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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання є серйозною 

загрозою для всесвітньої системи охорони здоров'я, оскільки оцінюються як 

причина 30% смертей щорічно. Очікується, що кількість смертей, 

викликаних цими захворюваннями, зростатиме і далі, досягнувши 23,3 млн 

до 2030 р. (Arshad M.K. et al., 2016). 

У дослідженнях останніх років зріс інтерес до серцево-судинних 

біомаркерів з оцінкою ризику при стабільній ішемічній хворобі серця (ІХС). 

Сечова кислота (СК) постає як один із нових маркерів серцево-судинного 

ризику, оскільки вона демонструє вплив на розвиток несприятливих серцево-

судинних подій, особливо в пацієнтів із високим серцево-судинним ризиком 

(Palmer T.M. et al., 2013, Wong C.K. et al., 2014). Результати попередніх 

епідеміологічних досліджень продемонстрували, що гіперурикемія (ГУ) тісно 

пов’язана з ризиком виникнення серцевої недостатності, артеріальної 

гіпертензії, субклінічного атеросклерозу, ІХС, інфаркту міокарда (ІМ) та 

мозкового ішемічного інсульту (Шуба Н.М., 2015, Borghi C. et al., 2015, 

Kanbay M., et al., 2014). Подагра є прогностично значущим чинником 

кардіометаболічного ризику, що за поєднання з ІХС впливає на перебіг 

артеріальної гіпертензії (Середюк Н.М., 2013). Роль ГУ, як фактора 

кардіоваскулярного ризику, є предметом дебатів із метою остаточного 

визначення, наскільки самостійним є внесок у патофізіологію серцево-

судинних захворювань, чи є результатом супутніх захворювань (Viazzi F. et 

al., 2014). 

Підвищений вміст СК модулює дисфункцію ендотелію судин, має 

значення в патогенезі міокардіальної дисфункції, індукує процес апоптозу 

кардіоміоцитів та потенціює несприятливі ефекти інших чинників серцево-

судинного ризику, таких як гіперліпідемія, інсулінорезистентність, 

прозапальна активація. Вказані процеси опосередкують потенціюючий вплив 

ГУ як у відношенні атерогенезу, так і ризику виникнення атеротромботичних 

подій (Березін О.Є., 2013, Kanbay M. et al., 2013). Це може пояснити 

асоціацію ГУ, артеріальної гіпертензії, метаболічного синдрому та ІХС. 

Однак причинно-наслідкові зв’язки до цього часу не вивчені (Grassi D., 
2014). 

Рівні СК були незалежно пов'язані з тяжкістю ІХС у пацієнтів з 

обструктивною ІХС, із більш частими виявленням тотальної оклюзії та 

критичних стенозів у чоловіків тлі ГУ (Duran M. et al., 2012). 

Жорсткий контроль рівня СК сприяє зменшенню частоти пов’язаних із 

ГУ коморбідних станів (Несукай Є.Г., 2015). Алопуринол може відігравати 

певну роль у профілактиці атеросклерозу в пацієнтів із різними факторами 

серцево-судинного ризику, оскільки за результатами досліджень він 

покращував ендотеліальну дисфункцію в пацієнтів із застійною серцевою 

недостатністю та артеріальною гіпертензією за різними механізмами 

(Agarwal V., 2014, Dahal K. et al., 2014). 

За останні роки в зв’язку з подальшим дослідженням патогенезу 

розвитку ІХС в терапії цього захворювання все частіше використовуються 
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флавоноїди, одним із найбільш потужних із яких є кверцетин, що діє на різні 

патогенетичні ланки атерогенезу, попереджує перекисне окислення 

ліпопротеїнів низької щільності та блокує набуті ними атерогенні властивості 

(Jeong S-M. et al., 2012).  

Отже, ураховуючи потенційну роль СК в атерогенезі та ризику 

виникнення атеротромботичних подій, а також відсутність узгодженої думки 

про вплив терапії алопуринолом і кверцетином на перебіг клінічно вираженої 

ІХС, дане дослідження є актуальним.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Виконана дисертація є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини 

та фізичного виховання ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 

університет» «Патогенетичне обґрунтування медикаментозного лікування 

хворих на ішемічну хворобу серця з врахуванням нейрогуморальних 

чинників факторів ризику та супутніх захворювань на стаціонарному та 

амбулаторному етапі реабілітації» (державний реєстраційний номер – 

0112U003540). Дисертантом виконано фрагмент роботи.  

Мета роботи: оптимізувати ефективність діагностики та лікування 

хворих на стабільну стенокардію на основі вивчення її клініко-

функціональних особливостей перебігу, у т.ч. у поєднанні з асимптомною 

гіперурикемією, та порівняння впливу включення до комплексної терапії 

алопуринолу та кверцетину. 

Завдання дослідження:  
1. Дослідити клініко-функціональні особливості перебігу стабільної 

стенокардії (СтСт) різних функціональних класів за клінічними, 

електрокардіографічними (ЕКГ), ехокардіографічними (ЕхоКГ) показниками, 

результатами проб із дозованим фізичним навантаженням, вмістом 

біомаркерів та гомеостазіологічних показників (аміно-термінальний 

пропептид натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), С-реактивний білок 

(СРБ), загальний тестостерон), у т.ч. за наявності в анамнезі перенесеного 

ІМ. 

2. Встановити вплив асимптомної ГУ в пацієнтів зі СтСт на 

функціональний стан міокарда, його коронарний резерв та біомаркери і 

гомеостазіологічні показники з урахуванням градацій рівнів СК. 

3. Вивчити взаємовплив змін біомаркерів при СтСт, залежно змін 

вмісту СК, за оцінки функціонального стану міокарда та його коронарного 

резерву з покращенням прогнозування перебігу СтСт. 

4. Оцінити та порівняти ефективність впливу включення до 

комплексної терапії СтСт алопуринолу та кверцетину на особливості 

клінічних, електрокардіографічних, ехокардіографічних показників, 

результатів проб із дозованим фізичним навантаженням. 

Об’єкт дослідження: особливості перебігу СтСт напруження ІІ та ІІІ 

функціональних класів, у т.ч. у поєднанні з асимптомною ГУ. 

Предмет дослідження: зміни рівня СК на функціональний стан 

міокарда, його коронарний резерв та біомаркери і гомеостазіологічні 



показники (NT-proBNP, СРБ, загальний тестостерон) хворих на СтСт, 

взаємовплив змін біомаркерів, залежно змін СК із покращенням 

прогнозування перебігу СтСт. 

