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Дисертаційна робота присвячена проблемі гострого коронарного 

синдрому шляхом вивчення чинників ризику у такого контингенту хворих. 

Головною причиною захворюваності та смертності населення світу залишаються 

серцево-судинні захворювання (ССЗ), незважаючи на незначне стримання 

їхнього приросту в країнах високого економічного розвитку впродовж 

останнього десятиріччя. Основну частку при цьому складає ішемічна хвороба 

серця (ІХС).  

Враховуючи хвилеподібний характер еволюції ІХС, найбільш 

небезпечним у прогностичному аспекті є гострий коронарний синдром (ГКС), 

який щорічно реєструється в кількості близько 42-50 тис. нових випадків. 

Незважаючи на значні досягнення в лікуванні хворих на ГКС, зокрема 

впровадження технології реваскуляризації міокарда (черезшкірні коронарні 

втручання чи ургентне аорто-коронарне шунтування) та вагоме зменшення 

летальності серед «реваскуляризованих» пацієнтів, загальна смертність все ще 

залишається високою – до 15 %. 

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування хворих на 

гострий коронарний синдром шляхом застосування триметазидину на підставі 

виявлення взаємозв’язків основних ланок патогенезу з різними факторами 

ризику, оцінці ролі супутньої патології та їхньої комбінації залежно від перебігу 

захворювання.  



Для досягнення мети використовувались наступні методи дослідження: 

загальноклінічні, лабораторні, інструментальні та спеціальні методи 

дослідження, а також статистичний аналіз. 

Робота виконувалася на засадах етичних принципів щодо досліджень за 

участю людей (Гельсінська декларація) і проводилася як відкрите, 

контрольоване, порівняльне дослідження у паралельних групах. Усіма 

учасниками дослідження була підписана інформована згода. Дизайн 

дослідження затверджений комісією з питань етики Івано-Франківського 

національного медичного університету.  

Обстежено 184 хворих на ГКС, у тому числі, із комор бідною патологією: 

артеріальна гіпертензія (АГ) та цукровий діабет 2 типу (ЦД). Діагноз ГКС 

встановлювався відповідно до настанов Європейського Кардіологічного 

Товариства: «2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes 

in patients presenting without persistent ST-segment elevation», «2017 ESC 

Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting 

with ST-segment elevation», «Fourth universal definition of myocardial infarction», 

«Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та 

медичної реабілітації: гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST» 

(2014-2016) та «Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, 

вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги та медичної реабілітації: гострий коронарний синдром без елевації 

сегмента ST» (2015). 

Обстежені пацієнти були розподілені наступним чином: перша група – 42 

хворі на ГКС без есенціальної артеріальної гіпертензії (АГ) та цукрового діабету 

(ЦД) 2 типу: 20 пацієнтів (1а підгрупа) отримували терапію відповідну 

настановам (ТВН), 22 пацієнта (1б підгрупа) у додаток до ТВН призначали 

триметазидин у дозі по 35 мг двічі в день; друга група – 56 пацієнтів із ГКС та 

супутньою АГ: 27 пацієнтів (2а підгрупа) отримували ТВН, 29 пацієнтів (2б 

підгрупа) – додатково триметазидин; третя група – 42 хворих на ГКС та супутній 

ЦД 2 типу: 22 пацієнти (3а підгрупа) отримували ТВН, 20 пацієнтів (3б підгрупа) 



– додатково триметазидин; четверта група – 44 пацієнти із ГКС та супутніми АГ 

і ЦД 2 типу: 21 пацієнт (4а підгрупа) отримував ТВН, 23 пацієнти (4б підгрупа) 

– додатково триметазидин. Усім хворим на ГКС із стійким підйомом сегменту 

ST була проведена ургентна реваскуляризація шляхом черезшкірного 

коронарного втручання. Між хворими всіх груп не було вірогідних відмінностей 

у вікових, гендерних, нозологічних аспектах тощо. 

