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Обгрунтування вибору теми дослідження. 

У пацієнтів з гострим коронарним синдромом (ГКС) агресивний підхід 

з проведенням ургентної коронаровентрикулографії та реваскуляризацією 

призводить до важливих переваг порівняно тільки з медичною стратегією на 

відміну від пацієнтів з хронічною коронарною хворобою серця, а отже  є 

предметом дебатів, оскільки рандомізовані контрольовані дослідження (РКД) 

COURAGE’2007 і ISCHEMIA’2021 не продемонстрували переваг 

реваскуляризації над оптимальною медикаментозною терапією (ОМТ) для 

комбінованої «кінцевої точки» (Santucci A., Cavallini C., 2021). В той же час 

продовжується пошук ефективної терапії для запобігання реперфузійним 

ураженням за ішемії міокарда (Liying Lu et al., 2020), важливим є збереження 

феномену «no-reflow» після перкутанної інтервенції за ГКС – частка таких 

хворих може складати до 30-40% (Su An et al., 2021). Триметазидин, препарат 

з групи p-FOX-інгібіторів (partial fatty and oxidation inhibitors), як свідчить 

метааналіз 17 РКД, ідеальний засіб при серцевій недостатності (СН) зі 

збільшенням фракції викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ) і зростанням 

толерантності до дозованого фізичного навантаження та зменшенням 

смертності від усіх причин [(RR) 0,29%; p<.00001), основних серцево-



судинних подій та повторної госпіталізації (RR 0,42%: p<.00001) (Mario 

Marzilli et al., 2019), а в аналізі Roberto Ferrari et al. (2020) в розподілі РКД від 

EMIP-FR до ATPCI – основний висновок для груп порівняння стабільної 

стенокардії, перкутанної інтервенції за нестабільної стенокардії-ГКС  з 

«кінцевою точкою»  для триметазидину (700 [23,3%] пацієнтів проти групи 

«плацебо» (714 [23,7%]) демонструє коефіцієнт небезпеки 0,98 (p=0,73). Отже 

актуальність дослідження Альгзаві Іяд Алі Ібрахіму не викликає сумнівів, 

оскільки воно якраз і присвячене оптимізації ефективності лікування пацієнтів 

з ГКС в умовах доєднання до ОМТ триметазидину з оцінкою ефективності 

його впливів на клініко-патогенетичні компоненти ГКС, залежно факторів 

ризику, супутньої патології тощо. 

Зв’язок теми дисертації з науковими програмами 

Дослідження є фрагментом комплексної НДР кафедри внутрішньої 

медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного 

медичного університету «Розробка алгоритмів відновного лікування 

кардіоваскулярних захворювань за умов коморбідності» (державний 

реєстраційний номер 0120U002106), в якому дисертант є виконавцем 

фрагменту даної роботи. 

Обґрунтованість та достовірність положень, висновків і 

рекомендацій 

У ході виконання дисертаційного дослідження, яке визначене в якості 

відкритого, контрольованого, у паралельних групах та порівняльного,  

Альгзаві Іяд Алі Ібрахімом обстежено 184 хворих на ГКС, яких  залежно від 

схеми застосованого лікування розділили на 4 підгрупи: 1) 42 хворих на ГКС 

без наявної есенціальної артеріальної гіпертензії (АГ) та цукрового діабету 

(ЦД), 2) 56 хворих на ГКС в констеляції з АГ, 3) 42 хворих на ГКС в 

констеляції з ЦД, 4) 44 хворих на ГКС в констеляції з АГ та ЦД (діагнози 

об’єктивізовані на основі чинних на момент оформлення дослідження 

настанов). Всім хворим виконано чрезшкірне коронарне втручання (ЧКВ) та 

призначена ОМТ з розподілом на групи ОМТ в порівнянні ОМТ і 



триметазидину, а отже запропонований розподіл груп дозволяє визначити 

обґрунтованість та достовірність положень, висновків і рекомендацій, 

представлених до захисту, оскільки групи є об’єктивізованими за ЧКВ і 

співставними. 