Методи дослідження: загальноклінічне обстеження, біохімічні тести 

крові (ліпідний профіль, рівні креатиніну, сечовини, СК), імуноферментний 

аналіз сироватки крові з визначенням рівнів NT-proBNP, СРБ та загального 

тестостерону, неінвазивні (ЕКГ, ЕхоКГ, велоергометрія) та інвазивні 

(коронарна ангіографія) методи обстеження серцево-судинної системи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено, що 

вищий функціональний клас СтСт передбачає зростання рівнів NT-proBNP та 

СРБ, незалежно від наявності в анамнезі перенесеного Q- та неQ-ІМ. Уперше 

відмічено, що предиктором ГУ є старший вік після перевищення рівня СК 

понад 467,9 мкмоль/л. Уперше доведено, що ГУ за інтерференції зі СтСт 

спричиняє обмеження коронарного резерву, зниження фракції викиду (ФВ) 

лівого шлуночка (ЛШ), підвищення рівнів СРБ, NT-proBNP, при зворотній 

реакції загального тестостерону та збільшенні вмісту загального 

холестерину. Уперше визначено включення алопуринолу в добовій дозі 300 

мг як шлях потенціювання дії стандартної терапії СтСт в пацієнтів у 

коморбідності з асимптомною ГУ щодо посилення систолічної функції з 

більш інтенсивним зростанням ФВ ЛШ та сприяє регресу ступеню 

гіпертрофії ЛШ із вираженим зменшенням маси міокарда ЛШ, а також 

позитивізує динаміку запальної активності зі зниженням вихідної 

концентрації СРБ. Встановлено, що додавання до стандартної терапії СтСт 

алопуринолу чи кверцетину сприяє збільшенню коронарного резерву з 

приростом порогового навантаження (ПН), толерантності до фізичного 

навантаження (ТФН) та зменшенням тест-індукованої ішемії під час 

виконання ВЕМ-проби, нормалізує дисліпідемію зі зниженням вмісту 

загального холестерину та тригліцеридів, покращує ниркову функцію зі 

зниженням рівня креатиніну, із переважаючим ефектом алопуринолу. 

Додавання до стандартної терапії СтСт алопуринолу чи кверцетину 

потенціює більш інтенсивне зниження вихідного артеріального тиску, сприяє 

зниженню вихідного вмісту NT-proBNP, без суттєвої різниці між 

вираженістю даних ефектів обох вказаних препаратів. 

Практичне значення одержаних результатів. Доведена доцільність 

використання в клінічній практиці визначення СК як біохімічного маркеру 

оцінки тяжкості та прогнозування перебігу ІХС за умови перевищення рівня 

сечової кислоти понад 416,4 мкмоль/л. Із метою прогнозу ремоделювання 

серця за коморбідності ІХС та ГУ слід вважати перевищення рівня СК понад 

467,9 мкмоль/л, у поєднанні зі зниженням ФВ ЛШ та підвищенням вмісту 

NT-proBNP, межовим для прогресування серцевої недостатності. Розвиток 

гіпертрофії ЛШ відбувається за наявності ГУ з досягненням рівня СК понад 

500,0 мкмоль/л. Для вдосконалення прогнозування перебігу СтСт 

встановлена доцільність врахування прогностичної цінності динаміки СК для 

зменшення розмірів, регресу гіпертрофії ЛШ та підвищення ФВ ЛШ, а також 

для збільшення коронарного резерву. Критеріями для додаткового 



призначення алопуринолу в добовій дозі 100 мг пацієнтам зі СтСт та 

асимптомною ГУ є наявність гіпертрофії ЛШ, зниження коронарного 

резерву, запальна активність та дисліпідемія з підвищенням вмісту 

загального холестерину та тригліцеридів. 

Упровадження результатів дослідження. Результати впроваджені в 

лікувально-діагностичний процес Комунальної медичної установи 

«Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер», 

Тернопільській університетській лікарні, Хмельницькому обласному 

кардіологічному диспансері, Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. 

Пирогова, Полтавському обласному клінічному кардіологічному диспансері, 

клінічній лікарні «Феофанія» Державного управління справами, 

Комунальному закладі «Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої 

медичної допомоги» Дніпропетровської обласної ради», Харківській міській 

клінічній лікарні №8, Комунальному закладі «Обласний медичний центр 

серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради, Івано-

Франківському обласному клінічному кардіологічному диспансері, 

Комунальному закладі «Луцька міська клінічна лікарня», а також у 

навчальний процес кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, 

спортивної медицини та фізичного виховання ВДНЗУ «Буковинський 

державний медичний університет». 

Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно визначив мету, 

об’єкт та предмет дослідження, сформулював необхідні для вирішення 

завдання, обрав необхідний обсяг та умови досліджень для отримання 

можливих теоретичних та практичних результатів, провів інформаційно-

патентний пошук та опрацював дані літератури, сформував групи хворих, 

заповнив та проаналізував базу отриманих результатів із наступною 

статистичною обробкою даних та написанням усіх розділів дисертаційної 

роботи, а також оприлюднив отримані матеріали у вигляді статей та тез. 

Апробація результатів дослідження. Отримані результати були 

оприлюднені на конференціях та надруковані у вигляді тез на міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні погляди на актуальні питання 

теоретичної, експериментальної та практичної медицини» (Одеса, 2016 р.); на 

міжнародній науково-практичній конференції «Медична наука та медична 

практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії» (Одеса, 2016 р.); на 

науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій пам’яті 

академіка Л.Т. Малої «Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та 

немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в 

майбутнє» (Харків, 2017 р.). 

Публікації. Матеріали дисертації та отримані результати опубліковані 

в 6 статтях у фахових наукових виданнях України, 1 статті в іноземному 

науковому журналі (Польща) та 3 тезах у матеріалах наукових конференцій. 

Отримано 1 деклараційний патент на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 

державною мовою на 116 сторінках основного тексту і складається зі вступу, 

огляду літератури, методів дослідження, розділу власних досліджень 



(чотирьох підрозділів), обговорення та узагальнення отриманих результатів, 

висновків та практичних рекомендацій, списку джерел (із них кирилицею – 

35, латиницею – 127). Роботу ілюстровано 8 таблицями, 30 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал і методи дослідження. У дослідження були включені 120 

пацієнтів, що були обстежені і проліковані в Чернівецькому обласному 

кардіологічному диспансері з об’єктивізованим діагнозом СтСт ІІ та ІІІ 

функціональних класів. Тривалість періоду спостереження становила 6 міс, 

на початку та по закінченню якого всім пацієнтам проведено клініко-

діагностичний комплекс. 

Алгоритм діагностичної оцінки стану хворих на стабільну ІХС за 

настановою Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

«Стабільна ішемічна хвороба серця» передбачав клінічне обстеження, 

лабораторні тести, неінвазивні (ЕКГ, ЕхоКГ, велоергометрія) та інвазивні 

(коронарна ангіографія) методи обстеження серцево-судинної системи. 

