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В І Д Г У К 

офіційного опонента Світлик Галини Володимирівни 

на дисертаційну роботу Альгзаві Іяд Алі Ібрахіма 

«Клініко-патогенетичні закономірності перебігу  

та ефективності лікування гострого коронарного синдрому з урахуванням 

чинників ризику», подану до офіційного захисту у разову спеціалізовану вчену 

раду ДФ 20.601.025 на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 – 

«Медицина» з галузі знань 22 – «Охорона здоров’я» 

 

Актуальність дослідження. Ішемічна хвороба серця (ІХС) на 

сьогоднішній день залишається найважливішою і найскладнішою проблемою 

медицини. Щороку в світі від цього захворювання помирає більш ніж 7 млн осіб, 

у тому числі майже 2 млн жителів Європи. Високий ризик смерті супроводжує 

гострі коронарні події, зокрема інфаркт міокарда (ІМ). Завдяки проведенню 

реперфузійної терапії внутрішньогоспітальна летальність при гострому ІМ в 

багатьох країнах світу в останні роки значно зменшилась і складає 4-6%. В 

Україні ж щорічно реєструється близько 42-50 тис. нових випадків ІМ і близько 

11-14% хворих помирає від цього захворювання на стаціонарному етапі 

лікування. 

Серед причин такої ситуації, що склалася в Україні, можна виділити кілька 

найважливіших. Це, найперше, пізнє звертання пацієнта за медичною допомогою 

і виникнення з різних причин затримок у часі на етапі виклику бригади швидкої 

допомоги та госпіталізації. Не менш важливим моментом є якість наданої 

пацієнту допомоги. Якщо в більшості країн Європи основою стратегії ведення 

пацієнта з гострим коронарним синдромом (ГКС) є мінімізація можливих 

затримок у наданні допомоги та пріоритетність оптимальної реперфузійної 

терапії, то в Україні пацієнт із ГКС доволі часто потрапляє у стаціонар поза 

рамками рекомендованого терміну реперфузії, а якщо й доставляється вчасно, то 

можливість проведення реперфузії нерідко відсутня, а реперфузійна стратегія теж 

не завжди відповідає встановленим на сьогодні стандартам надання такої 
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допомоги. В даному випадку важливу роль у покращенні перебігу захворювання і 

прогнозу пацієнта відіграє оптимізація фармакотерапії, чому і присвячена 

дисертаційна робота Альгзаві Іяд Алі Ібрахіма на тему «Клініко-патогенетичні 

закономірності перебігу та ефективності лікування гострого коронарного 

синдрому з урахуванням чинників ризику». 

Автор відслідковує особливості перебігу ГКС за наявності артеріальної 

гіпертензії (АГ) та цукрового діабету (ЦД) 2 типу, оскільки, як відомо, саме ці 

чинники ризику є найвагомішими серед пацієнтів з ІХС і здатні значно погіршити 

перебіг захворювання, зокрема ГКС, і прогноз пацієнта. 

З метою оптимізації медикаментозної терапії автор, у складі стандартного 

лікування, обирає триметазидин, який, як відомо, отримав характеристику 

Європейського товариства кардіологів як протиішемічний препарат другої лінії, 

згідно Настанов від 2019 року, та рекомендований у пацієнтів із хронічним 

коронарним синдромом, симптоми якого недостатньо піддаються контролю 

лікарськими засобами першої лінії – β-блокаторами та/або блокаторами 

кальцієвих каналів. Дослідження впливу цього препарату, який володіє 

гемодинамічно нейтральним профілем побічних ефектів, на патогенез і клінічні 

прояви ГКС стане вагомим внеском як у теоретичну, так і практичну кардіологію. 

Отже, дисертаційне дослідження Альгзаві Іяд Алі Ібрахіма на тему 

«Клініко-патогенетичні закономірності перебігу та ефективності лікування 

гострого коронарного синдрому з урахуванням чинників ризику» є актуальним та 

доцільним на сьогоднішній день.        

Зв’язок наукового дослідження з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної НДР кафедри 

внутрішньої медицини cтоматологічного 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». 
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Наукова новизна та найбільш істотні наукові результати, що 

містяться в дисертації. На основі проведених досліджень дисертантом вперше 

встановлено, що багатосудинне ураження коронарних артерій (КА) сприяє 

найбільш відчутним змінам структурно-функціонального стану міокарда у 

пацієнтів з ГКС, які характеризуються збільшенням розмірів лівого передсердя, 

середніх значень кінцево-діастолічного об’єму, кінцево-систолічного об’єму, 

кінцево-діастолічного розміру, кінцево-систолічного розміру порожнини лівого 

шлуночка (ЛШ) та значним зниженням фракції викиду (ФВ) ЛШ. Вперше 

визначені прогностичні ознаки ризику багатосудинного ураження КА: зростання 

віку пацієнта, наявність АГ, ЦД 2 типу, що асоціюється за наявності ГКС з 

достовірно вищими значеннями HbA1c та NT-pro-BNP, кількістю балів за шкалою 

GRACE, а також із достовірно зниженою ФВ ЛШ.  

