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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми: Ревматоїдний артрит (РА) є одним із найбільш 

поширених та інвалідизуючих системних захворювань сполучної тканини з 

несприятливим прогнозом і вдвічі вищим, ніж у цілому в популяції, рівнем 

смертності (Головач І.Ю., 2013; Перебетюк Л.С., Станіславчук М.А., 2015;        

Shtefiuk O, Yatsyshyn R., 2017; Verstappen S.M., 2015). 

Збільшення частоти коморбідної патології у хворих на РА супроводжується 

взаємообтяженням перебігу, утруднює ранню діагностику захворювання та 

зумовлює низьку ефективність лікування. Близько 58% пацієнтів із РА мають хоча б 

одне супутнє захворювання, а 25% хворих – декілька коморбідних хвороб (Symmons 

D. et al., 2006). Це пов’язано з постійним персистуючим запальним процесом, який 

супроводжується інтенсивним больовим синдромом і частими фізичними та 

психоемоційними розладами, які потребують медикаментозної та психологічної 

корекції (Nas K. et al., 2011). 

Відомо, що виникнення серцево-судинної патології у хворих на РА пов’язане, 

насамперед, із прискоренням атерогенезу внаслідок локального запалення судинної 

стінки (Peters M.J. et al., 2010; González-Gay M.A. et al., 2012) на тлі постійно 

персистуючого автоімунного запального процесу (Галютіна О.Ю., 2016; Pereira I.A. 

et al., 2012; Zegkos T. et al., 2016) та порушення метаболізму і транспорту ліпідів 

(van de Stadt L.A. et al., 2012). Незалежним предиктором розвитку артеріальної 

гіпертензії (АГ) є гіперпродукція С-реактивного білка (СРБ) та інших протеїнів 

гострої фази запалення, яка супроводжується збільшенням експресії рецепторів 

ангіотензину II (АТ ІІ), що призводить до гіперактивності ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи та підвищення артеріального тиску (Гіріна О.М. та ін., 

2017). АТ ІІ стимулює також проліферацію Т-клітин з одночасним збільшенням 

продукції прозапальних цитокінів, пошкодженням артеріальної стінки, розвитком 

ендотеліальної дисфункції (ЕД) та активацією гуморальних факторів (Panoulas V.F. 

et al., 2008). 

Рівень СРБ та прозапальних цитокінів безпосередньо пов’язаний із змінами 

ліпідного профілю крові, що підтверджує концепцію ролі хронічного запалення в 

розвитку дисліпідемії (Peters M.J.L. et al., 2010).  

Останнім часом велика увага приділяється ролі ЕД у розвитку РА, оскільки 

монооксид нітрогену (NO) є медіатором апоптозу клітин синовіальної рідини та бере 

участь у підтримці гомеостазу. Продукція NO залежить від активності 

ендотеліальної NO-синтази (eNOS) та поліморфізму T-786C промотору гена eNOS 

(Закритов Д.О., 2015; Проценко Г.А., 2012; Єфремова У.П. та ін., 2012). Однак 

відомості щодо ролі поліморфізму T-786C промотору гена eNOS у формуванні РА, 

АГ, абдомінального ожиріння (АО) та цукрового діабету типу 2 (ЦД 2) у наявних 

джерелах літератури обмежені, а відомі дані суперечливі і стосуються окремих 

нозологій.  

Отже, визначення особливостей перебігу РА на тлі коморбідної патології з 

урахуванням генетичних предикторів дозволить покращити прогнозування появи 

супутньої патології, її ранню діагностику та підвищити ефективність лікування 

хворих на РА. 

http://www.rheumatology.kiev.ua/article/writer/perebetyuk-l-s
http://www.rheumatology.kiev.ua/article/writer/stanislavchuk-m-a
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно з планом науково-дослідницької роботи кафедри 

внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗУ «Буковинський державний 

медичний університет» «Генетичні, метаболічні аспекти, запалення, дисфункція 

ендотелію та лікування при поєднаній патології внутрішніх органів» (номер 

держреєстрації 0112U003546). Дисертант є виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування ревматоїдного 

артриту в поєднанні з артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та 

цукровим діабетом типу 2 на підставі вивчення клінічно-патогенетичних 

особливостей перебігу зазначеної поєднаної патології, зокрема з урахуванням 

поліморфізму Т-786С промотору гена еNOS. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити клінічні особливості РА, залежно від наявності АГ, АО і ЦД 2 

та поліморфізму Т-786С промотору гена еNOS.  

