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Актуальність теми дисертації. Гострий Інфаркт міокарда (ГІМ) є 

однією з найбільш поширених патологій серед серцево-судинних захворювань і 

посідає провідне місце як у структурі причин тимчасової або стійкої втрати 

працездатності, так і загальної смертності. У перші 12 годин після виникнення 

ГІМ з елевацією сегмента ST повна оклюзія коронарної артерії спостерігається 

у 85 % хворих. Тому раннє відновлення прохідності “закритої” до цього 

інфарктзалежної коронарної артерії сприяє зменшенню ділянки некрозу й 

ступеня дисфункції лівого шлуночка, поліпшенню безпосередніх та віддалених 

результатів лікування. Саме від ефекту раннього відкриття коронарної артерії 

залежить порятунок міокарда, тобто збереження життєдіяльності і 

скоротливості тієї чи іншої частини серцевого м'яза, яка без такої стратегії 

упродовж перших 6-12 годин залишається незворотньо ушкодженою.

Згідно з даними Європейського кардіологічного товариства, на серцеву 

недостатність страждає щонайменше 15 млн населення континенту. ХСН 

ішемічного ґенезу є найбільш розповсюдженою причиною захворюваності та 

смертності. Тому гостро постає завдання ранньої діагностики, прогнозування, 

перебігу ХСН після перенесеного ГІМ і її ускладнень, а також контролю 

ефективності проведеного лікування. Необхідною умовою для вирішення цих 

завдань є визначення біологічно унікальних маркерів. Відповідно до останніх



рекомендацій, з метою первинної діагностики ХСН, а також оцінки 

найближчого та віддаленого прогнозу, використовують визначення мозкового 

натрійуретичного пептиду в крові. Елевація концентрації натрійуретичного 

пептиду, а також його неактивного фрагменту є незалежним та досить вагомим 

предиктором реалізації несприятливого прогнозу у хворих із ХСН будь-якої 

етіології. Однак при стабільно вираженій ХСН ці показники можуть суттєво 

варіювати і залежати від різноманітних факторів. У зв'язку з цим виникає 

необхідність пошуку нових біологічних маркерів.

Також вагомою проблемою ХСН на нинішньому етапі є необхідність 

вироблення ефективного, адекватного лікування, яке здатне запобігти її 

виникненню і прогресуванню. Проте, незважаючи на успіхи сучасної 

медикаментозної терапії нейрогуморальними антагоністами, прогноз хворих із 

ХСН за останні два десятиріччя суттєво не змінився, зважаючи на виникнення 

таких грізних ускладнень, як порушення ритму і провідності, застійної серцевої 

недостатності. Все це обумовлює необхідність поглибленого вивчення цієї 

патології, розробки інформативних діагностичних і прогностичних критеріїв, а 

також нових диференційованих підходів до лікування та реабілітації даної 

категорії хворих.

Враховуючи все перераховане, слід вважати дисертаційну роботу Савчук

Н.В. актуальною, своєчасною і перспективною.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертаційна робота виконана згідно плану наукових робіт Івано- 

Франківського національного медичного університету і є фрагментом науково- 

дослідної роботи на тему: «Розробка методів відновного лікування та 

реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику», державний 

реєстраційний номер 0112U003690.

Наукова новизна дослідження. Розроблено новий напрямок 

діагностики та диференційованого лікування ХСН ішемічного генезу.



Доведено, що проведення стентування у хворих на ГІМ зменшує показники 

ішемії, дилатації та гіпертрофії міокарда, підвищує толерантність до фізичного 

навантаження. Вивчено залежність показників гемодинаміки та ішемії міокарда 

від кількості уражених коронарних судин.

Установлено, що предикторами виникнення та прогресування ХСН є 

підвищений рівень маркерів ремоделювання галектину-3 та ростового фактору 

диференціювання-15 (GDF-15) в крові. Уперше проведено кореляційний аналіз 

та встановлено додатній зв’язок середньої сили між показниками 

ремоделювання міокарда та концентрацією даних біологічних маркерів.

