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Актуальність обраної теми

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) становлять третину смертей у 

світі, а отже є найбільш важливою проблемою сучасної системи охорони 

здоров’я. Зокрема, ССЗ є причиною понад 4 мільйонів смертей в Європі і 1,9 

мільйона -  в країнах Європейського Союзу. Провідне місце серед них посідає 

гострий інфаркт міокарда (ІМ), як серед причин тимчасової або стійкої 

втрати працездатності, так і загальної смертності. Прогноз виживання 

пацієнтів з ІМ багато в чому залежить від вираженості постінфарктного 

ремоделювання і ступеня міокардіальної дисфункції, що призводить до 

розвитку хронічної серцевої недостатності (ХСН). Своєчасна реперфузійна 

терапія дозволяє попередити ці явища. Разом із цим доведено, що 

реваскуляризація є лише короткотривалим етапом у комплексному лікуванні 

гострого коронарного синдрому, що здатне усунути на деякий проміжок часу 

основні симптоми, але не впливає на патофізіологічні особливості самого 

захворювання.

Про серйозність прогнозу ХСН свідчить факт, що майже половина 

пацієнтів помирають впродовж 4 років, а серед хворих із тяжким перебігом 

ХСН смертність протягом найближчого року сягає 50%. До 40% пацієнтів, 

які потрапили до стаціонару з приводу симптомів ХСН, помирають або 

повторно госпіталізуються впродовж наступного одного року. Прогноз у



хворих із ХСН зберігається вкрай несприятливим незалежно від її етіології -  

через рік від моменту встановлення діагнозу ХСН вмирає близько 10% 

хворих із легким ступенем і майже 50% хворих при тяжкій ХСН.

У дослідженні Euro Heart Survey вперше особливу увагу було 

приділено великому числу хворих на ХСН зі збереженою фракцією викиду 

(ЗФВ) лівого шлуночка (ЛШ). Більшість експертів вважають, що щорічна 

смертність при ЗФВ та її проміжним рівнем (ФВЛШ від 40 до 49%) є 

нижчою, ніж при ХСН із низькою ФВ і становить 5-8% за результатами 

різних досліджень. Однак, результати досліджень інших авторів вказують, 

що прогноз у хворих на ХСН зі ЗФВ та ХСН із низькою ФВ є порівняним. 

Дослідження, проведені в США, показали постійне збільшення числа таких 

хворих, що дозволило виділити проблему ХСН зі ЗФВ та її проміжним 

рівнем, як одну з неінфекційних епідемій XXI століття.

Незважаючи на великий обсяг даних, отриманих за більше ніж 

півстоліття наполегливих наукових досліджень та пошуку ефективних 

методів лікування ХСН у хворих із постінфаркним кардіосклерозом і 

сьогодні залишається однією із найбільш вагомих медико-соціальних 

проблем.

Тому дисертаційна робота Н.В. Савчук, яка присвячена вирішенню 

одного із сучасних завдань кардіології -  підвищення ефективності лікування 

хворих із ХСН після перенесеного ІМ шляхом застосування у комплексній 

терапії солей магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону та 

ривароксабану, що дає змогу нормалізувати основні патогенетичні аспекти 

прогресування даних патологічних процесів -патологічного ремоделювання 

міокарда, порушення ритму, турбулентності серцевого ритму, дослідження 

параметрів центральної та периферичної гемодинаміки, діастолічної 

дисфункції, є актуальною і своєчасною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами

Проведене дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи ДВНЗ



«Івано-Франківський національний медичний університет» на тему: 

«Розробка методів відновного лікування та реабілітації хворих високого 

серцево-судинного ризику» (номер державної реєстрації 0112U003690). 

Здобувач є виконавцем фрагменту роботи.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертаційна робота Н.В. Савчук виконана на сучасному науковому 

рівні, базується на проведенні достатньої кількості клінічних досліджень (140 

хворих із ХСН II А стадії за В. X. Василенко і М. Д. Стражеско 

функціонального класу (ФК) ІІ-ІІІ (NYHA), яка виникала в осіб із 

перенесеним ІМ та 22 пацієнтів із перенесеним ІМ без ознак ХСН).

Використані в роботі методи дослідження є сучасними, 

інформативними, адекватними, що дозволили в повній мірі вирішити 

поставлені мету та завдання дисертаційної роботи. Дослідження проведені на 

високому сучасному методичному та технічному рівні, їх інформативність та 

достовірність не викликають сумнівів.

