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Актуальність теми. За даними ВООЗ(2017)щ орічно у світі спостерігається 

15млн.смертей, асоційованих із судинними захворюваннями, зокрема, з 

ішемічною хворобою серця (ІХС) та інсультами (для порівняння онкологічних 

смертей -  8,8 млн, а внаслідок X 03JI -  3,2 млн). Таким чином, щорічна 

смертність внаслідок судинних уражень сьогодні складає 26,8%  від усіх 

смертельних випадків. Очікується, що кількість смертей, викликаних 

судинними захворюваннями, зростатиме і далі, досягнувш и у 2030році 23,3 

млн в рік. В У країні кард іол огіч н а  см ертн ість  вж е сьогодні д о сягл а  76- 

77%  в рік.

У останні роки суттєво зріс інтерес до серцево-судинних біомаркерів 

оцінки ризику при стабільній ішемічній хворобі серця (СІХС). Новим, досить 

розповсюдженим, маркером серцево-судинного ризику є гіперурикемія (ГУ). 

Власне ГУ прискорює розвиток несприятливих серцево-судинних подій, 

особливо у пацієнтів із високим кардіо-васкулярним ризиком. Результати 

епідеміологічних досліджень продемонстрували, що ГУ тісно пов’язана з 

небезпекою виникнення серцевої недостатності, артеріальної гіпертензії (АГ), 

атеросклерозу, ІХС, інфаркту міокарда (ІМ), мозкового ішемічного інсульту. 

ГУ і пов 'язана з нею подагра є прогностично значущ им чинником 

кардіометаболічного ризику, який в разі поєднання з ІХС, суттєво впливає на 

перебіг АГ ІХС. Роль ГУ, як фактора кардіоваскулярного ризику, є предметом 

дискусії з метою остаточного визначення наскільки самостійним є її внесок у 

прогресування серцево-судинних захворювань.



Є достатня доказова база того, що ГУ спричиняє дисфункцію ендотелію 

судин, викликає ремоделювання міокарда лівого ш луночка, індукує процеси 

апоптозу кардіоміоцитів та потенціює несприятливі ефекти інших чинників 

серцево-судинного ризику, таких як гіперліпідемія, інсулінорезистентність, 

системна імунозапальна активація тощо.

Ж орсткий контроль рівня ГУ з допомогою алопуринолу сприяє 

зменшенню частоти небажаних ефектів і подій при СІХС та АГ, про що 

свідчать дані літератури, на яку посилається дисертант.

За останні роки в зв ’язку з подальшим дослідженням патогенезу СІХС в 

лікуванні цього захворювання все частіше використовуються флавоноїди, 

одним із найбільш потужних з яких є кверцетин, що діє на різні патогенетичні 

ланки атерогенезу, інгібує пероксидацію ліпопротеїнів низької густини, блокує 

надмірне утворення продуктів пероксидації ліпідів.

Отже, представлена до офіційного захисту кандидатська дисертація Аль 

Салама М ухамед Васек Обейд присвячена актуальному питанню кардіології -  

пошуку нових шляхів підвищення ефективності лікування хворих на СІХС, як 

найбільш пош иреної клінічної форми ІХС у поєднанні з гіперурикемією.

Зв’язок теми дисертації з науковими програмами, планами^темами. 

Дисертаційна робота Аль Салама М ухамед Васек Обейд виконана на кафедрі 

внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та 

фізичного виховання Буковинського державного медичного університету в 

межах комплексної науково-дослідницької роботи кафедри «Патогенетичне 

обґрунтування медикаментозного лікування хворих на ішемічну хворобу серця 

з врахуванням нейрогуморальних чинників, факторів ризику і супутніх 

захворювань на стаціонарному та амбулаторному етапі реабілітації» 

(державний реєстраційний номер -  0 1 12U003540), у якій дисертант з 2010 року 

є співвиконавцем фрагменту цієї HTTP.