Встановлено, що в пацієнтів з ГКС за наявності АГ значнішим є 

патологічне ремоделювання міокарда ЛШ, з достовірним зростанням індексу маси 

міокарда, що асоціюється з достовірним збільшенням середніх значень інтервалу 

QT та статистично значимим зниженням якості життя. В той же час, наявність ЦД 

2 типу в пацієнтів з ГКС визначала нетиповий дебют ІМ, достовірно вищий ризик 

несприятливих кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE та статистично 

значимо вищу активність системного запалення, згідно кількості лейкоцитів та 

значень СРП. У цих осіб достовірно частіше виявляли багатосудинне ураження 

КА, хронічну хворобу нирок, достовірно нижчими були ФВ ЛШ та якість життя. 

Дисертантом з’ясовано, що поєднання АГ та ЦД 2 типу зумовлює значне 

зростання ризику виникнення ускладнень за шкалою GRACE, зокрема, сприяє 

тяжчому перебігу гострої серцевої недостатності (ГСН) за Killip та достовірному 

зниженню ФВ ЛШ. У цих пацієнтів, у порівнянні з іншими групами, найвища 

активність системного запалення та найгірша якість життя.  

Автором переконливо доведено, що застосування триметазидину у 

пацієнтів з ГКС, поряд із стандартним лікуванням, зменшує прояви патологічного 

ремоделювання міокарда ЛШ та активність системного запалення, сприяє 

покращенню клінічного перебігу захворювання та якості життя. 
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  Практичне значення отриманих результатів. Дисертантом розроблено 

спосіб оцінки ризику наявності багатосудинного ураження КА у пацієнтів з ГКС, 

з урахування віку хворого, коморбідних станів (АГ, ЦД 2 типу), вмісту в крові 

HbA1c та NT-pro-BN, балів за шкалою GRACE. У цих пацієнтів більш виражено 

прогресує патологічне ремоделювання міокарда, що, відповідно, дає можливість 

прогнозувати важчий перебіг захворювання. 

Автором доведено, що застосування триметазидину в складі комплексного 

лікування хворих на ГКС покращує перебіг патологічного процесу, зокрема за 

наявності АГ і ЦД 2 типу, що зумовлене здатністю цього лікарського засобу 

значно зменшувати прояви больового синдрому та потребу в короткодіючих 

нітратах, знижувати активність системного запалення та вміст в сироватці крові 

NT-pro-BNP,  відчутно покращувати якість життя. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в діагностично-

лікувальний процес Комунального неприбуткового підприємства «Івано-

Франківський обласний клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської 

обласної ради», Комунального неприбуткового підприємства «Івано-Франківська 

центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради», 

кардіологічного відділення Комунального неприбуткового підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня», кардіологічного відділення 

Комунального неприбуткового підприємства «Калуська центральна районна 

лікарня», кардіологічного відділення Комунального неприбуткового підприємства 

«Надвірнянська центральна районна лікарня», Комунального неприбуткового 

підприємства «Міська лікарня №7 м. Запоріжжя», а також у навчальний процес на 

кафедрах внутрішньої медицини №2 та медсестринства, терапії і сімейної 

медицини післядипломної освіти, пропедевтики внутрішньої медицини Івано-

Франківського національного медичного університету, кафедрі пропедевтики 

внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії 

Запорізького державного медичного університету. 
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 Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота виконана з 

використанням цілого комплексу адекватних до поставлених завдань, 

інформативних і сучасних методів клінічного, інструментального, лабораторного  

досліджень. Робота виконана на достатньому клінічному матеріалі: обстежено 184 

хворих на ГКС. ГКС без елевації сегмента ST верифікований у 44 (23,9%) 

пацієнтів, ГКС з елевацією сегмента ST (STEMI) – у 140 (76,1%). Усім хворим зі 

STEMI була проведена ургентна реваскуляризація міокарда шляхом 

черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ). 

