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офіційного опонента, завідувача кафедри екстреної та невідкладної 
медичної допомоги Тернопільського національного медичного  
університету імені І.Я. Горбачевського М ОЗ України, доктора медичних 
наук, професора Ш ВЕДА М иколи Івановича на кваліфікаційну роботу 
Ф ЕДО РЧЕН КО  М ихайла Володимировича «Ефективність  
фармакологічного посткондиціювання у пацієнтів із STEM I/NSTEM I», 
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внутріш ні хвороби.

Детальний аналіз кваліфікаційної роботи (дисертації) аспіранта 
Ф едорченко М.В. на тему: «Ефективність фармакологічного
посткондиціювання у пацієнтів із STEM I/NSTEM I» дозволяє сформулювати 
наступні узагальнені висновки щодо актуальності, ступеня обґрунтованості 
основних наукових положень, висновків, рекомендацій, достовірності, 
наукової новизни і практичного значення роботи.

1. Актуальність теми. Актуальність дисертаційного дослідження 
Ф едорченко М.В. визначається тим, що ішемічна хвороба серця є однією з 
найпош иреніш их хвороб серцево-судинної системи та основною причиною 
смертності хворих середнього та  похилого віку в Україні та в світі (Коваленко 
В.М. і співавт., 2016; Townsed N., 2015; Karr S., 2017). Задан им и ВООЗ у світі 
щорічно вмирає понад 17 мільйонів людей. Найбільш  небезпечним з точки 
зору смертності серед клінічних форм ІХС є гострий інфаркт міокарда (як з 
елевацією сегмента ST (STEM I), так і без елевації сегмента ST (NSTEMI)), 
який щорічно реєструється в Україні в кількості близько 42-50 тис. нових 
випадків [Коваленко В.М., Пархоменко О.М., 2018].

Разом із тим, впровадження в клінічну практику сучасних 
гемодинамічних середників та хірургічних методів реваскуляризації міокарда 
хоч і знизили летальність та частоту життєво-небезпечних ускладнень, але не 
дали бажаних результатів у віддалений період. Так, показник смертності 
протягом одного року після перенесеного гострого коронарного синдрому(з 
елевацією та без елевації ST) досягає 12-17%. Тому вдосконалення методів 
діагностики та лікування ішемічної хвороби серця, а також розробка методик 
прогнозування розвитку життєво загрозливих ускладнень у захворілих на 
інфаркт міокарда та  проведення їх адекватного і своєчасного лікування 
залиш ається надзвичайно важливою медико-соціальною проблемою 
сьогодення в усьому світі (Коваленко В.М. і співавт., 2015; Соколов М.Ю ., 
2018,2019).



Саме висока смертність пацієнтів зі STEM I/NSTEM I є підставою для 
пошуку способів підвищення ефективності оптимальної медикаментозної 
терапії (ОМ Т) шляхом фармакологічного посилення механізмів 
протиіш емічного захисту кардіоміоцитів. Досліджуючи ці фізіологічні 
механізми захисту під час короткочасних (нефатальних) епізодів ішемії 
міокарда було встановлено, що за допомогою цілого спектру біологічно 
активних чинників, зокрема аденозину, відбувається відкриття АТФ -залежних 
каналів кардіоміоцитів, внаслідок чого розвивається гіперполяризація їх 
поверхні і гальмується вхід іонів С а ^  всередину кардіоміоцитів, закриваються 
мітохондріальні пори, що і запобігає пошкодженню. Далі цей процес 
призводить до посилення синтезу АТФ та вазодилатації, тобто до 
антиіш емічного ефекту (Heidland U. et al.,2000-2015).

У цьому механізмі і полягає суть ішемічного кондиціювання, який 
дисертант поклав в основу своєї роботи і в реальній клінічній практиці показує 
можливість і доцільність впливу на каскад патофізіологічних механізмів 
екзогенних фармакологічних сполук. Таке явище отримало назву 
фармакологічного прекондиціювання, яке забезпечує менший ступінь 
іш емізації міокарда, що важливо для попередження розвитку і прогресування 
гострого коронарного синдрому (ГКС). У разі ж розвитку гострого інфаркту 
міокарда (ТІМ), екзогенні чинники можуть бути використані для так званого 
фармакологічного посткондиціювання.