Відмічено, що перебіг гострого коронарного синдрому на тлі цукрового 

діабету 2 типу характеризується більшою частотою виявлення багатосудинного 

пошкодження вінцевих артерій; високою ймовірністю розвитку нетипового 

дебюту інфаркту міокарда (φ=+0,29); супутньою хронічною хворобою нирок; 

вищим ризиком несприятливих кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE (на 

14,5 %); зростанням в крові кількості лейкоцитів (на 19,1 %), головним чином, за 

рахунок нейтрофілів (на 22,2%); вмісту С-реактивного протеїну (на 12,5 %); 

виразним зниженням фракції викиду лівого шлуночка (на 13,9 %), низькими 

показниками якості життя (на 21,8 %). При цьому виявлена асоціація наявності 

хронічної хвороби нирок та вищого ризику за шкалою GRACE (φ=+0,28); вмісту  

HbA1c та вищого ризику за шкалою GRACE (φ=+0,37); відмічений середньої 

сили зв’язок між числом лейкоцитів крові та мультисудинним пошкодженням 

(φ=+0,33); верифікований середньої сили прямий зв’язок між вмістом тропоніну 

І та рівнями СРП (rs=0,41; p<0,05). 

При розвитку гострого коронарного синдрому на тлі артеріальної 

гіпертензії відмічається зростання середніх значень інтервалу QT (на 9,8 %), що 

може слугувати маркером ризику фатальних шлуночкових порушень ритму; 

патологічне ремоделювання міокарда лівого шлуночка (зростання індексу маси 

міокарда на 20,1 %); збільшення в крові кількості лейкоцитів, головним чином, 

за рахунок лімфоцитів (на 28,2 %) та моноцитів (на 21,4 %), а також рівня С-

реактивного протеїну (на 10,6 %); низька якість життя (на 18,1 %). 

Для гострого коронарного синдрому в хворих на поєднання артеріальної 

гіпертензії та цукрового діабету 2 типу притаманні: вищий ризик розвитку 

тяжчого перебігу гострої серцевої недостатності за Killip (φ=+0,24) та небажаних 

кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE (на 20,2 %); зростанням вмісту в 



крові креатиніну (на 9,9 %); кількості лейкоцитів, головним чином, за рахунок 

нейтрофілів (на 21,5 %); високі титри С-реактивного протеїну (на 15,8 %); низька 

фракція викиду лівого шлуночка (на 11,1 %); гірша якість життя (на 20,0 %). При 

цьому, спостерігали середньої сили прямий кореляційний зв'язок між ФВ ЛШ та 

вмістом креатиніну в плазмі крові (r=0,41), зворотний – між ФВ ЛШ та 

тривалістю комплексу QRS (rs=0,39; p<0,05). Встановлений середньої сили 

зв’язок між рівнем С-реактивного протеїну та кількістю лейкоцитів (r=0,43; 

p<0,05). 

Встановлено, що за умови мультисудинного пошкодження при гострому 

коронарному синдромі відбуваються найбільш значущі зміни структурно-

функціонального стану міокарда, що характеризується збільшенням розмірів 

лівого передсердя, середніх значень КДО, КСО, КДР та КСР. Водночас, у таких 

хворих відмічена найнижча ФВ ЛШ – (44,88±1,99) %. Відмічено асоціацію між 

вмістом С-реактивного протеїну (φ=+0,37), а також – рівнями NTproBNP 

(φ=+0,25) у крові хворих на гострий коронарний синдром із супутнім цукровим 

діабетом 2 типу та ймовірністю мультисудинного пошкодження.  

Головними прогностичними ознаками ризику ймовірності та проявів 

багатосудинного пошкодження в хворих на гострий коронарний синдром є: 

зростання віку (HR=1,027 (95 % CI, 1,011-1,051; p<0,001)) супутні артеріальна 

гіпертензія (HR=2,431 (95 % CI, 1,497-4,145; p<0,001)) чи цукровий діабет 2 типу 

(HR=2,756 (95 % CI, 1,568-4,287; p<0,001)), вміст у крові HbA1c (HR=5,451 (95% 

CI, 2,998-9,718; p<0,001)) чи NT-pro-BNP (HR=1,247 (95 % CI, 1,063-1,489; 

p=0,01)), а також – вищий бал за шкалою GRACE (HR=1,049 (95 % CI, 1,031-

1,055; p<0,001)). 