Автором реалізовані мета і 5 завдань дослідження за використання 

об’єктивного клініко-патогенетичного підходу з оцінкою клінічного стану 

пацієнтів, впливів АГ і ЦД на перебіг ГКС, оцінкою індексу маси тіла, частоти 

серцевих скорочень, артеріального тиску, гематологічного дослідження (в 

тому числі аналізу лейкоцитарних індексів (співвідношення нейтрофілів до 

моноцитів, лімфоцитів до моноцитів, нейтрофілів до лімфоцитів), оцінки 

ліпідограми, рівнів аспартатамінотрансферази та аланінамінотрансферази, 

сечовини, глюкози, глікозильованого гемоглобіну, натрію, калію, N-

термінального фрагменту попередника мозкового натрійуретичного пептиду 

(NT-проНУП), високочутливого С-реактивного протеїну (вчСРП), серцевого 

тропоніну І (сТнІ), електрокардіографією, трансторакальною 

ехокардіографією, оцінкою якості життя з використанням валідизованого 

опитувальника EQ-5D-5L в межах 1, 7, 28 доби спостереження. 

Статистична обробка власних результатів проведена на високому рівні 

із застосуванням пакету “Statistica for Windows” (v.12) з оцінкою нормальності, 

використанні середнього арифметичного і похибки середнього за нормального 

розподілу і медіани та інтерквартильного розмаху при відмінному від 

нормального розподілу,  параметричних з оцінкою t-критерію Стьюдента і 

непараметричних U-критерію Манна-Уітні, для залежних – Т-критерію 

Вілкоксона, порівняльного аналізу якісних величин у вигляді частот та долей 

за оцінки χ2 критерію,  методів кореляційного аналізу (Пірсона, Спірмена, 

гамма (γ) та фі (φ) коефіцієнти оцінки бінарних зв’язків), аналізу ANOVA для 

параметричних величин і  ANOVA за Краскелом-Воллісом для параметричних 

величин, логістичний регресійний аналіз, виживання за методу Каплана-

Мейера і відносного ризику та відношення шансів настання несприятливих 

подій. 



Новизна основних наукових положень та одержаних результатів 

дослідження 

Дисертант представив новітні дані про клініко-патогенетичні 

особливості перебігу ГКС в констеляції з АГ та ЦД з оцінкою багатосудинного 

пошкодження коронарних артерій (КА) в умовах реестрації в цій групі 

максимального зниження ФВ, особливостей дебюту ГКС в цих формах, 

нетипового його перебігу, ролі хронічної хвороби нирок, зв’язку подій зі 

шкалою стратифікації ризику пацієнтів GRACE, лейкоцитарних індексів 

(співвідношення нейтрофілів до моноцитів, лімфоцитів до моноцитів, 

нейтрофілів до лімфоцитів), вмістом NT-проНУП і вчСРП, залежностей 

розподілу сТнІ, проявів гострої СН відповідно класифікації Томаса Кілліпа і 

Джона Кімбала, змін архітектоніки та скоротливості ЛШ за проявів його 

ремоделювання за період спостереження, змін якості життя в зіставленні ОМТ 

та ОМТ з додаванням препарату з групи p-FOX-інгібіторів триметазидину. 

Автором визначені особливості змін цих факторів власне за ГКС, констеляції 

ГКС з АГ, ГКС з ЦД та їх поєднання – ГКС, АГ і ЦД. Важливим є визначена 

тяжкість проявів ГСН в класах Killip і шкали ризику GRACE в групі 

констеляції ГКС з АГ і ЦД, в той же час з’ясувалась залежність якості життя 

від ГКС, оскільки показник змінювався на 21,8% в групі ГКС і АГ, на 18,1% в 

групі ГКС і ЦД та на 20,0% в групі ГКС, АГ, ЦД. Створена автором 

прогностична модель пов’язує ризик проявів багатосудинного пошкодження 

КА та вік, супутні АГ і ЦД, глікозильований гемоглобін, NT-проНУП, бальну 

оцінку шкали ризику GRACE. Вперше обгрунтовано доведений позитивний 

вплив p-FOX-інгібітору триметазидину в групах ГКС, ГКС і АГ, ГКС і ЦД  та 

ГКС, АГ і ЦД, його протизапальні ефекти. 

Практична цінність основних наукових положень та одержаних 

результатів дослідження 

Запропоновано впровадження в ОМТ хворого на ГКС, у тому числі 

залежно АГ і ЦД, p-FOX-інгібітору триметазидину в дозі 35 мг двічі на добу з 

урахуванням його протизапального ефекту, визначеного за результатами 



дослідження, та запровадження концепту прогнозування перебігу ГКС 

залежно пошкодження КА, віку, супутніх АГ і ЦД, глікозильованого 

гемоглобіну, NT-проНУП, оцінки шкали ризику GRACE. 

