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ВІДГУК 
офіційного опонента доктора медичних наук, професора Комісаренко 
Юлії Ігорівни, завідувачки кафедри ендокринології Національного 
медичного університету імені о. о. Богомольця, на дисертаційну роботу 
Ніжинської-Астапенко Зоріни Петрівни «Порушення газового складу 
крові при діабетичному кетоацидозі та шляхи їх корекції», подану до 
захисту у Спеціалізовану вчену раду Д 26,558.01 з ендокринології в ДУ 
«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка 
НАМИ України» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 
наук за фахом - 14.01.14 - ендокринологія 

1. Актуальність теми дисертаційного дослідження 

Дисертаційна робота 3. П. Ніжинської-Астапенко окреслює важливу 
для клінічної ендокринології проблему. Цукровий діабет (ЦД) належить до 
числа найбільш поширених захворювань людини. Він посідає третє місце 
після хвороб серця та раку, що призводять до ранньої інвалідизації та смерті 
людей. Згідно з прогнозами Міжнародної діабетичної федерації (ШР) у 2040 
році кількість хворих на ЦД сягне 642 мли. Значна соціальна роль ЦД 
визначається не тільки швидким розвитком ускладнень, що призводять до 
інвалідності та смерті хворих, а й досить високою вартістю лікування. 
Незважаючи на досягнуті позитивні результати у вдосконаленні лікування 
гострого ускладнення ЦД - діабетичного кетоацидозу (ДКА), на даний час 
саме кетоацидоз чи кетоацидотична кома є основною причиною смерті 
молодих людей з ЦД 1 типу у віці до 20 років внаслідок набряку мозку. 

Суттєву роль у розвитку клінічних проявів ДКА відіграють 
електролітні, газообмінні порушення та дегідратація, які супроводжуються 
дефіцитом енергії в клітинах. Домінуюча кількість досліджень стосовно ДКА 
присвячені порушенням вуглеводного, білкового, жирового, водно-
електролітного обмінів та зрушенням кислотно-лужної рівноваги. І тільки 
поодинокі роботи розглядають газообмінний статус при діабетичному 
кетоацидозі та погляди на газообмінні зрушення в них часто різняться. 

Все вищезазначене і визначає актуальність обраної дисертантом 
3. П. Ніжинською-Астапенко наукової теми, яка присвячена вирішенню 
важливих медичних завдань і має значне практичне значення, що полягає не 
лише в доведенні потреби у комплексному підході до діагностики та 
лікування хворих в стані ДКА, але й окреслює низку нових диференційних 
підходів на основі вивчення закономірностей змін газового складу крові 
пацієнтів. 
2. Зв'язок теми дисертаційної роботи з державними та галузевими 
науковими програмами. 

Подана до захисту дисертаційна робота пов'язана з науково-дослідними 
дослідженнями, які виконувались на кафедрі ендокринології з курсом 



післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова відповідно до її наукової теми «Інсулінорезистентність та 
гіперінсулінемія як фактори розвитку макроангіопатій у хворих на цукровий 
діабет: генез, діагностика, лікування № держреєстрації 0110Ш032532». 

3. Особистий внесок здобувача. Дисертація здобувача Ніжинської-
Астапенко 3. П. є особистою науковою працею. Здобувачем самостійно 
виконано патентно-інформаційний пошук та проаналізовано значний об'єм 
наукової літератури за темою наукового дослідження, спільно з науковим 
керівником визначено мету і завдання дослідження. Дисертантом самостійно 
проведено первинне обстеження та підбір пацієнтів, сформовано групи 
хворих (основна та дві контрольних групи). Хворих розподілено на підгрупи 
з різними варіантами клінічного перебігу, самостійно виконано забір 
артеріальної крові для дослідження газового складу, здійснено призначення 
антигіпоксантної терапії, проведене обстеження та аналіз газового складу 
крові в динаміці через добу лікування. Проведено статистичну обробку 
одержаних результатів з використанням самостійно обраних методів 
статистики. Формулювання основних положень дисертації, висновків, 
узагальнення даних проведено спільно з науковим керівником. 

4. Новизна дослідження та отриманих результатів. 

Автором вперше в межах дисертаційної роботи досліджено газовий 
складу венозної та артеріальної крові у хворих з гострою декомпенсацією 
цукрового діабету в стані кетозу, кетоацидозу різних ступенів важкості. 
Встановлено, що напрямок порушень газового складу крові (гіпероксія у 
поєднанні зі зниженням напруги вуглекислого газу) при кетозі аналогічний зі 
змінами при діабетичному кетоацидозі. 

На підставі проведених обстежень хворих з ЦД встановлено 
закономірності газообмінних порушень, які пояснюють неоднозначність в 
трактовках результатів отриманих науковцями в попередніх дослідженнях. 

