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Актуальність теми дисертаційної роботи.

Актуальність дослідження не викликає сумніву, оскільки найбільш 

небезпечним з точки зору смертності серед клінічних форм ішемічної хвороби 

серця (ІХС) є гострий інфаркт міокарда (ІМ з елевацією сегмента ST 

(STEMI) та гострий ІМ без елевації сегмента ST (NSTEMI)), який реєструється 

щорічно в кількості близько 42-50 тис нових випадків. Незважаючи на значні 

досягнення в лікуванні хворих на STEMI/NSTEMI, зокрема впровадження 

технології реваскуляризації міокарда (коронарне стентування/шунтування) і 

суттєве зниження смертності серед «реваскуляризованих» хворих, загальна 

смертність все ще залишається високою -  12-15 %

Саме висока смертність пацієнтів зі STEMI/NSTEMI без тенденції до 

суттєвого зниження є підставою для пошуку способів підвищення 

ефективності оптимальної медикаментозної терапії. Виходячи з зазначеного 

вище, увагу лікарів привертає концепція ішемічного та фармакологічного 

кондиціювання. При цьому з’ясувалося, що під час короткочасних 

(нефатальних) епізодів ішемії міокарда за допомогою цілого спектру 

біологічно активних чинників відбувається відкриття АТФ-залежних каналів 

кардіоміоцитів, внаслідок чого розвивається гіперполяризація поверхні



кардіоміоцитів, під впливом зазначеного каскаду реакцій гальмується вхід 

іонів кальцію всередину кардіоміоцитів, закриваються мітохондріальні пори, 

що і запобігає пошкодженню, що призводить до посилення синтезу АТФ та 

вазодилатації, а отже - антиішемічного ефекту. У цьому механізмі і полягає 

суть ішемічного кондиціювання, який в реальній клінічній практиці є 

складним. У роботах Heidland U. et al (2000-2015) доведено, що аналогічний 

каскад патофізіологічних механізмів можливий і при введенні екзогенних 

фармакологічних сполук, що отримало назву фармакологічного 

прекондиціювання, що забезпечує менший ступінь ішемізації міокарда, що 

важливо для попередження розвитку і прогресування гострого коронарного 

синдрому (ГКС).

Зв’язок теми дисертації з науковими програмами 

Дослідження є фрагментом комплексної НДР кафедри внутрішньої 

медицини стоматологічного факультету Івано-Франківського національного 

медичного університету «Захворювання внутрішніх органів у сучасних 

умовах, за поєднаної патології та ураження органів-мішеней: особливості 

перебігу, діагностики та лікування» (номер державної реєстрації 

0115U000995), в якому дисертант є виконавцем фрагменту роботи «Роль 

фармакологічного посткондиціювання у лікуванні хворих зі STEMI/NSTEMI».

Обґрунтованість та достовірність положень, висновків і

рекомендацій

В ході виконання дисертаційного дослідження обстежено 100 хворих на 

ІМ на стадії ГКС, яких залежно від схеми застосованого лікування розділили 

на 4 підгрупи: 1) контрольна група (25 осіб) -  пацієнти, які отримували базове 

(стандартне) лікування ІМ згідно чинних протоколів та алгоритмів МОЗ 

України; 2) підгрупа 1 (25 хворих) -  пацієнти із STEMI чи NSTEMI, які в 

доповнення до стандартної терапії отримували триметазидин; 3) підгрупа 2 (25 

пацієнтів) -  пацієнти, які окрім стандартної терапії отримували L-аргінін/Ь- 

карнітиновий комплекс; 4) підгрупа 3 (25 хворих) -  пацієнти, які окрім



стандартної терапії отримували триметазидин в поєднанні з Ь-аргінін/Ь- 

карнітином.

Сформовані групи були однорідними за віком, статтю та схожі за 

клінічними характеристиками пацієнтів.

