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Актуальнiсть теми дисертацii.
Проблема пiдвищення вiрогiдностi ранньоi дiагностики дiабетичних

с,ганiв, з урахуВанням динамiчних та iндивiдуальних факторiв с: одним iз
прiоритетних бiомедичних напрямiв, однiсю з задач при цьому е оптимiзацiя
методикИ тестуваннЯ ,га дiагностування. На сьогоднi основними недолiками
iснуючих методiв с надмiрнiсть за кiлькiстю, обмеження за часом тестування,
пiдвищенi ризики лiкарських помилок при первиннiй дiагностицi в ре€шьному часi.
все це поясню€ться недосконалiстю використовуваних, Для отримання
дiагностичнот iнформацii, математичних моделей iдентифiкацiт динамiки глiкемii.

у зв'язку з цим тема дисертацiйноi роботи Чмиховоi о.в. с актуальною, так
як вона спрямована на зменшення кiлькостi iнвазивних глюкозотолерантних TecTiB

за рахунок отримання додатковот iнформацiт про динамiку рiвня глюкози.
Актуальнiсть теми дисертацiйноi роботи пiдтверджена також тим, що

здобувач як виконавець проводив дослiдження у вiдповiдностi з планом
науково-дослiдноi дiяльностi кафедри промисловот i бiомедичноi електронiки Нту
(хпI) в межах держбюджетноi нд мон Украiни <метод телемедичного
комll'ютерного коIIтролю та дiагностики стану здоров'я людини за резуJIьтатами
вимiрювання апрiорi невизначених бiоелектричних сигна-ltiв> (др j\b

01l0U001246), У якиХ здобувач була виконавцем окремих роздiлiв, а також
вiдповiдно до договору про науково-технiчне спiвробiтництво з органiзацiею: J\b

60/18-08 - дУ <<Iнститут заг€шьноi та невiдкладноi хiрургii iMeHi В.Т. Зайцева
НАМН УкраiЪи (м. XapKiB).

ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв
рекомендацiй, сформульованих в дисертацiйнiй роботi.

СтупiнЬ обrрунтОваностi науковиХ положеНь, висновкiв i рексме]rrдацiй,
сформульованих в дисертацiйнiй роботi Чмиховоi о.в. е високим й базуеться на
аналiзi науково-технiчних джерел за даною проблемою, чiткiй постановlдi мети i
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задач дослiдження, використаннi сучасних методiв дослiдження, зiставленнi i
критичному аналiзi отриманих результатiв у порiвняннi з результатами iнших
дослiдникiв, i якiсному формулюваннi отриманих висновкiв. В робо,гi успiшно
посднуються результати власних експериментЕLпьних дослiджень з отриманими
теоретичними висновками.

Щостовiрнiсть результатiв дослiджень.

,.щостовiрнiсть результатiв дисертацiйного дослiдження забезпечуеться
коректнiстю постановок математичних зацач, застосуванням методiв
математичного й комп'ютерного моделювання, методами описовоi статистики й
iдентифiкацii значень параметрiв рiвнянь за клiнiчними глiкемiчними даними
rIацiента, методами параметричноi Teopii розпiзнавання образiв
iДеНТИфiКаЦii динамiчних систем, теорiею нестацiонарних випадкоtsих
вейвлет-аналiзом.

Що основних нових наукових результатiв дисертацiТ слiд вiднести
наступне:

- ОТРИМ€tlrи розвиток методи параметричного вiдновлення
кусково-нелiнiйних моделей динамiки глiкемii в формi полiномiальних регресiй зi
змiннимИ порядками, якi несуть iнформацiю про спектр€tльну нестацiонарнiсть

результатiв глюкозотолерантного тестування, що дозволило скоротити кiлькiсть
глюкозотолерантних TecTiB при збереженнi заданого рiвня вiрогiлностi дiагностики
дiабетичних cTaHiB;

- ВПеРШе ДЛЯ ОЦiнки iнформативностi фiзiологiчних параме,грiв динамiклt
luiкемii використана параметрична модель однофакторного дисперсiйного аналiзу,