Комплекс дослідження включав сучасні, апробовані в експерименті та 

клініці методи оцінки функціонального стану серцево-судинної системи 

пацієнтів (електрокардіографію (ЕКГ), ехокардіографію (ЕхоКГ), 

холтерівське моніторування (ХМ) ЕКГ з визначенням турбулентності 

серцевого ритму (TCP)), а також широкий спектр біохімічних та 

імуноферментних показників (ліпідний спектр крові, АДФ-індукована 

агрегація тромбоцитів, рівень галектину-3, фактору диференціації росту 15 

(GDF-15 -  growth differentiation factor 1), N-термінального фрагменту 

мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), альдостерону в сироватці 

крові), що дало змогу ретельно вивчити клініко-патогенетичні особливості 

перебігу даної нозології у обстежених пацієнтів.

Достатньо великий обсяг проведеного дослідження, застосування 

сучасних стандартизованих методів, математичного статистичного аналізу з



використанням варіаційної статистики за Fisher-Student, точково-бісеріального 

та параметричного кореляційного методу Pearson, дозволило отримати 

вірогідні та обґрунтовані основні положення роботи та результати. Висновки 

та практичні рекомендації, сформульовані автором, випливають із отриманих 

автором даних та їх аналізу.

Новизна наукових положень, сформульованих у дисертації, їх 

практичне значення

Визначені дані власного дослідження є новими і суттєво розширюють 

уявлення про патогенетичні складові ІМ і ХСН, що формує новий погляд на 

лікування таких хворих з визначенням впливу реперфузійної терапії за 

стентування інфарктзалежної коронарної артерії з подальшим 

екстраполюванням проведеного втручання на процеси ремоделювання 

міокарда, зменшення проявів ХСН, підвищення толерантності до фізичного 

навантаження за зменшення проявів ішеміїї, а отже оптимізацією втручання і 

зниженням ФК за ХСН, доведена залежність ефективності впливу на ці 

процеси числа пошкоджених коронарних артерій.

Побудовано концепцію зв’язку підвищених рівнів галектину-3 та GDF- 

15 з розвитком та прогресуванням ХСН, а отже визначено вказані параметри 

в якості предикторів ХСН за ремоделювання серця, як і залежно кількості 

уражених коронарних артерій для галектину-3.

Сформована доказова база ефективності використання базової терапії 

(БТ, метопролол сукцинат, клопідогрель, ацетилсаліцилова кислота, 

аторвастатин, еналаприл, триметазидину, торасеміду) та додавання до неї 

солей магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону і ривароксабану з 

подальшою оцінкою впливу на розвиток і перебіг ХСН, а отже -  

патогенетичний і клінічний вплив вказаних препаратів з оцінкою змін 

маркерів ішемії і ремоделювання, визначено позитивний вплив для 

еплеренону щодо збільшення толерантності хворого з проявами ХСН після 

перенесеного ІМ із проведеним стентуванням до фізичного навантаження за



зменшення діастолічної дисфункції ЛШ і процесів зворотньього 

ремоделювання серця за нормалізації рівнів GDF-15 та альдостерону 

сироватки крові, а запровадження ривароксабану у даної категорії пацієнтів 

зменшує прояви ішемії міокарда та аритмії.

Структура і зміст дисертації, дотриманість вимог щодо 

оформлення дисертації та автореферату

Дисертаційна робота написана українською мовою на 137 сторінках 

основного тексту. Робота побудована за класичним розподілом і складається 

з анотації, вступу, огляду літератури, презентації клінічних матеріалів та 

методів дослідження обстежених хворих, трьох розділів власних досліджень 

-  в яких представлені клінічна характеристика хворих із ХСН та 

постінфарктним кардіосклерозом, оцінка динаміки показників ХМ ЕКГ та 

ЕхоКГ на фоні розробленого лікування, аналізу та узагальненню результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел. Робота ілюстрована 15 рисунками та 28 таблицями. Список 

покажчиків літератури складається з 327 джерел, з яких кирилицею -117, 

латиницею -  210.