ЕКГ у стані спокою з використанням 12 стандартних відведень 

реєстрували за допомогою електрокардіографа «ЮКАРД-200» (UTA, 

Україна) із визначенням сумарної депресії сегмента ST та наявності аритмій, 

пробу з дозованим фізичним навантаженням – на велоергометрі ERGOFIT 

777 (Німеччина) з оцінкою ПН, ТФН та вираженості сумарної тест-

індукованої ішемії. Трансторакальну ЕхоКС спокою ультразвуковим 

сканером SА-8000 ЕХ (“Toshiba”, Японія) проводили з метою визначення 

структури серця та функції ЛШ із визначенням кінцевого систолічного та 

кінцевого діастолічного розмірів ЛШ, ФВ ЛШ, маси міокарда та типу 

геометрії ЛШ. Вміст загального холестерину визначали ферментативним 

методом та колориметруванням на фотоколориметрі КФК-3 (Росія), СК – із 

фосфорновольфрамовим реактивом та колориметруванням. Коронарну 

ангіографію за допомогою біпланової рентгенохірургічної ангіографічної 

системи Infinix (Toshiba Сorporation Medical Systems Company,  Японія) 

проводили 79 (65,83 %) пацієнтам із тяжкими симптомами захворювання, для 

визначення уражень коронарних артерій (КА), що потребують 

реваскуляризації у відділенні інтервенційної кардіології шведсько-

українського медичного центру Angelholm, Чернівці. 

Імуноферментний аналіз сироватки крові з визначенням рівня NT-

proBNP, СРБ та загального тестостерону проведений у 46 хворих (38,33 %) 

на мікропланшетному імуноферментному аналізаторі «ASYS EXPERT 

PLUS» (Великобританія) в клініко-діагностичній лабораторії «Авіценна». 

Дослідження концентрації NT-proBNP, СРБ та загального тестостерону крові 

проводили імуноферментним методом ELISA за допомогою набору реактивів 

DRG (Німеччина) для загального тестостерону, Вектор Бест А-9002 СРБ-

ИФА-БЕСТ для СРБ та Вектор Бест А-9102 NT-proBNP-ИФА-БЕСТ для NT-

proBNP.  



Дизайн дослідження побудований за наступними критеріями розподілу 

пацієнтів. За тяжкістю стенокардії виділено 1-у групу зі СтСт ІІ 

функціонального класу та 2-у – зі СтСт ІІІ функціонального класу (25,83 та 

74,17 % випадків, відповідно). За наявністю чи відсутністю в анамнезі 

перенесеного ІМ розподіл обумовив групу А – пацієнти із постінфарктним 

кардіосклерозом після перенесеного Q-ІМ (44,17 % випадків), групу В – із 

постінфарктним кардіосклерозом після перенесеного неQ-ІМ (17,50 % 

випадків) та групу С – пацієнти з дифузним кардіосклерозом (38,33 % 

випадків). 

За наявністю ГУ (рівень СК >357,0 мкмоль/л) проведено поділ 

пацієнтів на дві групи: 1-а – без ознак ГУ (34 обстежуваних, 28,33 % 

випадків) та 2-а – із підвищеним рівнем СК (86 осіб, 71,67 % випадків). 

Критеріями вираженості ГУ (Шуба Н.М., 2015, Biscaglia S. et al., 2016, Borghi 

C. et al., 2015, MacDonald T.M. et al., 2014), обрано рівні СК в розподілі груп, 

залежно від вмісту СК <386,66 мкмоль/л, ≥416,4 мкмоль/л, ≥467,9 мкмоль/л 

та ≥500,0 мкмоль/л (34,17 %, 44,17 %, 32,50 % та 26,67 % випадків 

відповідно). Окрім того, згідно існуючих рекомендацій (Шуба Н.М., 2015, 

Biscaglia S. et a.l, 2016), проведено розподіл у гендерному аспекті з 

показниками СК ≥303,37 мкмоль/л для жінок та ≥386,66 мкмоль/л для 

чоловіків (95,95 % та 65,98 % випадків відповідно). 

Приростом (Δ%) було визначено збільшення вивчаємих показників 

відносно вихідного рівня більше, ніж на 5%, що використовується в наукових 

дослідженнях. Досліджувані групи в зіставленні приросту становили: із 

приростом ФВ ЛШ та зі зниженням скоротливої здатності ЛШ – 31 особа 

(70,45 % випадків) та 13 осіб (29,55 % випадків), відповідно; із приростом та 

зі зниженням ПН – 33 особи (66,00 % випадків) та 17 осіб (34,00 % випадків), 

відповідно, зі збільшенням та зменшенням рівня СК – обидві групи по 60 

осіб (50,00 % випадків), зі збільшенням та зменшенням концентрації NT-

proBNP – 16 осіб (34,78 % випадків) та 30 осіб (65,22 % випадків), 

відповідно, зі збільшенням та зменшенням рівня СРБ – 14 осіб (31,11 % 

випадків) та 30 осіб (68,89 % випадків), відповідно та зі збільшенням та 

зменшенням вмісту загального тестостерону – 31 особа (67,39 % випадків) та 

15 осіб (32,61 % випадків), відповідно. 

Усі хворі отримували комплексне лікування, згідно існуючих сучасних 

протоколів та рекомендацій для стабільної ІХС. Схема лікування всіх 

пацієнтів передбачала використання β-адреноблокаторів (бісопролол, добова 

доза 5 мг), статини (аторвастатин, добова доза 20 мг), інгібіторів 

ангіотензинперетворювального ферменту (раміприл, добова доза 2,5 мг), 

антитромбоцитарних препаратів (ацетилсаліцилова кислота, добова доза 75 

мг), нітратів (ізосорбіду динітрат, добова доза 40 мг). У 46 осіб (38,33% 

випадків) за наявності симптомів затримки рідини та декомпенсації серцевої 

недостатності призначено діуретики (торасемід, добова доза 5-10 мг під 

контролем еуволемічного стану). Частині пацієнтів додатково було 

призначено кверцетин у добовій дозі 80 мг) (Заремба Є.Х. та ін., 2014) або за 

особливих клінічних показів (асимптомна ГУ >773 мкмоль/л у чоловіків та 



>595 мкмоль/л у жінок) інгібітор ксантиноксидази алопуринол у добовій дозі 

100 мг) (Guedes M. et al., 2014, Higgins P. et al., 2014, Montalescot G. et al., 

2013). Таким чином, пацієнти були розподілені на три групи: ті, що 

отримували стандартну терапію (70 осіб – 58,33 % випадків), пацієнти з 

включеним до стандартної терапії алопуринолу (23 особи – 19,17 % випадків) 

та пацієнти з включенням до стандартної терапії кверцетину (27 осіб – 22,50 

% випадків). 

Статистична обробка отриманих даних проведена після створення бази 

даних із використанням електронних таблиць Microsoft® Office Excel. 

Статистичний аналіз отриманих кількісних даних проведений за допомогою 

методів варіаційної статистики з визначенням середніх значень та похибок 

середніх арифметичних величин. Вірогідність різниці кількісних показників 

визначалася за допомогою t-критерію Стьюдента за нормального розподілу 

масивів та t-критерію Вілкоксона при ненормальному розподілі хоча б 

одного з масивів для двох залежних вибірок. Проведене дослідження 

сукупності методів виявлення кореляційної залежності між досліджуваними 

величинами з оцінкою коефіцієнтів кореляції, двовимірної описової 

статистики з вимірюванням спільної мінливості двох або більше змінних, 

представлені коефіцієнтами кореляції, у тому числі коефіцієнта лінейної 

кореляції Пірсона, подальшою побудовою рівнянь множинної регресії з он-

лайн використанням програмного забезпечення 

[http://math.semestr.ru/regress/corel.php] і програмного забезпечення MedCalc 

software.  