ЩО ДОЗВОлиЛо розрахувати кiлькiсть дiагностичноТ iнформацiТ за видами

дiабетичних cTaHiB та використати для дiагностики найбiльш iнформативнi
параметри;

- ВПеРШе Застосовано метод визначення параметрiв спектральноi
НеСТаЦiОНаРностi випадкових процесiв для вирiшення задачi аналiзу динамiки
глiкемiТ, що дозволило максимiзувати вiрогiднiсть дiагностики дiабетичних cTaHiB;

i T,eopiT

прсrцеоiв,

За РаХУНОК ВВедення €Lлгоритмiчних блокiв ана_lriзу первинноТ медичноi iнформацiТ,

що дозволило пiдвищити вiрогiднiсть дiагностики дiабету при статистично
обrрунтованому мiнiмальному обсягу вимiрiв.

Значимiсть отриманих результатiв для
використанця.

- УДОСКОНаЛено iнформацiЙну технологiю глюкозотолерантного тестування

науки прак,гичног()



Здобувачем розроблено технологiю застосування кiлькiсних параметрiв

функцiональноi i шумовоТ нестацiонарностi двовимiрних вейвлет-спектрiв для
полiномi€Lпьно вiдновлених бiохiмiчних результатiв глюкозотолеран1ного
тестування та iнформацiйну технологiю бiнарного глюкозотолерантного
тестування i комп'ютеризовану процедуру оцiнки кiлькостi дiагIrостичноi
iнформацiiдля будь-яких бiохiмiчних параметрiв при раннiй дiагностицi цукрового
дiабету.

розробленi методи та технологiт були впровадженi у лiкувальних установах
.ЩУ кIнститут загальноi та невiдкладноТ хiрургii iM. В.Т. Зайцева ндмН УкраТнп> та

ду <Iнститут проблем ендокринноi патологiт iM. в.я. Щанилевського ндмн
Украiни>

розробленi математичнi моделi та методи були використанi в навч€lльному
процесi кафедри промисловоi i бiомедичноI електронiки Нацiонuшьного технiчноl.о

унiверситету <харкiвський полiтехнiчний iнститут> при пiдготовцi лекцiйних та
практичних занять дJUI студентiв за спецiальнiстю 171.02 <<Бiомедична електронiко>,

що пiдтверджено актами впровадження.

повнота викладення результатiв дослiджень в опублiкованих працях.
OcHoBHi положення та результати дисертацiйноi роботи достатньо повно

опублiкОванi в 10 наукових працях, у тому числi 3 публiкацiI у наукових фахових
виданнях Украiни та 3 публiкацii, що iндексуються наукометричною базою Scopus
та Web of Science. У цiлому, piBeHb i кiлькiсть публiкацiй та апробацii матерiалiв
дисертацiТ на конфэренцiях повнiстю вiдповiдають вимогам МоН Украiни.

Оцiнка змiсry дисертацiйноi роботи.
щисертацiйна робота складаетъся з анотацiт, яка написана двома мовами,

вступу, 4 роздiлiв основного тексту, висновкiв, списку використаних лiтературних
джерел та додаткiв. Повний обсяг дисертацii становить l 12 cTopiHok; з них 8

рисункiв за текстом; |7 таблиць за текстом; список використаних джерел зi 13б
найменувань на 12 cTopiHKax; З додаткiв на 15 cTopiHKax.

У всmупi обцрунтовано актуальнiоть проблеми, показано зв'язок роботи з
науковими програмами, сформульовано мету i задачi, об'скт, предметта методи
дослlджень, визначенО науковУ новизнУ та практичне значення роботи,
охарактеризовано особистий внесок здобувача та апробацiю роботи.