П ідставою для клінічного застосування триметазидину та  L-aprÍHÍH/L- 
карнітинового комплексу стали кілька багатоцентрових рандомізованих 
досліджень(8с1ш 1тап S. et аі., 2016; D. Zioutas, 2017, Suzuki Y., 2019; Вакалюк
І. зі співавт., 2019), в ході яких доведено позитивний вплив цих засобів на 
міокард, що спонукало дисертанта використати дані фармакологічні 
препарати в якості чинника ініціації посткондиціювання, яке передбачає 
зменш ення ішемічного пош кодження міокарда, інгібування проліферативних 
процесів, попередження реперфузійного ураження та розвитку життєво 
загрозливих ускладнень гострого коронарного синдрому.

Тому можна заключити, що вибрана дисертантом тема є, безсумнівно, 
актуальною та своєчасною.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження є фрагментом комплексної НДР кафедри внутрішньої медицини 
стоматологічного факультету Івано-Ф ранківського національного медичного 
університету «Захворювання внутрішніх органів у сучасних умовах, за 
поєднаної патології та ураження органів-мішеней: особливості перебігу, 
діагностики та лікування» (номер державної реєстрації 0 1 15U000995), в якому 
дисертант є виконавцем фрагменту роботи.



3. Ступінь обгрунтованості та достовірність наукових положень, 
висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні 
положення дисертації Ф едорченка М.В. базуються на достатній кількості 
хворих, а саме рандомізовано та  обстежено 100 хворих на інфаркт міокарда на 
стадії гострого коронарного синдрому, яких в залежності від застосованої 
лікувальної програми розділили на 4 підгупи: контрольна група (25 осіб) -  
пацієнти, які отримували стандартне протокольне лікування ІМ; підгрупа 1 (25 
хворих) -  пацієнти із STEMI чи NSTEM I, які в доповнення до стандартної 
терапії отримували триметазидин; підгрупа 2 (25 пацієнтів) -  пацієнти, які 
окрім стандартної терапії отримували L -аргінін/Е-карнітиновий комплекс; 
підгрупа 3 (25 хворих) -  пацієнти, які окрім стандартної терапії отримували 
триметазидин в поєднанні з L-аргінін/Е-карнітином.

При формуванні груп автор враховував необхідність дотримання 
однорідності груп за віком, статтю та клінічними характеристиками пацієнтів.

Для виріш ення поставлених у роботі завдань, дисертантом вибрано 
сучасні та  адекватні високоінформативні методи дослідження, зокрема: 
моніторинг клінічних проявів хвороби на момент поступлення, в процесі 
лікування та  перед випискою; загальноклінічні та  біохімічні лабораторні тести 
(тропонін І, рівень загального білка крові, показників ліпідограми, активності 
аспартат- та аланінамінотрансфераз, рівнів сечовини, креатиніну та глюкози 
крові, розрахункові швидкості клубочкової фільтрації (Ш КФ); ЕКГ в 12-ти 
стандартних відведеннях та із використанням систем додаткових відведень 
(праві грудні відведення, за  Слопаком -Партілла, Небом, Ліаном); 
трансторакальна ехокардіографія (рутинна та з поглибленим аналізом 
поруш ень глобальної та  сегментарної скоротливості міокарду - W MSI); 
визначення рівня сироваткового фібронектину імуноферментним методом; 
анкетування згідно опитувальника EQ-5D-5L в динаміці (оцінка якості життя 
пацієнта).

Наукові положення, висновки і рекомендації отримані автором за 
допомогою  статистичної обробки із застосуванням параметричних і 
непараметричних методів та  кореляційного аналізу, що забезпечило високий 
науковий рівень обгрунтованості, достовірності та аргументованості 
висновків, практичних рекомендацій. В обговоренні використано достатню 
кількість літературних джерел (207 посилань, з яких 196 - іноземні).

Таким чином, сучасний методичний рівень роботи, репрезентативність 
вибірки, висока інформативність використаних методів дослідження та 
адекватність статистичного аналізу дозволяють вважати, що результати 
дослідж ення повністю  відповідають поставленій меті та завданням, а висновки 
та  практичні рекомендації є достовірними і науково обгрунтованими.