Задля вирішення завдань, сформульованих дисертантом, поряд із 

широко вживаними загальноприйнятими методами обстеження пацієнтів 

(такими як моніторинг клінічних проявів хвороби, загальноклінічними та 

біохімічними лабораторними тестами, електрокардіографією в 12-ти 

стандартних відведеннях та із використанням систем додаткових відведень а 

також рутинної трансторакальної ехокардіографії) було вибрано сучасні 

високоінформативні методи дослідження, зокрема: деталізована

ехокардіографія із детальним вивченням сегментарної скоротливості 

міокарда, визначення рівня сироваткового фібронектину імуноферментним 

методом. Також дисертантом було проведено анкетування пацієнтів, 

включених в дослідження згідно опитувальника EQ-5D-5L задля оцінки їхньої 

якості життя в динаміці.

Статистична обробка отриманої інформації проводилась на адекватному 

меті і завданням програмному забезпеченні із застосуванням параметричних і 

непараметричних методів та кореляційного аналізу, що забезпечило дозволило 

проаналізувати достовірні дані.

Новизна основних наукових положень та одержаних результатів

дослідження

Дисертанту вперше вдалося встановити особливості терапевтичної 

ефективності триметазидину та L-аргінін/Е-карнітину в контексті індукції 

процесів посткондиціювання когорти «нереваскуляризованих» пацієнтів на 

STEMI/NSTEMI. Відмічено позитивний вплив триметазидину на клінічний 

перебіг STEMI/NSTEMI, (ВР=0,23; р<0,05), зниження інтенсивності

фіброзоутворення (ВР=0,56; р<0,05) покращення сегментарної скоротливості 

міокарда (ВР=0,20; р<0,05), приріст ФВ ЛІТІ (р<0,05) тощо.



Встановлено, що Ь-аргінін/Ь-карнітиновий комплекс прискорює 

позитивну динаміку сегмента ST (ВР=0,25; р<0,05) та зубця Q (ВР=0,83; 

р<0,1), посилює регресію гіпертрофії лівого шлуночка (ВР=0,82; <0,05), 

знижує рівень сироваткового фібронектину та гальмує фіброзоутворення (на 

5,7 %, р<0,05), збільшуючи таким чином площу життєздатного міокарда 

(Р<0,05).

Дисертантом доведено, що поєднане застосування триметазидину та L- 

аргінін/Ь-карнітинового комплексу чинить найкращий вплив на клінічний 

перебіг STEMI/NSTEMI, прискорює резолюцію сегменту ST (ВР=0,32; 

р<0,05), підвищує сегментарну скоротливість (ВР=0,45; р<0,05) та на 9,7 % 

збільшує глобальну ФВ ЛІТІ (р<0,001), достовірно знижує рівень 

фібронектину (р<0,05), знижує інтенсивність фіброзоутворення та збільшує 

площу життєздатного міокарда (ВР=0,27 р<0,05], підвищує міокардіальний 

резерв (р=0,001).

Варто зазначити що визначення ФВ ЛШ через алгоритм WMSI (wall 

motion score index) підтверджується критерієм Пірсона та може бути 

використаним в якості одного із критеріїв ефективності лікування хворих зі 

STEMI/NSTEMI.

Практична цінність основних наукових положень та одержаних

результатів дослідження

Доведено, що триметазидин і комплекс L-аргінін/Е-карнітин 

потенціюють терапевтичну ефективність стандартної медикаментозної терапії 

хворих зі STEMI/NSTEMI.

Триметазидин за проведеного дослідження слід рекомендувати 

перорально в дозі 20 мг тричі на добу упродовж 18-23 днів. Е-аргінін/L- 

карнітиновий комплекс - інтравенозно у вигляді інфузії по 42 мг L-аргініну та 

20 мг L-карнітину в 100 мл розчинника щоденно /8-12 інфузій на курс. 

Доведено, що терапевтична ефективність медикаментозного лікування 

STEMI/NSTEMI збільшується при поєднаному застосуванні обох препаратів.



Основні положення і висновки впроваджені в реальну клінічну практику 

Комунального неприбуткового підприємства «Івано-Франківський обласний 

клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради», 

Національного інституту терапії ім. акад. Л.Г. Малої НАМИ України, ННЦ 

«Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, Полтавського 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру, кардіологічних відділень 

Верховинської, Галицької, Коломийської, Косівської, Рожнятівської, 

Рогатинської, Снятинської, Тлумацької ЦРЛ.

