
 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Альгзаві Іяд Алі Ібрахім 

на тему «Клініко-патогенетичні закономірності перебігу  

та ефективності лікування гострого коронарного синдрому з 

урахуванням чинників ризику»  

на здобуття наукового ступеня доктора філософії  

в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

 

1. Виконання освітньо-наукової програми. 

Здобувачем Альгзаві Іяд Алі Ібрахім повністю виконано індивідуальний 

навчальний план, відповідно до освітньо-наукової програми аспірантури Івано-

Франківського національного медичного університету, що повністю відповідає 

Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 № 261. 

Аспірант Альгзаві Іяд Алі Ібрахім здобув глибинні знання зі спеціальності 

222 Медицина (спеціалізація «Кардіологія»); оволодів загальнонауковими 

(філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного 

наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; 

набула універсальних навичок дослідника, зокрема, усної та письмової 

презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, 

застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 

організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами 

та складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації 

прав інтелектуальної власності; здобув мовні компетентності, достатні для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною 

мовою (англійською) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння 

іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності. 

2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова  

 



освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи аспіранта 

Альгзаві Іяд Алі Ібрахім був затверджений рішенням вченої ради ІФНМУ 

27.02.2018 року (протокол № 2). Науковий керівник доктор медичних наук, 

професор Вакалюк Ігор Петрович. Термін виконання роботи: 2017-2021 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи аспіранта Альгзаві Іяд 

Алі Ібрахім виконані своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

результатами піврічної проміжної, підсумкової (річної) та заключної атестації.

Дослідження (клінічні, лабораторні, експериментальні) проведені 

своєчасно і в повному обсязі із застосуванням сучасних та інформативних 

методів.

3. Актуальність дисертації. Ішемічна хвороба серця займає провідну 

позицію в структурі причин смертності. Незважаючи на те, що 

середньоєвропейський показник летальності внаслідок ІХС складає близько 1,8 

млн щорічно, упродовж останніх трьох десятиріч усе ж спостерігається 

тенденція до її зниження. За даними Реєстру перкутанних втручань в Україні 

відмічається приріст кількості коронарних стентувань зазначеної когорти хворих.

Гострий коронарний синдром, як один з варіантів ішемічної хвороби серця, 

спричиняють близько 85% смертей у структурі серцево-судинних захворювань. 

Більшість чинників несприятливого перебігу захворювання можуть бути 

попереджені шляхом виявлення та модифікації чинників ризику. Це створює 

наукову основу щодо використання численних фармакологічних та 

нефармакологічних стратегій на різних розвитку хвороби з врахуванням 

чинників ризику.

4. Зв’язок теми із державними або галузевими науковими програмами, 

планами, темами. Дане 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 0120Ш02106), в якому дисертант є виконавцем фрагменту 

даної роботи.



з

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна.

Аспірантом обраний напрямок наукового пошуку, сформульовано мету та 

завдання, розроблений дизайн дослідження, проведено набір хворих, сформовані 

основні групи. Здобувачем особисто здійснювалося динамічне спостереження за 

хворими, систематизація результатів досліджень, аналіз, узагальнення та 

статистична обробка отриманих результатів. Здобувачем самостійно написані всі 

розділи дисертації, сформовані висновки і практичні рекомендації. За 

результатами роботи підготовлені до публікацій наукові статті та тези.

6. Нові науково обгрунтовані теоретичні та/або експериментальні 

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення 

для певної галузі та підтверджуються документами, які засвідчують 

проведення таких досліджень.

Визначено патогенетичні чинники, які обумовлюють перебіг гострого 

коронарного синдрому, що дозволило розробити алгоритм прогнозування 

захворювання, а також оцінено ефективність медикаментозного лікування 

хворих на гострий коронарний синдром шляхом використання триметазидину на 

підставі виявлення взаємозв’язків основних ланок патогенезу з різними 

факторами ризику, оцінці ролі супутньої патології та їхньої комбінації залежно 

від перебігу захворювання, що сприятиме важливого завдання -  поркження 

ефективності лікування такого контингенту хворих.

7. Ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій. Наукові положення, висновки, рекомендації 

сформульовані в дисертації, отримані на достатньому клінічному матеріалі з 

використанням сучасних інформативних методів дослідження та детальній 

статистичній обробці матеріалу, що в цілому дозволило обґрунтувати ряд 

положень, які мають важливе теоретичне і практичне значення. Результати 

роботи відповідають заплановій меті і завданням дослідження. Робота виконана 

на сучасному науково-методичному рівні з застосуванням принципів доказової 

медицини. Достатня для статистичної обробки кількість клінічних спостережень



дозволяє вважати отримані результати достовірними. Наукові положення, 

висновки, рекомендації, які сформульовані в дисертації, одержані на

достатньому фактичному матеріалі.

8. Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на курсах тематичного удосконалення 

лікарів-кардіологів області, науково-практичних конференціях «Вплив науково- 

технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення» 

(Київ, 12-13 липня 2019 року), міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні тенденції розвитку медичної науки та практики» (Львів, 25-26 грудня 

2020 року), міжнародній науково-практичній конференції «Ключові питання 

наукових досліджень у сфері медицини XXI ст.» (Одеса, 16-17 квітня 2021 року), 

міжнародній науково-практичній конференції «Захворювання внутрішніх 

органів: терапія, заснована на доказах» (Івано-Франківськ, 13-14 травня 2021 

року), міжнародній науково-практичній конференції «Особливості модернізації 

предмету досліджень представників медичних наук» (Київ, 4-5 червня 2021 

року).

9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана.

Основні наукові результати висвітлені у публікаціях та розкривають 

основний зміст дисертації. За матеріалами дисертації опубліковані 5 статей у 

фахових наукових вітчизняних та іноземних періодичних виданнях (із них -  З 

статті у вітчизняних виданнях, 2 статті -  у періодичних виданнях країн 

Європейського союзу) та 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

10. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист.

Ідея проведення дослідження, мета і завдання дослідження сформульовані 

науковим керівником. Аспірант Альгзаві Іяд Алі Ібрахім виконав наукове 

дослідження, самостійно здійснив збір та аналіз клінічного матеріалу, його 

обробку, шифрування. Аналіз результатів дослідження, узагальнення і їхнє 

оформлення проведені аспірантом самостійно. Статистичний аналіз отриманих



результатів клінічних, інструментальних, біохімічних досліджень автор провів 

самостійно з використанням сучасних статистичних методів.

11. Характеристика первинної документації.

Комісія з перевірки первинної документації при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, що створена наказом ректора ІФНМУ 

(наказ за № 557-д від 14 жовтня 2012 року) у складі голови -  д.мед.н., професора 

Ковальчук Л. Є., членів комісії -  д.мед.н., професора Мізюка М. І. та к.мед.н., 

доцента Чмута В. Г., провела перевірку первинної документації дисертації 

Альгзаві Іяд Алі Ібрахім і дійшла висновку, що представлені документи 

достовірні, і повністю відповідають сутності виконаної дисертаційної роботи та 

вимогам до неї (протокол № 6 від 16 червня 2021 року).

12. Заключення комісії з питань етики.

Комісії з питань етики, щодо дотримання етичних принципів при 

виконанні дисертаційного дослідження Альгзаві Іяд Алі Ібрахім «Клініко- 

патогенетичні закономірності перебігу та ефективності лікування гострого 

коронарного синдрому з урахуванням чинників ризику» позитивно оцінила 

наукову роботу (протокол № 122/21 від 09.06.2021 р.).

13. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного 

плагіату. Дисертаційна праця була перевірена на наявність академічного 

плагіату. Відсоток автентичності тексту становить 83,6 % (експертний висновок 

від 25.05.21).

14. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації. Дисертація викладена 

українською мовою на 200 сторінках машинописного тексту, складається з 

вступу, аналітичного огляду літературних джерел, розділу, в якому викладені 

матеріали і методи дослідження та клінічна характеристика хворих, 2 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, додатків. 

Обсяг основного тексту дисертації складає 140 сторінок друкованого тексту. 

Роботу проілюстровано 25 рисунками та 32 таблицями. Список використаних 

джерел містить 233 найменування, із яких 10 кирилицею та 223 латиницею.



У вступі здобувач розкриває актуальність обраної теми дослідження, 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами, формулює її 

основну мету і завдання, висвітлює наукову новизну і практичну значимість 

одержаних результатів роботи, особистий внесок у роботу, дані щодо апробації 

та публікації результатів дослідження.