4. Наукова новизна отриманих результатів. Дисертантом вперше 
встановлено особливості терапевтичної ефективності триметазидину та 
комплексу Ь-аргінін/Ь-карнітин як засобів, що потенціюють стандартне 
медикаментозне лікування нереваскуляризованих хворих на STEMI/NSTEMI. 
Відмічено, що триметазидин позитивно впливає на клінічний перебіг хвороби, 
сприяє регресії зубця Q, знижує надмірну інтенсивність фіброзоутворення, 
поліпш ує сегментарну скоротливість міокарда, збільш ує глобальну ФВ ЛІТІ 
(р<0,05).

Встановлено, що L-аргінін/Е-карнітиновий комплекс прискорює 
позитивну динаміку сегмента ST та зубця Q; посилю є регресію гіпертрофії 
лівого шлуночка, знижує рівень сироваткового фібронектину та гальмує 
фіброзоутворення (на 5,7%, р<0,05), збільш уючи таким чином площу 
життєздатного міокарда.

Д оповнено дані, які свідчать, що поєднане застосування триметазидину 
та L-aprÍHÍH/L-карнітинового комплексу найбільш ефективно потенціює 
клінічний перебіг ГКС, достовірно знижує елевований сегмент ST, посилює 
регресію  зубця Q та гіпертрофії ЛШ , підвищ ує сегментарну скоротливість та 
на 9,7% збільш ує глобальну ФВ Л1ІІ (р<0,001), достовірно знижує рівень 
фібронектину (р<0,05), знижує інтенсивність фіброзоутворення та збільшує 
площу життєздатного міокарда, підвищ ує міокардіальний резерв (р=0,001).

Відмічено, що визначення ФВ ЛШ  через алгоритм W MSI покращує 
точність діагностики систолічної дисфункції ЛШ  і може слугувати надійним 
критерієм ефективності лікування хворих зі STEM I/NSTEM I.

5. П рактичне значення одержаних результатів. Отримані результати 
дисертаційного дослідження та впровадження рекомендованих автором 
методів лікування дозволяю ть з високою ймовірністю стверджувати, що 
триметазидин і L-аргінін/Е-карнітин потенціюють терапевтичну ефективність 
стандартної медикаментозної терапії хворих зі STEM I/NSTEM I.

Триметазидин слід рекомендувати перорально в дозі 20 мг тричі на добу 
упродовж  18-23 днів. L -аргінін/Е-карнітиновий комплекс слід застосовувати 
інтравенозно у вигляді інфузії по 42 мг L -аргініну та 20 мг L-карнітину в 100 
мл розчинника щоденно, по 8-12 інфузій на курс.

Терапевтична ефективність медикаментозного лікування 
STEMIYNSTEMI підвищ ується при поєднаному застосуванні обох препаратів.

В якості критеріїв ефективності комплексної медикаментозної терапії 
STEM I/NSTEM I автор рекомендує використовувати наступні: позитивна 
динаміка больового синдрому та ознак гострої серцевої недостатності, 
резолюція (>75% ) сегменту ST, регресія патологічного зубця Q > 50%;



зниження рівня фібронектину (>10%); регресія гіпертрофії лівого шлуночка; 
поліпш ення сегментарної скоротливості міокарда та глобальної ФВ ПІП

Свідченням практичного значення роботи є результати впровадження 
запропонованих методів діагностики та лікування в практичну діяльність 
лікувально-профілактичних закладі та в навчальний процес і наукову роботу 
на профільних кафедрах вищих медичних навчальних закладів.

Впровадження результатів дисертаційного дослідження в практику. 
Основні положення і висновки впроваджені в реальну клінічну практику 
Комунального неприбуткового підприємства ‘Івано-Ф ранківський обласний 
клінічний кардіологічний центр Івано-Ф ранківської обласної ради’, 
кардіологічних відділень Снятинської, Коломийської, Тлумацької, 
Верховинської, Косівської, Галицької, Рожнятівської та Рогатинської ЦРЛ, а 
також Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру, 
Національного інституту терапії ім. акад. Л.Г. М алої НАМ И України, ННЦ 
«Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМ И України.