Вперше визначені особливості газообмінних та кислотно-лужних 
порушень, лабораторних змін крові при різних клінічних варіантах перебігу 
діабетичного кетоацидозу, що вказує на потребу диференційованого підходу 
у лікуванні хворих. 

Дисертант визначила добову дозу інсуліну, яка необхідна для 
лікування різних клінічних варіантів перебігу діабетичного кетоацидозу. 
Встановлена висока частка хворих (36 %) з діабетичним кетоацидозом, у 
яких загальноприйнята внутрішньовенно введена шприцевим насосом 
погодинна доза інсуліну в розрахунку 0,1 ОД/кг маси тіла через годину 
лікування, потребувала корекції і це свідчило про ризик розвитку ускладнень 
в процесі лікування ДКА та вказувало на необхідність суворого дотримання 
щогодинного контролю глікемії. 
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Автором обґрунтовано доцільність застосування антигіпоксантів в 
комплексній терапії ДКА на основі результатів визначення газового складу 
венозної та артеріальної крові та оцінки утилізації кисню тканинами. 

5. Практичне значення отриманих результатів. 

В дисертаційній роботі Ніжинської-Астапенко 3. П. встановлено, що 
гіпероксія у поєднанні з десатурацією вуглекислого газу є типовим 
критерієм діабетичного кетоацидозу серед порушень газового складу крові. 
У разі виявлення у хворих гіпоксемії необхідно розширювати діагностичний 
пошук супутньої патології, яка могла б вплинути на зміни газового складу 
крові. Встановлені у роботі лабораторні показники зневоднення (гематокрит) 
та перерозподілу електролітів (каліємія), які доступні в більшості лікарень, 
можуть бути використані у визначенні ступенів важкості ДКА при 
неможливості дослідження рН та газового складу крові. Встановлена в 36 % 
випадків ДКА необхідність корекції дози інсуліну вказує на потребу 
щогодинного контролю глікемії для попередження розвитку ускладнень в 
процесі лікування ДКА: гіпоглікемії, гіпокаліємії, набряку мозку. При 
технічній неможливості забору крові з артерії може бути рекомендованим в 
якості альтернативи дослідження венозної крові, але лише для діагностики 
ацидозу та моніторингу його лікування. Вирахуваний коефіцієнт утилізації 
кисню за визначеними одночасно показниками газового складу артеріальної 
та венозної крові до та після лікування обґрунтовує використання інфузій 
актовегіну та цитофлавіну в комплексній терапії ДКА. 

6. Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків та рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Для вирішення наукових завдань здобувачем використано комплекс 
сучасних методів дослідження і достатній об'єм медико-статистичних даних, 
які забезпечили репрезентативність дослідження. 

Вивчення матеріалів поданої до захисту дисертації Ніжинської-
Астапенко 3. П. та опублікованих за її темою праць дає підстави віднести 
дану роботу до наукової праці, у якій визначено та розв'язано низку 
актуальних завдань на основі результатів всебічного вивчення газового 
складу венозної та артеріальної крові у хворих з цукровим діабетом при 
поступовому накопиченні кетонових тіл та розвитку метаболічного ацидозу. 
Такий підхід дав змогу встановити закономірності порушень газового складу 
крові у хворих з гострим ускладненням цукрового діабету та надалі оцінити 
вклад антигіпоксантів в комплексну терапію ДКА шляхом об'єктивної 
оцінки утилізації кисню тканинами. 

Аналіз проведено з використанням коректних методів статистичної 
обробки, що визначило обґрунтованість висновків і практичних 
рекомендацій. 
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7. Апробація результатів та повнота викладу основних положень 
дисертаційної роботи. 

За матеріалами дисертації опубліковано 21 наукова робота: 9 статей, з 
яких 6 статей у виданнях України, рекомендованих МОН України, які 
включені до фахових наукових видань медичного напрямку (2 з них 
прирівнюються до публікації в закордонному журналі згідно Наказу МОН № 
1112 від 17.10.2012 р.), 12 тез опубліковано у матеріалах наукових 
конференцій з міжнародною участю. 

Основні положення роботи представлені на численних конференціях 
та конгресах з міжнародною участю. 

8. Характеристика форми та змісту дисертаційної роботи. 

Надана дисертаційна робота виконана у вигляді наукового 
комп'ютерного рукопису, має класичну структуру та побудована по 
загальноприйнятій схемі згідно вимог, що висуваються до дисертацій. 
Дисертація складається з анотації на двох мовах, списку публікацій здобувача 
за темою дисертації, змісту, переліку умовних скорочень, вступу, 5 розділів, у 
яких викладено огляд літератури, опис матеріалів та методів дослідження, 
трьох розділів власних спостережень, аналізу та узагальнення результатів, 
висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел та 
додатків. Дисертаційна робота написана українською мовою, загалом на 212 
сторінках друкованого тексту, основний обсяг дисертації складає 168 
сторінок машинописного тексту. Дисертація містить таблиці, ілюстрована 
рисунками. Список використаної літератури складається з 290 робіт, 256 з 
них латиницею, інші - кирилицею. Матеріали дисертації викладено 
послідовно. Ілюстративні матеріали відповідають отриманим результатам 
дослідження. 