Результати дослідження та їх обговорення. СтСт ІІІ функціонального 

класу частіше обумовлена більш гемодинамічно значимими ураженнями КА: 

багатосудинним ураженням КА (р<0,001), стенозом правої КА >50% (р<0,01) 

та стенозом передньої міжшлуночкової гілки лівої КА >50% (р<0,01), при 

рідшому виявленні гемодинамічно невагомих змін КА (р<0,05). 

Наявність в анамнезі перенесеного Q-ІМ (проти пацієнтів без ІМ, 

р<0,01) та тяжча стенокардія (р<0,001) є проявом вищого рівня СК. 

Креатинін крові зростає за розвитку стенокардії вищого функціонального 

класу (р<0,05), та при поєднанні СтСт із перенесеним Q- і не Q-ІМ (проти 

пацієнтів без ІМ, р<0,001 та р<0,05, відповідно). Зростання рівнів NT-proBNP 

та СРБ відбувається за СтСт вищого функціонального класу (р<0,01 та 

р<0,001, відповідно), незалежно від наявності в пацієнтів в анамнезі 

перенесеного Q- та неQ-ІМ. 

Предиктором ГУ, незалежно від її вираженості, визначена жіноча стать 

(р<0,05). ГУ, незалежно від її вираженості, обумовлює частіше 

діагностування СтСт ІІІ функціонального класу (р<0,001) та наявність 

перенесеного в анамнезі Q-ІМ (р<0,05). ГУ супроводжується, незалежно від 

вираженості, підвищенням рівнів загального холестерину (р<0,01), 

креатиніну (р<0,01), СРБ (р<0,001) та зниженням рівня загального 

тестостерону крові (р<0,05). ГУ, незалежно від рівня СК, передбачає 

зниження показників ПН (р<0,01) та ТФН (р<0,01). ГУ супроводжується 

розвитком більш гемодинамічно значимих уражень КА (р<0,01 для передньої 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guedes%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25444231
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24790069


міжшлуночкової гілки лівої КА, огинаючої гілки лівої КА, правої КА та 

багатосудинного ураження КА). Зміни визначаються за перевищення рівня 

СК понад 416,4 мкмоль/л (р<0,05 для огинаючої гілки лівої КА та правої КА, 

р<0,01 для багатосудинного ураження КА). 

Рівень СК понад 416,4 мкмоль/л визначений, як предиктор виникнення 

шлуночкових екстрасистол високих градацій (р<0,001). 

Старший вік асоціюється з ГУ після перевищення рівня СК понад 467,9 

мкмоль/л (р<0,05). Досягнення цього рівня ГУ супроводжується 

підвищенням показника NT-proBNP (р<0,01), що свідчить про прогресування 

серцевої недостатності за даної коморбідності. 

За власними даними зниження ФВ ЛШ відбувається з рівня СК понад 

467,9 мкмоль/л (р<0,01).  

Збільшення маси міокарда ЛШ із появою вираженої гіпертрофії ЛШ 

зафіксоване при досягненні рівня СК понад 500,0 мкмоль/л (р<0,05), поряд із 

тенденцією до вищого рівня систолічного артеріального тиску в даної 

категорії пацієнтів. 

Оціночне рівняння регресії (побудоване за вибірковими даними 

обстеження при першому надходженні для зіставлення показників СК (Y) та 

NT-proBNP (X)) буде мати вигляд Y=0.6501*X-38.0834, кореляційний зв'язок 

згідно шкали R.E.Chaddock між ознакою Y фактором X помітний і прямий 

(rXY=0,552), згідно F-критерію R.Fisher статистично надійний. 

Кореляційний зв’язок між СК (Y) та рівнем СРБ (X) описується 

рівнянням Y=0.02142*X-0.26, є високим і прямим (rXY=0,701), згідно F-

критерію статистично надійним. 

У рівнянні з оцінкою співвідношення СК (Y) і ФВ ЛШ (X) за 

формулою Y=0.0134*X +45.0824, однак зв’язок є слабким (rXY=0,224) і за F-

критерієм статистично ненадійним. 

Зв’язок між між СК (Y) і ПН (X), згідно рівняння Y= -

0.03104*X+41.0479 і також згідно F-критерію, статистично ненадійний. 

При побудові множинної регресії зі створенням моделі з великим 

числом факторів, визначивши при цьому вплив кожного з них окремо, а 

також сукупний їхній вплив на модельований показник, рівняння множинної 

регресії представлено в наступному вигляді: 

Y = -12.0028 + 0.3893*X1 - 0.08975*X2 + 13.4637*X3 - 3.9902*X4 + 

8.8012*X5 - 2.0567*X6 - 6.233*X7 + 3.594*X8 

де (Y) – вміст СК в першому надходженні, 

X = X (X1, X2, ..., Xm) – вектор незалежних змінних: Х1 - NT-proBNP 

при першому надходженні і Х2 – його вміст при повторному, Х3 - СРБ при 

першому надходженні і Х4 – його вміст при повторному, Х5 – ФВ ЛШ при 

першому надходженні і Х6 – її рівень при повторному, Х7 – ПН при першому 

надходженні і Х8 – його досягнення при повторному обстеженні через 6 міс. 

При розрахунку спостережуваних значень t-статистики для rYX1-8 

коефіцієнт кореляції зареєстровано статистично значущий для факторів Х1 

(NT-proBNP1) tспостер=4,5; tкрит(n-m-1;α/2)=(46;0.025)=2.009; Х3 (СРБ1) 

статистично значущий, tспостер=4,5; Х6 (ФВ ЛШ2) статистично значущий, 



tспостер=3,52. Не виявлено вірогідної залежності вмісту СК від показників Х5 

(ФВ ЛШ1) і Х7 (ПН1) і Х8 (ПН2). У той же час на рівень СК вихідної 

очікувано не вплинув фактор другого надходження Х2 (NT-proBNP2), Х4 

(СРБ2). Перевірка загальної якості рівняння множинної регресії при 

використанні F-статистики (критерію Фішера) з оцінкою відносин за 

переважання фактичного значення F>Fkp, а отже в цьому випадку коефіцієнт 

детермінації був статистично значущим і рівняння регресії статистично 

надійним. З'ясувалося, що фактор Х1 (NT-proBNP1) FX1(50.094)>2,25, отже 

фактор Х1 доцільно включити в модель після введення факторів Хj, з 

аналогічною залежністю для Х3 (СРБ1) FX3(55,276)>2,25; Х4 (СРБ2) 

FX4(6,848)>2,25; Х5 (ФВ ЛШ1) FX5(22,6)>2.25 і Х7 (ПН1) FX7(37,024)>2,25. 

Коефіцієнт множинної кореляції R через матрицю парних коефіцієнтів 

кореляції у власному дослідженні становить 0.8933. 

Зіставлення кореляції двох показників, один з яких результативний, що 

змінюється під впливом факторних ознак є власне СК (Y) демонструє 

високий і прямий зв’язок серед факторів оцінювання для СРБ (rXY=0,701), 

помітний і прямий – для NT-proBNP (rXY=0,552), обидва згідно F-критерію є 

статистично надійними, на відміну від слабкого і статистично ненадійного – 

для ФВ ЛШ (rXY=0,224) і ПН. 