2. З’ясувати зміни гострофазових показників, цитокінового профілю крові 

(ІЛ-6, ІЛ-10, ІЛ-12, ІЛ-18), оксидантно-протиоксидантного гомеостазу у хворих на 

РА із супровідними АГ, АО та ЦД 2 з урахуванням поліморфізму T-786C промотору 

гена eNOS. 

3. Дослідити ліпідний спектр крові, функціональний стан ендотелію, 

протеолітичну та фібринолітичну активності плазми крові при РА в поєднанні з АГ, 

АО та ЦД 2 з урахуванням поліморфізму T-786C промотору гена eNOS. 

4. Встановити асоціацію поліморфізму T-786C промотору гена eNOS з 

особливостями перебігу РА, зокрема за його коморбідності з АГ, АО та ЦД 2, та 

якістю життя хворих. 

5. Оцінити ефективність застосування L-аргініну, телмісартану та 

розувастатину на тлі базисної терапії у хворих на РА за його коморбідності з АГ, АО 

та ЦД 2, зокрема з урахуванням поліморфізму T-786C промотору гена eNOS. 

Об’єкт дослідження – клінічно-патогенетичні особливості перебігу РА за 

його коморбідності з АГ, АО та ЦД 2, ефективність терапії. 

Предмет дослідження – особливості перебігу РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 

2, зміни показників активності запального процесу, ліпідного спектра крові, 

оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, протеолітичної та фібринолітичної 

активностей плазми крові, цитокінового профілю крові, функціонального стану 

ендотелію, поліморфізму T-786C промотору гена eNOS.  

Методи дослідження: загально-клінічні (скарги, дані анамнезу захворювання, 

об’єктивне обстеження), антропометричні (індекс маси тіла (ІМТ), об’єм талії (ОТ), 

об’єм стегон (ОС), співвідношення ОТ/ОС), лабораторні (визначення вмісту 

малонового альдегіду (МА), глутатіону відновленого (ГВ), активностей глутатіон-S-

трансферази (ГТ) і глутатіон-пероксидази (ГП), протеолітичної (лізис 

високомолекулярних та низькомолекулярних білків і колагену) та фібринолітичної 

(сумарна (СФА), ферментативна (ФФА) та неферментативна (НФА)) активностей 

плазми крові, ліпідного спектра крові, сумарних стабільних метаболітів NO), 

імуноферментний аналіз (вміст ендотеліну-1 (ЕТ-1), СРБ, ревматоїдного фактора 

(РФ), антитіл до циклічного цитрулінового пептиду (АЦЦП), ІЛ-6, ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-
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10), молекулярно-генетичні (поліморфізм T-786С промотору гена еNOS), 

інструментальні (рентгенографія, вимірювання АТ, електрокардіографія) та 

статистичні. 

Наукова новизна результатів дослідження. Уточнено наукові дані про 

клінічні особливості РА в поєднанні з АГ, АО і ЦД 2. Встановлено залежність 

тяжкості перебігу від зазначеної коморбідної патології і поліморфізму T-786C 

промотору гена eNOS. Доведено, що у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 cпостерігається 

переважання числа болючих суглобів (ЧБС)>10, числа припухлих суглобів 

(ЧПС)>10 та ранкової скутості ≥6 на 35%, 17,5% та 20% відповідно, у порівнянні з 

ізольованим РА. Ураховуючи поліморфізм T-786С промотору гена еNOS, ранкова 

скутість ≥6 годин у носіїв СС-генотипу виявлена у 87,5% пацієнтів, у носіїв ТТ-

генотипу – у 51,7% пацієнтів і в носіїв ТС-генотипу – у 56,5% хворих.  

Уперше встановлена залежність змін цитокінового профілю крові у хворих на 

РА від наявності АГ, АО і ЦД 2 та поліморфізму T-786C промотору гена eNOS. 