Теоретичні положення та практичні рекомендації включені до 

навчального процесу на кафедрах внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства та терапії стоматологічного факультету Івано-Франківського 

національного медичного університету, кафедрі внутрішньої медицини 

Харківського національного медичного університету та кафедрах внутрішньої 

медицини Тернопільського та Буковинського медичних університетів.

Структура та обсяг дисертації 

Дисертація викладена українською мовою на 198 сторінках 

машинописного тексту, складається зі вступу, аналітичного огляду 

літературних джерел, розділу, в якому викладені матеріали і методи 

дослідження та клінічна характеристика хворих, 5 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, 

додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 133 сторінки друкованого 

тексту. Роботу проілюстровано 72 рисунками та 35 таблицями. Список 

використаних джерел містить 207 найменувань, з яких 10 кирилицею та 197 

латиницею.

У вступі до дисертації автор чітко висвітлює актуальність обраної 

теми, об’єктивізує мету та завдання дослідження, наводить детальний опис 

об’єкту та предмету дослідження. Дисертантом зазначені наукова новизна та 

практичне значення отриманих результатів особистий внесок, представлені 

дані про апробацію результатів дисертації, кількість публікацій і структура



дисертації, наведено установи, в яких впроваджено в практику результати 

виконаної роботи.

Перший Розділ / Огляд літератури (22 сторінки) висвітлює сучвсні 

уявлення про конидціювання міокарда та наводить можливі шляхи 

фармакологічної корекції ішемічного пошкодження і містить 4 підрозділи, у 

яких викладено аналіз проблеми патогенезу ішемічного пошкодження 

міокарда при ГКС, висвітлено молекулярні механізми ішемічного та 

реперфузійного пошкодження серця і детально описано феномен 

пре/посткондиціювання міокарда. Окремий підрозділ присвячено аналізу всіх 

фармакологічних середників, які володіють здатністю впливати на процеси 

кондиціювання.

Огляд літератури достатньо повно та всебічно висвітлює обрану 

проблему. Дисертантом опрацьовано потужний об’єм сучасних іноземних 

наукових робіт та досліджень протягом останніх 5-10 років.

Другий розділ «Структура, об’єкт та методи дослідження» (33 

сторінки) містить детальний опис використаних в дослідженні методик 

обстеження хворих, зокрема: ЕКГ в стандартних і додаткових відведеннях, 

трансторакальної Ехо-КГ з визначенням сегментарної та глобальної 

скоротливості міокарда, оцінки динаміки міокардіонекрозу за рівнями 

тропоніну І, показників ліпідного спектру крові, системного запалення, рівня 

фібронектину крові тощо.

У цьому розділі також описано статистичну обробку отриманих 

результатів та оцінка їх достовірності і кореляційних зв’язків за допомогою 

використаних в роботі та офісних пакетів Statistica 10 і Microsoft Excel з 

оцінкою нормальності розподілу даних за тестом Шапіро-Уілка задля 

подальшого аналізу шляхом застосування параметричних методів статистики 

(у випадку нормального розподілу даних), чи непараметричних методів (у 

випадку відмінного від нормального розподілу даних). Дані оцінені з 

коефіцієнтом кореляції Пірсона, відносним ризиком, абсолютним ризиком,



зниженням абсолютного ризику та числом пацієнтів, яких потрібно 

пролікувати для отримання одного випадку позитивного ефекту.

Матеріали власних досліджень представлені у наступних трьох розділах 

дисертації та проаналізовані у окремому підрозділі, присвяченому аналізу та 

обговоренню отриманих результатів.

У третьому розділі «Дослідження ефективності триметазидину та L- 

аргінін/Ь-карнітинового комплексу у пацієнтів зі STEMI/NSTEMI» (53 

сторінки) представлена динаміка досліджуваних показників у пацієнтів 

контрольної групи під впливом курсу стандартної терапії, а також вплив 

досліджуваних препаратів та їх комбінації (на фоні стандартної терапії) на 

динаміку основних показників у пацієнтів зі STEMI/NSTEMI.