Вступ написаний і структурований згідно вимог до дисертаційних 

досліджень. У вступі дисертації розкрито актуальність проблеми, подана 

характеристика об’єкту -  клініко-патогенетичні механізми перебігу 

захворювання, ураження вінцевих судин, маркери постінфарктного 

ремоделювання, ефективність терапії; вказано методи дослідження; 

сформульована мета, завдання, наукова новизна та практична цінність 

роботи, представлено дані про апробацію результатів дисертації в межах 

публікацій і наукових форумів.

Досить глибоким за широтою висвітлення є огляд літератури, в 8 

підрозділах якого висвітлені основні світові досягнення в діагностиці й 

лікуванні ХСН із постінфарктним кардіосклерозом у відповідності до теми 

дисертації. В огляді літератури, який становить менше 1/6 усього тексту, на



підставі аналізу літературних першоджерел автором узагальнені відомості 

про причини розвитку ХСН після перенесеного ІМ, роль у її перебігу 

постінфарктного ремоделювання, кількості уражених вінцевих судин. 

Ретельно описані відомі на сьогодні патогенетичні механізми виникнення 

гемодинамічних порушень при ХСН із відповідними літературними 

посиланнями, відображені сучасний стан підходів до лікування. Критичний 

аналіз літературних даних дозволив автору обґрунтувати актуальність та 

доцільність проведення даного дослідження, в тому числі розширення 

базової терапії ХСН із постінфарктним кардіосклерозом.

Розділ матеріал і методи дослідження має 2 підрозділи, в яких 

детально і всебічно висвітлені клінічна характеристика обстежених хворих та 

представлені використані методи дослідження. Достатньо повно описані 

застосовані методики, їх переваги, недоліки та підхід до оцінки результатів з 

використанням статистичного аналізу.

У другому розділі подано матеріали та методи досліджень, а також 

клінічна характеристика 140 хворих із ХСН, що включені у дослідження із 

перенесеним ІМ та 22 пацієнтів із перенесеним ІМ без ознак ХСН. Логічно 

описані критерії включення/виключення хворих, представлені клініко- 

анамнестичні дані, що важливі для подальших висновків. Автор детально 

подає загальну характеристику 2х досліджуваних груп, які дисертант 

розподіляє методом рандомізації, залежно від наявності проведеної 

реперфузійної терапії в гострий період ІМ шляхом стентування чи за її 

відсутності. Хворі без ознак ХСН (п=22) становили контрольну групу. 15 

практично здорових осіб склали групу контролю за визначення норми.

Одночасно, залежно від призначеного лікування, було сформовано 

чотири групи для детального вивчення клініко-функціональних і 

лабораторних особливостей ХСН на різних етапах її перебігу та впливу 

вибраних препаратів на перебіг захворювання. Так, для детального вивчення 

клініко-функціональних і лабораторних особливостей ХСН у хворих із 

перенесеним ІМ на різних етапах її перебігу та впливу вибраних препаратів



на перебіг захворювання, всі обстежені з ХСН були поділені на наступні 

групи:

1. Хворі з ХСН, які отримували базову терапію (БТ) у вигляді 

метопрололу сукцинату, клопідогрелю, ацетилсаліцилової кислоти, 

аторвастатину, еналаприлу, триметазидину, торасеміду;

2. Хворі з ХСН, яким у комплекс лікування, окрім БТ, додавали солі 

магнію і калію глюконової кислоти [препарат «Ритмокор» згідно 

представленої автором схеми: 0,72 г (2 капсули) 3 рази на добу (7 днів) із 

переходом на 0,36 г (1 капсулу) 3 рази на добу];

3. Хворі з ХСН, яким до БТ додано еплеренон;

4. Хворі з ХСН, яким БТ була доповнена ривароксабаном.

Представлено великий обсяг використаних біохімічних та/або

імуноферментних (визначення ліпідного спектру крові, АДФ-індуваної 

агрегації тромбоцитів, галектину-3, GDF-15, NT-proBNP, альдостерону в 

сироватці крові тощо) та інструментальних методів дослідження для оцінки 

структурно-функціонального стану міокарда (ЕКГ, ХМ ЕКГ із визначенням 

TCP, ЕхоКГ) методів та адекватну математичну обробку результатів за 

використаних статистично-математичних методів обробки отриманих даних.

У третьому розділі дисертації «Клініко-патогенетична характеристика 

перебігу хронічної серцевої недостатності у хворих із перенесеним 

інфарктом міокарда» відповідно до структури дослідження подані 

порівняльні результати клінічних та інструментально-лабораторних 

обстежень у 140 хворих із ХСН, яка виникала у осіб з постінфарктним 

кардіосклерозом, залежно від проведеної реваскуляризації в гострий період 

ІМ, 22 осіб з перенесеним ІМ без ознак ХСН та окремі показники 15 

здорових осіб.