у перulоfutу розdiлi проведено аналiтичний огляд лiтератури, в якому
достатньо повно розглянуто iснуючi методи глюкозотолерантного тестування
хворих на цукровий дiабет. Проведено аналiтичний огляд наукових досягнень
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пiдвищення

ефективностi ранньоi дiагностики дiабетичних порушень. Зосереджено увагу на

МеТОДах СТаТистичноi обробки результатiв бiомедичного експерименту. Проведено

аНалiЗ iснУючих iнженерних i математичних рiшень ранньоI дiагностики цукрового
дiабету

fруеuй розdiл присвячений рiшенню проблеми синтезу параметричноТ

МОДеЛi динамiки глiкемii за мiнiмально обмеженим об'емом результатiв
глЮкозотолерантного тестування в умовах стохастичного факторного впливу. Для
цЬоГо автором було форма-гriзовано умови активного експерименту при

ГЛюкозотолерантному TecTyBaHHi бiологiчного об'скта, дослiджено параметричнi

ПiДХОДи До вiдновлення полiномi€шьних регресiйних моделей при обмежених

еКсПеримент€LIIьних даних з узагаJIьненням на функцiональнi особливостi динамiки
ГЛiКемii Та дослiджено можливостi методiв статистичного розпiзнавання
(iдентифiкацii) моделей динамiки глiкемiТ на ocнoBi метрики мiжфункцiонаrrьноТ

вiдстанi.

За реЗУльтатами проведених дослiджень, було визначено залежнiсть
СеРеДнЬоквадратичних значень для мiжфункцiональних вiдстаней мiж
iДеНТифiкоВаними полiномами за класами дiабетичних cTaHiB вiд тяжкостi стану.

ТаКОЖ бУло теоретично обrрунтовано що зi збiльшенням порядку полiномiальноТ

РегРесiТ вiдстанi можливе суттеве пiдвищення ефективностi iдентифiкацii

дiабетичних cTaHiB.

У mреmьоJиу розdiлi
iнформацiйноТ ефективностi

iДентифiкацii дiабетичних cTaHiB в умовах обмеженого обсягу глюкозотолерантних

TecTiB та запропоновано метод глюкозотолерантного тестування.

АВТОРОм було використано нормативнi статистичнi моделi однофак,горноТ

ОДНОСТОРОННьоi кгrасифiкацii (модель однофакторного дисперсiйного аналiзу при

фiКСОВаних рiвrrях впливаючого чинника). Також було проведено дослiдженilя
ДИНаМiчних ВластивостеЙ моделi шJuIхом аналiзу iT спектр€шьних властивостей. З
ОГЛяДУ на лок€}льну (за часом) обмеженiсть полiномiаJIьних моделей для ik
СПеКтР€tЛЬНого аналiзу були використанi дискретизованi безперервrri

вейвлет-перетворення.

За РезУлЬтатами цього роздiлу обrрунтовано, що запропонований метод
IЛЮкоЗотолерантного тестування с бiльш ефективним, у порiвняннi з методом

було проведено дослiдження методiв пiдвищення

полiномi€ulьних моделей динамiки глiкемiТ при

ТРаДИЦiЙниМ, оскiльки забезпечуе бiльш високу вiрогiднiсть дiагностики при
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використаннi тiльки двох, а не п'яти TecTiB.

ЧеmверmuЙ розdiл присвячено розробцi iнформацiйноi технологii та

Автором запропонованаBaplaH,I,aM реалlзац11 11 у медичних приладах та системах. Автором запропонована

структурна схема процедури iдентифiкацii моделi динамiки глiкемii на ocHoBi

полiномiальноi моделi 2-го порядку. Було проведено експериментальнi

Дослiдження запропонованоТ технологiТ з виборкою 60 пацiентiв. За резулътатами
ДОСЛiДжень виявлено, що розроблена технологiя дае можливiсть не т,iльки

КОнТроЛЮ, аJIе i дiагностики, як багатосторонньоТ статистичноТ класифiкацiТ

полiномiuLIIьних моделей динамiки глiкемii з мiнiмальним середнiм ризиком не

бiльше 4о/о.