Наукова новизна дослідження. Отримані результати не мають прямих 

аналогів. Уперше встановлено, що вищий функціональний клас стабільної 

стенокардії [обумовлений більш гемодинамічно значимими ураженнями



коронарних артерій] передбачає зростання рівнів аміно-термінального 

пропептиду натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), незалежно від наявності в 

анамнезі перенесеного Q- або не Q-IM. Уперше відмічено, що предиктором ГУ 

(перевищення рівня СК понад 467,9 мкмоль/л) є вік пацієнта(старше 75-80 

років). Встановлено також, що ГУ, обмежує коронарний резерв, сприяє 

зниженню фракції викиду лівого шлуночка (ЛШ ), підвищенню рівнів С- 

реактивного білка , NT-proBNP, зменшенню вмісту в крові загального 

тестостерону та збільш енню загального холестерину.

Доведено, що включення алопуринолу як засобу потенціювання 

стандартної терапії СтСт в поєднанні з асимптомною ГУ, підвищує фракцію 

викиду ЛШ , сприяє регресії гіпертрофії ЛШ, а також позитивній динаміці 

синдрому системної імунозапальної активації.При цьому встановлено, що 

додавання до стандартної терапії СтСт алопуринолу чи кверцетину суттєво 

збільшує коронарний резерв, нормалізує час тест-індукованої ішемії у ВЕМ - 

пробі, усуває дисліпідемію зі зниженням вмісту загального холестерину і 

триацилгліцеринів та покращує ниркову функцію. За таких умов 

спостерігається інтенсивне зниження вихідного підвищеного артеріального 

тиску та вмісту в крові NT-proBNP.

За результатами проведених досліджень отримано деклараційний патент 

України на корисну модель «Спосіб прогнозування перебігу стабільної 

стенокардії» (№ 201702143;06.03.2017.бюл.№  14).

Практичне значення результатів дослідження. Результати дисертації 

відзначаються високою практичною значимістю. Доведена доцільність 

використання в реальній клінічній практиці визначення рівня сечової кислоти у 

крові як біохімічного маркеру оцінки тяжкості та прогнозування перебігу ІХС[ 

за умови перевищ ення рівня сечової кислоти понад 416,4 мкмоль/л]. Значення 

сечової кислоти понад 467,9 мкмоль/л слід вважати критерієм прогресування 

серцевої недостатності, особливо якщо ГУ супроводжується зниженням 

фракції викиду ЛШ  та підвищенням NT-proBNP. Розвиток гіпертрофії ЛІТІ за 

наявності ГУ асоціюється з досягненням рівня сечової кислоти понад 500,0



мкмоль/л. Доведено,що зниження рівня NT-proBNP є важливим критерієм 

зменшення розмірів дилатованого ЛШ, регресії гіпертрофії ЛШ  та збільшення 

коронарного резерву.

Критеріями для додаткового призначення хворим на СтСт із 

асимптомною ГУ алопуринолу в добовій дозі 100 мг пацієнтам є наявність 

гіпертрофії ЛШ , зниження коронарного резерву, виражена системна 

імунозапальна активація, дисліпідемія з підвищ енням вмісту загального 

холестерину та триацилгліцеринів.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в клінічну практику 10 

лікувально-профілактичних установ України та в навчальний процес кафедр 

терапевтичного профілю Буковинського державного медичного університету.

Ступінь обгрунтованості й достовірності наукових положень, 

висновків, практичних рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Наукові положення дисертаційної роботи Аль Салама М ухамед Васек Обейд на 

тему «Вплив кверцетину та алопуринолу на перебіг стабільної стенокардії», 

висновки та рекомендації, що випливають з результатів власних досліджень, 

обґрунтовані достатнім їх об’ємом, використанням адекватних, апробованих в 

експерименті та клінічних умовах сучасних, інформативних методів 

дослідження. Фактичний матеріал та суть роботи наглядно представлені в 

таблицях, рисунках і схемах. їх  об’єктивність та дизайн викладу сумніву не 

викликає.

Дисертаційна робота базується на аналізі достатньої кількості пацієнтів, 

(120 хворих на СІХС, в тому числі з асимптомною ГУ ), що дало можливість 

автору в повній мірі вирішити завдання (4), які були поставлені в ході 

дослідження. М ета та завдання дослідження чітко сформульовані, доступні для 

впровадження у реальну клінічну практику.

