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офіційного опонента на дисертаційну роботу Демитер І.М.

«Удосконалення технологій періопераційної профілактики делірію 

у пацієнтів похилого віку», подану у спеціалізовану вчену раду 

ДФ 17.600.031 Запорізького державного медичного університету, 
утворену Наказом МОН України від 03.09.2021 р. №965 для розгляду 

та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії в галузі знань «Охорона здоров’я» 

за спеціальністю 222 «Медицина»

1. Актуальність теми дисертаційної роботи
Протягом останніх років спостерігається вагоме збільшення кількості 

пацієнтів похилого віку, яким виконуються оперативні втручання.

Геріатричні пацієнти є особливою віковою групою в будь-якій клініці, 

а особливо в хірургічній. Це пов’язано з багатьма причинами, включаючи 

множинні супутні захворювання, низьку функціональну здатність,

зношеність. Окремою проблемою у цих хворих, на яку все більше уваги 

звертають як вчені, так і практичні лікарі, витупають когнітивні порушення. 

Пацієнти похилого віку більш схильні до розвитку післяопераційних 

ускладнень, вагоме місце серед яких займає післяопераційний делірій (ПОД). 

ПОД погіршує післяопераційне відновлення, збільшує обсяг медичної 

допомоги, подовжує час госпіталізації, призводить до тривалих когнітивних 

порушень або, навіть, стійкої деменції. Недостатньо дослідженими 

залишаються провокуючі фактори розвитку делірію в абдомінальній хірургії. 

Потребують подальшого удосконалення методики профілактики

післяопераційних когнітивних розладів, в тому числі і ПОД. Існує 

необхідність у створені алгоритму ведення геріатричних пацієнтів на 

періопераційному етапі, спрямованого як окремо на попередження 

післяопераційного делірію, так і на захист і збереження когнітивних функцій

взагалі.



Таким чином, тема дисертаційної робота Демитер I. М. 

«Удосконалення технологій періопераційної профілактики делірію у 

пацієнтів похилого віку», є актуальною, дослідження має значущість як з 

теоретичної точки зору, так і на практиці.

2. Зв’язок дисертації з державними і галузевими науковими 

програмами, планами, темами
Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

анестезіології та IT Запорізького державного медичного університету 

«Періопераційне лікування пацієнтів похилого та старечого віку» (строк 

виконання: 2017-2021 р.р., № державної реєстрації 0117U006955).

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність

Ступінь обґрунтованості наукових положень забезпечені в першу чергу 

достатнім обсягом клінічних спостережень. У дисертації використані дані 

спостереження 135 пацієнтів, серед яких групу порівняння склали планові 

пацієнти (п=30), контрольну групу склали ургентні пацієнти (п=45) та до 

групи дослідження увійшли ургентні пацієнти з високим ризиком ПОД, яким 

проводилась профілактика делірію (п=60). Дослідження добре організовано, 

що дозволяє швидко орієнтуватися у великому обсязі отриманих результатів. 

Порівняння груп дослідження адекватне, групування вдале і відповідає 

правилам проведення наукових досліджень. Усе це, а також застосована 

сучасна статистична обробка цифрового матеріалу дозволяє вважати 

одержані результати, основні наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації, сформульовані у дисертаційній роботі достовірними і 

обґрунтованими.



4. Наукова новизна дослідження та отриманих результатів

Виконане дослідження дозволило автору вперше в Україні встановити, 

що застосування реґіонарних методів післяопераційного знеболення 

оптимізує відновлення пацієнтів після абдомінальних оперативних втручань, 

насамперед зменшуючи інцидентність делірію, когнітивних порушень та 

забезпечуючи ранню мобілізацію.

На підставі ретельного аналізу факторів ризику вперше запропонована 

стратегія передопераційної оцінки геріатричних пацієнтів з метою 

визначення групи ризику, що включала в себе оцінку зношеності, 

когнітивних порушень та ймовірності розвитку післяопераційного делірію.

Доповнені наукові дані щодо факторів ризику розвитку 

післяопераційного делірію та їх порогових значень. Основними серед них 

визначено наступні: 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 Г/л) та післяопераційне знеболення 

наркотичними анальгетиками (ВШ 6,6 95 %, ДІ 1,62 - 27,5).

Поглиблено наукові дані стосовно застосування дексмедетомідину з 

метою профілактики післяопераційного делірію у пацієнтів похилого віку.