Теоретичні положення та практичні рекомендації включені до 
навчального процесу на кафедрах внутріш ньої медицини № 2 та 
медсестринства та  терапії стоматологічного факультету Івано-Франківського 
національного медичного університету, кафедрі внутріш ньої медицини 
Харківського національного медичного університету та кафедрах внутрішньої 
медицини Тернопільського та  Буковинського медичних університетів.

6. О бсяг та структура роботи, оцінка змісту дисертації та її  
заверш еність. Д исертаційна робота Ф едорченка М.В. побудована та 
оформлена згідно чинних рекомендацій, відповідно до наказу MOH України 
№ 40 від 12.01.2017 p., в ній наявні всі структурні елементи: титульний аркуш, 
анотація державною  та англійською мовами, зміст, перелік умовних 
скорочень, основна частина, список літературних джерел. Дисертаційна праця 
була перевірена на наявність академічного плагіату. Відсоток автентичності 
тексту становить 97,7%. Основна частина складається з вступу, огляду 
літератури, опису методів досліджень, власних результатів, висвітлених у 
трьох розділах, аналізу та  узагальнення отриманих результатів, висновків. 
Д исертаційна робота написана українською мовою на 198 сторінках 
друкованого тексту, з яких 133 сторінок займає основний текст, в списку 
використаних дж ерел літератури наведено 207 наукових праць (11 кирилицею 
та 196 латиною). Робота достатньо проілюстрована 72 рисунками та 35 
таблицями.



У вступі до дисертації автор висвітлив актуальність обраної теми, 
акцентує увагу на зв ’язку з науковими програмами, планами, темами, чітко і 
вірно сформульовано мету та завдання дослідження, описано об ’єкт та 
предмет дослідження, вказано наукову новизну та практичне значення 
отриманих результатів, особистий внесок здобувана, апробація результатів 
дисертації, кількість публікацій і структуру дисертації. Наведено установи, в 
яких впроваджено результати виконаної роботи в клінічну та наукову 
практику.

Розділ 1. Сучасні уявлення про кондиціювання міокарда та можливі 
шляхи фармакологічної корекції ішемічного пошкодження (Огляд 
літератури) (22 стор.) має аналітичний характер і скомпонований з 4 
підрозділів, у ньому викладено основні світові досягнення присвячені 
проблемі патогенезу ішемічного пош кодження міокарда при гострому 
коронарному синдромі, показано молекулярні механізми ішемічного та 
реперфузійного пош кодження серця і детально описано феномен 
кондицію вання міокарда: його роль у захисті серцевого м ’язу в умовах ішемії 
та в постінфарктному періоді. Окремий підрозділ присвячено висвітленю 
фармакологічних засобів, які впливають на процеси кондиціювання.

Огляд літератури викладено послідовно, відповідно до проблеми, що 
вивчалася. Дисертантом проаналізовано великий обсяг вітчизняних та 
іноземних наукових робіт протягом останніх 5-10 років, охарактеризовано 
недостатньо вивчені питання, що й визначило основний напрямок наукових 
досліджень автора.

У другому розділі «Структура, об'єкт та методи дослідження»(33 
стор). Крім загальноклінічних методів обстеження хворих, в дисертації 
детально описано методики стандартних та спеціальних досліджень, при 
цьому автором вибрані сучасні та адекватні високоінформативні методи 
дослідження, зокрема: ЕКГ в стандартних і додаткових відведеннях з 
визначенням величини пош кодження міокарда, трансторакальної Ехо-КГз 
визначенням сегментарної та глобальної(інтегративної) скоротливості 
міокарда, динаміку тропонінового тесту, показники ліпідного спектру крові, 
показники системного запалення, рівня фібронектину крові тощо. Відзначу, 
що всі інструментальні та лабораторні показники досліджували
високоточними імуноферментними методами.