Дослідження змін коефіцієнта кореляції Пірсона, залежно від рівнів СК 

та NT-proBNP, СРБ демонструє переважно прямий помірний зв’язок при 

надходженні (для NT-proBNP1 (r-Pearson 0,363, p<0,01), СРБ1 (r-Pearson 0,454, 

p<0,01)), що сягає помітного і навіть високого зв’язку в другому обстеженні 

(для NT-proBNP2 (r-Pearson 0,438, p<0,01), для СРБ2 (r-Pearson 0,765, p<0,01)), 

при зворотному помірному для ФВ ЛШ (для ФВ ЛШ1 (r-Pearson -0,351, 

p<0,01), для ФВ ЛШ2 (r-Pearson -0,351, p<0,01)) на відміну від ПН при 

велоергометрії. 

Коефіцієнт кореляції Пірсона, залежно від рівнів NT-proBNP і СРБ, 

вказує на прямий помірний зв’язок при надходженні (для СРБ1 (r-Pearson 

0,533, p<0,01)), що сягає більш вираженого в другому обстеженні (для СРБ2 

(r-Pearson 0,619, p<0,01)), при зворотному помірному для ФВ ЛШ (для ФВ 

ЛШ1 (r-Pearson -0,561, p<0,01), для ФВ ЛШ2 (r-Pearson -0,611, p<0,01)). 

Коефіцієнт кореляції Пірсона, залежно від рівнів СРБ і ФВ ЛШ, 

демонструє зворотний помірний зв’язок при надходженні (для ФВ ЛШ1 (r-

Pearson -0,340, p<0,01)) і зворотний помітний у другому обстеженні (для ФВ 

ЛШ2 (r-Pearson -0,504, p<0,01). 

З урахуванням статі ГУ в чоловіків обумовлює розвиток більш 

гемодинамічно значимих уражень КА (р<0,01 для передньої міжшлуночкової 

гілки лівої КА та правої КА, р<0,05 для огинаючої гілки лівої КА та р<0,001 

для багатосудинного ураження КА). 

На відміну від жінок, у чоловіків ГУ асоціюється з вищими рівнями 

загального холестерину (р<0,001), тригліцеридів (р<0,05), креатиніну 

(р<0,01), що свідчить про більш часте ураження нирок, NT-proBNP (р<0,05), 

що вказує на частіше прогресування серцевої недостатності, СРБ (р<0,001), 

що обумовлене більш значною активністю судинного запалення, та нижчим 



рівнем загального тестостерону (р<0,001), що свідчить про наявність 

гіпоандрогенії з високим серцево-судинним ризиком. 

Зростання ФВ ЛШ супроводжується нормалізацією дисліпідемії зі 

зменшенням вмісту загального холестерину (р<0,001) та більш 

інтенсивнішим зниженням рівня тригліцеридів (р<0,001), а також зниженням 

вмісту креатиніну (р<0,01), СК (р<0,001), NT-proBNP (р<0,001) та 

зменшенням активності судинного запалення за зниження СРБ (р<0,001). 

Поряд із цим відбувається прогнозоване зменшення розмірів ЛШ – за 

кінцевим систолічним (р<0,001) та кінцевим діастолічним розміром (р<0,001) 

та регресування гіпертрофії ЛШ – за масою міокарда ЛШ (р<0,001). 

Позитивна динаміка ФВ ЛШ супроводжується покращенням 

коронарного резерву (за збільшення ПН (р<0,001) і ТФН (р<0,001) та 

значнішим зменшенням ішемії на фізичному навантаженні (за сумарною 

депресією сегмента ST (р<0,05)). 

У свою чергу, покращення коронарного резерву з позитивною 

динамікою ПН асоціюється зі зниженням рівня креатиніну (р<0,01), СК 

(р<0,01), NT-proBNP (р<0,001) та СРБ (р<0,01). 

Позитивна динаміка ПН передбачає зменшенням розмірів ЛШ (за 

кінцевим систолічним (р<0,001) та кінцевим діастолічним розміром 

(р<0,001)) та регрес гіпертрофії ЛШ (за масою міокарда ЛШ (р<0,001), а 

також зростання ФВ ЛШ (р<0,001). 

Зниження вмісту СК крові передбачає зменшення рівня креатиніну 

(р<0,001). 

За зниження вмісту СК зменшується також рівень NT-proBNP (р<0,001) 

та СРБ (р<0,001), що, безумовно, є позитивним. За власними даними, 

зниження вмісту СК інтенсифікує зниження систолічного артеріального 

тиску (р<0,001). Зниження вмісту СК сприяє інтенсивнішому зменшенню 

концентрації загального холестерину (р<0,001) і тригліцеридів (р<0,05). 

Позитивна динаміка вмісту СК має прогностичну цінність для 

зменшення розмірів ЛШ – за кінцевим систолічним (р<0,001) та кінцевим 

діастолічним розміром (р<0,01)) та регресу гіпертрофії ЛШ (за масою 

міокарда ЛШ (р<0,01), приросту ФВ ЛШ (р<0,001)), а також збільшення 

коронарного резерву, згідно змін ПН (р<0,001) і ТФН (р<0,01) та зменшення 

ішемії при фізичному навантаженні при дослідженні сумарної депресії 

сегмента ST (р<0,05). 

Зменшення вмісту NT-proBNP крові, на відміну від зростання цього 

показника, супроводжується зменшенням рівнів загального холестерину 

(р<0,05), СК (р<0,001), СРБ (р<0,01) та креатиніну (р<0,001). Зменшення 

вмісту NT-proBNP інтенсифікує зниження систолічного артеріального тиску 

(р<0,001) і концентрації тригліцеридів (р<0,001). 

За нормальних значень ФВ ЛШ та незалежно від клінічної вираженості 

проявів серцевої недостатності, позитивна динаміка NT-proBNP передбачає 

зменшення розмірів ЛШ – за кінцевим систолічним (р<0,001) та кінцевим 

діастолічним розміром (р<0,001)) і сприяє регресу ступеню гіпертрофії ЛШ – 

за масою міокарда ЛШ (р<0,001). 



Встановлено, що зниження рівня NT-proBNP є предиктором 

збільшення коронарного резерву за зростання ПН (р<0,001) і ТФН (р<0,001) 

при зменшенні ішемії за фізичного навантаження за оцінки сумарної депресії 

сегменту ST (р<0,05). 

Позитивна динаміка запальної активності у вигляді зменшення рівня 

СРБ крові визначає зниження вмісту загального холестерину (р<0,001) та 

інтенсифікує зниження вмісту тригліцеридів (р<0,001). Зменшення рівня СРБ 

передбачає зниження NT-proBNP (р<0,01), що вказує на обмеження 

прогресування серцевої недостатності, креатиніну (р<0,001) та СК (р<0,001). 

Зменшення рівня СРБ інтенсифікує нормалізацію систолічного 

артеріального тиску (р<0,001). 