Найістотніші підвищення рівнів ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-6 та зменшення вмісту ІЛ-10 у 

сироватці крові виявлені за зазначеної коморбідності. Водночас вміст ІЛ-6 та ІЛ-12 у 

носіїв СС-генотипу є вищим за такий у носіїв ТТ-генотипу та ТС-генотипу. 

Доповнено наукові дані про наявність дисліпідемії та ЕД у хворих на РА, 

найбільш виражених за його поєднання з АГ, АО і ЦД 2 та в носіїв СС-генотипу 

поліморфізму T-786C промотору гена eNOS.  

Отримані нові дані про частоту генотипів поліморфізму T-786C гена eNOS у 

хворих на РА (ТТ-генотип – 48,33%, ТС-генотип – 38,33%, СС-генотип – 13,33%). 

Встановлено, що СС-генотип асоціюється з ІІ-ІІІ ступенями активності РА, ІІ-ІV 

рентгенологічними стадіями захворювання, ІІ-ІІІ ступенями функціональної 

недостатності суглобів (ФНС) та найнижчими показниками якості життя (ЯЖ) 

хворих. 

Запропоновано патогенетично обґрунтоване комплексне лікування РА, 

поєднаного з АГ, АО та ЦД 2, із додаванням до базисної терапії телмісартану, 

розувастатину і L-аргініну та збільшенням удвічі дози препаратів носіям СС-

генотипу поліморфізму T-786C промотору гена eNOS (розувастатину – до 20 мг на 

добу, L-аргініну аспартату – до 30 мл на добу), що дало змогу підвищити 

ефективність лікування РА, досягнувши зниження вираженості суглобового 

синдрому, позитивної динаміки параметрів цитокінового профілю та ліпідного 

спектра крові, функціонального стану ендотелію та поліпшення ЯЖ пацієнта. 

Практичне значення одержаних результатів. Доведена необхідність 

визначення маркерів системного запалення (СРБ, РФ, АЦЦП, ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-6, ІЛ-

10), показників функціонального стану ендотелію (ЕТ-1, сумарних стабільних 

метаболітів NO), ліпідного спектра крові та поліморфізму T-786C промотору гена 

eNOS, які дозволять покращити ранню діагностику, попередити прогресування та 

визначити тактику лікування РА в поєднанні з АГ, АО і ЦД 2. Розроблені способи 

діагностики РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 (Пат. 115285 Україна, МПК (2006.01) 

G01N 33/50. Спосіб діагностики імунологічних змін у хворих на ревматоїдний 

артрит у поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та 

артеріальною гіпертензією. Заявка № u 2016 10840 від 28.10.2016; опубл. 10.04.2017, 
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бюл. № 7; Пат. 120866 Україна, МПК (2006.01) G01N 33/50. Спосіб діагностики та 

прогнозування перебігу ревматоїдного артриту в поєднанні з абдомінальним 

ожирінням, артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 з урахуванням 

поліморфізму гена. Заявка № u 2017 04341 від 03.05.2017; опубл. 27.11.2017, бюл. 

№ 22).  

Обґрунтована доцільність включення до базисної терапії телмісартану, 

розувастатину та L-аргініну, що дозволило уникнути прогресування захворювання, 

збільшити тривалість клінічної ремісії та поліпшити ЯЖ пацієнта. Запропоновано 

спосіб лікування РА (Пат. 120255 Україна, МПК (2017.01) А61К 31/00, А61К 38/00 

Спосіб лікування ревматоїдного артриту в поєднанні з абдомінальним ожирінням, 

артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом типу 2 та поліморфізмом гена Т-786С 

eNOS. Заявка № u 2017 04400 від 03.05.2017; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20). 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи 

впроваджено в практику КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер»         

м. Рівне (затв. 13.12.2016 р.), Чортківської ЦРЛ в Тернопільській області (затв. 

