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Акт уальніст ь теми. Ішемічна хвороба серця в Україні залишається 

найпоширенішою патологією з часткою в структурі поширеності та 

захворюваності па хвороби системи кровообігу серед дорослих відповідно 34,1 

та 28,0 %, а серед працездатного населення -  27,3 та 24,3 %. Саме тому 

подальше дослідження особливостей перебігу стабільної ІХС залишається 

актуальним.

У дослідженнях останніх років зріс інтерес до серцево-судинних 

біомаркерів в якості маркерів ризику при стабільній ішемічній хворобі серця. 

Сечова кислота постає як один з нових маркерів серцево-судинного ризику, 

оскільки вона продемонструвала поєднання з несприятливими серцево- 

судинними подіями, особливо у пацієнтів з високим серцево-судинним 

ризиком. На теперішній час накопичено достатньо доказів ролі асимптомної 

гіперурикемії у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця, 

як незалежного маркеру високого кардіоваскулярного ризику, що потребує 

корекції. Сечова кислота визначена маркером тяжкості ішемічної хвороби 

серця, а за деякими даними, разом із NT-proBNP корелює з наявністю та 

тяжкістю анатомічної коронарної оклюзії та ішемії міокарда. Проте оцінка 

вагомості внеску біомаркерів у поліпшення прогнозування розвитку та 

прогресування серцево-судинних захворювань остаточно не визначена.

Покращення прогнозу хворих, зниження смертності -  найважливіша мета, 

медикаментозної терапії ішемічної хвороби серця. Згідно з останніми 

українськими настановами, рекомендаціями Європейської асоціації кардіологів 

фармакологічне лікування стабільної ішемічної хвороби серця, окрім 

традиційних препаратів першої та другої лінії, доповнене алопуринолом. За



останні роки в зв ’язку з подальшим дослідженням патогенезу розвитку 

ішемічної хвороби серця в терапії цього захворювання все частіше 

використовуються флавоноїди, одним із найбільш потужних із яких є 

кверцетин. Не визначеним залишається питання корекції асимптомної 

гіперурикемії з застосуванням алопуринолу в пацієнтів з ішемічною хворобою 

серця та артеріальною гіпертензією. Відсутність узгодженої думки про вплив 

терапії алопуринолом і кверцетином на перебіг клінічно вираженої ішемічної 

хвороби серця, а також їхні кардіопротективні механізми доводять необхідність 

подальших досліджень використання даних препаратів у пацієнтів із серцево- 

судинною патологією.

Вивчення матеріалів поданої до захисту дисертації Аль Салама Мухамед 

Васек Обейд на тему «Вплив кверцетину та алопуринолу на перебіг стабільної 

стенокардії» та опублікованих за темою праць свідчить про розв’язання низки 

поставлених завдань, а саме дослідження клініко-функціональні особливості 

перебігу стабільної стенокардії за клінічними, електрокардіографічними, 

ехокардіографічними показниками, результатами проб із дозованим фізичним 

навантаженням, вмістом біомаркерів та гомеостазіологічних показників, у т.ч. 

за наявності в анамнезі перенесеного інфаркту міокарда; встановлення впливу 

асимптомної гіперурикемії в пацієнтів зі стабільною стенокардією на 

функціональний стан міокарду, його коронарний резерв та біомаркери і 

гомеостазіологічні показники з урахуванням градацій рівнів сечової кислоти; 

вивчення взаємовпливу змін біомаркерів при стабільній стенокардії залежно 

змін вмісту сечової кислоти з покращенням прогнозування перебігу стабільної 

стенокардії та оцінка і порівняння ефективності впливу включення до 

комплексної терапії стабільної стенокардії алопуринолу та кверцетину. Все це 

обґрунтовує сучасність та актуальність дослідження.

З в ’язок т еми дисерт ації з науковими програмами , планами, темами. 

Виконана дисертація є фрагментом комплексної науково-дослідницької роботи 

кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та 

фізичного виховання ВДНЗУ «Буковинський державний медичний



університет» «Патогенетичне обгрунтування 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 -  01 12U003540), у якій 

дисертант з 2014 року є співвиконавцем.

Наукова новизна дослідж ення та отриманих результат ів. На підставі 

результатів досліджень та співставлень встановлено наукову новизну 

дослідження. Дисертанту вдалося вперше з ’ясувати, що вищий функціональний 

клас стабільної стенокардії, обумовлений більш гемодинамічно значимими 

ураженнями коронарних артерій, передбачає зростання рівнів NT-proBNP, 

незалежно від наявності в анамнезі перенесеного Q- та neQ-інфаркту міокарда. 