Позитивна динаміка СРБ асоціюється зі зменшенням тяжкості 

ремоделювання серця, оскільки супроводжується зменшенням розмірів ЛШ 

(за кінцевим систолічним (р<0,01) та кінцевим діастолічним розміром 

(р<0,01)) і маси міокарда ЛШ (р<0,001). 

Визначено, що зниження рівня СРБ передбачає позитивний прогноз 

щодо зростання ФВ ЛШ (р<0,001) та коронарного резерву (за зростання ПН, 

р<0,001, і ТФН, р<0,05, і зменшення ішемії при фізичному навантаженні – 

зміни сумарної депресії ST (р<0,05). 

Зниження систолічного артеріального тиску та рівня тригліцеридів 

відбувається як за приросту загального тестостерону у чоловіків, так і за 

зниження даного показника в жінок, із більшою інтенсивністю саме в жінок 

(в обох випадках р<0,05). У жінок виявлено залежність зниження 

концентрації загального холестерину (р<0,01) та СРБ (р<0,05) від зменшення 

вмісту загального тестостерону. 

Зниження рівня загального тестостерону у жінок сприяє зменшенню 

тяжкості ремоделювання серця зі зменшенням розмірів ЛШ (за кінцевим 

систолічним (р<0,01) та кінцевим діастолічним розміром (р<0,01)), а також 

регресу гіпертрофії лівого шлуночка (за масою міокарда лівого шлуночка 

(р<0,05)). 

За збільшення коронарного резерву як за приросту загального 

тестостерону в чоловіків, так і за зниження цього показника в жінок, саме 

зниження концентрації загального тестостерону в жінок є предиктором 

збільшення коронарного резерву (за зростання ПН (р<0,001) і ТФН (р<0,05)) 

та зменшення ішемії на фізичному навантаженні (за сумарною депресією ST 

(р<0,05)). 

У зіставленні зі стандартною терапією, додавання алопуринолу в 

добовій дозі 100 мг потенціює більш інтенсивне зниження вихідного АТ 

(р<0,05). Така ж закономірність виявляється і за додавання кверцетину 

(р<0,05). Суттєвої різниці між вираженістю даного ефекту обох вказаних 

препаратів у власному дослідженні не виявлено. 

За власними даними, додатковий прийом алопуринолу в добовій дозі 

100 мг впродовж 6 міс призводить до посилення систолічної функції ЛШ 

(р<0,001) у вигляді значнішого в зіставленні зі стандартною терапією 

зростання вихідної ФВ ЛШ (р<0,05). За цієї схеми лікування також вдається 



досягти регресу ступеню гіпертрофії ЛШ (р<0,05), з інтенсивнішим, у 

зіставленні зі стандартною терапією, зменшенням маси міокарда ЛШ 

(р<0,05). 

Аналізуючи результати парної велоергометрії, відмічено, що в 

зіставленні зі стандартною терапією додавання як алопуринолу в добовій дозі 

100 мг, так і кверцетину в добовій дозі 80 мг сприяє збільшенню коронарного 

резерву з приростом ПН (в обох випадках р<0,001) і ТФН (в обох випадках 

р<0,001) та зменшенням ішемії фізичного навантаження (в обох випадках 

р<0,05). Слід зауважити переважаючий вплив алопуринолу на збільшення 

коронарного резерву як у зіставленні зі стандартною терапією – за приростом 

ПН (р<0,001), ТФН (р<0,001), за зменшенням ішемії фізичного навантаження 

(р<0,05)), так і у зіставленні з кверцетином (за приростом ПН (р<0,001), ТФН 

(р<0,05). 

Наявність у схемі лікування аторвастатину обумовлює позитивні 

зрушення дисліпідемії зі зниженням вмісту загального холестерину та 

тригліцеридів в 1-й, 2-й та 3-й групах комплексної терапії (р<0,05; р<0,001 та 

р<0,001, відповідно), із переважаючим ефектом алопуринолу в зіставленні зі 

стандартом на зниження загального холестерину та тригліцеридів (в обох 

випадках р<0,05). 

За лікування за стандартною схемою визначається зростання вихідного 

рівня СК та креатиніну крові (р<0,001 в обох випадках), що обумовлене 

прийомом петльових діуретиків до досягнення еуволемічного стану. 

Указаний ефект діуретиків компенсується введенням у терапію алопуринолу 

в добовій дозі 100 мг та кверцетину в добовій дозі 80 мг (р<0,001 за всіма 

показниками), із переважаючим ефектом алопуринолу в зіставленні зі 

стандартом (р<0,05). 

У зіставленні зі стандартною терапією додавання як алопуринолу, так і 

кверцетину в указаних дозах сприяє зниженню вихідного вмісту NT-proBNP 

(в обох випадках р<0,05), без суттєвої різниці між вираженістю даного 

ефекту обох вказаних препаратів. 

Тільки за додавання до терапії алопуринолу в добовій дозі 100 мг 

досягається позитивна динаміка запальної активності зі зниженням вихідної 

концентрації СРБ (р<0,001). 

Доведена ефективність алопуринолу в добовій дозі 100 мг та 

кверцетину в добовій дозі 80 мг у складі комплексної терапії СтСт на основі 

змін функціонального стану міокарда і коронарного резерву дозволить 

оптимізувати лікування та запобігти розвитку дестабілізації захворювання. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації викладене обґрунтування оптимізації ефективності 

діагностики та лікування хворих на стабільну стенокардію на основі 

вивчення її клініко-функціональних особливостей перебігу, у т.ч. за 

поєднання з асимптомною гіперурикемією, з урахуванням 

взаємообумовленості змін сечової кислоти та С-реактивного білка, аміно-

термінального пропептиду натрійуретичного пептиду за коморбідності 



ішемічної хвороби серця та гіперурикемії, та дослідження і порівняння 

впливу включення до комплексної терапії стабільної стенокардії 

алопуринолу та кверцетину. 

1. Вищий функціональний клас стабільної стенокардії, обумовлений 

більш гемодинамічно значимими ураженнями коронарних артерій, 

передбачає зростання рівнів аміно-термінального пропептиду 

натрійуретичного пептиду (р<0,01) та С-реактивного білка (р<0,001), 

незалежно від наявності в анамнезі перенесеного Q- та неQ-інфаркту 

міокарда. 

2. Предиктором гіперурикемії в пацієнтів із хронічною ішемічною 

хворобою серця є старший вік після перевищення рівня сечової кислоти 

понад 467,9 мкмоль/л (р<0,05). 

3. Гіперурикемія, переважно у чоловіків, за інтерференції зі 

стабільною стенокардією спричиняє обмеження коронарного резерву зі 

збільшенням функціонального класу стенокардії (р<0,001) та редукцією 

показників порогового навантаження (р<0,01), зниження фракції викиду 

лівого шлуночка (р<0,01), підвищення рівнів С-реактивного білка (р<0,001), 

аміно-термінального пропептиду натрійуретичного пептиду (р<0,01), при 

зворотній реакції загального тестостерону (р<0,05) та збільшенні вмісту 

загального холестерину (р<0,01). 