Додаткове призначення до терапії, відповідної настановам, 

триметазидину (в дозі по 35 мг двічі на день упродовж, щонайменше, 28 днів) в 

хворих на гострий коронарний синдром обумовлює більш виразну редукцію 

больового синдрому та зменшення потреби в короткодіючих нітратах; потенціює 

зменшення рівнів у крові прандіальної глюкози за умови супутнього цукрового 

діабету (OR=0,134 (95% CI; 0,035-0,578)) чи його поєднання з артеріальною 

гіпертензією (OR=0,118 (95% CI; 0,027-0,541)); володіє протизапальними 



плейотропними ефектами (виразне зниження кількості лейкоцитів, за рахунок 

нейтрофілів, та рівня С-реактивного протеїну (OR=0,219 95 % CI; 0,108-0,448)); 

чинить адитивний ефект щодо зменшення рівнів в сироватці крові NT-pro-BNP; 

виразно покращує якість життя. 

Ключові слова: гострий коронарний синдром, чинники ризику, 

артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, триметазидин. 
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Cardiovascular diseases (CVD) remain the leading cause of morbidity and 

mortality in the world, despite the slight restraint in their growth in high-income 

countries over the past decade. The main part of CVD is coronary heart disease (CHD). 

Due to wave-like nature of the evolution of CHD, the most dangerous in the 

prognostic aspect is acute coronary syndrome (ACS), which is registered annually in 

the number of about 42-50 thousand new cases. Despite significant advances in the 

treatment of patients with ACS, in particular the introduction of myocardial 

revascularization technology (percutaneous coronary or emergency coronary artery 

bypass grafting) and a significant reduction in mortality among "revascularized" 

patients, overall mortality remains high at up to 15 %. 

The purpose of the study is to increase the effectiveness of treatment of patients 

with acute coronary syndrome by using trimetazidine by identifying the relationship of 



the main links of pathogenesis with different risk factors, assessing the role of co-

morbidities and their combination depending on the course of the disease. 

General clinical, laboratory, instrumental and special research methods 

alongside with the statistical analysis were used to achieve the purpose of the research.   

The research was performed according to the ethical principles of researches 

involving humans (Helsinki declaration) and was opened, controlled, comparative 

research, held in parallel groups. All patients signed the agreement. Research design 

was approved by ethical commission of Ivano-Frankivsk National Medical University. 

184 patients were examined within the research. The diagnosis of ACS was 

confirmed  on the basis of complaints, anamnesis, data of physical examination and 

data of laboratory and instrumental methods (ECG, echocardiography, etc) according 

to the European Society of Cardiology guidelines (“2020 ESC Guidelines for the 

management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-

segment elevation”, “2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial 

infarction in patients presenting with ST-segment elevation”, “Fourth universal 

definition of myocardial infarction”) and unified protocols of emergency, initial, 

secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical help and medical 

rehabilitation for STEMI and NSTEMI. 

All examined patients were randomized into the following groups: first group 

– 42 persons with ACS without of arterial hypertension (AH) or 2 type diabetes 

mellitus (DM):  20 patients (1а subgroup) received of guideline-related therapy (GRT), 

22 persons (1б subgroup) in addition to GRT received of trimetazidine 35 mg twice a 

day; second group – 56 patients with ACS and AH: 27 persons (2а subgroup) received 

of GRT, 29 пацієнтів (2б subgroup) – with additional prescription of trimetazidine; 

third group – 42 patients with ACS and DM: 22 persons (3а subgroup) received of 

GRT, 20 persons (3б subgroup) – with additional prescription of trimetazidine; forth 

group – 44 patients with AH and DM: 21 persons (4а subgroup) on GRT, 23 pesrons 

(4б subgroup) – with additional prescription of trimetazidine. Percutaneous coronary 

intervention was performed for all patients with STEMI. There were no significant 

differences between patients of all groups in age, gender, nosological aspects, etc. 