У цьому розділі наведено також методи статистичної обробки отриманих 
результатів та  оцінка їх достовірності і кореляційних звязків за допомогою 
ком п’ю терних програм Statistica 10 та  M icrosoft Excel. Вибірки перевірялись 
на нормальність розподілу даних (нормальний/дзвоноподібний чи відмінний 
від нормального) за тестом Ш апіро-Уілка. Відповідно до цього



застосовувались параметричні методи статистики (у випадку нормального 
розподілу даних) -  t-тест, критерій С т’юдента, чи непараметричні методи (у 
випадку відмінного від нормального розподілу даних) -  u-тест Манна-Уітні. 
Також розраховували коефіцієнт кореляції Пірсона, відносний ризик, 
абсолютний ризик, зниження абсолютного ризику, число пацієнтів, яких 
потрібно пролікувати для отримання одного випадку позитивного ефекту.

Особливо вдало автор представив підрозділ 2.5.Клінічна характеристика 
хворих («портрет» обстеженого пацієнта), в якому детально наведено клінічні 
та лабораторно-інструментальні характеристики хворих в досліджуваних 
групах і відображено їх вікову, тендерну та клінічну однорідність.

В цілому, обсяг клінічного матеріалу достатній, а використані методи 
дослідження та  статистичної обробки матеріалу є сучасними, інформативними 
та достатніми для вирішення поставлених завдань.

М атеріали власних дослідження автора представлені у наступних трьох 
розділах дисертації та аналізі і обговоренні отриманих результатів.

У третьому розділі «Дослідження ефективності триметазидину та 
Ь-аргінін/Ь-карнітинового комплексу у  пацієнтів зі stemi/nstemi» (53 стор.) 
наведено динаміку клінічних, лабораторних та  інструментальних показників у 
пацієнтів контрольної групи під впливом курсу стандартної терапії, а також 
вплив триметазидину та  комбінації L -аргініну та L -карнітину на фоні 
стандартної терапії на динаміку цих параметрів у пацієнтів зі STEM I/NSTEM I.
В окремому підрозділі висвітлено результати лікування хворих при поєднанні 
триметазидину та  комбінації L -аргініну/L -карнітину.

Дисертантом доведено, що саме комбіноване застосування 
триметазидину та  комбінації L-аргініну/Е-карнітину у хворих з ГКС дає 
найвищ ий ефект лікування, що проявляється швидкою регресією больового 
синдрому, зниженням сегменту ST і позитивною динамікою зубця Q на фоні 
зниження рівня тропоніну І та  фібронектину, і, як результат, супроводжувалось 
поліпш енням скоротливості міокарда. Н а підтвердження дисертант наводить 
клінічний випадок, детальне описання якого свідчить про високий рівень 
діагностично-лікувального процесу в клініці та підтверджує викладені в 
дисертації теоретичні положення в реальній клінічній практиці.

Даний розділ закінчується коротким резюме, в якому висвітлені основні 
результати. М атеріали розділу опубліковані у 3 наукових працях.

У розділі 4. Порівняльна оцінка терапевтичної ефективності 
триметазидину та Ь-аргінін/Ь-карніти нового комплексу у  пацієнтів зі 
STEMI/NSTEMI (53 стор,) який складається з 3 підрозділів, відображено 
порівняльну оцінку впливу досліджуваної терапії на динаміку клінічних ознак 
та  показників ЕКГ, загальноклінічних лабораторних та біохімічних показників 
і параметрів трансторакальної ехокардіографії.



У результаті співставлення дисертант робить висновок, що триметазидин 
є ефективним кардіопротективним засобом, який водночас є і засобом 
посткондиціювання, сприяє позитивній динаміці зубця Q, регресії 
резорбційно-некротичного синдрому, патологічного ремоделювання та 
гіпертофії лівого ш луночка, зменш енню  інтенсивності фіброзоутворення та 
збільш енню  площі життєздатного (нормокінетичного міокарда), підвищує 
глобальну скоротливість міокарду.

Долучення до триметазидину Ь-аргінін/Ь-карнітину потенціює 
антиіш емічний ефект першого, позитивно впливає на динаміку сегменту ST, 
зменш ує прояви резорбційно-некротичного синдрому, підвищ ує сегментарну 
та  глобальну скоротливість лівого шлуночка, збільш ує зони життєздатного 
міокарду, знижує фіброзоутворення.