4. Оціночне рівняння регресії для зіставлення показників сечової 

кислоти з аміно-термінальним пропептидом натрійуретичного пептиду 

встановило помітний і прямий зв’язок (rXY=0,552), із С-реактивним білком – 

високий і прямий (rXY=0,701), згідно F-критерію є статистично надійним. 

Побудова рівняння множинної регресії з залежною змінною – вмістом 

сечової кислоти і факторами впливу – С-реактивним білком, аміно-

термінальним пропептидом натрійуретичного пептиду, фракцією викиду 

лівого шлуночка, пороговим навантаженням є статистично надійним із 

високим коефіцієнтом множинної кореляції (r=0,89). Коефіцієнт кореляції 

Пірсона вказує на прямий помірний зв’язок при надходженні, залежно від 

рівнів сечової кислоти та аміно-термінального пропептиду натрійуретичного 

пептиду (r-Pearson 0,363, p<0,01) і  С-реактивного білка (r-Pearson 0,454, 

p<0,01), при зворотному помірному зв’язку для фракції викиду лівого 

шлуночка (r-Pearson -0,351, p<0,01). 

5. С-реактивний білок визначений, як біомаркер для оцінки 

прогнозу ремоделювання серця та посилення систолічної функції лівого 

шлуночка, за асоціації зниження вихідного рівня вказаного маркеру зі 

зменшенням розмірів лівого шлуночка (за кінцевим діастолічним розміром 

(p<0,01), кінцевим систолічним розміром (p<0,01)), зі зменшенням маси 

міокарда лівого шлуночка (р<0,001) та з підвищенням фракції викиду лівого 

шлуночка (р<0,001); а також як біомаркер для прогнозування динаміки 

коронарного резерву, зі зростанням порогового навантаження (р<0,001) та 

обмеженням тест-індукованої ішемії (р<0,05) за його зниження.  

6. Включення алопуринолу до стандартної терапії стабільної 

стенокардії в пацієнтів у коморбідності з асимптомною гіперурикемією 



потенціює посилення систолічної функції з більш інтенсивним зростанням 

фракції викиду лівого шлуночка (р<0,05) та сприяє регресу ступеню 

гіпертрофії лівого шлуночка з вираженим зменшенням маси міокарда лівого 

шлуночка (р<0,05), а також позитивізує динаміку запальної активності зі 

зниженням вихідної концентрації С-реактивного білка (р<0,001).  

7. Додавання до стандартної терапії стабільної стенокардії 

алопуринолу чи кверцетину сприяє збільшенню коронарного резерву з 

приростом порогового навантаження (в обох випадках р<0,001), 

толерантності до фізичного навантаження (в обох випадках р<0,001) та 

зменшенням тест-індукованої ішемії (в обох випадках р<0,05) під час 

виконання ВЕМ-проби, нормалізує дисліпідемію зі зниженням вмісту 

загального холестерину (в обох випадках р<0,001) та тригліцеридів (в обох 

випадках р<0,001), покращує ниркову функцію зі зниженням рівня 

креатиніну (в обох випадках р<0,001), із переважаючим ефектом 

алопуринолу.  

8. Додавання до стандартної терапії стабільної стенокардії 

алопуринолу чи кверцетину потенціює більш інтенсивне зниження вихідного 

артеріального тиску (в обох випадках р<0,05), сприяє зниженню вихідного 

вмісту аміно-термінального пропептиду натрійуретичного пептиду (в обох 

випадках р<0,05), без суттєвої різниці між вираженістю даних ефектів обох 

вказаних препаратів.  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Доцільним є використання в клінічній практиці визначення 

сечової кислоти як біохімічного маркеру оцінки тяжкості та прогнозування 

перебігу ішемічної хвороби серця за умови перевищення рівня сечової 

кислоти понад 416,4 мкмоль/л. 

2. Із метою прогнозу ремоделювання серця за коморбідності 

ішемічної хвороби серця та гіперурикемії слід вважати перевищення рівня 

сечової кислоти понад 467,9 мкмоль/л, у поєднанні зі зниженням фракції 

викиду лівого шлуночка та підвищенням аміно-термінального пропептиду 

натрійуретичного пептиду, межовим для прогресування серцевої 

недостатності. Розвиток гіпертрофії лівого шлуночка відбувається за 

наявності гіперурикемії з досягненням рівня сечової кислоти понад 500,0 

мкмоль/л. 

3. Для вдосконалення прогнозування перебігу стабільної 

стенокардії необхідно врахувати прогностичну цінність динаміки сечової 

кислоти для зменшення розмірів лівого шлуночка, регресу гіпертрофії лівого 

шлуночка та підвищення фракції викиду лівого шлуночка, а також для 

збільшення коронарного резерву. Зниження рівня аміно-термінального 

пропептиду натрійуретичного пептиду має предикативну цінність для 

зменшення розмірів лівого шлуночка, регресу вираженості гіпертрофії лівого 

шлуночка та для збільшення коронарного резерву. 

4. Ураховуючи прогностичну цінність для прогресування 

дисліпідемії, змін коронарного резерву та функціонального стану хворих на 



стабільну стенокардію, гіперурикемія, вищі рівні аміно-термінального 

пропептиду натрійуретичного пептиду та С-реактивного білка можуть бути 

використані, як біомаркери індивідуальної чутливості до призначеної терапії 

та відбору пацієнтів із метою інтенсифікації медикаментозного лікування для 

збереження працездатності, а також для інтервенційних втручань. 

5. Критеріями для додаткового призначення алопуринолу в добовій 

дозі 100 мг пацієнтам зі стабільною стенокардією та асимптомною 

гіперурикемією є наявність гіпертрофії лівого шлуночка, зниження 

коронарного резерву, запальна активність та дисліпідемія з підвищенням 

вмісту загального холестерину та тригліцеридів. 
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АНОТАЦІЯ   

Аль Салама Мухамед Васек Обейд. Вплив кверцетину та 

алопуринолу на перебіг стабільної стенокардії. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.11 – «Кардіологія» (14 – медичні 

науки), ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

Івано-Франківськ, 2017. 

Вивчали перебіг стабільної стенокардії (СтСт) ІІ та ІІІ функціональних 

класів, у т.ч. з асимптомною гіперурикемією (ГУ), у 120 хворих. Мета – 

оптимізувати ефективність діагностики та лікування хворих на СтСт за 

вивчення її клініко-функціональних особливостей перебігу та порівняння 

впливу включення до комплексної терапії алопуринолу та кверцетину. 

Новизна – уперше встановлено, що вищий функціональний клас СтСт 

передбачає зростання рівня NT-proBNP; доведено, що ГУ за інтерференції зі 

СтСт спричиняє обмеження коронарного резерву, зниження фракції викиду 

лівого шлуночка (ЛШ), підвищення рівнів С-реактивного білка, NT-proBNP. 

Уперше визначено включення алопуринолу як шлях потенціювання дії 

стандартної терапії СтСт у пацієнтів з асимптомною ГУ щодо 

інтенсивнішого зростання фракції викиду і регресу ступеню гіпертрофії ЛШ, 

позитивізації динаміки запальної активності. Результати – поліпшення 

ефективності діагностики та лікування стабільної стенокардії. Впроваджено в 

навчальний процес та практичну медицину. Галузь – медицина. 