В огляді літератури описано особливості перебігу гострого коронарного 

синдрому, формування нестабільної атеросклеротичної бляшки, значення для 

цих процесів чинників ризику. Висвітлено сучасні аспекти патогенезу її розвитку 

з урахуванням цих станів. Проаналізовані сучасні стратегії лікування і 

менеджменту гострого коронарного синдрому та місце у лікування 

триметазидину.

У розділі «матеріали і методи дослідження» представлена клінічна 

характеристика хворих, які включені в дослідження, наведено план обстеження 

та лікування хворих, описані методи дослідження, які були використані в роботі.

У двох розділах представлені результати власних досліджень. У третьому 

розділі здобувачем наведено клініко-патогенетичні особливості гострого 

коронарного синдрому за наявності чинників ризику. Описані результати 

дослідження перебігу запалення та ремоделювання в залежності від наявності 

цукрового діабету та артеріальної гіпертензії. У кінці розділу наведено 

узагальнюючий підсумок. У четвертому розділі наведено динаміку клініко- 

інструментальних ознак та лабораторних показників під впливом застосування 

триметазидину власне у хворих з наявними чинниками ризиу. У кінці розділу 

наведено узагальнюючий підсумок.

Наведений детальний аналіз та узагальнення результатів дослідження та 

сформульовано висновки та практичні рекомендації.

15. Новизна дослідження та одержаних результатів. Доповнені дані 

щодо перебігу гострого коронарного синдрому на тлі цукрового діабету, що 

характеризується більшою частотою виявлення багатосудинного пошкодження 

вінцевих артерій; високою ймовірністю розвитку нетипового дебюту інфаркту 

міокарда; супутньою хронічною хворобою нирок; вищим ризиком



несприятливих кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE; зростанням в крові 

кількості лейкоцитів, виразним зниженням фракції викиду лівого шлуночка. 

Встановлено, що при розвитку гострого коронарного синдрому на тлі 

артеріальної гіпертензії має місце зростання середніх значень інтервалу QT, має 

місце патологічне ремоделювання міокарда лівого, низька якість життя

Уперше 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 обємних показників лівого 

шлуночка. Верифіковані прогностичні ознаки ризику ймовірності та проявів 

багатосудинного пошкодження. Показано, що призначення триметазидину в 

комплексній терапії, призводить до виразної редукції клінічних ознак, 

показників патологічного ремоделювання міокарда лівого шлуночка, володіє 

протизапальним ефектом, покращує якість життя хворих.

16. Практичне значення роботи. Автором запропоновано спосіб 

прогнозування перебігу гострого коронарного синдрому шляхом урахування 

віку, супутніх АГ чи ЦД 2 типу, вмісту в крові НЬАІс чи NT-pro-BNP, балів за 

шкалою GRACE. Констатовано, що використання триметазидину рекомендоване 

з метою позитивного пливу лікування на показники хронічного запалення 

низької інтенсивності в хворих на інфаркт міокарда, який виник на тлі АГ та/чи 

ЦД 2 типу.

Удосконалений та доповнений спосіб лікування хворих на ГКС із 

супутніми коморбідними станами з використанням у додаток до базової терапії 

триметазидину в дозі по 35 мг двічі на добу впродовж 28 днів.

17. Відповідність змісту дисертації вимогам, що пред’являються на 

здобуття ступеня доктора філософії.

Наукова праця Альгзаві Іяд Алі Ібрахім на тему «Клініко-патогенетичні 

закономірності перебігу та ефективності лікування гострого коронарного 

синдрому з урахуванням чинників ризику» є завершеною науково-дослідною



працею, в якій сформульовані та обґрунтовані нові диференційовані підходи до 

підвищення ефективності лікування хворих на гострий коронарний синдром.

Дана дисертація повністю відповідає вимогам п.10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 та Вимогам до оформлення дисертації, 

затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 № 40, та може бути 

рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді.

Рекомендуємо порушити клопотання про утворення спеціалізованої вченої 

ради для розгляду та проведення разового захисту дисертації Альгзаві Іяд Алі 

Ібрахім у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова фахового семінару 
з попередньої експертизи дисертації,
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