Назва роботи відповідає її змісту. Мета та завдання аргументовані та 
послідовні. Текст дисертації логічний та зрозумілий, написаний українською 
мовою, за виключенням поодиноких русизмів. 

Загалом за обсягом та формою дисертаційна робота відповідає 
вимогам і рекомендаціям ДАК МОН України. 

В анотації двома мовами (українською та англійською) стисло 
обґрунтовано вибір теми наукової роботи, означені шляхи вирішення 
поставлених завдань, наведені основні результати та висновки 
дисертаційного дослідження. 

У «Вступі» дисертації наведена інформація про наукову новизну роботи, 
практичне значення, особистий внесок здобувача у її виконання, 
впровадження результатів в практику закладів охорони здоров'я тощо. 
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Послідовність викладення результатів дослідження. 
У розділі 1 «Огляд наукової літератури» авторка в 4-х підрозділах 

описала результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців відносно 
поширеності та патогенезу діабетичного кетоацидозу, описаних відомих 
даних про газовий склад крові при ДКА, підходів до діагностики та лікування 
невідкладного стану в клінічній ендокринології. 
Цей розділ закінчується коротким заключенням, з якого можна зрозуміти, 
чому автором обрані мета та завдання роботи. 

У розділі 2 «Матеріали та методи дослідження» здобувачка описує 
використані при проведенні дослідження сучасні методи: загальноклінічні, 
лабораторні дослідження. Варто зазначити, що у роботі наведене детальне 
описання методики потенціометричних методів вимірювання при 
дослідженні газового складу крові , який відноситься до золотого стандарту 
дослідження артеріальної крові у хворих з діабетичним кетоацидозом. Цей 
розділ дисертації розкриває дизайн дослідження, у ньому наведені критерії 
включення та виключення з дослідження, подана детальна клінічна 
характеристика обстежених хворих, методів дослідження. 

Статистичні методи дослідження об'єктивно підібрані дисертантом для 
вирішення поставлених завдань завдяки вивченню статистичних методик у 
біомедицині. 

Обрані авторкою методи обстеження пацієнтів є сучасними, 
високоінформативними, відповідають обраній меті та поставленим завданням. 

Розділ з «Варіанти клінічного перебігу діабетичного кетоацидозу та 
ступені його важкості» складається з 2-х підрозділів. Перший підрозділ цього 
розділу включає опис результатів лабораторних показників кислотно-лужної 
рівноваги, гематокриту та електролітів в залежності від ступеня важкості 
ДКА. Здобувачкою з'ясована невідповідність ступенів важкості ДКА за 
клінічними та лабораторними показниками. 

Другий підрозділ «Клінічні симптоми та лабораторні відхилення при 
різних варіантах клінічного перебігу діабетичного кетоацидозу» включає 
аналіз поширеності та клініко-лабораторної симптоматика кожного варіанту 
клінічного перебігу діабетичного кетоацидозу. 

Розділ 4 «Газовий склад венозної та артеріальної крові і клінічні 
прояви діабетичного кетоацидозу» складається з 4-х підрозділів. Цей розділ 
містить результати аналізу показників газового складу венозної та 
артеріальної крові при різних стадіях кетоноутворення. Авторка наводить 
результати, які свідчать про аналогічний напрямок газообмінних порушень 
при кетозі та кетоацидозі. Здобувачкою визначена кореляція між 
показниками рН венозної та артеріальної змоги, яка свідчить про 
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об 'єктивність показників венозної крові для діагностики метаболічного 
ацидозу при технічній неможливості забору артеріальної крові. 

Далі наводяться дані щодо інсулінотерапії при ДКА. Аналізується як 
добова доза інсуліну при різних варіантах клінічного перебігу, так і 
погодинна доза інсуліну короткої(ультракороткої дії). 

При енцефалопатичному та нефротичному варіанті перебігу за 
результатами дослідження газового складу артеріальної крові встановлено 
високий альвеолярно-артеріальний градієнт кисню крові, який може бути 
маркером розвитку набряку легень та мозку. При кардіальному варіанті 
перебігу діабетичного кетоацидозу встановлені найвищі гіпероксія та 
десатурація вуглекислого газу крові, а при нефротичному - відсутність 
типових змін газового складу крові. 