Обстежені пацієнти були розподілені на групи: 1 група – 42 хворі на ГКС 

без АГ та ЦД 2 типу, з яких 20 пацієнтів (1а підгрупа) отримували терапію, 

відповідну настановам (ТВН), 22 пацієнтам (1б підгрупа) додатково до ТВН 

призначали триметазидин у дозі по 35 мг двічі в день; 2 група – 56 пацієнтів із 

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

підгрупа) – додатково триметазидин; 3 група – 42 пацієнти з ГКС та супутнім ЦД 

2 типу: 22 пацієнти (3а підгрупа) отримували ТВН, 20 (3б підгрупа) – додатково 

триметазидин; 4 група – 44 пацієнти із ГКС та супутніми АГ і ЦД 2 типу: 21 

пацієнт (4а підгрупа) отримував ТВН, 23 пацієнти (4б підгрупа) – додатково 

триметазидин. Вірогідних відмінностей між хворими всіх груп у вікових, 

гендерних, нозологічних аспектах не було.  

Проведене дослідження дозволило дисертантові оптимізувати діагностику 

та лікування пацієнтів із ГКС на основі врахування факторів ризику, 

особливостей ремоделювання міокарда, змін лабораторних показників та стану 

якості життя.   

У роботі дотриманні принципи Гельсинської декларації прав людини, 

Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину, положення і накази 

МОЗ України, правила біоетики. 

Дисертант володіє теоретичними знаннями і практичним досвідом наукової 

і лікувальної роботи, що дозволило чітко визначити мету роботи та 
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аргументовано вибрати методи дослідження, адекватно інтерпретувати отримані 

результати, сформулювати висновки і надати практичні рекомендації. 

Отримані в дисертації наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації аргументовані і логічні, відповідають меті та завданням 

дослідження, мають практичне і теоретичне значення.   

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Дисертаційна робота 

побудована за загальноприйнятим, традиційним для клінічних робіт планом, 

викладена літературною українською мовою на 200 сторінках друкованого тексту, 

з яких 140 сторінок займає основний зміст, містить всі необхідні структурні 

елементи і складається з анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і 

методів дослідження, двох розділів з результатами власних досліджень, аналізу та 

узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел літератури (233 найменування, з яких 10 кирилицею та 223 

латиницею). Робота проілюстрована 25 рисунками та 32 таблицями. 

В анотації автор представляє актуальність теми дослідження, мету й 

завдання роботи, залучені групи пацієнтів, застосовані методи дослідження. 

Дисертант характеризує отримані результати, відмічає їх наукову новизну та 

практичне значення. 

Здобувач наводить список власних публікацій за темою дисертації (10 

наукових праць), серед яких виділяє праці, в яких опубліковані основні наукові 

результати дисертації (5 статей у фахових наукових вітчизняних та іноземних 

періодичних виданнях, з них 3 статті у вітчизняних виданнях, 2 статті – у 

виданнях країн Європейського союзу), та праці, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації (5 тез доповідей у матеріалах науково-практичних 

конференцій). 

У Вступі автор обгрунтовує актуальність та доцільність проведеного 

дослідження, представляє новизну та практичне значення отриманих результатів, 

відмічає свій особистий внесок у роботу та вказує на відсутність конфліктів 

інтересів щодо праць, написаних у співавторстві. Представлені також відомості 
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про апробацію результатів дослідження, кількість наукових праць, структуру 

дисертації. 

В огляді літератури (розділ 1) здобувачем подана інформація щодо 

сучасних поглядів на етіологію, патогенез, клінічний перебіг, діагностику ІХС та, 

зокрема, ГКС (підрозділ 1.1). Дисертант відмічає, що перебіг ГКС значно 

ускладнює наявність коморбідної патології – АГ та ЦД 2 типу (підрозділ 1.2). Ці 

чинники ризику сприяють патологічному ремоделюванню міокарда та значно 

погіршують якість життя пацієнта. 

Автором подана сучасна стратегія ведення пацієнтів з ГКС, згідно чинних 

настанов, а також детально розглянуте місце триметазидину в фармакологічному 

посткондиціонуванні міокарда (підрозділ 1.3). Опрацьовані автором літературні 

джерела представлені широким діапазоном наукових праць вітчизняних та 

закордонних авторів. В полі зору здобувача, зокрема, сучасні літературні джерела. 

Розділі 2 «Об’єкт і методи дослідження» містить дані про дизайн 

дослідження, час і місце його проведення. Наведені критерії включення у 

дослідження та критерії виключення, детально описані застосовані методи 

обстеження хворих та  статистичного аналізу отриманих результатів.   

Результати власних спостережень представлені дисертантом у двох 

розділах. 

Розділ 3 «Клініко-патогенетичні закономірності перебігу гострого 

коронарного синдрому з урахуванням чинників ризику» містить 4 підрозділи, в 

межах яких автор подає розгорнуту клінічну характеристику обстежених 

пацієнтів, з’ясовує особливості активності системного запалення та 

ремоделювання міокарда в досліджуваних групах хворих та аналізує якість життя 

пацієнтів.  