 Основні положення і висновки впроваджені в реальну клінічну 

практику 6 відділень кардіології комунальних неприбуткових підприємств 

Івано-Франківської області та м. Запоріжжя. 

Теоретичні положення та практичні рекомендації включені до 

навчального процесу на кафедрах внутрішньої медицини Івано-Франківського 

національного медичного університету та Запорізького медичного 

університету. 

Структура та обсяг дисертації 

Дисертація викладена українською мовою на 200 сторінках 

машинописного тексту, побудована за класичною схемою і складається зі 

вступу, огляду літературних джерел, розділу матеріалів і методів дослідження 

з клінічною характеристикою обстежених хворих, 2 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел. Обсяг 

основного тексту дисертації складає 140 сторінки друкованого тексту, що 

проілюстровано 25 рисунками та 32 таблицями. Список використаних джерел 

складає 233 позиції, з яких 10 джерел – кирилицею та 223 – латиною. 

У вступі до дисертації автор лаконічно і грунтовно представив 

актуальність обраної теми, мету і завдання дослідження, ретельний опис 

об’єкту та предмету дослідження з подальшим зазначенням наукової новизни 

та практичного значення отриманих власних результатів, що свідчить про 

особистий внесок, також представлені дані про апробацію результатів 

дослідження, наведені кількість публікацій, установи, в яких було 

впроваджено в практику результати виконаної роботи. 

Перший розділ «Огляд літератури» (25 сторінок) представляє 

епідеміологічні уявлення проблеми ГКС, висвітлює роль патогенетичних змін 

за ГКС в умовах реалізації серцево-судинного континуума дестабілізації 



атеросклеротичної бляшки з його клінічними проявами, в розподілі типів 

інфаркту міокарда, визначенням ліпідної ланки в патогенезі, концепту 

«нестабільної бляшки» та факторів впливу на неї, оцінює роль «чинників» 

атерогенезу і дестабілізації за гострої коронарної події, місце в цьому 

континуумі АГ та ЦД, досліджує вплив куріння, розглядає «парадокс 

ожиріння», вплив фізичної активності, порушень сну і депресій, маркерів 

пошкодження міокарда, в тому числі запального компоненту, розглядає 

питання ОМТ за ГКС і обгрунтовує підстави для призначення триметазидину 

в якості оптимізуючого препарату, який інгібує окиснення вільних жирних 

кислот з впливом на подальший метаболізм міокарду та утилізації глюкози, 

залучає міжнародні дослідження, в тому числі з оцінкою можливості 

кардіоцитопротекції у хворих на ГКС. Отже, огляд літератури 

високоінформативний, чітко об’єктивізує вивчаєму автором проблему, 

базується на використанні сучасних джерел протягом останніх 5-10 років. 

Другий розділ «Об’єкт і методи дослідження» (18 сторінок) 

представляє детальну структуру відкритого, контрольованого, у паралельних 

групах та порівняльного дослідження, що проведене Альгзаві Іяд Алі 

Ібрахімом, та детально описує використані автором критерії включення 

хворих в дослідження, методологію обстежень пацієнтів, в тому числі – оцінку 

індексу маси тіла, частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, принципи 

гематологічного дослідження (аналіз лейкоцитарних індексів (співвідношення 

нейтрофілів до моноцитів, лімфоцитів до моноцитів, нейтрофілів до 

лімфоцитів), ліпідограми, біохімічних показників - рівні сечовини, глюкози, 

глікозильованого гемоглобіну, натрію, калію, аспартатамінотрансферази та 

аланінамінотрансферази, дослідження NT-проНУП, високочутливого СРП, 

сТнІ, шкалу стратифікації ризику пацієнтів GRACE, електрокардіографію, 

трансторакальную ехокардіографію, оцінку якості життя з використанням 

опитувальника EQ-5D-5L тощо. Представлені підходи до статистичної 

обробки власних результатів із застосуванням пакету “Statistica for Windows” 