Уперше відмічено, що предиктором гіперурикемії є старший вік після 

перевищення рівня сечової кислоти понад 467,9 мкмоль/л. Уперше доведено, 

що гіперурикемія, переважно у чоловіків, за інтерференції зі стабільною 

стенокардією спричиняє обмеження коронарного резерву, зниження фракції 

викиду лівого шлуночка, підвищення рівнів С-реактивного білка, NT-proBNP, 

при зворотній реакції загального тестостерону та збільшенні вмісту загального 

холестерину. Коефіцієнт кореляції Пірсона вказує на прямий помірний зв’язок 

при надходженні, залежно від рівнів сечової кислоти та NT-proBNP і С- 

реактивного білка, при зворотному помірному зв’язку для фракції викиду 

лівого шлуночка. Вперше С-реактивний білок визначений, як біомаркер для 

оцінки прогнозу ремоделювання серця та посилення систолічної функції лівого 

шлуночка; а також як біомаркер для прогнозування динаміки коронарного 

резерву. Вперше визначено включення алопуринолу як шлях потенціювання дії 

стандартної терапії стабільної стенокардії в пацієнтів у коморбідності з 

асимптомною гіперурикемією щодо більш інтенсивного зростання фракції 

викиду лівого шлуночка, регресу ступеню гіпертрофії лівого шлуночка, а також 

позитивізації динаміки запальної активності. Встановлено, що додавання до 

стандартної терапії стабільної стенокардії алопуринолу чи кверцетину сприяє 

збільшенню коронарного резерву, нормалізує дисліпідемію зі зниженням



вмісту загального холестерину та тригліцеридів, покращує ниркову функцію, з 

переважаючим ефектом алопуринолу. Додавання до стандартної терапії 

стабільної стенокардії 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.

Теоретичне та практ ичне значення результ ат ів дослідж ення.

Основні одержані результати дослідження мають широке теоретичне значення, 

оскільки визначена предикативна цінність зниження рівня NT-proBNP для 

зменшення розмірів лівого шлуночка, регресу вираженості гіпертрофії лівого 

шлуночка та для збільшення коронарного резерву. Доведена доцільність 

використання в клінічній практиці визначення сечової кислоти як біохімічного 

маркеру оцінки тяжкості та прогнозування перебігу ішемічної хвороби серця, 

ремоделювання лівого шлуночка залежно від градацій рівнів сечової кислоти. 

Для вдосконалення прогнозування перебігу стабільної стенокардії встановлена 

доцільність врахування прогностичної цінності динаміки сечової кислоти для 

зменшення розмірів лівого шлуночка, регресу гіпертрофії лівого шлуночка, а 

також для збільшення коронарного резерву.

Практичне значення цього дослідження обумовлене тим, що дисертантом 

визначені критерії для додаткового призначення алопуринолу в добовій дозі 

100 мг пацієнтам зі стабільною стенокардією та асимптомною гіперурикемією з 

метою оптимізації ефекту лікування за поєднання стабільної стенокардії та 

асимптомної гіперурикемії, що включають наявність гіпертрофії лівого 

шлуночка, зниження коронарного резерву, запальна активність та дисліпідемія 

з підвищенням вмісту загального холестерину та тригліцеридів.

Ступінь обгрунт ованост і й достовірност і наукових положень, 

висновків, практ ичних рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Обґрунтованість наукових положень і висновків дисертаційної роботи Аль 

Салама Мухамед Васек Обейд на тему «Вплив кверцетину та алопуринолу на 

перебіг стабільної стенокардії» базується на достатньо великій кількості



пацієнтів. Комплекс дослідження включав клінічне обстеження, лабораторні 

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

ангіографія) методи обстеження серцево-судинної системи, а також 

імуноферментний аналіз сироватки крові з визначенням рівнів NT-proBNP, С- 

реактивного білка та загального тестостерону. Матеріал достатньо повно 

проілюстрований таблицями та рисунками. Всі висновки базуються на 

результатах власних досліджень і повністю відображають закономірності, що 

були виявлені в ході проведених досліджень. Достовірність отриманих 

результатів не викликає сумнівів, оскільки базується на сучасних 

інформативних методах дослідження, статистичній обробці отриманих даних із 

залученням сучасного програмного забезпечення.

Все це дало змогу вирішити всі поставлені завдання з метою оптимізації 

ефективності діагностики та лікування хворих на стабільну стенокардію, у т.ч. 

у поєднанні з асимптомною гіперурикемією, та порівняння впливу включення 

до комплексної терапії алопуринолу та кверцетину.

Оцінка зміст у дисерт ації та Ті завершеності. Дисертаційна робота 

побудована за традиційною схемою, викладена державною мовою на 116 

сторінках основного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, загальної 

методики і 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, ЗО рисунками.

Назва дисертації відповідає її змісту. У вступі обґрунтована актуальність 

теми, мета і завдання, об’єкт, методи дослідження, добре висвітлені наукова 

новизна і практична значущість, особистий внесок здобувана, матеріали 

апробації.