Визначена добова доза інсуліну (сума введеного інсуліну шприцевим 
насосом за добу лікування ДКА) у хворих коливалась в широких межах: від 
0,5 ОД/кг на добу до 5,83 ОД/кг на добу, а погодинна доза інсуліну складала 
від 1 до 17 ОД /год. Відмічено у роботі, що найвища потреба в екзогенному 
інсуліні була енцефалопатичному (1,59 ОД/кг за добу) та нефропатичному 
(2,55 ОД/кг) варіантах перебігу діабетичного кето ацидозу, що Даний розділ 
роботи добре проілюстрований таблицями, рисунками, які додатково 
підкреслюють важливість проблеми, яку підняла автор у роботі. 

Розділ 5 « Ефективність застосування актовегіну та цитофлавіну у складі 
патогенетичної терапії у хворих з діабетичним кетоацидозом» містить 4 
таблиці і присвячений оцінці ефективності застосування актовегіну та 
цитофлавіну у складі патогенетичної терапії 38 хворих з ДКА, які були 
розподілені на 2 групи (А і В порівну) в залежності від виду патогенетичної 
терапії. 
Авторка детально описує зміни газового складу, кислотно-лужного стану 
венозної та артеріальної крові обстежених хворих на вихідному етапі і через 
день патогенетичного лікування. Дисертантка відмічає позитивну динаміку в 
обох групах порівняння, але приріст в значеннях газового складу, кислотно-
лужного стану венозної та артеріальної крові у групі з додатковим 
призначенням антигіпоксантів (актовегіну або цитофлавіну) був достовірно 
вищим. 

Розділ 6 «Аналіз та обговорення отриманих результатів» написаний у 
класичному стилі. Ґрунтуючись на результатах дослідження, дисертантка 
порівнює їх із відомими даними інших дослідників. Логічно крок за кроком 
дисертант демонструє етапи проведеного дослідження, підтверджуючи власні 
дані даними сучасної літератури. 

Наведені на завершення роботи висновки та практичні рекомендації 
випливають з наявного матеріалу і є об'єктивними. 
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9. Недоліки дисертацій щодо змісту і оформлення. 

У структурному й змістовому відношенні дисертація та автореферат 
відповідають існуючим вимогам ДАК України до дисертаційних робіт. 
Матеріали дисертації повністю відображені у друкованих роботах. Суттєвих 
зауважень до дисертаційної роботи немає. Проте, після детального 
ознайомлення виявлені окремі недоліки: 
- окремі підрозділи дисертаційної роботи перевантажені цифровим 
матеріалом; 
- у дисертаційній роботі трапляються деякі мовні й технічні невправності: 
непослідовне дотримання чергувань з/зі/із та і/й/та, деякі стилістичні та 
пунктуаційні огріхи. 

Однак, зазначені зауваження не є принциповими, тому вони не 
знижують загальної високої наукової цінності дисертаційної роботи та 
автореферату. 

Ряд зауважень і пропозицій були обговорені з дисертантом, взяті до 
уваги та опрацьовані. 

У порядку дискусії виникли такі запитання: 

1. Відповідно до отриманих результатів (висновок 5), як Ви можете пояснити 
ефект збільшення дози інсуліну (1,59 та 2,55 ОД/кг за добу), що 
застосовувалась при енцефалопатичному та нефротичному варіантах 
перебігу діабетичного кетоацидозу у порівнянні з іншими варіантами 
перебігу ? 
2. Чи не вважає автор, що запропонований Вами альтернативний метод 
підшкірного шляху введення інсуліну при діабетичному кето ацидозі, 
збільшить загальний кошторис витрат при веденні пацієнтів, у зв'язку з 
необхідністю збільшення частоти вимірюваннь глікемії ? 
3. Згідно результатів Вашої роботи, чим може бути обумовлена 
невідповідність між ступенем важкості кетоацидозу за показниками 
кислотно-лужної рівноваги та клінічною симптоматикою ? 

Ідентичність змісту автореферату і основину положень дисертації. 

Суттєвих зауважень щодо оформлення дисертаційної роботи немає. 
Структура та зміст автореферату ідентичні тим, що наведені в дисертації. 
Висновки дисертації логічні, завершені і відповідають результатам 
дисертаційного дослідження. Практичні рекомендації мають практичне та 
наукове значення. 
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ІО.Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Ніжинської-Астапенко Зоріни Петрівни 
«Порушення газового складу крові при діабетичному кетоацидозі та шляхи їх 
корекції» є завершеною самостійною науковою працею, в якій отримані нові 
науково обґрунтовані результати, що сприяли вирішенню важливих науково-
практичних завдань щодо удосконалення якості діагностики діабетичного 
кетоацидозу та підвищення ефективності лікування хворих з діабетичним 
кетоацидозом. 

Дисертаційна робота є актуальною, виконана на сучасному 
методичному рівні, містить наукову новизну і практичне значення, відповідає 
вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 (зі 
змінами та доповненнями, внесеними згідно Постановою Кабінету Міністрів 
України № 656 від 19.08.2015 р.), а її авторка заслуговує на присудження їй 
наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.14 — 
ендокринологія. 