Уперше відзначено залежність рівня галектину-3 сироватки крові від 

кількості уражених коронарних судин, проте не виявлено вірогідної зміни 

концентрації даного маркера від проведеної реваскуляризації.

Уперше встановлено залежність концентрації GDF-15 сироватки крові від 

проведеної реперфузійної терапії та відзначено відсутність залежності рівня 

даного маркеру від кількості уражених коронарних судин.

Уперше доведена доцільність фармакотерапевтичної корекції 

патогенетичних механізмів ХСН та постінфарктного кардіосклерозу із 

застосуванням солей магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону чи 

ривароксабану.

Практичне значення одержаних результатів. Установлено, що 

реперфузійна терапія шляхом стентування покращує перебіг постінфарктного 

кардіосклерозу і тому має бути пріоритетним напрямком лікування хворих на 

ГІМ з елевацією сегмента ST. Обґрунтовано необхідність урахування рівні 

галектину-3, GDF-15 та альдостерону у сироватці крові у хворих із ХСН для 

оцінки виникнення та перебігу захворювання.

Впроваджена схема патогенетично-обґрунтованого лікування хворих із 

ХСН та постінфарктним кардіосклерозом на основі застосування солей магнію і 

калію глюконової кислоти, еплеренону чи ривароксабану на тлі базисної терапії 

в індивідуально підібраних дозах.
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Теоретичне значення результатів дослідження. Отримані автором 

результати дослідження дозволили розширити уяву про особливості перебігу 

ХСН у хворих після перенесеного ГІМ залежно від проведеної реперфузії. 

Отримала подальший розвиток проблема покращення діагностики ХСН. 

Обгрунтована доцільність застосування і доведена ефективність солей калію і 

магнію глюконової кислоти, еплеренону чи ривароксабану в лікуванні хворих 

на ХСН та проаналізовано їх вплив на розвиток та прогресування даного 

захворювання.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. За

темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, у тому числі: 5 статей (із 

них одноосібних -  3) у фахових наукових виданнях України, 1 стаття в 

іноземному журналі, 1 стаття в міжнародній наукометричній базі даних Scopus, 

6 тез у матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 137 

сторінках основного тексту та складається з анотації, вступу, огляду літератури, 

опису матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних літературних джерел. Список 

використаних джерел обсягом 38 сторінок містить 327 літературних джерела, з 

яких 117 -  кирилицею, 210 -  латиницею. Дисертацію ілюстровано 28 

таблицями та 15 рисунками.

При аналізі окремих розділів дисертаційної роботи Савчук Н.В. 

установлено наступне.

У вступі автор обґрунтовує актуальність теми дисертаційної роботи, 

формулює мету і завдання дослідження, описує новизну і практичне значення 

результатів дослідження. Показано зв'язок з науковими програмами



університету та рівень апробації отриманих результатів. Всі підрозділи вступу 

оформленні згідно вимог.

Розділ перший (огляд літератури) присвячений висвітленню механізмів 

розвитку та сучасних підходів до діагностики та лікування ХСН із 

постінфарктним кардіосклерозом. Показана роль нових біологічних маркерів 

галектину-3 та GDF-15 у хворих на ХСН. Важливе місце у огляді відведено 

необхідності реваскуляризації міокарда у хворих на ІМ з елевацією сегмента ST 

для попередження несприятливого прогнозу та розвитку ускладнень.

У розділі другому представлені напрямок, обсяг та методики обстеження 

хворих, містяться дані про розподіл обстежених хворих на групи і їх 

характеристика.