It is noted that the course of acute coronary syndrome on the background of 

type 2 diabetes mellitus is characterized by a higher frequency of detection of 

multivascular damage to the coronary arteries; high probability of developing an 

atypical onset of myocardial infarction (φ = + 0.29); concomitant chronic kidney 

disease; higher risk of adverse cardiovascular events on the GRACE scale (by 14.5 %); 

increase in leukocytes count in the blood (by 19.1 %), mainly due to neutrophils (by 

22.2 %); the level of C-reactive protein (12.5 %); a marked decrease in the ejection 

fraction of the left ventricle (by 13.9%), low quality of life (by 21.8 %). The association 

of chronic kidney disease and higher risk on the GRACE scale (φ = + 0.28) was 

revealed; HbA1c content and higher risk on the GRACE scale (φ = + 0.37); a moderate 

relationship between the number of blood leukocytes count and multivascular damage 

(φ = + 0.33); verified medium-strength direct relationship between troponin I content 

and PSA levels (rs = 0.41; p <0.05). 

In case of development of acute coronary syndrome on the background of 

hypertension, there is an increase in the average values of the QT interval (9.8 %), 

which may serve as a marker of the risk of fatal ventricular arrhythmias; pathological 

remodeling of the left ventricular myocardium (increase in myocardial mass index by 

20.1 %); increase in the leukocytes count in the blood, mainly due to lymphocytes (by 

28.2 %) and monocytes (by 21.4 %), as well as the level of C-reactive protein (by 10.6 

%); low quality of life (by 18.1 %). 

Acute coronary syndrome in patients with a combination of hypertension and 

type 2 diabetes mellitus is characterized by: higher risk of severe acute heart failure 

according to Killip class (φ = + 0.24) and adverse cardiovascular events on the GRACE 

scale (20.2%); increase in blood creatinine level (by 9.9 %); the number of leukocytes, 

mainly due to neutrophils (21.5 %); high titers of C-reactive protein (15.8 %); low 

ejection fraction of left ventricle (by 11.1 %); worse quality of life (by 20.0 %). At the 

same time, a direct correlation was observed between the EF and the plasma creatinine 

level (r = 0.41), and the inverse correlation between the EF and the duration of the QRS 

complex (rs = 0.39; p <0.05) was observed. There is a moderate relationship between 

the level of C-reactive protein and the leukocytes count (r = 0.43; p <0.05). 



It is established that in case of multivascular damage in acute coronary 

syndrome the most significant changes in the structural and functional state of the 

myocardium occurs, which is characterized by an increase in the size of the left atrium, 

average values of EDD, ESD, EDV and ESV. At the same time, in such patients the 

lowest LV EF was observed - (44.88 ± 1.99) %. The association between the content 

of C-reactive protein (φ = + 0.37), as well as the levels of NTproBNP (φ = + 0.25) in 

the blood of patients with acute coronary syndrome with concomitant type 2 diabetes 

mellitus and the likelihood of multivascular damage were established. 

The main prognostic signs of the risk of probability and manifestations of 

multivascular injury in patients with acute coronary syndrome are: increase in age (HR 

= 1,027 (95 % CI, 1,011-1,051; p <0,001)) concomitant hypertension (HR = 2,431 (95 

% CI, 1,497) -4,145; p <0,001)) or type 2 diabetes mellitus (HR = 2,756 (95 % CI, 

1,568-4,287; p <0,001)), blood HbA1c level (HR = 5,451 (95 % CI, 2,998-9,718; p) 

<0,001)) or NT-pro-BNP level (HR = 1,247 (95 % CI, 1,063-1,489; p = 0,01)), as well 

as a higher GRACE score (HR = 1,049 (95 % CI, 1,031- 1.055; p <0.001)). 

Additional administration of trimetazidine (at a dose of 35 mg twice a day for 

at least 28 days) in patients with acute coronary syndrome causes a more significant 

reduction of pain and reduced need for short-acting nitrates; potentiates the reduction 

of blood levels of prandial glucose in the presence of concomitant diabetes mellitus 

(OR = 0.114 (95% CI; 0.035-0.578)) or its combination with hypertension (OR = 0.118 

(95 % CI; 0.027-0.541)); has anti-inflammatory pleiotropic effects (marked decrease 

in the number of leukocytes count, due to neutrophils, and the level of C-reactive 

protein (OR = 0.219 95 % CI; 0.108-0.448)); has an additive effect on reducing serum 

levels of NT-pro-BNP; definitely improves the quality of life. 

Key words: myocardial infarction, myocardial conditioning, fibrosing, 

myocardial remodeling. 
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