07.02.2017 р.), Центральної клінічної міської лікарні м. Ужгород (затв. 12.06.2017 р.), 

Української алергологічної лікарні МОЗ України смт. Солотвино Закарпатської 

області (затв. 07.09.2017 р.), Новодністровської міської лікарні (затв. 17.03.2017 р.), 

Сокирянського ЦПМСД (затв. 13.06.2017 р.), Кельменецької ЦРЛ (затв. 11.05.2017 р.), 

Новоселицької ЦРЛ (затв. 03.11.2016 р.), Сторожинецької ЦРЛ в Чернівецькій 

області (затв. 03.11.2016 р.), у навчальний процес на кафедрах внутрішньої 

медицини та інфекційних хвороб ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 

університет» (затв. 27.04.2017 р.), загальної практики (сімейної медицини), фізичної 

реабілітації та спортивної медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (затв. 19.01.2017 р.), госпітальної терапії ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» (затв. 24.11.2016 р.), що підтверджено 

відповідними актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею. Автором проведено патентно-інформаційний пошук, проаналізовано та 

написано розділ огляду літератури. Спільно з науковим керівником визначено тему, 

мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження. Під час виконання 

дисертаційної роботи самостійно проведено підбір пацієнтів, клінічне обстеження, 

здійснено аналіз та узагальнення отриманих результатів, сформульовано висновки 

та розроблено практичні рекомендації. Молекулярно-генетичні дослідження 

проведені на базі Державного закладу «Референс-центр з молекулярної діагностики 

МОЗ України» (м. Київ). Автором самостійно написані всі розділи дисертаційної 

роботи, підготовлено та оформлено акти впровадження, патенти на корисну модель, 

раціоналізаторські пропозиції з подальшим упровадженням основних результатів 

дослідження в практику лікувально-профілактичних закладів та навчальний процес. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення, висновки 

та практичні рекомендації дисертаційної роботи оприлюднені на наукових форумах 

різних рівнів: щорічних підсумкових наукових конференціях професорсько-

викладацького персоналу ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» 

(Чернівці, 2015-2017); XV Конгресі СФУЛТ з міжнародною участю (Чернівці, 2014); 
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міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні погляди на актуальні 

питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини» (Одеса, 2015); 

«Инновации в медицине и фармации – 2015» (Минск, 2015); «Актуальные проблемы 

геронтологии и гериатрии» (Самарканд, 2016); міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених «Наука и здоровье» (Семей, Узбекистан, 2016); 

«Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід» (Чернівці, 2016); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Дефіцит вітаміну Д та йоду: вплив 

на здоров’я та старіння людини» (Чернівці, 2016); ІІ міжнародній науково-

практичній конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та 

лікування захворювань внутрішніх органів» (Івано-Франківськ, 2016); 

міжнародному конгресі «Людина та ліки – Україна» (Київ, 2016); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Цукровий діабет як інтегральна 

проблема внутрішньої медицини» (Харків, 2017); 86-ій науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в 

медицині» (Івано-Франківськ, 2017); «Щорічні терапевтичні читання. 

Медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: 

погляд у майбутнє» (Харків, 2017); III, IV міжнародних медико-фармацевтичних 

конгресах студентів і молодих учених BIMCO (Чернівці, 2016, 2017); X міжнародній 

міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти збереження 

здоров’я людини» (Ужгород, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи було опубліковано 27 

наукових праць: 5 статей – у фахових наукових виданнях України, 2 статті – в 

іноземних періодичних виданнях (Індія, Словакія), 1 стаття – у наукометричній базі 

SCOPUS (Румунія), 1 стаття – в інших виданнях, 18 тез у матеріалах з’їздів, 

конгресів та конференцій. Отримано 3 патенти України на корисну модель та 5 

раціоналізаторських пропозицій. 

Об’єм і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 227 

сторінках машинописного тексту, основний текст становить 159 сторінок. 

Дисертація містить вступ, огляд літератури, матеріал та методи дослідження, три 

розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів, висновки, 

практичні рекомендації, список використаних джерел та додатки. Матеріали роботи 

ілюстровані 74 таблицями та 4 рисунками. Список використаних джерел містить 352 

джерела (145 – кирилицею та 207 – латиницею). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. У роботі наведені результати обстеження 

та лікування 110 хворих на РА: 40 хворих на РА без коморбідної патології, 30 

хворих на РА з АГ, 20 хворих на РА в поєднанні з АГ та АО, 20 хворих на РА в 

поєднанні з АГ, АО та ЦД 2, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

ревматологічному відділенні ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», КМУ 

«Міська клінічна лікарня № 3» м. Чернівці та ОКУ «Чернівецький обласний 

ендокринологічний центр» упродовж 2014-2016 рр. Контрольну групу склали 20 

практично здорових осіб. 