Офіцііїниіі опонент 
завідувачка кафедри ендокринології 
Національного медичного універси 
імені 0 ,0 . Богомольця, 
д.мед.н., професор Комісаренко Ю. І. 
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ВІДГУК 
офіційного опонента, доктора медичних наук, старшого наукового 
співробітника Зінич Олесі Вадимівни, завідувачки відділом відділення 
вікової ендокринології та клінічної фармакології ДУ «Інститут 
ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренко НАМН 
України», на дисертаційну роботу Ніжинської-Астапенко Зоріни 
Петрівни «Порушення газового складу крові при діабетичному 
кетоацидозі та шляхи їх корекції», подану до захисту у Спеціалізовану 
вчену раду Д 26.558.01 з ендокринології в Державній установі «Інститут 
ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» 
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом -
14.01.14 - ендокринологія 

Актуальність теми дисертації, її зв'язок з науковими програмами 

Актуальність теми дослідження зумовлена стійким поширенням 
діабетичного кетоацидозу, незважаючи на досягнуті успіхи у діагностиці та 
лікуванні цього невідкладного стану. Розроблені на сьогодні підходи щодо 
тактики ведення таких пацієнтів зумовили стійку тенденцію до зниження 
смертності від діабетичного кетоацидозу в провідних країнах до 0,2-1 %, проте 
частота розвитку ускладнень в процесі лікування залишається високою. 

Найпоширенішою причиною смерті внаслідок діабетичного 
кетоацидозу є набряк мозку, особливо в дитячому віці. Загрозу також 
становлять такі небажані стани в процесі лікування, як гіпоглікемія, 
гіпокаліємія, гіперхлоремічний ацидоз, а також ускладнений перебіг супутніх 
захворювань. 

В умовах надання спеціалізованої медичної допомоги відіграє велику 
роль комплексна оцінка стану хворого, визначення клінічних варіантів 
перебігу та застосування належної програмованої тактики ведення пацієнта. 
Проте, слід зазначити, що сучасні протоколи лікування не в повній мірі 
реалізують персоніфікований підхід щодо терапії діабетичного кетоацидозу. 
Ключовими діагностичними критеріями останнього визнано тріаду 
лабораторних показників: рівень глікемії, рН крові та вміст бікарбонатів крові 
за наявності ацетону в сечі або 6-оксибутирату в крові. Оцінка газів 
артеріальної крові є діагностичним елементом протоколів лікування лише у 
деяких країнах. У поодиноких наукових роботах проведено аналіз 
газообмінного статусу при діабетичному кетоацидозі. Встановлено, що 
предикторами високої смертності протягом одного року після госпіталізації 
є похилий вік, штучна вентиляція легень, високий вміст бікарбонату крові та 
низький рівень р С 0 2 . Погляди щодо ролі та доцільності визначення 
показників газообмінних зрушень до цього часу різняться. Вивченню даної 
проблеми і було присвячено дисертаційне дослідження Ніжинської-Астапенко 
3. П., за основну мету якого поставлено визначення закономірностей змін 
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газового складу венозної та артеріальної крові при різних ступенях 
важкості та його аналізу в процесі патогенетичної фармакологічної корекції. 

Робота виконувалась на кафедрі ендокринології з курсом 
післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова і є фрагментом науково-дослідної роботи 2013-2015 рр. за 
темою «Інсулінорезистентність та гіперінсуліиемія як фактори розвитку 
макроангіопатій у хворих на цукровий діабет: генез, діагностика, лікування» 
(№ держреєстрації 0110Ш03253) 

Особистий внесок здобувача 

Представлена до захисту дисертація Ніжинської-Астапенко 3. П. є 
особистою науковою працею здобувачки. Авторкою самостійно 
проаналізовано значний об'єм наукової літератури за темою дисертаційної 
роботи, що дало змогу обґрунтувати необхідність і актуальність його 
проведення, сформулювати спільно з науковим керівником мету і конкретні 
завдання. Згідно з розробленою програмою дослідження здобувачкою 
самостійно проведено первинне обстеження та відбір пацієнтів, сформовано 
групи хворих - основна та дві порівнювальні. Досліджувані з основної групи 
розподілені на підгрупи залежно від варіанту клінічного перебігу 
діабетичного кетоацидозу. Дисертантка оволоділа методикою забору 
артеріальної крові для дослідження газового складу, особисто визначалась 
тактика комплексної терапії включених у дослідження хворих. Авторка 
виконала статистичну обробку одержаних результатів, узагальнила отримані 
дані, провела їх науковий аналіз. Здобувачці належить основна роль у 
підготовці публікацій в наукових періодичних фахових виданнях. 
Формулювання основних положень дисертації та висновків проведено 
спільно з науковим керівником. 