І нарешті, при поєднанні базової (стандартної) терапії з триметазидином 
та Ь-аргінін/Ь-карнітиновим комплексом, отримано найвищу ефективність 
лікування пацієнтів зі STEM I/NSTEM I, і, що важливо для реальної 
кардіологічної практики така програма лікування є безпечною, добре 
переноситься хворими, не спричиняє серйозних побічних ефектів, які б 
вимагали відміни препаратів.

М атеріали розділу опубліковані у 3 наукових працях.
У п’ятому розділі «Вплив триметазидину та І-аргініну/І-карнітину на 

якість життя пацієнтів»(5 стор) дисертант наводить результати 
анкетування всіх включених у дослідження пацієнтів при поступленні у 
стаціонар та  при закінченні стаціонарного етапу лікування. З цією метою був 
використаний опиту вал ьник EQ-5D-5L, яким оцінюють п ’ять компонентів 
якості життя: рухомість, самообслуговування, активність у повсякденному 
житті, наявність болю чи дискомфорту, тривоги чи депресії.

У вихідному стані (при поступленні на лікування) пацієнти всіх 
дослідж уваних груп в середньому оцінювали якість свого життя у 29-34 ум.од., 
що дозволило зробити висновок про відносно однаково низьку оцінку якості 
свого життя. Наприкінці терміну спостереження під впливом лікування у всіх 
дослідж уваних рівень якості життя суттєво підвищувався (приблизно у 2 рази), 
але детальний аналіз динаміки якості життя вказує на однозначно кращу 
ефективність лікування у групах триметазидину та триметазидину + L- 
аргінін/Ь-карнітину в порівнянні із підгрупою L-аргінін/Е-карнітину та 
контрольною  групою.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» (10 
стор.) автор підводить підсумок і проводить ретельний аналіз та детальне 
обговорення отриманих результатів. На основі співставлення власних



результатів з даними вітчизняних та іноземних авторів, показано важливість 
власних наукових розробок та перспективність подальших досліджень.

Н а заверш ення розділу дисертант робить заключення, що поєднання 
триметазидину та Ь-аргінін/Ь-карнітину спричиняє низку плейотропних 
ефектів, які в кінцевому результаті призводять до збереження життєздатного 
міокарда і пропонує практикуючому лікарю застосовувати алгоритм ведення 
нереваскуляризованих пацієнтів зі STEM I/NSTEM I, в якому враховано 
основні ефекти препаратів, показання до їх призначення та розш ирення 
показань, окрім інфаркту міокарда, і на нестабільну стенокардію та 
постінфарктний кардіосклероз.

Цей розділ показує, що роботу провів науковець, клініцист із здатністю 
не лиш е провести глибокий аналіз великого об’єму матеріалу, але й 
запропонувати, які конкретно результати дослідження можна впровадити в 
клінічну практику.

Висновки відображені в 6 положеннях, логічно сформульовані та 
витікаю ть з результатів власних досліджень, є обгрунтованими, відповідають 
меті за завданням дослідження. Практичні рекомендації (3) доцільні, можуть 
бути легко впроваджені в практичну медицину.

Список використаних джерел літератури оформлений згідно 
встановлених вимог, містить 207 джерел (11 - кирилицею та 196 - латиною). 
Глибина літературно-інформаційного пошуку становить 5-10 років.

7. П овнота викладу результатів дисертації в опублікованих наукових 
працях. За матеріалами дисертації опубліковано 7 друкованих робіт, в т.ч. 2 
статті у фахових вітчизняних виданнях та 1 в іноземному, 4 публікації у 
вигляді тез, а також видані методичні рекомендації на тему «Лікування 
інфаркту міокарда з використанням засобів фармакологічного 
посткондиціювання». Усі основні наукові положення, висновки та практичні 
рекомендації знайшли своє відображення в опублікованих працях.

8. Рекомендації щодо використання результатів дослідження. 
Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у широкій 
кардіологічній та  терапевтичній практиці. Запропоновані програма лікування 
та  алгоритм ведення нереваскуляризованих пацієнтів зі STEM I/NSTEM I, в 
якому враховано основні ефекти препаратів, показання до призначення 
триметазидину та  його поєднання із амінокислотним комплексом L -аргініну 
та L-карнітину, дозволяю ть суттєво підвищ ити ефективність лікування хворих 
на гострий коронарний синдром, є доступними у використанні та  можуть 
здійсню ватися у роботі кардіологічних та терапевтичних закладів усіх рівнів.