Ключові слова: стабільна стенокардія, коронарний резерв, 

ремоделювання лівого шлуночка, гіперурикемія, алопуринол, кверцетин. 

 

АННОТАЦИЯ  

Аль Салама Мухаммед Васек Обейд. Влияние кверцетина и 

аллопуринола на течение стабильной стенокардии. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук (доктора философии) по специальности 14.01.11 – кардиология (14 – 

медицинские науки). ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный 

медицинский університет», Ивано-Франковск, 2017.  

Объект – стабильная стенокардия II и III функционального класса, в 

том числе с асимптомной гиперурикемией, у 120 пациентов; цель – 

оптимизировать эффективность диагностики и лечения больных стабильной 

стенокардией при изучении клинико-функциональных особенностей и 

сравнении воздействия включения в комплексную терапию аллопуринола и 

кверцетина; новизна – впервые обнаружено, что более высокий 

функциональный класс стабильной стенокардии обеспечивает возрастание 

уровня NT-proBNP; впервые доказано, что гиперурикемия при 



интерференции со стабильной стенокардией вызывает ограничение 

коронарного резерва, снижение фракции выброса левого желудочка, 

повышение уровня С-реактивного белка, NT-proBNP; впервые включение 

аллопуринола выявлено как способ потенцирования стандартной терапии 

стабильной стенокардии у пациентов с асимптомной гиперурикемией для 

более интенсивного роста фракции выброса и регрессии степени 

гипертрофии левого желудочка, позитивизации динамики воспаления; 

результаты – повышение эффективности диагностики и лечения стабильной 

стенокардии; внедрено в учебный процесс и практическую медицину; 

отрасль – медицина. 

Ключевые слова: стабильная стенокардия, коронарный резерв, 

ремоделирование левого желудочка, гиперурикемия, аллопуринол, 

кверцетин. 

 

ANNOTATION 

Al Salama Mohammad Wathek Obeid. Quercetin and allopurinol 

influence on the course of stable stenocardia. – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree (Doctor of Philosophy) in medical sciences, 

specialty 14.01.11 – “Cardiology” (14 – Medical sciences). – SHEE Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2017. 

Object – stable angina pectoris functional classеs ІІ and ІІ in 120 patients, 

including asymptomatic hyperuricemia; aim – optimization of diagnostics 

effectiveness and treatment of patients with stable angina pectoris based on the 

study of its clinical course and functional peculiarities, including asymptomatic 

hyperuricemia and the effect of complex therapy of allopurinol and quercetin, 

methods – a general clinical examination, biochemical blood tests (lipid profiles, 

creatinine, uric acid), noninvasive (ECG, echocardiography, bicycle ergometry) 

and invasive (coronary angiography) methods of examination of the cardiovascular 

system, the immune enzyme analysis of blood serum with the determination of 

levels of amino-terminal propeptide of natriuretic peptide, C-reactive protein, total 

testosterone. The examination was carried out at the beginning of inpatient 

treatment and after 6 months of the outpatient stage. 

We were first to establish that the higher functional class of stable angina 

pectoris, caused by more hemodynamically significant lesions of the coronary 

arteries, suggests an increase in the levels of the amino-terminal propeptide of the 

natriuretic peptide and C-reactive protein, regardless of the presence of anamnesis 

of the Q- wave and non-Q-wave myocardial infarction.  

It is first noted that the predictor of hyperuricemia is older age after the 

increase of uric acid rate to more than 467,9 mmol/l.  

It was proved for the first time that hyperuricemia at interference with stable 

angina pectoris causes limitation of coronary reserve with an increase in functional 

type of stenocardia and reduction of threshold load indices, decreased left 

ventricular ejection fraction, increased levels of C-reactive protein, amino-terminal 

propeptide of natriuretic peptide, at the reverse reaction of total testosterone and 

increased total cholesterol. 



Estimative regression equation to compare the values of the uric acid and the 

amino-terminal propeptide of natriuretic peptide demonstrates significant and 

direct relationship (rXY = 0,552) with C-reactive protein - high and straight (rXY 

= 0,701), according to F-test it is statistically reliable. Construction of the multiple 

regression equation with the dependent variable - the content of uric acid and 

influences - the C-reactive protein, the amino-terminal propeptide of the natriuretic 

peptide, the left ventricular ejection fraction, the threshold loading is statistically 

reliable with a high coefficient of multiple correlation (r = 0,89).  

For the first time, the C-reactive protein is defined as a biomarker for 

assessing the prognosis of the heart remodeling and strengthening the systolic 

function of the left ventricle, with the association of lowering the starting level of 

the this marker with decreasing left ventricular size (by terminal diastolic size, 

ultimate systolic size), with decreasing the left ventricular myocard mass and with 

increased left ventricular ejection fraction; as well as a biomarker for predicting the 

dynamics of changes in coronary reserve with increasing the threshold load and 

with restriction of stress-induced ischemia with its decline.  

We were the first to establish that the inclusion of allopurinol in the standard 

therapy of stable angina pectoris in patients with comorbidity with asymptomatic 

hyperuricemia potentiates the strengthening of the systolic function with more 

intensive growth of the left ventricular ejection fraction and promotes regression of 

the degree of left ventricular hypertrophy with pronounced reduction of the left 

ventricular myocardial mass and positively induces the dynamics of the 

inflammatory activity with a reduction in the output of C-reactive protein.  

It has been established that adding allopurinol and quercetin to the standard 

therapy of stable angina pectoris contributes to an increase in coronary reserve 

with an increase in threshold load, exercise tolerance and a decrease in stress 

induced ischemia during bicycle ergometry, normalizes dyslipidemia with a 

decrease in the content of total cholesterol and triglycerides, improves renal 

function with lower levels of creatinine, with predominant effect of allopurinol.  

Adding allopurinol and quercetin to the standard therapy of stable angina 

pectoris potentiates more intensive source reduction in blood pressure, reduces the 

original content of amino-terminal natriuretic peptide propeptide without 

significant difference between the severity of these effects of both drugs.  

Results – improvement of the diagnosing and treatment of the stable angina 

pectoris; it was introduced into the academic process and practical medicine; field 

– medicine. 

Key words: stable angina pectoris, coronary reserve, left ventricle 

remodeling, hyperuricemia, allopurinol, quercetin. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ГУ 

ЕКГ 

ЕхоКГ 

ІМ 

гіперурикемія 

електрокардіографія 

ехокардіографія 

інфаркт міокарда 

ІХС 

КА 

ЛШ 

ПН 

СК 

СРБ 

СтСт 

ТФН 

ФВ 

NT-proBNP 

ішемічна хвороба серця  

коронарна артерія 

лівий шлуночок 

порогове навантаження 

сечова кислота 

С-реактивний білок 

стабільна стенокардія 

толерантність до фізичного навантаження 

фракція викиду 

аміно-термінальний пропептид натрійуретичного 

пептиду 
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