У підрозділі 3.1 «Клінічна характеристика обстежених хворих на гострий 

коронарний синдром» дисертант відмічає, що у більш ніж у половині випадків 

ГКС домінувало ураження передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної 

артерії. Наявність ЦД 2 типу сприяла зростанню проявів багатосудинного 

ураження КА. У цих же пацієнтів домінувала нетипова маніфестація ГКС та 
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частіше спостерігалась поява ГСН вищого класу за Killip, ризик виникнення якої 

зростав за поєднання ЦД з АГ. Супутня АГ, зокрема її поєднання з ЦД, сприяли 

зростанню ризику подій за шкалою GRACE. 

У підрозділі 3.2 «Особливості перебігу запалення низької інтенсивності 

при ГКС» дисертантом з’ясовано, що ГКС супроводжується зростанням 

активності системного запалення, що особливо виражене, згідно рівнів СРП, за 

наявності супутніх АГ і ЦД 2 типу. У цих пацієнтів наявний середньої сили 

прямий кореляційний зв’язок між значенням СРП та кількістю лейкоцитів 

(p<0,05). Відмічена також асоціація між рівнем СРП та багатосудинним 

ураженням КА за наявності ЦД 2 типу. 

Підрозділ 3.3 «Особливості ремоделювання міокарда в хворих на ГКС із 

супутніми АГ та ЦД 2 типу» розкриває особливості структурно-функціональних 

змін міокарда у досліджуваних пацієнтів. Наявність АГ та ЦД 2 типу сприяла 

глибшому ремоделюванню міокарда, достовірно значнішому зменшенню ФВ ЛШ, 

що особливо виражене у пацієнтів з багатосудинним ураженням КА. Автором 

відмічено, що за наявності АГ достовірно подовжується інтервал QT. 

Дисертантом встановлено, що такі показники як вік пацієнта, наявність АГ та ЦД, 

зниження ФВ ЛШ, а також високі значення HbA1c, NT-pro-BNP та кількості балів 

за шкалою GRACE визначають ризик наявності багатосудинного ураження КА. 

Дисертантом доведено, що наявність таких чинників ризику як АГ та ЦД 2 

типу достовірно знижують якість життя пацієнтів (підрозділ 3.4 «Якість життя 

хворих на ГКС із супутніми АГ та ЦД»). 

Розділ 4 «Ефективність  триметазидину в хворих на гострий коронарний 

синдром із супутніми артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу» 

містить 3 підрозділи, в межах яких автор наводить переконливі дані щодо 

сприятливого впливу триметазидину на клінічний перебіг захворювання, 

динаміку структурно-функціонального стану міокарда, показники якості життя. 

Наведений клінічний випадок пацієнта зі STEMI, успішно пролікованого, 

поряд зі стандартною оптимальною фармакотерапією та ЧКВ, триметазилином.  
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У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» здобувач 

підсумовує отримані результати, порівнює їх із досягненнями інших авторів, 

стверджуючи таким чином, що власне дослідження має наукову новизну і 

практичне значення. Свої досягнення автор узагальнює у висновках і практичних 

рекомендаціях, які базуються на результатах проведеного дослідження, є 

обгрунтованими та переконливими. 

Дисертаційна робота написана грамотною, професійною українською 

мовою з використанням уніфікованої медичної термінології. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях 

здобувача. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових праць, серед яких 

5 статей у фахових наукових вітчизняних та іноземних періодичних виданнях (з 

них 3 статті у вітчизняних виданнях, 2 статті – у виданнях країн Європейського 

союзу) та 5 тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. При 

рецензуванні дисертації мною не виявлено суттєвих недоліків, які би 

применшували загальну високу оцінку роботи. В основному зауваження 

стосуються окремих орфографічних та стилістичних помилок, які, загалом, при 

викладі автором матеріалу дисертації трапляються нечасто. 

 

У порядку дискусії хотілося б почути відповіді дисертанта на наступні 

запитання: 

1. Яка кількість Ваших пацієнтів з ГКС без елевації сегмента ST 

піддавалась стентуванню КА і як впливав триметазидин на клінічний 

перебіг захворювання у таких пацієнтів?    

2. Наскільки інформативними щодо перебігу захворювання були у вказаних 

пацієнтів значення NT-pro-BNP? 

3. Який маркер, згідно Ваших спостережень, є найбільш інформативним 

щодо несприятливого перебігу ГКС у пацієнтів з АГ та ЦД 2 типу?  

 

 




