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Актуальність теми дисертаційної роботи
У всьому світі, за даними ВООЗ, зростає кількість дорослих, що 

досягли похилого віку. Демографічні зміни впливають на кількість 

невідкладних госпіталізацій та якість надання медичної допомоги. 

Відмічається всесвітня тенденція до збільшення кількості екстрених 

надходжень до стаціонару, наприклад в Англії нараховано приріст на 47 % за 

період 1998 -  2013 роки (National Audit Office, 2013), а в США на 16,7 % за 

період з 2003 по 2009 роки (Morganti К G, 2013). В Європі проводять близько 

80 мільйонів хірургічних втручань на рік, де, приблизно третину з них 

виконують серед пацієнтів старше 65 років.

Післяопераційний делірій (ПОД) найбільш часте ускладнення пацієнтів 

похилого віку, інцидентність якого сягає 65 % та призводить до збільшення 

госпітальної летальності, тривалості 111ВЛ та перебування у ВІТ, стійких 

порушень когнітивної функції після виписки зі стаціонару.

Згідно аналізу Fong T.G та співавторів ПОД може бути ключовим 

фактором в ініціюванні каскаду подій, що призведуть до соціальної 

дисфункції, втрати самостійності та зрештою, смерті. Геріатричні пацієнти 

більш схильні до розвитку ПОД, через наявність мультиморбідності, 

зношеності та вихідного когнітивного дефіциту. В залежності від типу 

хірургії дані щодо інцидентності ПОД різняться. Частіше делірій



зустрічається після операцій з приводу перелому стегна, в кардіохірургії та 

при операціях на шлунково-кишковому тракті. Незважаючи на високу 

частоту, в Україні делірій часто залишається нерозпізнаним, через 

недосконалість оцінки. Недостатньо вивченою залишається проблема 

профілактики делірію після операцій на органах черевної порожнини. 

Потребують подальшого вивчення фактори ризику ПОД в абдомінальній 

хірургії.

Таким чином, тема дисертаційної роботи Демитер І. М. 

«Удосконалення технологій періопераційної профілактики делірію у 

пацієнтів похилого віку», є актуальною, дослідження має вагоме теоретичне 

та практичне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота є фрагментом наукової праці кафедри 

анестезіології та IT Запорізького державного медичного університету: 

«Періопераційне лікування пацієнтів похилого та старечого віку», (Строк 

виконання: 2017-2021 р.р.), № державної реєстрації 01 17U006955, в якій 

автор була співвиконавцем, відповідальним за аналіз наукової та патентної 

літератури, набір та обстеження хворих, формування статистичної бази, 

проведення статистичної обробки, аналіз отриманих результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновані 

практичні шляхи розв’язання наукової задачі сучасної анестезіології - 

покращення результатів лікування хворих похилого віку шляхом 

періопераційного використання методів попередження делірію. Задля 

досягнення мети чітко та лаконічно сформульовані завдання дослідження. 

Дизайн роботи, критерії включення і невключения пацієнтів дозволяють 

трактувати результати незалежно від уподобань дослідника. Наявний 

достатній об’єм вибірки даних, дослідження складалося з трьох етапів, в яких



досліджено 135 геріатричних пацієнтів. На першому дослідницькому етапі 

було включено ЗО пацієнтів похилого віку, котрим виконувались планові 

оперативні втручання на органах черевної порожнини, вони склали групу 

порівняння. На другому етапі в дослідження увійшли 45 пацієнтів, віком від 

60 років, котрим виконувались оперативні втручання в ургентному порядку. 

Після проведення аналізу результатів перших двох етапів, на третьому етапі 

в дослідження були включені лише геріатричні пацієнти з високих ризиком 

розвитку ПОД (п=60), котрим проводилась профілактика делірію. В 

залежності від виду післяопераційного знеболення пацієнти групи 

дослідження були розподілені на підгрупи: ЕА (п = 20) -  подовжена 

епідуральна аналгезія, РА (п = 20) -  блокади передньої черевної стінки, РА+Д 

(п = 20) -  реґіонарні техніки знеболення в поєднанні з в/венною інфузією 

дексмедетомідину. Дисертант чітко визначила критерії оцінки результатів з 

оцінкою статистично значущого взаємозв'язку між досліджуваними даними, 

результати спостереження груп оцінювалися при надходженні до стаціонару 

та протягом п’яти діб після операції. Статистичний аналіз з використанням 

непараметричних та параметричних критеріїв і коефіцієнтів, статистично 

значуще обґрунтовує достовірність результатів дослідження.

Враховуючи вищесказане, викладені в дисертації наукові положення 

підтверджені достатнім репрезентативним матеріалом досліджень, виконаних 

на високому методичному рівні.