(v.12) з оцінкою нормальності, використанні середнього арифметичного і 



похибки середнього за нормального розподілу і медіани та інтерквартильного 

розмаху при відмінному від нормального розподілу,  параметричних з оцінкою 

t-критерію Стьюдента і непараметричних U-критерію Манна-Уітні, для 

залежних – Т-критерію Вілкоксона, порівняльного аналізу якісних величин у 

вигляді частот та долей за оцінки χ2 критерію,  методів кореляційного аналізу 

(Пірсона, Спірмена, гамма (γ) та фі (φ) коефіцієнти оцінки бінарних зв’язків), 

аналізу ANOVA для параметричних величин і ANOVA за Краскелом-

Воллісом для параметричних величин, логістичний регресійний аналіз, 

виживання за методу Каплана-Мейера і відносного ризику та відношення 

шансів настання несприятливих подій. Статистичні оцінки використані для 

оцінки ефективності груп ОМТ та ОМТ з додаванням триметазидину залежно 

розподілу на групи дослідження пацієнтів з ГКС в констеляції з АГ та ЦД та 

представлені в двох розділах дисертаційної роботи та проаналізовані в розділі 

аналізу та обговорення отриманих результатів.  

У третьому розділі (32 сторінки) власних результатів досліджені 

клініко-патогенетичні чинники перебігу ГКС залежно аналізуємих факторів 

ризику з об’єктивізацією STEMI (76,1%) і nonSTEMI (23,9%) з оцінкою 

пошкодження КА (група мультисудинного пошкодження склала 15,7%), при 

цьому не виявлено впливу АГ і ЦД на розвиток STEMI і nonSTEMI, а наявність 

ЦД ізольованого або в комбінації з АГ впливала на частоту багатосудинного 

пошкодження КА, ймовірність атипового дебюту ГКС, як і розвиток задишки. 

Розвиток ГКС в умовах АГ, ЦД та їх констеляції погіршував клас ГСН за Killip, 

як і ризик кардіоваскулярних подій за шкали стратифікації ризику GRACE. 

Наявний ЦД обумовлював збільшення випадків ХХН і ризик за шкалою 

GRACЕ, як і рівень глюкози та глікозильованого гемоглобіну. Натомість зміни 

ліпідограми демонстрували певний фі (φ) коефіцієнт зв’язку між 

ліпопротеїнами низької щільності (ЛПНЩ) за ЦД та ЦД і АГ в умовах 

мультисудинного пошкодження. 

Оцінка запалення в умовах ГКС свідчила про вплив цього фактору в усіх 

групах, що переважало за ЦД і його поєднання з АГ. Дослідження 



лейкоцитарних індексів свідчило про їх переважання за ГКС проти контролю, 

в той же час залежності від констеляції з АГ і ЦД не об’єктивізовано. 

Натомість відмічено зростання вчСРП від ГКС до груп ГКС і АГ, ГКС і ЦД, 

ГКС і АГ та ЦД при зниженні скоротливості в групах ГКС з ЦД та АГ і ЦД, 

зростанням показника сТнІ за ГКС і ЦД, зростанням NT-проНУП при ГКС 

проти контролю і недостовірні коливання показника в групах констеляції з АГ 

і ЦД. В той же час доведений фі (φ) зв’язок між рівнем NT-проНУП та класом 

Killip для ГСН і ЦД та мультисудинним пошкодженням.  

Такий підхід дозволив автору визначити щільний зв’язок 

мультисудинного пошкодження з коефіцієнтами ризику для віку, АГ, ЦД, 

глікозильованого гемоглобіну, NT-проНУП, шкалою стратифікації ризику 

GRACE. 

Відмічені за ГКС зміни якості життя пов’язані з ГКС, зменшуються за 

констеляції з АГ, ЦД, комбінації АГ і ЦД. 

Розділ закінчується коротким резюме з основним підсумками 

дослідження, матеріали розділу представлені в 8 наукових працях. 

У четвертому розділі (33 сторінки) представлені авторські доробки 

оптимізації схеми лікування хворих на STEMI і nonSTEMI, щодо 

впровадження в терапевтичну схему ОМТ з додаванням триметазидину 

залежно  супутньої патології в групах з/без АГ і ЦД з оцінкою його впливів на 

клініко-патогенетичні компоненти ГКС. Автором доведений ефективний 

вплив комплаєнтності терапії триметазидином зі зменшенням больового 

синдрому, потреби в нітратах, потенціювання впливу на рівні глюкози за ЦД, 

без аддиктуючого впливу на загальний холестерин з потенціонуванням 

ефектів статинів за оцінки змін ЛПНЩ, з більш виразним впливом на 

зменшення кількості лейкоцитів і внормалізування – для нейтрофілів, з 

позитивною  динамікою лейкоцитарних індексів, більш виразним зменшенням 

СРП, нормалізацією сТнІ в усіх групах при додатковому позитивному ефекті 

триметазидину стосовно зменшення NT-проНУП та з достовірним, але без 

різниці в групах, зростанням ФВ і зменшенням кінцевосистолічного розміру. 