В огляді літератури проаналізовано основні літературні дані щодо 

обраної теми, із обговоренням впливу гіперурикемії на патогенез ішемічної 

хвороби серця, а також висвітлені сучасні підходи до лікування стабільної 

ішемічної хвороби серця з урахуванням нових серцево-судинних біомаркерів.



Автором порівнюються різні точки зору досліджуваних питань, наголошується 

на питаннях, які потребують вивчення та уточнення. Розділ складається з трьох 

підрозділів, що відповідають суті роботи.

Розділ «Матеріал і методи» написаний досить докладно. Він містить 

обґрунтування критеріїв розподілу пацієнтів по групам спостереження, 

загальну методику обраних методів досліджень. Групи обстежених пацієнтів 

сформовані методично правильно. Достатня кількість обстежених пацієнтів 

дозволила провести достовірну оцінку отриманих результатів та водночас 

вказує на правильні методичні підходи при виконанні дослідження.

Розділ власних досліджень адекватно розкриває поставлені задачі, усі 

підрозділи закінчуються стислими резюме. У розділі власних досліджень 

дисертант ретельно відзначає клініко-функціональні особливості перебігу 

стабільної стенокардії різних функціональних класів з урахуванням наявності в 

анамнезі інфаркту міокарда, роль біомаркерів (NT-proBNP, С-реактивного білка 

та загального тестостерону) у прогнозуванні перебігу стабільної стенокардії, 

залежно від змін вмісту сечової кислоти. Особливої уваги заслуговує підрозділ 

«Вплив змін рівня сечової кислоти на функціональний стан міокарда, його 

коронарний резерв та біомаркери і гомеостазіологічні показники у хворих на 

стабільну стенокардію», що містить аналіз впливу асимптомної гіперурикемії в 

пацієнтів зі стабільною стенокардією на функціональний стан міокарду, його 

коронарний резерв та біомаркери і гомеостазіологічні показники з урахуванням 

градацій рівнів сечової кислоти. Окремо здобувач порівнює ефективність 

включення до комплексної терапії стабільної стенокардії алопуринолу та 

кверцетину за особливостями змін функціонального стану міокарда, його 

коронарного резерву, змін біомаркерів і гомеостазіологічних показників. 

Таблиці та рисунки, які є в дисертації, логічно доповнюють її зміст.

В розділі «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» здобувач 

логічно підводить підсумок проведених досліджень у порівнянні з даними 

вітчизняних і зарубіжних дослідників.



Завершують роботу висновки й практичні рекомендації, які в повній мірі 

відповідають поставленій цілі і задачам роботи і логічно випливають з 

проведених досліджень. Кількість використаних літературних джерел достатня, 

список головним чином складається із сучасних робіт. Зміст автореферату 

відповідає основним положенням дисертаційної роботи Аль Салама Мухамед 

Васек Обейд.

П овнота викладу основних полож ень дисерт ації в опублікованих  

працях. Наукові положення, висновки та практичні рекомендації в повній мірі 

відображені в опублікованих працях. 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. 

Впровадження є в клінічну практику 11 областей України та навчальний процес 

вищих навчальних медичних закладів.

Недоліки, зауваж ення і побаж ання. Поряд із цим до роботи є деякі 

зауваження. Однак, вказані зауваження не є принциповими і суттєво не 

впливають на науково-практичну значимість дисертаційної роботи Аль Салама 

Мухамед Васек Обейд на тему «Вплив кверцетину та алопуринолу на перебіг 

стабільної стенокардії».

В порядку дискусії хотілось би отримати відповіді автора на наступні 

питання:

1. Для більшої зручності ознайомлення з матеріалами дисертації було б 

доцільно оформити розділ дисертації у яких показано сторінки різних розділів

(зміст).

2. Було б доцільно дізнатися, яка подальша доля пацієнтів, які перенесли 

Q інфаркт.

Висновок.

Дисертаційна робота Аль Салама Мухамед Васек Обейд на тему «Вплив 

кверцетину та алопуринолу на перебіг стабільної стенокардії», виконана у 

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», є завершеною



працею, в якій отримані нові науково-обґрунтовані результати, що в сукупності 

вирішують конкретну наукову задачу суттєвого значення для кардіології -  

оптимізують ефективність діагностики та лікування хворих на стабільну 

стенокардію, у т.ч. у поєднанні з асимптомною гіперурикемією, з урахуванням 

порівняння впливу включення до комплексної терапії алопуринолу та 

кверцетину. Отже, за актуальністю обраної теми, науковою новизною і 

практичним значенням робота відповідає сучасним вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 

змінами), до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.11 -  кардіологія, а дисертант 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 -  кардіологія.

Офіційний опонент:
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри 
госпітальної терапії ДВІ 13 
Ужгородського національного 
Університету.
Голова Закарпатського обласного 
товариства терапевтів та кардіологів
Заслужений лікар України ^  Рішко М.В.