М етою роботи була оптимізація ефективності лікування хворих на СтСт у 

поєднанні з асимптомною гіперурикемією. Серед завдань дослідження слід 

виділити такі як встановлення особливостей перебігу СтСт за наявності 

гіперурикемії, оцінка взаємозв'язку біомаркерів [ ГУ, показники системної



імунозапальної активації NT pro BNP, тестостерону] з функціями серця, 

системною гемодинамікою, коронарним резервом. При цьому, автором 

встановлено, що асимптомна ГУ у хворих з СтСт реально позитивно впливає 

на функціональний стан міокарду, коронарний кровоплин, гемостазіологічні 

показники. Доведена ефективність впливу включення до комплексної терапії 

СтСт алопуринолу та кверцетину, що дало змогу оптимізувати лікування таких 

хворих.

Отримані дисертантом наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації підтверджені шляхом математичної обробки та старанно 

проведеного статистичного аналізу.

На підставі зазначеного є підстави вважати, що всі наукові положення, 

висновки і практичні рекомендації, отримані автором, слід вважати 

обґрунтованими й вірогідними.

Оцінка змісту дисертації та її завершеності. Детальне ознайомлення з 

текстом дисертації Аль Салама М ухамед Васек Обейд дало мені підставу 

стверджувати, що підхід здобувана до дослідження є ґрунтовним. 

Дисертаційна робота викладена державною мовою на 116 сторінках основного 

тексту. Структура роботи є стрункою і складається зі вступу, огляду 

літератури, методики і методів дослідження, розділу власних досліджень (з 

чотирма підрозділами), розділу,, Аналіз та узагальнення отриманих 

результатів”, достатньо обґрунтованих висновків і практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел, десяти додатків(Б,В,Д,Ж ,3,К,Л,М ,Н,П). 

Використаний автором обсяг джерел інформації (кирилицею -  35, латиницею -  

127) надає об’єктивності та обґрунтованості висновкам та узагальненням.

Характеризуючи зміст дисертації слід одразу підкреслити , що назва 

дисертації повністю відповідає її змісту. У "Вступі" дисертант чітко висвітлює 

актуальність проблеми, доводить її соціально-економічну значимість, 

представляє сформульовану мету і поставлені ним перед собою завдання 

дослідження, формулює новизну і практичну значимість отриманих 

результатів, свій особистий внесок у виконання роботи, вказує в яких



лікувально-профілактичних установах впроваджені результати роботи в 

практичну діяльність та у яких ВНЗ України в навчальний процес .

Глибоко та детально опрацьований розділ 1- «Огляд літератури», в якому 

є посилання на широкий обсяг сучасних вітчизняних та іноземних джерел. В 

огляді є три підрозділи, в яких висвітлені: роль ГУ як чинника високого 

кардіоваскулярного ризику та патогенетичного зв ’язку ГУ з ІХС, значення 

нових серцево-судинних біомаркерів ризику при стабільній ІХС, інформація 

щодо нових підходів до лікування стабільної ІХС з урахуванням новітніх 

серцево-судиних біомаркерів. Автор наводить та всебічно оцінює різні точки 

зору з досліджуваних питань, у т.ч. й з тими, що потребують вивчення та 

уточнення. О б’єм огляду літератури складає 21,5% основного тексту 

дисертації, що є достатньо для кандидатської дисертації.

Розділ 2 “Загальна методика і методи дослідження” викладений 

ретельно, що є важливим для розуміння і аналізу наступних розділів власних 

досліджень. У ньому наведена докладна клінічна характеристика хворих, що 

були включені до програми дослідження з переліком критеріїв, які лягли в 

основу розподілу пацієнтів по групах спостереження. Ш ирокий перелік 

сучасних методів дослідження дозволяє зробити висновок про цілеспрямований 

підхід дисертанта до вирішення поставлених у роботі завдань та високо 

оцінити методичний рівень дисертації.

В роботу включені хворі на СтСт II (25,8% ) та III (74,2%) 

функціонального класу за критеріями Канадського Кардіологічного 

Товариства, визнаного більшістю національних асоціацій Західної Європи, 

США, Канади, Австралії. В числі обстежуваних було 44,2% пацієнтів після 

перенесеного Q-IM, 17,5% - не Q-IM і 38,3% - з дифузним (атеросклеротичним) 

кар д і осклерозом.