Новизна дослідження та одержаних результатів

В дисертаційній роботі вперше науково обґрунтовано та розроблено 

передопераційний скринінг серед пацієнтів похилого віку в абдомінальній 

хірургії, що включає в себе комбінацію показників, а саме: рівень 

когнітивних порушень (Mini-Cog), зношеність (frailty) та ризик виникнення 

ПОД (Delphi) для визначення пацієнтів високого ризику розвитку 

післяопераційного делірію та обрання тактики ведення.

Вперше науково обґрунтовано та доведено, що застосування 

реґіонарних методів післяопераційного знеболення оптимізує відновлення



пацієнтів після абдомінальних оперативних втручань, насамперед 

зменшуючи інцидентність делірію, когнітивних порушень та забезпечуючи 
ранню мобілізацію.

Розширені наукові дані щодо застосування дексмедетомідину у 

пацієнтів похилого віку після оперативних втручань на органах черевної 

порожнини з метою профілактики післяопераційного делірію.

Доповнені наукові дані щодо факторів ризику та їх порогових значень 

для ініціювання післяопераційного делірію у пацієнтів після оперативних 

втручань на органах черевної порожнини для серед яких: вік понад 78 років, 

вихідний когнітивний дефіцит з оцінкою за Mini-Cog < 3 бали, зношеність 

(за Frailty > 3 бали), запальна реакція організму (рівень лейкоцитів 13,4 * 109 

од. / л) та післяопераційне знеболення наркотичними анальгетиками (ВШ 6,6 

95%, ДІ 1,62 - 27,5).

Практичне значення результатів дослідження
Впроваджено в практику рутину передопераційну оцінку ризику 

розвитку післяопераційного делірію задля виявлення пацієнтів високого 

ризику. Запропоновано та впроваджено в практику регіонарні техніки інтра - 

та післяопераційного знеболення (блокада поперечного простору живота, 

блокада піхв прямих м’язів живота та епідуральна аналгезія), а також 

застосування агоністів альфаг -  адренорецепторів (дексмедетомідин) в 

післяопераційному періоді серед пацієнтів похилого віку з високим ризиком 

розвитку ПОД в абдомінальній хірургії.

Запропоновано та впроваджено в практику алгоритм періопераційної 

профілактики післяопераційного делірію серед пацієнтів похилого віку 

(Спосіб вибору профілактики післяопераційного делірію у пацієнтів 

похилого віку: пат. 144118 Україна: МПК (2020) G01N 33/50 (2006.01).- № u 

201911452; заявл. 26.11.2019; опубл. 10.09.20, Бюл. № 17/2020).

Практичні рекомендації, що базуються на основних положеннях 

дисертації, впроваджені в практику роботи КНП «Міська лікарня екстреної 

та швидкої медичної допомоги» ЗМР, КНП «Миколаївська обласна клінічна



лікарня» МОР, ТОВ «Візує» та ТОВ «Вітацентр», ТОВ «INTO - SANA» 

м.Одеса. Впровадження підтверджуються відповідними актами.

Зміст дисертації, її завершеність в цілому
Дисертаційна робота Демитер І. М. «Удосконалення технологій 

періопераційної профілактики делірію у пацієнтів похилого віку» написана у 

відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. 

№ 40. Дисертація надрукована на 162 сторінках друкованого тексту і 

складається з анотації, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів 

дослідження, трьох розділів власних спостережень, аналізу і узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаної літератури, що містить 177 джерел (7 кирилицею та 170 

латиницею). Робота ілюстрована 22 рисунками та 19 таблицями.

У вступі дисертантка обґрунтовує актуальність обраної теми та 

доцільність проведеного дослідження, формулює мету та завдання, наводить 

наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, визначає 

особистий внесок у роботу, представляє дані щодо апробації результатів, 

публікацій та структури дисертації.

Розділ 1 (Аналіз сучасного стану проблеми) ретельно 

систематизований, складається з 5 підрозділів, базується на сучасних 

публікаціях і повною мірою висвітлює стан проблеми післяопераційного 

делірію у пацієнтів похилого віку. У ньому детально описані особливості 

геріатричних пацієнтів, висвітлено роль сприятливих та провокуючих 

факторів у розвитку ПОД. Зміст розділу підтверджує достатню обізнаність 

здобувачки та її глибоке розуміння сучасних проблем прогнозування та 

попередження післяопераційного делірію у пацієнтів похилого віку в 

абдомінальній хірургії. Перший розділ завершує резюме, в якому здобувач 

підсумовує недостатньо вивчені питання, яким присвячена дисертація.

Розділ 2. В другому розділі представлена загальна характеристика 

пацієнтів, що увійшли в дослідження, принципи їх відбору, критерії 

включення та невключения, принципи розподілу в групи спостережень.