Наукова новизна результатів дослідження 

Констатуючи наукову цінність роботи, слід зазначити, що 
здобувачкою вперше проаналізовано газовий склад венозної та артеріальної 
крові у хворих з гострою декомпенсацією цукрового діабету на стадії кетову 
та різних стадіях діабетичного кетоацидозу (ДКА) (І, I I та I I I ступенів 
важкості). Так, визначено, що напрямок порушень газового складу крові 
(гіпероксія одночасно зі зниженням напруги вуглекислого газу) при кетозі 
аналогічний змінам при діабетичному кетоацидозі. Крім того, співставленні 
ступені важкості кетоацидозу за клінічними проявами із показниками 
кислотно-лужної рівноваги, звернена увага на їх невідповідність, що є 
доказом обмеженості оцінки лише рН в якості маркеру важкості ДКА. 

Результати проведеного дослідження обґрунтували новими доказами 
доцільність використання показників гематокриту, рівнів калію та кальцію. 
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напруги кисню та вуглекислого газу при визначенні ступенів важкості 
діабетичного кетоацидозу. 

Дисертанткою проаналізована добова доза інсуліну, яка необхідна для 
лікування хворих з діабетичним кетоацидозом при різних клінічних варіантах 
його перебігу та визначена вагома частка хворих (36 %) серед пацієнтів з 
діабетичним кетоацидозом, у яких внутрішньовенно введена шприцевим 
насосом погодинна доза інсуліну в розрахунку 0,1 ОД/кг маси тіла пацієнта 
через годину лікування потребувала корекції. 

Авторкою наукової роботи розширені дані щодо ефективності 
застосування антигіпоксантів в комплексній терапії ДКА на основі 
результатів визначення газового складу венозної та артеріальної крові. 

Практичне значення отриманих результатів 

Здобувачкою аргументована доцільність проведення моніторингу 
газового складу венозної/артеріальної крові для встановлення ступеня 
важкості ДКА та функціонального стану пацієнта в динаміці, а також 
об'єктивної оцінки ефективності лікування. 

Отримані дані щодо кореляції показників артеріальної та венозної 
крові свідчать про можливість дослідження венозної крові в якості 
альтернативи, але лише для діагностики ацидозу. 

Визначена частка хворих (36 % випадків ДКА), у лікуванні яких 
виникає необхідність корекції дози інсуліну, підтверджує обов'язковість 
щогодинного контролю глікемії для попередження розвитку ускладнень в 
процесі лікування ДКА. 

Отримані результати засвідчують, що з метою підвищення 
ефективності лікування ДКА рекомендовано використовувати 
антигіпоксантів за встановленою схемою використання препаратів. 

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 
та рекомендацій, сформульованих в дисертації 

Здобувачкою використано комплекс сучасних методів дослідження і 
достатній об'єм медико-статистичних даних, які забезпечили 
репрезентативність дослідження для вирішення поставлених наукових 
завдань. 

Аналіз отриманих результатів дослідження проведено з 
використанням коректних методів статистичної обробки, що визначило 
обґрунтованість висновків і практичних рекомендацій. 
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Апробація результатів та повнота викладу основних положень 
дисертаційної роботи 

Матеріали дисертації представлені 21 науковою публікацією: 9 статей, 
з них 6 статей у виданнях України, рекомендованих МОН України, які 
включені до фахових наукових видань медичного напрямку (2 з них 
прирівнюються до публікації в закордонному журналі згідно Наказу МОН № 
1112 від 17.10.2012 р.), 12 тез опубліковано у матеріалах наукових 
конференцій з міжнародною участю. 

Звертає на себе увагу серйозна апробація представленої роботи, яка 
містить доповіді на численних науково-практичних конференціях з 
міжнародною участю. 

Характеристика форми та змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота має класичну структуру та побудована за 
загальноприйнятою схемою згідно вимог, що висуваються до дисертацій. 
Дисертація складається з анотації на двох мовах, списку публікацій здобувача 
за темою дисертації, змісту, переліку умовних скорочень, вступу, 5 розділів, у 
яких викладено огляд літератури, опис матеріалів та методів дослідження, 
трьох розділів власних спостережень, аналізу та узагальнення результатів, 
висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел та 
додатків. Дисертаційна робота подана у вигляді наукового комп'ютерного 
рукопису, написана українською мовою, загалом на 212 сторінках 
друкованого тексту, основний обсяг дисертації складає 168 сторінок 
машинописного тексту. Дисертація містить таблиці, ілюстрована рисунками. 
Список використаної літератури складається з 290 робіт, з них 34 -
кирилицею, а 256 - латиницею. Матеріали дисертації викладено послідовно. 
Ілюстративні матеріали відповідають отриманим результатам дослідження. 

Назва роботи відповідає її змісту. 
За обсягом та формою дисертаційна робота відповідає вимогам і 

рекомендаціям ДАК МОН України. 
В анотації двома мовами (українською та англійською) стисло 

обґрунтовано вибір теми наукової роботи, означені шляхи вирішення 
поставлених завдань, наведені основні результати та висновки 
дисертаційного дослідження. 

