8) 146 (53.9) 349 (59.7) NS

Вік (середній) 21.7 (20.0) 18.7 (18.0) 23.1 (21.0) .0005*

Днів від початку хвороби (сер.) 9.6 (704,8.0) 9.3 (230,8.0) 9.7 (474,7.0) NS*

Смертність на дому 36 (285) 3 (60,5.0) 33 (225,14.7) .045

Контакти із ЛЛ 139 (549) 16 (141,11.4) 123 (408,30.2) <.0001

Рибавірин 405 (852) 156 (270,57.8) 249 (582,42.8) <.0001
* Т-критерій Вілкоксона



Результати ЛЛ – аналіз підгруп
Діти віком < 5 років. Всі інші випадки ЛЛ, 2008-2013

 Діти віком < 5 років набагато частіше за всіх інших виявлялися позитивними на ЛЛ, отримували терапію 
Рибавірином та помирали

 Діти у віці < 5 були більш схильні до малярії

 У всіх інших випадках часто повідомляли про смерть на дому чи контакт із ЛЛ;  невелика вибірка

Всього Вік <5 Всі інші P-
значення

Кількість 3233 583 2650

Позитивні випадки ЛЛ 882 (27.3) 198(34.0) 684(25.8) <.0001

ЛЛ смертність (К=856) 271 (31.2) 83(193,43.0) 188(663,28.4) .0001

Рибавірин 454(3218,14.1) 107(582,18.4) 347(2636,13.2) .0011

Жінки 1823(56.4) 268(46.0) 1555(58.7) <.0001

Смертність на дому 167(927,18.0) 7(95,7.4) 160(832,19.2) .0044

Контакти із хворим 770(2009,38.3) 76(309,24.6) 694(1700,40.8) <.0001

Днів з початку хвороби 9.6(704,8.0) 8.0(392,7.0) 9.1(1985,7.0) NS

Малярія 152 (356,42.7) 57(87,65.5) 95(269,35.3) <.0001

• Для ЛЛ+, 
середня 
кількість днів 
з початку 
хвороби для 
віку 

< 5 років була 
7.0 порівняно із 
8.0 для всіх 
інших (p=.065)



Результати ЛЛ – аналіз підгруп
Вагітні vs. не вагітні жінки (14-49), 2008-2013

Всього Вагітні Не вагітні P-значення

Кількість 345 162(47.0) 183(53.0) -

Позитивні випадки ЛЛ 120(34.8) 63(38.9) 57(31.2) NS

ЛЛ смертність (К=856) 44(117,37.6) 32(61,52.5) 12(56(21.4) .0005

Рибавірин 71(343,20.7) 43(160,26.9) 28(15.3) .0083

Жінки 21(220,9.6) 5(68,7.4) 16(152,10.5) NS

Смертність на дому 39(266,14.7) 10(107,9.4) 29(159,18.2) .04

Контакти із хворим 8.4(278,6.0) 8.5(122,7.0) 8.4(156,6.0) NS

Днів з початку хвороби 41(117,35.0) 17(46,37.0) 24(71,33.8) NS

 Вагітні жінки набагато частіше отримували терапію Рибавірином та помирали від ЛЛ

 Не вагітні жінки набагато частіше повідомляли про контакт із хворим на ЛЛ

 Маленька вибірка, дуже важко визначити вагу інших факторів



Результати ЛЛ – аналіз підгруп
Малярія та ЛЛ ко-інфекція, 2008-2013

 Випадки малярії були повідомлені для 356
підозрюваних на ЛЛ

 152 (42.7%) підозрюваних випадків ЛЛ виявилися 
малярією

 55/141 (39.0) ЛЛ + пацієнтів були додатково 
інфіковані малярією

 Додатково інфіковані були істотно молодшими за тих, 
у кого знайшли тільки ЛЛ
 7.0 років vs. 22.7 років (p=.0005)

 Більшість (41.8%) випадків додаткового інфікування 
припадає на дітей віком <5 років

 Не було істотної різниці між смертністю у випадку ко-
інфікування або тільки ЛЛ+; мала вибірка

www.cdc.gov
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Набір даних про ЛЛ
Методи 
дослідження:

• Ретроспективни
й аналіз даних, 
зібраних про 
лихоманку 
Ласса у Сьєрра-
Леоне

• Визначити 
епідеміологічні 
ризик-фактори, 
пов’язані із 
захворюваністю 
та смертністю



Резюме результатів ЛЛ - тлумачення

 Кількість випадків ЛЛ значно збільшилася протягом років та про неї 
заявляють із нових місць
Може бути наслідком кращого виявлення або більш активної передачі, або 

обох причин

 Смертність від ЛЛ значно зменшилася протягом років
 Раннє виявлення та кращий клінічний менеджмент можуть давати кращі 

результати

 Лікування “Рибавірином” тісно пов’язане зі смертністю
“Рибавірином” зазвичай лікують у найбільш складних випадках

Можливо, лікування “Рибавірином” є фактором, що заплутує, а також 
індикатором важкості захворювання



Підсумки результатів ЛЛ – тлумачення та 
висування гіпотези

Підсумки 
 Молодь, особливо діти віком < 5 років, 

були більш схильними переносити 
захворювання на ЛЛ, отримувати 
“Рибавірин” та померти від ЛЛ
 Раннє виявлення та клінічний догляд за 

дітьми молодшого віку, інфікованими ЛЛ, 
може бути надважливим для полегшення ЛЛ 

 Вагітні жінки набагато частіше помирали 
від ЛЛ порівняно із не вагітними

 Велика частотність ко-інфікування, 
особливо у молодшому віці
 Вплив ко-інфікування на вік потрібно далі 

досліджувати

Висування гіпотез

• У молодих людей є високий 
ризик отримати ЛАВ та сильно 
захворіти на ЛЛ 

• Для вагітних жінок підвищений 
ризик ускладнень після ЛЛ та 
смерті

• Малярія накладається на ЛАВ 
та призводить до більш 
складних випадків ЛЛ



Висновки
Якщо у вас є дані, розробіть покроковий план аналізу:

• Визначте цілі
• Оцініть якість даних
• Встановіть співпрацю
• Розробіть методи вивчення
• Розробіть план аналізу

• Особа, Місце, Час

• Проведіть аналіз із залученням відповідних ресурсів
• Розшифруйте результати
• Представте результати – у вигляді анотації, презентації чи 

монографії
• Визначте гіпотези для подальшого вивчення



Запитання