Дисертантом проаналізовано кожну схему лікування та встановлено, 

що саме комбіноване застосування триметазидину та комбінації L-аргінінуÍL- 

карнітину у хворих з ГКС дозволяє досягти найкращого ефекту лікування, що 

підтверджується ефективною регресією больового синдрому, прискоренням 

динаміки сегмента ST на фоні зниження рівня тропоніну І та фібронектину, що 

супроводжувалось оптимізацією скоротливості міокарда. В кінці кожного 

підрозділу наведено клінічний випадок, котрий ілюструє 

середньостатистичного пацієнта із кожної конкретної підгрупи.

Даний розділ закінчується коротким резюме, в якому висвітлені основні 

результати. Матеріали розділу опубліковані у 3 наукових працях.

У четвертому розділі власних результатів представлена порівняльна 

оцінка терапевтичної ефективності триметазидину та L-аргінін/Е-карнітину у 

пацієнтів зі STEMI/NSTEMI (53 сторінки) - так у трьох підрозділах наведена 

порівняльна оцінка ефекту досліджуваних препаратів на динаміку клінічних 

ознак та показників ЕКГ, загальноклінічних лабораторних та біохімічних 

показників і параметрів трансторакальної ехокардіографії.

Висновком даного розділу є те, що долучення до триметазидину L- 

аргінін/Е-карнітину потенціює антиішемічний ефект першого, позитивно 

впливає на динаміку сегменту ST, зменшує прояви резорбційно-некротичного



синдрому, підвищує сегментарну та глобальну скоротливість лівого 

шлуночка, збільшує зони життєздатного міокарду, знижує фіброзоутворення. 

При поєднанні базової (стандартної) терапії з триметазидином та Ь-аргінін/L- 

карнітиновим комплексом, отримано найвищу ефективність лікування 

пацієнтів зі STEMI/NSTEMI.

Матеріали розділу опубліковані у 3 наукових працях.

У п’ятому розділі розглянуто вплив триметазидину та L-аргініну/L- 

карнітину на якість життя пацієнтів (5 сторінок) і аналізується проведення 

двохетапного анкетування всіх пацієнтів при поступленні у стаціонар та при 

закінченні стаціонарного етапу лікування. Використаний опитувальник EQ- 

5D-5L дозволив оцінити п’ять основних аспектів якості життя: рухомість, 

самообслуговування, активність у повсякденному житті, наявність болю чи 

дискомфорту, тривоги чи депресії.

Ініціальне опитування пацієнтів при поступленні до стаціонару 

дозволило оцінити вихідний рівень оцінки пацієнтами якості свого життя у 29- 

34 умовні одиниці, як низький. Наприкінці стаціонарного етапу лікування 

рівень суб’єктивної оцінки якості життя суттєво підвищувався у всіх 

досліджуваних групах, проте наведений аналіз динаміки якості життя надав 

автору можливість визначити кращий приріст оцінки якості життя у групах 

триметазидину та триметазидину + L-аргінін/Е-карнітину в порівнянні із 

підгрупою L-аргінін/Е-карнітину та контрольною групою.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» (10 

сторінок) підведений підсумок та обговорено отримані результати 

дослідження. Результати дослідження порівняні з даними інших авторів, 

представлена перспектива подальших досліджень.

Наприкінці розділу представлені плейотропні ефекти, що спостерігались 

у дослідженні а також запропоновано алгоритм ведення 

нереваскуляризованих пацієнтів зі STEMI/NSTEMI, з урахуванням основних 

ефектів препаратів, а також обгрунтована можливість розширення показів на 

групи з нестабільною стенокардією та постінфарктним кардіосклерозом.



Наприкінці роботи сформульовано 6 Висновків, які витікають з 

результатів власних досліджень, є обгрунтованими та повністю відповідають 

меті за завданням дослідження. Також наведені 3 практичні рекомендації, які 

можуть бути впроваджені в повсякденну практичну діяльність.

Список використаних літературних джерел оформлений згідно 

встановлених вимог, містить 207 джерел (11 - кирилицею та 196 - латиницею).