5. Практичне значення результатів дослідження
Робота безперечно має суттєве практичне значення і варта того, що б 

бути впровадженою в практику як рутинна передопераційна оцінка ризику 

розвитку післяопераційного делірію. Запропоновано 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).

Дисертантом разом з керівником впроваджено в практику реґіонарні 

техніки інтра- та післяопераційного знеболення (блокада поперечного 

простору живота, блокада піхв прямих м’язів живота та епідуральна 

аналгезія), а також застосування агоністів аг-адренорецепторів



(дексмедетомідин) в післяопераційному періоді серед пацієнтів похилого 

віку з високим ризиком розвитку ПОД в абдомінальній хірургії.

Результати досліджень впроваджено в практику роботи відділень 

інтенсивної терапії та хірургічного відділення чотирьох установ.

6. Оцінка змісту та оформлення дисертації
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 викладена загальна характеристика дисертації з 

обґрунтуванням актуальності, визначенням мети та завдань дослідження. 

Чітко представлені основні нові наукові положення, надані відомості про 

практичне застосування результатів досліджень та особистий внесок 

здобувана.

Розділ 1. В огляді літератури автор проаналізував різні аспекти 

досліджуваної проблеми. Аналітичний огляд праць, присвячених цій 

проблемі написаний грамотно, всебічно висвітлені окремі дискусійні питання 

щодо особливостей осіб похилого віку, післяопераційного знеболення та 

використання дексмедетомідину з метою профілактики делірію у даної 

когорти пацієнтів.

Розділ 2. У розділі, присвяченому матеріалам і методам дослідження 

чітко визначений напрямок дисертаційного дослідження, надана клінічна 

характеристика хворих сформованих груп і детально висвітлені використані 

в роботі методи дослідження. Детально викладені методи післяопераційного



знеболення (блокади передньої черевної стінки та епідуральна аналгезія).

Розділ 3. В третьому розділі викладені результати власних досліджень 

здобувана стосовно частоти розвитку делірію після планових абдомінальних 

оперативних втручань. Висвітлено динаміку відновлення когнітивного 

статусу серед пацієнтів похилого віку.

Розділ 4. В четвертому розділі, присвяченому оцінці впливу факторів 

ризику на розвиток делірію, на особливу увагу заслуговує визначення 

порогових значень показників таких як, вік понад 78 років, вихідний 

когнітивний дефіцит з оцінкою за Mini-Cog < 3 бали, зношеність (за Frailty > 

З бали), запальна реакція організму (рівень лейкоцитів 13,4 Г/л) та 

післяопераційне знеболення наркотичними анальгетиками (ВШ 6,6 95 %, ДІ 

1,62 - 27,5). Це безперечно новий і вагомий результат.

Розділ 5. П’ятий розділ присвячений оцінці ефективності реґіонарних 

технік післяопераційного знеболення та використання дексмедетомідину на 

частоту розвитку делірію серед геріатричних пацієнтів в абдомінальній 

хірургії.

Розділ 6 присвячений узагальненню роботи. В ньому наведено аналіз 

власних результатів, є елементи дискусії при порівнянні з результатами 

інших дослідників.

Висновки сформовані чітко та в повній мірі відповідають на поставлені 

завдання.

7. Повнота викладення 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 (Польща), 5 - у  матеріалах конгресів та 

наукових конференцій, 1 патент на корисну модель. За матеріалами кожного 

розділу (літературний огляд, розділи 3-6) наявні опубліковані наукові праці, 

тобто, основні результати дослідження повністю відображені у публікаціях



(статті, тези). Результати дисертаційного дослідження в повній мірі 

віддзеркалені у виданих автором публікаціях.

8. Завершеність дисертаційної роботи, зауваження щодо її змісту

та оформлення

Дисертаційне дослідження є завершеною науковою роботою, що містить 

нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем 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, окремі таблиці перевантажені цифровим матеріалом.

2 . Можливо необхідно було б виключити з дослідження пацієнтів, що 

страждали алкоголізмом, адже неможливо відрізнити алкогольний 

делірій від післяопераційного.

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. Чому саме таке дозування дексмедетомідину використовували з 

метою профілактики делірію? Яке навантажувальне дозування 

застосовували перед початком інфузії?

2. В чому полягала немедикаментозна профілактика післяопераційного 

делірію?



3. Який з методів післяопераційного знеболення має переваги у 

використанні: блокади передньої черевної стінки чи епідуральне 

знеболення?

Висновок

Дисертаційна робота Демитер Інни Миколаївни «Удосконалення 

технологій періопераційної профілактики делірію у пацієнтів похилого віку» 

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.
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