Вuсновкu по дисертацii в цiлому вiдповiдають поставленим завданням,

змiсту проведених дослiджень та тексту дисертацiТ.

Список використаних джерел досить повний i охоплюе сучаснi вiтчизнянi
та зарубiжнi публiкацiТ iз 136 найменувань.

Змiст авmорефераmу вiдображас основний змiст дисертацii та достатньо
ПоВно розкривае внесок здобувача в HayKoBi результати та практичну цiннiсть

роботи.

По дисертацiйнiй роботi можна зробити наступнi зауваження:
1. Яким чином в моделi (3.1) враховуються iндивiдуальнi психофiзичнi,

бiОлогiчнi та iншi особливостi бiологiчного об'екта, згiдно запропонованiй

функцiональнiй cxeMi глюкозотолерантного тестування рис. 2.1 .

2.На стор. 50-52 вiдсутня нумерацiя математичних виразiв.

3. На стор. 53 наведений план бiологiчного експерименту з вибiркоюJ. На стор. 53 наведений план бiологiчного експерименту з вибiркою 120

ПаЦiеНТiВ. При плануваннi не вк€Lзано яким чином проводився розподiл на двi
PiBHoMipHi вибiрки по 60 пацiснтiв. Також при роздiленнi на 4 класи за

ДiабетичНими станами присутня HepiBHoMipHicTb вибiрок (особливо дJlя cTaHiB 2 i
4). lЗ тексту незрозумiло яким чином враховувалась ця HepiBHoMipHicTb IIри

проведеннi дослiджень.
4. На сТор. 64 проведено тестування кореляцiйних зв'язкiв мiж

iнфОрмацiйними параметрами Хl-Хs. При цьому незрозумiло на якiй пiдставi був
обраниЙ ризик помилки 1-го роду в | О/о, а не класичниЙ - 5 %.

5. На структурнiй cxeMi процедури iдентифiкацii моделi динамiки глiкемiТ

РИС. 4.1 не вказано, де використовуеться дисперсiйне розкладання функцiТ
автокогерентностi запропонованоi полiномiа-пьноТ моделi.

приладах



6. На СТОР. 93 вказано, що розроблений метод мае адекватнiсть результатiв
iДеНТИфiКацiТ не нижче 90 О/о, що робить його ефективним при масових оглядах" В
той же час на стор. 97, де розрахованi покu}зники ефективностi
глюкозотолерантних TecTiB, пок€вано, Що стандартний та вдоскон€шtений методи
МаЮТЬ РИЗИК 1-го роду рiвниЙ 0, що робить ix переважними для масових оглядiв.

вказанi недолiки не впливають на загальну позитивну оцiнку виконаноi

роботи.

висновок
ЩИСеРТаЦiЙна робота ЧмиховоТ Оксани Володимирiвни <<lliдвище}Iня

вiрогiдностi систем глюкозотолерантного тестування в умовах невизначеностi

ДИНаМiКИ ГЛiКемiТ>> за cBoiM змiстом вiдповiдае паспорту спецiальностi 05.11.17 -
бiологiчнi та медичнi прилади i системи. .Щисертацiя е завершеною
науково-дослiдною роботою, яка у розв'язус важливу наукову задачу, суть якоi
полягае в пiдвищеннi вiрогiдностi дiагностики прихованих форпл Цукрового дiабету
ПРИ ЗМеНШеННi кiлькостi iнвазивних глюкозотолерантних TecTiB за рахунок
отримання додатковоi iнформацii про динамiку рiвня глюкози. ffисертацiйна
робота вiдповiдае вимогам п.п. 9, 11, 12 <<Порядку присудження наукових
ступенiв>, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 24 липня
20lЗ РОКУ J\Ъ 567, а здобувач Чмихова Оксана Володимирiвна, заслуговуе
присудження наукового ступеня кандидата технiчних наук за спецiальнiстю
05.1 1 .l7 - бiологiчнi та медичнi прилади i системи.

Офiцiйний опонент
доктор технiчних наук, професор,
завiдувач кафедри iнтегрованих
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