Об’єм клінічного матеріалу, необхідного для досягнення поставленої мети, 

є достатнім -  140 хворих на ХСН II А стадії за класифікацією Василенко- 

Стражеско функціональний клас ІІ-ІІІ (NYHA) із збереженою фракцією викиду 

лівого шлуночка, яка виникла в осіб із перенесеним ГІМ та 22 пацієнтів із 

перенесеним ГІМ без ознак ХСН. Чітко показано дизайн і два етапи дослідження.

На першому етапі дослідження дисертантом всі хворі на ХСН були 

поділені на дві групи, залежно від проведеної реперфузійної терапії в гострий 

період інфаркту міокарда шляхом стентування (84 хворих) та за її відсутності (56 

пацієнтів).

Всі обстежені хворі на ХСН з перенесеним ГІМ після проведеного 

стентування були розподілені на чотири групи, залежно від вибраних препаратів. 

Так, згідно запропонованого автором розподілу, дані групи лікування були 

репрезентативними -  базисну терапію (метопрололу сукцинат, клопідогрель, 

ацетилсаліцилова кислота, аторвастатин, еналаприл, триметазидин, торасемід) 

отримали 20 пацієнтів; яким додавали солі магнію і калію глюконової кислоти 

0,72 г з базисною терапією було призначено в аналогічному розподілі -  21 

хворому; яким з базисною терапією призначали еплеренон 25-50 мг -  23 хворим; 

які отримували лікування препаратами базисної терапії з ривароксабаном у дозі 

2,5 мг 2 рази на добу -  20 пацієнтів -  тобто групи були абсолютно зіставимими.



Дисертантом використовувалися клінічні методи, застосовувалися шкали 

(оцінювання клінічного стану пацієнтів, GRACE, ТІМІ), електрокардіографія, 

трансторакальна ехокардіографія, холтерівське моніторування

електрокардіографії із визначенням турбулентності серцевого ритму, 

коронарографія, 6-хвилинний тест ходьби. Визначали рівні галектину-3, GDF-15, 

альдостерону, N-кінцевого попередника натрійуретичного пептиду, ліпідний 

спектр крові, АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів, електроліти; статистичні 

методи.

Описані методи дослідження, які застосовані при виконанні дисертації, з 

позицій вимог біоетики.

Розділ третій містить 2 підрозділи. Розділ присвячений результатам 

вивчення клініко-патогенетичної характеристики перебігу ХСН у хворих із 

постінфарктним кардіосклерозом. На підставі проведеного аналізу встановлено, 

що відсутність проведеної реперфузійної терапії шляхом стентування в гострий 

період інфаркту міокарда призводить до значного погіршення перебігу та 

прогнозу розвитку захворювання. Це доведено підвищенням у обстежуваних 

хворих на тлі персистенції чинників ризику інтенсивності міокардіальної ішемії, 

активізації процесів ремоделювання лівого шлуночка, погіршенням діастолічної 

дисфункції міокарда, зниженням толерантності до фізичного навантаження. 

Описані зміни функціонального стану різних органів та систем у хворих із ХСН 

після перенесеного ГІМ без проведеного стентування є причиною 

несприятливого перебігу захворювання, зокрема, зростання ризику виникнення 

гострого коронарного синдрому, раптової коронарної смерті та декомпенсації 

серцевої недостатності. Автором показано необхідність проведеної 

реваскуляризації шляхом стентування в гострий період інфаркту міокарда.

У розділі четвертому автор проводить оцінку ефективності препаратів 

базисної терапії тривалого дванадцятимісячного лікування та базисної терапії, 

доповненої солями калію і магнію глюконової кислоти, еплереноном чи 

ривароксабаном. Терапевтичну ефективність даних препаратів було оцінено 

шляхом вивчення їх впливу на клінічні ознаки перебігу захворювання, показники



ехокардіоскопії, холтерівського моніторування електрокардіографії, швидкість, 

час і ступінь агрегації тромбоцитів, ліпідний спектр крові. А також автор 

аналізувала динаміку результатів толерантності до фізичного навантаження. 