Проаналізовано скарги, анамнестичні дані, медичну документацію 

досліджуваних хворих та перебіг ХСН після перенесеного ІМ із урахуванням 

стратифікації ризику ускладнень ІХС.



Проведено фізикальне обстеження хворих із ХСН в залежності від 

проведеної реперфузійної терапії.

Вивчено показники холтерівського моніторування ЕКГ.

Враховуючи результати ЕхоКС та імуноферментного дослідження 

рівня галектину-3, GDF-15, проведено кореляційний аналіз між цими 

показниками, шанси виникнення досліджуваних подій в обстежуваних 

хворих.

Визначено, що прогресуванню ХСН у хворих після перенесеного ІМ 

сприяє виражене патологічне ремоделювання міокарда ЛШ, інтенсивність 

якого залежить від кількості уражених вінцевих артерій. Доведено, що 

зростання дилатації камер серця вірогідно пов’язане з багатосудинним 

ураженням вінцевого русла. Отримані результати свідчать про достатньо 

високу ймовірність у хворих із ХСН без проведеного стентування в гострий 

період ІМ ризику виникнення ІМ та нестабільної стенокардії, вищий ризик 

смерті за шкалами ТІМІ RISK SCORE та GRACE.

Одним з фрагментів проведеного дослідження є пошук шляхів підви

щення ефективності лікування хворих із ХСН. Так, у четвертому розділі 

дослідження «Ефективність лікування хворих із серцевою недостатністю 

після перенесеного інфаркту міокарда з проведеною реперфузією із 

застосуванням солей магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону та 

ривароксабану» наведені результати оцінки ефективності засобів базової 

терапії тривалого дванадцятимісячного лікування, та базової терапії, 

доповненої солями магнію і калію глюконової кислоти («Ритмокор»), 

еплереноном та ривароксабаном.

Терапевтичну ефективність препаратів оцінювали шляхом вивчення їх 

впливу на суб’єктивні і об’єктивні клінічні ознаки перебігу захворювання, 

біоелектричну активність міокарда, внутрішньосерцеву гемодинаміку. 

Проаналізувана також динаміка толерантності до фізичного навантаження.

Автором довів високу ефективність досліджуваних препаратів у 

зниження тривалості та частоти виникнення міокардіальної ішемії. При



порівнянні антиішемічного впливу різних схем лікування встановлено, що 

найінтенсивніший ефект спостерігався у групі комплексної терапії із 

застосуванням ривароксабану на тлі БТ.

Автором показано, що запропоноване лікування хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ із проведеним стентуванням солями магнію і калію 

глюконової кислоти супроводжувалося позитивним клінічним ефектом та 

антиаритмічною дією.

Застосування в лікуванні еплеренону із БТ забезпечувало зворотне 

ремоделювання міокарда, корекцію діастолічної дисфункції (ДД) JIUI, 

зменшення кількості балів за Шкали оцінки клінічного стану при ХСН 

(ШОКС), зниження ФК за ХСН, підвищення толерантності до фізичного 

навантаження.

Комбінація ривароксабану на тлі БТ вірогідно зменшувала ФК за ХСН, 

нормалізувала показники TCP, сприяла більш ранньому зростанню 

толерантності до фізичного навантаження.

П’ятий розділ дисертації «Вплив проведеної терапії на показники 

судинно-тромбоцитарного гемостазу, ліпідний спектр крові, рівень 

галектину-3, GDF-15, альдостерону, електролітів у хворих із ХСН після 

перенесеного інфаркту міокарда» присвячений оцінці динаміки лабораторних 

показників під впливом проведеного лікування хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ із проведеним стентуванням.

Згідно даних дослідження, представлених у цьому розділі, 

запропоноване лікування ХСН після перенесеного ІМ супроводжувалося 

вірогідним зниженням рівнів галектину-3, GDF-15 та альдостерону в 

сироватці крові.