9. Зауваження, пропозиції та недоліки щодо змісту і оформлення  
дисертації. Загалом дисертаційна робота Ф едорченка М.В., що виконана в 
Івано-Ф ранківському національному медичному університеті МОЗ України», 
розв’язує актуальне науково-практичне завдання сучасної клінічної медицини 
-  підвищ ення ефективності лікування «нереваскуляризованих» хворих зі 
STEM I/NSTEM I ш ляхом застосування алгоритму призначення триметазидину 
та  його поєднання із амінокислотним комплексом L -аргініну та L-карнітину 
для корекції клінічного перебігу, обмеження зони уш кодження міокарду, 
зменш ення фіброзоутворення, підвищення сегментарної та глобальної 
скоротливості м іокарда та  покращення якості життя таких пацієнтів. Отримані 
результати можна вважати суттєвим науково-практичним досягненням в 
розв’язанні конкретного клінічного завдання щодо оптимізації лікування та 
попередження розвитку життєво небезпечних ускладнень у хворих на інфаркт 
міокарда.

В цілому, суттєвих зауважень до змісту та оформлення дисертаційної 
роботи Ф едорченка М.В. немає, у тексті дисертації зустрічаються лише окремі 
стилістичні та орфографічні помилки (рис.2.20), на початку розділів власних 
досліджень автор наводить літературні посилання на дані інших дослідників, 
що є недоречним.

Разом з тим, оскільки окремі викладені автором положення є 
дискусійними, що пов’язано з означенням дисертантом власної позиції щодо 
окремих досліджуваних проблем, то, в рамках наукової дискусії хотілося б 
почути відповіді на наступні запитання:

1. У науковій літературі широко обговорюються фізіологічні 
механізми прекондиціювання, Ви в своїй роботі досліджуєте клінічну 
ситуацію , яка розвивається після ішемічного пош кодження міокарда, тому 
виникає питання, а яке патофізіологічне підґрунтя появи феномену 
посткондицію вання і який механізм позитивного впливу на цей феномен 
триметазину та  L -аргініну/L -карнітину?

2. Який оптимальний термін після початку гострого коронарного 
синдрому для застосування терапії триметазидином і амінокислотним 
комплексом L -аргініну та L-карнітину? Чи доцільно одночасно призначати 
2(3) цитопротекторних препарати?

3. У дослідні групи включені хворі на гострий коронарний синдром 
зі STEMI та  без STEM I, але ж їх вихідний клінічний та функціональний стан



різний, тому виникає запитання, чи доцільно лікувати їх за однаковим
алгоритмом?

ВИСНОВОК
Дисертаційна робота Федорченка М.В. на тему: «Ефективність

фармакологічного посткондиціювання у пацієнтів із STEMI/NSTEMI», 
виконана під керівництвом доктора медичних наук, професора Середюка 
Н.М., та представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 222 -  Медицина; спеціалізація: 14.01.02 
-  внутрішні хвороби, є завершеною, самостійною науковою працею, що має 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення, в якій отримані 
науково-обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують важливу 
науково-практичну задачу клінічної медицини -  підвищення ефективності 
лікування хворих на гострий коронарний синдром шляхом включення в 
комплексну терапію триметазидину та його поєднання із амінокислотним 
комплексом Е-аргініну та Е-карнітину для корекції клінічного перебігу, 
обмеження зони ушкодження міокарду, зменшення фіброзоутворення, 
підвищення сегментарної та глобальної скоротливості міокарда та 
покращення якості життя таких пацієнтів. Дисертаційна робота виконана на 
високому науково-методичному рівні.

2а актуальністю, науково-практичним рівнем досліджень, теоретичною 
та практичною цінністю, науковою новизною отриманих результатів, 
обгрунтованістю висновків дисертаційна робота Федорченка М.В. повністю 
відповідає вимогам її. 10 І Іостанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 
2019 р. №  167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії» щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора 
філософії за спеціальністю «222 -  Медицина».
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