Лаконічно, але в повному обсязі, описуються стандартні методи та методики 

дослідження, детально викладається методика проведення реґіонарних технік 

знеболення передньої черевної стінки (блокада поперечного простору живота 

та блокада піхв прямих м'язів живота) під контролем ультразвуку.

Розділ 3. В третьому розділі дисертантом представлені результати 

власних досліджень стосовно частоти виникнення ПОД та відновлення 

когнітивного статусу серед пацієнтів похилого віку після планових та 

ургентних оперативних втручань на органах черевної порожнини.

Розділ 4. В четвертому розділі представлені результати дослідження 

стосовно впливу сприяючих та провокуючих факторів ризику на 

інцидентність післяопераційного делірію серед геріатричних пацієнтів. За 

допомогою ROC-аналізу визначено їх порогові значення, що додає неабияку 

наукову новизну роботі.

Розділ 5. П'ятий розділ присвячується дослідженню впливу 

реґіонарних технік знеболення та поєднання реґіонарного знеболення з в/в 

застосуванням дексмедетомідину на інцидентність ПОД та відновлення 

когнітивного статусу після операції серед геріатричних пацієнтів з високим 

ризиком розвитку делірію. Дисертанткою розроблено алгоритм

періопераційної профілактики делірію після оперативного втручання.

Розділ 6. У розділі 6 аналізуються власні результати дослідження та 

порівнюються з аналогічними та протилежними даними інших науковців. 

Дисертантка проводить активну наукову дискусію, та висвітлює 

індивідуальне бачення питань, які стосуються проблеми дослідження та 

пояснено важливість отриманих результатів і практичних рекомендацій.

Зміст висновків відповідає змісту та кількості завдань, поставленим для 

реалізації мети дослідження.

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих

працях
За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, з них 6 

статей, серед яких 5 - у  фахових наукових виданнях України, 1 стаття у



науковому виданні зарубіжної країни, яка входить до Європейського Союзу 

(Польща), 5 - у  матеріалах конгресів та наукових конференцій, 1 патент на 

корисну модель. Основні результати дослідження кожного з розділів (огляд 

літератури, розділи 3-6) відображені у статтях та тезах.

Завершеність дисертаційної роботи та зауваження щодо її змісту та

оформлення
Дисертаційне дослідження є завершеною науковою роботою, що містить 

нові науково обґрунтовані результати проведених дисертантом досліджень, 

які розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для 

галузі знань 22 «Охорона здоров'я». Презентовані наукова новизна, 

статистична значущість і практичне значення одержаних результатів, що 

складають науковий результат.

Дисертаційна робота не позбавлена ряду недоліків, є деякі зауваження. 

Основні із них такі:

1 . За текстом зустрічаються поодинокі стилістичні та пунктуаційні помилки.

2 . Розділ 2 дещо перенасичено таблицями, що ускладнює сприйняття 

матеріалу.

Зазначені зауваження не мають принципового характеру, не зменшують 

цінності наукового дослідження і не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи.
У межах наукової дискусії авторці пропонується відповісти на наступні 

запитання:

1. Чи мали вплив на системну гемодинаміку блокади передньої черевної 

стінки ?

2. Чому саме бупівакаїн використовували для проведення блокад передньої 

черевної стінки? Чи не пов’язуєте інцидентність ПОД з нейротоксичною 

дією місцевого анестетику?

3. Чи доцільно використовувати ваш алгоритм періопераційної 

профілактики ПОД серед пацієнтів, що не досягли 60 років ?



Висновок
Дисертаційна робота Демитер Інни Миколаївни «Удосконалення 

технологій періопераційної профілактики делірію у пацієнтів похилого віку», 

виконана під керівництвом завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної 

терапії Запорізького державного медичного університету д.мед.н. 

Воротинцева Сергія Івановича, є цілісним і завершеним науковим 

дослідженням, що містить нове рішення актуального наукового завдання -  

покращення результатів лікування хворих похилого віку шляхом 

періопераційного використання методів попередження делірію. За своєю 

актуальністю, методичним рівнем виконання, науковою новизною, 

практичною та теоретичною значимістю основних положень та отриманих 

результатів дослідження дисертаційна робота повністю відповідає вимогам, 

передбаченим п.п. 10, 11 «Тимчасового порядку присудження ступеня 

доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 року № 167 (зі змінами від 21.10.2020 року № 979 та від 

09.06.2021 року №608), відносно дисертацій на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 

«Медицина», а її автор заслуговує на присудження ступеня доктора 

філософії.

Офіційний опонент:
професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної 

допомоги Національного університета охорони