Хворих на РА віком <30 років було 5 (4,55%), 30-49 років – 43 (39,09%), 50-69 
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років – 49 (44,54%) та ≥70 років – 13 (11,82%) осіб. Середній вік пацієнта складав 

(48,03±14,91) років. Гендерний розподіл засвідчив переважання жінок (71,82%) над 

чоловіками (28,18%) без суттєвої різниці між досліджуваними групами. Тривалість 

захворювання серед хворих на РА в середньому становила (10,63±1,31) років. 

У 55,71% хворих на РА з наявною АГ діагностований II ступінь есенціальної 

АГ. Встановлено, що при РА без коморбідної патології рівень систолічного 

артеріального тиску (САТ) був нижчий на 17,03%, 18,29%, 26,47% (р<0,05), ніж за 

РА з АГ, РА з АГ і АО, РА з АГ, АО і ЦД 2 відповідно. Середній рівень 

діастолічного артеріального тиску (ДАТ) за коморбідного перебігу РА був вищий на 

15,3%, 15,41% та 21,72% відповідно. Абдомінальне ожиріння I cтупеня виявлено у 

31 (77,5%) хворого, II ступеня – у 7 (17,5%) та III ступеня – у 2 (5%) пацієнтів. Рівні 

глюкози крові натще та глікозильованого гемоглобіну (HbA1с) були підвищеними 

лише у хворих на РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2.  

Як при ізольованому РА, так і за його коморбідності з АГ, АО і ЦД 2 

переважали хворі із серопозитивним варіантом захворюванням за РФ (69,1-75%) та 

АЦЦП (70,9-80%), II ступенем активності РА (45-57,5%), ІІ ступенем 

функціональної недостатності суглобів (50%-66,7%). III ступінь активності 

захворювання спостерігався в 30% пацієнтів із коморбідною патологією та в 1 

(2,5%) пацієнта з ізольованим РА. Першу рентгенологічну стадію РА встановили у 

16 (14,5%), II стадію – у 52 (47,3%), IIІ стадію – у 32 (29,1%) та IV стадію – у 10 

(9,1%) пацієнтів.  

Верифікацію клінічного діагнозу РА проводили згідно з критеріями 

Американського коледжу ревматологів і Європейської антиревматичної ліги 

(ACR/EULAR 2010); АГ – згідно з рекомендаціями Української асоціації кардіологів 

(2012), Європейського товариства артеріальної гіпертензії та Європейського 

товариства кардіологів (ESH/ESC, 2013); ЦД 2 – згідно з рекомендаціями 

Міжнародної федерації з вивчення цукрового діабету. 

Медична допомога хворому на РА надавалася згідно з Уніфікованим 

клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Ревматоїдний 

артрит», затвердженим Наказом МОЗ України № 263 від 11.04.2014 р.; за наявності 

АГ – згідно з Наказом МОЗ України № 384 від 24.05.2012 р. «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги при артеріальній гіпертензії»; за наявності ЦД 2 – згідно з Наказом МОЗ 

України № 1118 від 21.12.2012 р. «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому 

діабеті 2 типу». 

Проводили антропометричне обстеження: визначали зріст (м), масу тіла (кг), 

ІМТ (кг/м2) та ступінь ожиріння за класифікацією ВООЗ (1997). Тип ожиріння 

встановлювали за співвідношенням ОТ/ОС.  

Рівень глікемії досліджували із використанням набору реактивів виробництва 

НПП «Филісит діагностика» (Україна), HbA1с – набору реактивів фірми 

«СпайнЛаб» (Харків) за допомогою фотоколориметричного методу. 

Проводили клінічну оцінку функціонального стану опорно-рухового апарату 
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за допомогою індексу активності захворювання DAS28 та показників візуальної 

аналогової шкали (ВАШ). 