Застосування досліджуваних схем терапії чинило позитивний вплив на 

покращення систолічної функції міокарда, зниження середніх значень його 

об’ємів, що, на думку автора, свідчить про здатність досліджуваних препаратів 

нормалізувати показники кардіогемодинаміки. Розділ добре ілюстрований, всі 

положення результатів дослідження добре аргументовані. Підсумок в кінці 

розділу лаконічний, чіткий і обґрунтований.

Розділ п'ятий містить 2 підрозділи і відображає оцінку динаміки 

лабораторних показників під впливом проведеного лікування хворих на ХСН 

після перенесеного ГІМ. Автором показано позивний гіполіпідемічний ефект, 

який виражався не тільки в зменшенні рівня загального холестерину, але і в 

достовірному зменшенні рівнів холестерину низької щільності та дуже низької 

щільності. Призначення солей калію та магнію глюконової кислоти у хворих із 

ХСН супроводжувався вираженою протиаритмічною дією. Використання 

еплеренону призводило до зворотнього ремоделювання міокарда, підвищувало 

толерантність до фізичного навантаження.

Комбінація ривароксабану достовірно зменшувала функціональний клас 

ХСН, середньодобові значення кількості ішемічних епізодів, сумарну добову 

тривалості зміщення сегмента ST та середню тривалість одного ішемічного 

епізоду за добу, нормалізувала показники турбулентності серцевого ритму.

В аналізі та узагальненні результатів дослідження дисертант дає 

глибоко обґрунтований аналіз проведених досліджень, вказує на перспективу 

подальших досліджень. Аналіз написаний добре, охоплює всі розділи дисертації. 

Результати дисертаційної роботи відображені у 6 висновках, які є добре 

обґрунтовані, відповідають меті, завданням і змісту дисертації.

Практичні рекомендації написані добре. У простій і доступній формі 

представлений чіткий діагностичний алгоритм диференційованого лікування



хворих на ХСН та постінфарктним кардіосклерозом після проведеного 

стентування.

Список використаних джерел складений правильно, згідно сучасних 

вимог і стандартів, містить переважно нові літературні джерела.

У процесі рецензування дисертації, автореферату та наукових публікацій 

дисертанта принципових зауважень не виникло. Поряд з цим, слід відмітити, що 

в роботі є окремі стилістичні огріхи. У розділі «Огляд літератури» звертає на 

себе увагу надмірна деталізація окремих досить відомих клініцистам наукових 

даних. У кінці розділу «Огляд літератури» можна було дати більш об’ємний 

висновок, з якого б випливала необхідність проведення подальших досліджень.

Разом з тим хотілося б почути відповіді на деякі запитання, котрі виникли 

в процесі знайомства з дисертацією:

1. Яка кількість хворих у групі стентованих та нестентованих померлих протягом 

року?

2. Чи були серед обстежених хворі з цукровий діабетом і які стенти 

використовували у даної групи?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Савчук Наталії Василівни на тему "Клініко- 

патогенетичні особливості виникнення, перебігу та лікування серцевої 

недостатності у хворих з перенесеним інфарктом міокарда після проведеної 

реперфузійної терапії" є самостійною закінченою науково-дослідною роботою, 

яка містить нове вирішення актуальної наукової задачі кардіології -  

удосконалення діагностики та лікування хворих із ХСН після перенесеного ІМ. 

Дисертація Савчук Н.В. за актуальністю, новизною отриманих результатів 

дослідження, їх практичним значенням, об’ємом досліджень та рівнем 

методичного вирішення поставлених завдань повністю відповідає вимогам п. 11 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з



Постановами KM № 656 від 19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 p.), а здобувач 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 -  кардіологія.
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Офіційний опонент:

Д.мед.н., професор, завідувач кафедри 

госпітальної терапії ДВНЗ 

«Ужгородського національного 

Університету».

Голова Закарпатського обласного 

товариства терапевтів та кардіологів 

Заслужений лікар України М.В. Рішко
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