За схемами комплексної терапії всі хворі розподілені на три групи: 

пацієнти групи стандартної терапії (70 осіб; 58,3%), групи стандартної терапії з 

дорученням до схеми лікування алопуринолу (23 особи; 19,2%) та групи 

стандартної терапії в поєднанні з кверцетином (27 осіб; 22,5%).



Діагноз ІХС автор верифікував за даними тесту з дозованим фізичним 

навантаженням ( Вем -  проба), трансторакальної ExoKX(Toshiba, Японія) в М- 

та В- режимах з визначенням типів ремоделювання і гіпертрофії ЛШ, 

дослідження термінального натрійуретичного пептиду ( NT-pro BNP), С- 

реактивного протеїну.

Визначалися також рівні холестерину, триацилгліцеринів, ЛПНГ та 

ЛПВГ, тестостерону та сечової кислоти сироватки крові.

Ґрунтовним за змістом є розділ власних результатів -  розділ 3. Він 

ключовий у дисертації і є свідченням глибокого осмислення отриманого 

матеріалу. Поетапно проаналізовані клініко-функціональні особливості 

перебігу СтСт II та III функціональних класів з урахуванням наявності ГУ, Q -  

та - не - Q -  інфарктом міокарда в анамнезі, стану коронарного резерву, значень 

NT-proBNP, СРБ та загального тестостерону.

Аналізуючи зміст підрозділу 3.1, автор зазначає, що тяжчий ФК СтСт 

(III) спостерігається у хворих з багатосудинним ураженням, перенесеним Q -  

інфарктом міокарда. Наявність в анамнезі не -  Q- інфаркта міокарда менше 

впливає на тяжкість стенокардії.

У пацієнтів зі СтСт III ФК частіше виявлявся стеноз ПМІТІГ ЛКА, 

названої в літературі „артерією  раптової смерті” та стеноз ПКА. В той же час 

стеноз ОГ ЛКА (Сх -  артерія) спостерігався однаково часто як при СтСт III ФК 

так і СтСт II ФК.

Відтак, з'ясувалося, що в разі СтСт III ФК з Q-IM  в анамнезі достовірно 

більше виявилося хворих із ш луночковою екстрасистолією, 

гіперхолестеринемією, високим рівнем NT-pro BNP CRp та, що особливо 

важливо, гіперурикемією.

В підрозділі 3.2 - „Вплив змін рівня сечової кислоти на функціональний 

стан міокарда, його коронарний р езер в ...” зазначено, що у пацієнтів з 

гіперурикемією вірогідно частіше спостерігається СтСт III ФК (р< 0,001), Q- 

ІМ, багатосудинне ураження (за даними коронарографії), шлуночкова 

екстрасистолія, високі рівні CAT, загального холестерину, NT-pro BNP, С-



реактивного білка на тлі низького значення тестостерону. У таких пацієнтів 

превалювала екцентрична гіпертрофія лівого шлуночка.

Цікавим є факт зв ’язку між ГУ та багатосудинністю ураження 

коронарних артерій та з домінуючим стенозуванням ПМТІІГ ЛКА. Підвищення 

рівня сечової кислоти понад 467,9 мкмоль/л асоціюється, за даними автора, зі 

зниженням фракції викиду ЛШ, підвищенням NT-pro BNP, прогресуванням 

серцевої недостатності.

Підрозділ 3.3 - „Біомаркери у прогнозування СтСт “ важливаий тим, що 

в ньому представлені достовірні результати динаміки рівня сечової кислоти в 

крові, встановлена прогностична цінність цього критерію щодо верифікації 

регресії гіпертрофії лівого шлуночка, покращення його систолічної функції та 

збільшення коронарного резерву .

Підрозділ 3.4- „Ефективність включення до комплексної терапії СтСт 

алопуринолу та кверцетину...” є домінантним у дисертації, має цікавий дизайн, 

містить низку гарно оформлених малюнків, схем. Це стосується, зокрема, 

малюнків 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, а також таблиць 3.6, 3.7, 3.8, які чітко 

демонструють переваги лікування за схемами „СТ + алопуринол” та 

„СТ+кверцетин” .При цьому зясувалося що позитивна динаміка показників 

функціонального стану лівого шлуночка була однаковою в обох досліджуваних 

групах - „СТ + алопуринол” та „СТ+кверцетин”. Це стосувалося ФВ ЛШ, 

порогового навантаження, сумарної депресії сегмента ST, а також рівнів 

загального холестерину, триацилгліцеринів, сечової кислоти та 

натрійуретичного пептиду.