Дисертантом обчислено відношення шансів розвитку великих 

коронарних подій, що включали гострий коронарний синдром, раптову 

коронарну смерть та інсульт у хворих з ХСН в залежності від особливостей 

диференційованої антиішемічної терапії. Автором детально зображено 

переважаючу ефективність використання комплексної терапії при поєднанні



БТ з ривароксабаном для запобігання розвитку окремих ускладнень ІХС у 

порівнянні із застосуванням виключно БТ у такої категорії хворих.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів» присвячено 

узагальненню та обговоренню отриманих результатів з даними літератури.

Висновки та практичні рекомендації сформульовані досить чітко.

А отже, будь-яких зауважень щодо оформлення дисертаційної роботи 

немає. Автор вміло використовувала таблиці і наводить рисунки, які значною 

мірою полегшують сприйняття досить складного матеріалу.

Повнота викладу результатів дисертаційної 

роботи в опублікованих працях

Результати дослідження повністю висвітлені в 13 друкованих роботах, 

у тому числі: 5 статей (із них одноосібних -  3) у фахових наукових виданнях 

України, 1 стаття в іноземному журналі (The Pharma Innovation Journal), 1 

стаття в міжнародній наукометричній базі даних Scopus (Лікарська справа), 

6 тез у матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій.

Слід підкреслити, що зміст автореферату повністю відповідає змісту 

самої дисертації.

Значимість результатів роботи для науки і практики

Наукові положення дисертаційного дослідження Н.В. Савчук, що 

винесено на захист, є, без сумніву, абсолютно пріоритетними, мають наукову 

цінність, розкривають додаткові ланки патогенезу виникнення та перебігу 

ХСН у хворих із постінфарктним кардіосклерозом, доводять невід’ємну роль 

постінфарктного ремоделщвання та кількості уражених вінцевих судин. 

Значимість результатів роботи для практики полягає у необхідності 

визначення рівнів галектину-3, GDF-15, NT-proBNP, альдостерону в 

сироватці крові хворих із ХСН, що дає змогу попередити виникнення та 

прогресування цього захворювання у хворих із перенесеним ІМ. Розроблена 

та апробована схема комплексного, диференційованого, патогенетично-



обґрунтованого лікування хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеним стентуванням у гострий період на основі застосування БТ у 

поєднанні з солями магнію і калію глюконової кислоти, еплереноном та 

ривароксабаном в індивідуально підібраних дозах.

Результати дослідження впроваджено в практику роботи 

кардіологічних відділень та використовуються в лекційному курсі кафедр 

терапевтичного профілю.

Зауваження та пропозиції

Окремі стилістичні, огріхи та незначні уточнення не мають 

принципового значення і абсолютно не зменшують цінності проведеного 

автором дослідження. Треба зазначити, що принципових зауважень немає і, 

загалом, можна дати високу оцінку рецензованої роботи.

Разом з тим хотілося б почути відповіді на деякі запитання, котрі 

виникли в процесі знайомства з дисертацією.

1. Як пояснити вплив ривароксабану на позитивну динаміку 

толерантності до фізичного навантаження і зменшення екстрасистолії ?

2. Який механізм реалізації впливу солі магнію і калію глюконової 

кислоти на галектин-3 ?

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Н.В. Савчук «Клініко-патогенетичні особливості 

виникнення, перебігу та 'лікування серцевої недостатності у хворих з 

перенесеним інфарктом міокарда після проведеної реперфузійної терапії», 

що виконана під керівництвом д.мед.н., професора І.П. Вакалюка за фахом 

14.01.11 (кардіологія), є завершеною працею, яка актуальна за змістом, 

реалізована на високому методичному рівні, відрізняється науковою 

новизною і практичною значимістю. В роботі отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове



завдання -  підвищення ефективності лікування ХСН із постінфарктним 

кардіосклерозом шляхом застосування диференційованих програм 

комплексного лікування з включенням до базової терапії солей калію і 

магнію глюконової кислоти, еплеренону та ривароксабану, що дає змогу 

нормалізувати основні патогенетичні фактори прогресування даної нозології, 

що має суттєве значення для кардіологічної науки і практики. Таким чином, 

дисертація Наталії Василівни Савчук «Клініко-патогенетичні особливості 

виникнення, перебігу та лікування серцевої недостатності у хворих з 

перенесеним інфарктом міокарда після проведеної реперфузійної терапії», 

відповідає вимогам п.11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (із змінами) щодо здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук, а здобувач заслуговує на присудження цього ступеня в галузі медицини 

за спеціальністю 14.01.11 -  кардіологія.
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