Дисертаційна праця була перевірена на наявність академічного плагіату. 

Відсоток автентичності тексту становить 97,7%.

Повнота викладу основних наукових положень, висновків, 

практичних рекомендацій та одержаних результатів в публікаціях

За матеріалами дисертації опубліковано 7 друкованих робіт, у тому числі 

2 статті у фахових вітчизняних виданнях та 1 в іноземному, 4 публікації у 

вигляді тез, а також видані методичні рекомендації на тему «Лікування 

інфаркту міокарда з використанням засобів фармакологічного 

посткондиціювання». Усі основні наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації знайшли своє відображення в опублікованих працях.

8. Рекомендації щодо використання результатів дослідження.

Результати даного дослідження цілком доречні у використанні у 

реальній клінічній практиці, особливо у тієї когорти пацієнтів, котрим, в силу 

відмови пацієнта від проведення черезшкірного коронарного втручання чи 

недотримання меж так званого « терапевтичного вікна», не була проведена 

реваскуляризація міокарду. У зв’язку із все ще достатньо великим відсотком 

таких пацієнтів, дане дослідження дозволить покращити клінічний перебіг 

ГКС із елевацією/без елевації сегменту ST, що дозволить отримати кращі 

віддалені наслідки хвороби та покращити якість життя вказаної когорти 

пацієнтів.

Зауваження, пропозиції та недоліки щодо змісту і оформлення

дисертації.

В цілому, дану дисертаційну працю можна оцінити як таку, що дозволяє 

вирішити достатньо актуальне запитання -  як покращити якість життя



пацієнтів, котрим не було вчасно проведено черезшкірне коронарне 

втручання, та досягти кращих віддалених результатів лікування.

Дисертаційна праця виконана на достатньо високому науковому рівні, 

викладена логічно та послідовно. Наявні в тексті окремі стилістичні та 

граматичні огріхи суттєво не впливають на зміст викладеного матеріалу та на 

наукову його цінність.

Проте, в ході аналізу роботи, до дисертанта виникло кілька запитань, 

відповіді на які хотілося б почути в рамках наукової дискусії, а саме:

1. Які сучасні уявлення про коронарний і міокардіальний резерви та 

методи його визначення?

2. Який конкретний патогенетичний механізм лежить у основі підйому 

фракції викиду лівого шлуночка та зниження рівня глікемії у 

пацієнтів груп порівняння за застосованої терапії?

3. У роботі наводиться посилання на достатньо дискусійне 

рандомізоване дослідження, а саме VINTAGE МІ. Як відомо, 

результати цього дослідження суперечливі. Хотілось би почути Ваше 

ставлення до даного дослідження?

Висновок

Дисертаційна робота М.В. Федорченка на тему: «Ефективність 

фармакологічного посткондиціювання у пацієнтів із STEMI/NSTEMI», 

виконана під керівництвом доктора медичних наук, професора Н.М. Середюка 

та представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю «222- Медицина» є завершеним науковим дослідженням, що 

має несе теоретичне та практичне значення. Отримані в ході виконання 

дослідження результати дають можливість розв’язати одну із проблем 

реальної клінічної практики лікаря-кардіолога -  покращення ефективності 

лікування хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегменту ST та без 

неї, кортим не було проведено реваскуляризацію міокарада. Досліджені в 

роботі схеми оптимізації терапії дають можливість полегшити



клінічний перебіг інфаркту міокарда у таких пацієнтів, обмежити зону 

пошкодження міокарда, підвищити сегментарну та глобальну скоротливість 

міокарда та покращити якість життя таких хворих. Науково-методичний 

рівень виконання дисертаційної роботи є високим.

За актуальністю, науково-практичним рівнем досліджень, теоретичною 

та практичною цінністю, науковою новизною отриманих результатів, 

обгрунтованістю висновків дисертаційна робота М.В.Федорченка повністю 

відповідає вимогам п.10 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 

2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії» щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

філософії галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 222 -  Медицина;

спеціалізація: 14.01.02 -  внутрішні хвороби.
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