Разом з тим, позитивна динаміка CR- протеїну виявилася більш 

вираженою у групі „СТ + алопуринол” . В той же час рівень загального 

тестостерону у цій групі достовірно не змінився на відміну від групи 

„СТ+кверцетин” .

Розділ 4-„А наліз та узагальнення отриманих результатів” викладений на 

18 сторінках (14,8%) . В цілому вимоги щодо „А н ал ізу ...” використані, однак в



ньому мало дискусії, обміну думками з іншими авторами, посилань на 

рекомендації американських та європейських фахових асоціацій.

Висновки дисертації логічно випливають з результатів дослідження і 

повністю відповідають положенням, які були сформульовані в меті та 

завданнях дослідження.

Ознайомлення з текстом автореферату дає підстави стверджувати, що за 

структурою та змістом він відповідає вимогам. У тексті автореферату 

відображені основні положення, результати та висновки здійсненого 

дослідження. Зміст автореферату повністю випливає з дисертації і 

принципових зауважень не містить.

Виходячи з аналізу основної частини дисертації та її автореферату 

можна дійти висновку, що мета роботи в ході виконання дослідження 

досягнута, а дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих  

працях. Рівень оприлюднення дисертації складається з 10 публікацій, з яких 6 

статей у фахових наукових виданнях України, 1 стаття в іноземному науковому 

журналі (Польща), 2 статті і одні тези опубліковані у матеріалах наукових 

конференцій. У наведених наукових працях відображено всі основні положення 

дисертації.

Недоліки, зауваження і побажання. В процесі рецензування дисертації, 

автореферату та наукових публікацій дисертанта суттєвих недоліків або 

зауважень не виникло. В якості дискусії хочеться почути від дисертанта 

відповіді на наступні запитання:

1 .В чому суть диференційованого призначення на тлі стандартної терапії 

ІХС алопуринолу та кверцетину? Чи можна стверджувати, що 

алопуринол більш доцільний , ніж кверцетин в разі наявності 

імунозапальної активації ?

2. В якій катетеризаційній лабораторії проводилася коронарографія, чи 

ліцензована вона М ОЗ України, яку кваліфікацію мали ф ах івц і, які 

проводили дане дослідження ?



З.Чи залежали ефекти алопуринолу та кверцетину від таких 

характеристик ураження коронарних артерій, як багатосудинність та локація 

пошкодження- стовбур ЛКА, проксимальне, медіальне чи дистальне стен 

озування ПМ Ш Г ЛКА, ОГ ЛКА та ПКА ?

Наведені зауваження та побажання ніяк не зменшують цінності наукової 

новизни та практичної значимості дисертаційної роботи.

Висновок.

Дисертаційна робота Аль Салама М ухамед Васек Обейд на тему «Вплив 

кверцетину та алопуринолу на перебіг стабільної стенокардії», виконана у 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», є 

завершеним, самостійно виконаним дослідженням, яке слід розцінювати як 

таке, що дало вагомий внесок у розв’язання актуального питання кардіології - 

оптимізацію лікування хворих на стабільну стенокардію у поєднанні з 

асимптомною гіперурикемією з включенням до стандартної терапії 

алопуринолу та кверцетину. За актуальністю, об’ємом виконаного наукового 

дослідження, його науковою новизною, практичною значущістю, - робота 

відповідає сучасним вимогам «Положення про присудження наукових ступенів 

і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 24 липня 2013 року 

за № 567 (зі змінами) до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук (доктора філософії). Автор дисертації,- лікар Аль Салама М ухамед Васек 

Обейд, - заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.11 -  кардіологія.

Офіційний опонент: професор кафедри Заслужений діяч науки і
внутрішньої медицини № 2 та медсестринства к '  техніки України,
ДВНЗ «Івано-Ф ранківський \ Г )  ESC Professional Member,
національний медичний університет» д.мед.н., професор