У «Вступі» дисертації логічно і переконливо обґрунтовано 
актуальність обраного напрямку досліджень, поставленої мети і конкретних 
завдань, що випливають з неї, а також новизну та практичну значимість, 
зокрема для клінічної діабетології. У цьому розділі відображені всі необхідні 
елементи (актуальність теми, мета і задачі дослідження, наукова новизна, 
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практична цінність, апробація роботи, впровадження в практику, власний 
внесок автора), які чітко викладені. 

Послідовність викладення результатів дослідження. 
У розділі 1 «Огляд наукової літератури» структуровано в 4-х 

підрозділи, в яких ретельно розглядаються результати досліджень 
вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячених вивченню поширеності 
діабетичного кетоацидозу, патогенезу метаболічних порушень за наявності 
останнього, оцінці ролі газообмінних порушень при різних клінічних 
варіантах перебігу кетоацидозу, підходів до діагностики та лікування цього 
невідкладного стану в клінічній ендокринології. Проаналізований великий 
сучасний матеріал з цієї проблеми дозволив дисертантці зробити 
обґрунтований і логічний висновок про обмежену обізнаність із зазначених 
питань та необхідність їх поглибленого вивчення. В цілому огляд літератури 
цілеспрямовано розкриває стан проблеми, якій присвячена робота. 

У розділі 2 «Матеріали та методи дослідження», викладеному на 16 
сторінках, належним чином наведено дизайн наукової роботи, критерії 
включення та виключення у дослідження, а також представлена детальна 
характеристика обстежених. Клінічні спостереження проведені на 173 особах 
з цукровим діабетом (1ХЦ), з них 115 хворих на ЦД 1 типу та 58 - ЦД 2 типу, 
що є достатнім для аналізу матеріалу і отримання аргументованих висновків. 
Виходячи з мети та основних задач роботи при виконанні дисертації 
використані поряд із загально-клінічними, біохімічними та статистичних 
методами дослідження, складні потенціометричні методи вимірювання 
газового складу крові. Статистичні методи дослідження грамотно підібрані 
дисертантом для вирішення поставлених завдань. Вибір методів базувався на 
сучасному уявленні щодо досліджуваної проблеми та її репрезентативності. 
До даного розділу зауважень немає. 

Викладенню власних даних дисертанта присвячено три глави 
дисертації. Характеризуючи їх, перш за все слід відмітити, що авторка 
отримала дуже цінний в теоретичному та практичному відношенні науковий 
матеріал. У роботі висвітлені не лише цікаві данні, що характеризують 
особливості змін газового складу крові і кислотно-лужної рівноваги за умов 
діабетичного кетозу і кетоацидозу за різних їх клінічних варіантів перебігу, а 
також аналіз отриманих результатів розкриває закономірності виявлених 
ефектів залежно від інтенсивності кетогенезу. 

Розділ з «Варіанти клінічного перебігу діабетичного кетоацидозу та 
ступені його важкості» складається з 2-х підрозділів, викладено на 28 
сторінках тексту. Першим підрозділом цього розділу є: «Критерії важкості 
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діабетичного кето -ацидозу». У цій частині роботи наводяться дані стосовно 
порушень кислотно-лужної рівноваги, зміни гематокриту та електролітів 
залежно від ступеня важкості ДКА. Завдяки детальному аналізу клінічних 
проявів та співставленні їх з лабораторними показниками, з'ясована 
невідповідність ступенів тяжкості ДКА за клінічними та лабораторними 
показниками. 

У другому підрозділі «Клінічні симптоми та лабораторні відхилення 
при різних варіантах клінічному перебігу діабетичного кетоацидозу» 
здобувачкою наводиться поширеність та детальна клініко-лабораторна 
симптоматика кожного клінічного варіанту. 

Розділ 4 «Газовий склад венозної та артеріальної крові і клінічні 
прояви діабетичного кетоацидозу» складається з 4-х підрозділів і 
викладений на 31 сторінці тексту. Цей розділ містить результати детального 
аналізу змін показників газового складу венозної та артеріальної крові при 
різних стадіях кетоноутворення. Авторкою встановлено, що початкові зміни 
у газообмінному обміні можна простежити ще на етапі кетозу, при 
нормальному рівні кислотно-лужної рівноваги, проте надалі - при посиленні 
ацидозу - порушення поглиблюються. Здобувачкою на основі отриманих 
результатів доведено, що при технічній неможливості забору артеріальної 
крові доцільно використовувати венозну кров для діагностики метаболічного 
ацидозу. 