Гострофазові показники (СРБ, РФ) визначали у сироватці крові за допомогою 

набору фірми ТОВ НВЛ «Гранум» (Україна). Визначення АЦЦП проводили за 

допомогою тест-системи BioRad (США).  

Рівні ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-10 досліджували за допомогою стандартного набору 

реагентів «Bender MedSystems GmbH» (Австрія) методом твердофазового ІФА, а ІЛ-

6 – із використанням наборів реактивів «Цитокін» (Російська Федерація). 

Визначення ліпідного спектра крові за вмістом загального холестеролу (ЗХС), 

тригліцеролів (ТГ), ХС ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), ХС ліпопротеїнів 

високої щільності (ЛПВЩ) проводили з використанням діагностичних стандартних 

наборів (PZ Cormay S.A., Польша) на спектрофотометрі ACCENT 200. 

Визначали також вміст МА у плазмі крові та еритроцитах (Ю.А. Владимиров, 

А.І. Арчаков, 1972); ГВ (І.Ф. Мещишен, І.В. Петрова, 1983), активностей ГП (І.Ф. 

Мещишен, 1982) і ГТ (І.Ф. Мещишен, 1987) у крові. 

Функціональний стан ендотелію оцінювали за допомогою визначення вмісту в 

крові ЕТ-1 імуноферментним методом із набором реактивів «Biomedica 

Medizinprodukte GmbH and Co KG» (Австрія) та сумарних стабільних метаболітів 

NO – з використанням реактиву Грісса (Green L.C. et al., 1982).  

Фібринолітичну активність (СФА, ФФА, НФА) та протеолітичну активність 

(лізис азоальбуміну, азоказеїну та азоколу) плазми крові визначали за допомогою 

реактивів фірми «Danish Ltd.» (м. Львів). 

Для оцінки ЯЖ застосовували опитувач оцінки статусу здоров’я, схвалений 

ВООЗ, «Rand Corporation's Medical Outcomes Study (MOS), Short-Form (SF-36) Health 

Survey». 

Молекулярно-генетичне дослідження проводили шляхом виділення геномної 

ділянки ДНК із периферійної крові за допомогою комерційної тест-системи 

«innuPREP Blood DNA Mini Kit» (Analytik Jena, Німеччина) з використанням 

центрифужних фільтрів методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для 

визначення поліморфних варіантів гена eNOS (T-786C) (rs2070744) використовували 

модифіковані протоколи з олігонуклеотидними праймерами («Metabion», 

Німеччина), а стан рестрикційних фрагментів аналізували в 4% агарозному гелі 

(агароза фірми «Cleaver Scientific», Великобританія) із додаванням бромистого 

етидію та подальшою візуалізацією в трансілюмінаторі. 

Усі пацієнти з РА отримували базисну терапію: метотрексат (МТ) – 10 мг на 

тиждень, фолієву кислоту – 5 мг не раніше ніж через добу та не пізніше ніж за добу 

до прийому МТ; метилпреднізолон – 20 мг на добу з поступовим зниженням дози, 

тривалістю до 1 місяця. За необхідності застосовували мелоксикам 15 мг в/м із 

подальшим переходом на 7,5 мг 1 раз на добу per os до 1 місяця. 

Ураховуючи наявність супутньої патології (АГ, АО та ЦД 2), хворим на РА до 

базисної терапії додавали телмісартан – 80 мг на добу, розувастатин –10 мг на добу 

та L-аргініну гідрохлорид 4,2% – 100 мл в/в із переходом на пероральний прийом L-

аргініну аспартату по 5 мл 3 рази на добу впродовж 1 місяця. Хворим на ЦД 2 

призначали метформін у добовій дозі 1000-1500 мг. 
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Для встановлення ефективності фармакотерапії РА визначали відсоток 

респондерів за АСR 20, ACR 50 та ACR 70.  

Статистичну обробку проводили за допомогою прикладних програм Microsoft 

Office Excel® 2007™, IBM SPSS Statistics® 23.0. Вірогідність даних для незалежних 

вибірок визначали за парним критерієм Стьюдента чи непараметричним Т-

критерієм Вілкоксона. Кореляційний зв’язок розраховували за допомогою 

коефіцієнтів кореляції Пірсона та Спірмена. Відмінність у розподілі генотипів T-

786C поліморфізму гена eNOS у групі контролю та хворих визначали відповідно до 

закону Hardy-Weinberg. Уплив чинників на розвиток РА оцінювали за величиною 

відношення ризиків (ВР) і відношення шансів (ВШ) із довірчим інтервалом (Cl) 95% 

з урахуванням критерію χ2 (df = 1).  