Додаткове призначення триметазидину також аддитивно покращувало якість 

життя. Отримані результати дозволяють підсумувати розділ визначенням 

ефективності додавання триметазидину в лікування ГКС і за приєднання до 

ГКС коморбідних діагнозів АГ і ЦД. 

Матеріали розділу представлені в двох наукових працях. 

Розділ Аналіз і узагальнення результатів дослідження (27 сторінок)  є 

інформативним, таким що ретельно підсумовує власні результати, грунтовно 

побудований, з конкретним порівнянням визначених особливостей перебігу 

ГКС, в тому числі з оцінкою впливів АГ і ЦД та ефективності застосування 

додатково до ОМТ триметазидину, що зіставляється з сучасними 

літературними поглядами.  

Наприкінці роботи автором сформульовано 6 висновків і 2 практичних 

рекомендації, які логічно зформовані згідно результатів власних досліджень, є 

грунтовними, повністю реалізують мету і завдання дослідження.  

Список використаних літературних джерел оформлений згідно 

встановлених вимог, складається з 233 робіт (10 - кирилицею та 223 –  

латиною).  

Повнота викладу основних  наукових положень, висновків, 

практичних рекомендацій та одержаних результатів в публікаціях 

За матеріалами дисертації автором Альгзаві Іяд Алі Ібрахімом 

опубліковано 5 статей  (3 – у фахових вітчизняних виданнях та 2 – в 

іноземних), 5 публікації у вигляді тез на науково-практичних форумах з 

представленням основних наукових положень, висновків та практичних 

рекомендацій власного дослідження. 

Рекомендації щодо використання результатів дослідження. 

Результати дослідження Альгзаві Іяд Алі Ібрахіму є новітними, 

рекомендуємими до впровадження в  реальну клінічну практику менеджменту 

пацієнтів з ГКС в тому числі за констеляції діагнозів ГКС, АГ і ЦД, в умовах 

проведення чрезшкірного коронарного втручання і запровадженої 

оптимальної медичної терапії, що дозволить додатково оптимізувати тактику 



ведення хворих на ГКС та клініко-патогенетичний вплив запропонованої 

терапії, покращить якість життя хворих з гострими коронарними 

катастрофами. 

Зауваження, пропозиції та недоліки щодо змісту і оформлення 

дисертації. 

Дисертаційне дослідження виконане методично вірно, що в умовах 

розробленої мети реалізує поставлені задачі на високому методичному рівні 

при оцінці власних даних за допомогою сучасного математичного апарату, 

оптимізує терапію ГКС і покращує якість життя, в тому числі в групах 

поєднання з АГ і ЦД.   

Окремі стилістичні описи та орфографічні помилки, перевантаження 

деяких розділів таблицями абсолютно не впливають на позитивну оцінку 

реалізованого за виконання власного дослідження матеріалу та його наукову 

цінність. 

За аналізу представленого дослідження виникло декілька питань до 

дисертанта в межах наукової дискусії: 

1) Ваш погляд на трансформацію ставлення до рекомендуємих доз 

триметазидину від початку дослідження EMIP–FR (European Myocardial 

Infarction Project – Free Radicals) в розподілі дози 20-35-80 мг, на чому 

побудований Ваш власний вибір ? 

2) Ваша оцінка результатів нещодавнього дослідження групи авторів 

(Roberto Ferrari, Ian Ford, Kim Fox et al., 2020, The Lancet) результатів РКД 

ATPCI (Efficacy and safety of trimetazidine after percutaneous coronary 

intervention) у стабільних пацієнтів з ОМТ після успішного ЧКВ?    

3) Механізми реалізації впливу триметазидину при ГКС, відмінності від 

дії препарату за хронічного коронарного синдрому, в тому числі з оцінкою 

місця ЧКВ? 

Висновок 

Дисертаційна робота Альгзаві Іяд Алі Ібрахіму на тему: «Клініко-

патогенетичні закономірності перебігу та ефективності лікування гострого  