Аналіз газового складу крові засвідчив високий альвеолярно-
артеріальний градієнт кисню крові при енцефалопатичному та нефротичному 
варіантах перебігу, що є фактором ризику розвитку набряку легень та мозку. 
При нефротичному варіанті перебігу діабетичного кетоацидозу зафіксовані 
мінімальні газообмінні порушення, а при кардіальному - спостерігались 
найвищі показники гіпероксії та десатурація вуглекислого газу крові. 

Отримані дані наукового дослідження щодо інсулінотерапії (як 
основної складової патогенетичного лікування діабетичного кето ацидозу) 
дозволили визначити добову дозу інсуліну залежно від клінічного варіанту 
перебігу останнього, що має велике практичне значення. Найвища потреба в 
екзогенному інсуліні зафіксована при енцефалопатичному та 
нефропатичному варіантах перебігу. 

Даний розділ роботи проілюстрований достатньою кількістю таблиць 
та рисунків, які систематизують отримані результати та додатково 
полегшують сприйняття матеріалу. 

Розділ 5. «Ефективність застосування актовегіну та цитофлавіну у 
складі патогенетичної терапії у хворих з діабетичним кетоацидозом» 
присвячений оцінці ефективності застосуванню лікарських засобів із групи 
антигіпоксантів у складі патогенетичної терапії 19 хворих з ДКА порівняно із 
застосуванням стандартної тактики лікування в контрольній групі. 
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Продемонстровано, що призначення антигіпоксантів сприяє швидшій та 
ефективнішій стабілізації порушених показників газового складу, 
кислотно-лужного стану венозної та артеріальної крові. 

Розділ 6. Аналіз і обговорення результатів дослідження проведено 
дисертанткою із залученням сучасних літературних джерел, присвячених 
вивченню даного питання. В цьому розділі досить ретельно аналізуються всі 
результати власних досліджень. 

Наприкінці роботи сформовано шість висновків та практичні 
рекомендації, які повністю і стисло відображають ії суть і логічно 
випливають із результатів проведених власних досліджень . 

6. Недоліки дисертацій щодо змісту і оформлення 

Дисертація написана з використанням загально-прийнятної термінології і 
дотриманням традиційної структури, добре ілюстрована і залишає добре 
враження. Автореферат дисертації оформлений згідно вимог ДАК України та 
повністю відповідає змісту роботи. Матеріали дисертації повністю відображені 
у друкованих роботах. 

Разом з тим винило ряд питань, які носять дискусійний характер і не 
впливають на загальний позитивний висновок проведеного наукового 
дослідження: 

1. При формуванні груп досліджуваних за наявності у пацієнтів 
гіпертеміїї та лейкоцитозу чи була виключена у них вірогідність наявності 
гострого інфекційного захворюваннями чи інтермітуючого хронічного 
запалення, оскільки такі стани можуть змінювати газовий склад крові? 

3. Чи коректно оцінювати ефективність стартової дози інсуліну і 
проводити аналіз даних об'єднавши пацієнтів з ЦЦ 1 і 2 типу в одну групу 
досліджуваних? Чи слід враховувати функціональний стан Р-клітин 
підшлункової залози при цьому? 

4. Для аналізу ефективності антигіпоксантної терапії хворих поділено 
на дві групи (А - стандартна терапія. В- терапія антигіпоксантами), проте, 
згідно клініко-лабораторної характеристики останніх, випливає що 
сформувалися неспівставні групи як за клінічним варіантом перебігу, так і 
за складом газів венозної крові, що мало статистичне підтвердження (табл. 
5.1). Чи коректно проводити оцінку фармакологічного впливу при 
неоднорідності порівнювальних груп? 

5. Згідно П . 2 практичних рекомендацій у діагностиці ступенів важкості 
ДКА слід враховувати показники гематокриту, наведений діапазон значень 
останнього. Дослідження проведено із залученням різних вікових груп та 
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осіб різних статей, що були об'єднані для аналізу зазначеного показника в 
одну досліджувальну групу.. На скільки коректно спиратися на представлені 
діагностичні критерії гематокриту в умовах клінічної практики 
дотримуючись персоніфікованого підхіду, що враховує вік та стать 
пацієнта? 

6. В анотації до роботи в п.5, зазначено, що "дослідження газового 
складу венозної крові може слугувати в окремих випадках альтернативою 
дослідження артеріальної крові при ДКА", проте не зазначено в яких саме 
клінічних ситуаціях. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота 3. П. Ніжинської-Астапенко «Порушення 
газового складу крові при діабетичному кетоацидозі та шляхи їх 
корекції» є закінченим науковим дослідженням, виконана на високому 
науковому рівні з використанням сучасних та адекватних методів 
дослідження і за своєю актуальність, новизною та практичним значенням 
відповідає основним вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 
№ 567 (зі змінами, внесеними згідно Постановою КМ № 656 від 19.08.2015 
р.), а її авторка заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 
медичних наук за спеціальністю 14.01.14 - ендокринологія. 
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