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що серед хворих 

на РА в поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 відносно частіше, ніж при ізольованому РА, 

траплялися пацієнти з ЧБС>10% (на 35%) та ЧПС>10 (на 17,5%). Ранкова скутість 

тривалістю ≥6 годин спостерігалася в 45% хворих на РА, у 60% пацієнтів із РА та 

АГ, у 65% хворих на РА, АГ та АО та в 65% пацієнтів з РА у поєднанні з АГ, АО і 

ЦД 2. Залежно від поліморфізму T-786C промотору гена eNOS вона виявлена у 

87,5% носіїв СС-генотипу, в 51,7% носіїв ТТ-генотипу, в 56,5% носіїв ТС-генотипу.  

У хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 інтенсивність больового синдрому за ВАШ 

≥60 мм траплялася в 100,0% пацієнтів, а за DAS28 ≥5,1 у.о. – в 77,3% (р<0,05) 

пацієнтів. DAS28 ≥5,1 у.о. спостерігався у 87,5% носіїв СС-генотипу поліморфізму 

Т-786С гена eNOS. 

Рівень СРБ перевищував відповідний показник у групі контролю в 7,9 раза – у 

пацієнтів із РА, у 8,4 раза – при РА з АГ, у 9,4 раза – при РА з АГ і АО, у 9,6 раза – 

при РА з АГ, АО і ЦД 2. Водночас уміст СРБ та АЦЦП у носіїв СС-генотипу 

перевищував аналогічний показник у носіїв ТТ-генотипу – на 47,3% і 28,4% та носіїв 

ТС-генотипу – на 19,85% і 17,6% відповідно (р<0,05). 

Концентрації ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-6 у хворих на РА в 1,96-4,63 раза (р≤0,049-0,001) 

вищі, ніж у групі контролю, а вміст ІЛ-10, навпаки, був меншим в 1,68-2,73 раза 

(р≤0,01-0,001). Рівень ІЛ-12 у хворих на РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 

перевищує такий при РА в 2,05 раза, при РА і АГ – в 1,83 раза, при РА, АГ і АО – в 

1,7 раза (р<0,05). Вміст ІЛ-18 у хворих на РА без коморбідної патології був нижчим 

на 38,4%, 51,1%, 70,35%, ніж у хворих на РА з АГ, РА з АГ, АО та РА з АГ, АО і ЦД 

2 відповідно (р<0,05). Рівень ІЛ-6 у хворих на ізольований РА був нижчим в 1,5 раза 

та в 2,03 раза , у порівнянні з хворими на РА з АГ, АО (р<0,05) та з хворими на РА з 

АГ, АО і ЦД 2 відповідно (р<0,05). Вміст ІЛ-10 знижувався на 18,33%, 22,41% та 

49,47% відповідно, у порівнянні з хворими на РА без коморбідності (р<0,05). Рівні 

ІЛ-12 та ІЛ-6 у носіїв СС-генотипу є вищими за такі в носіїв ТТ-генотипу (у 2,25 

раза і 2,1 раза) та ТС-генотипів (у 2,3 раза і 1,65 раза) (р<0,05).  

Водночас у хворих на РА спостерігалися ознаки оксидативного стресу, що 

підтверджувалося вірогідним збільшенням вмісту МА в плазмі крові, порівняно з 

групою контролю (в 1,54 раза – при РА, в 1,63 раза – при РА з АГ та РА з АГ і АО, в 

1,83 раза – при РА з АГ, АО та ЦД 2) на тлі зменшення вмісту ГВ (на 35,82% – при 

РА з АГ, на 54,24% – при РА з АГ, АО, на 62,5% – при РА з АГ, АО і ЦД 2 
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порівняно з хворими на РА) та компенсаторного підвищення активностей 

глутатіонзалежних ферментів. 

У 45% хворих на РА, незалежно від наявності коморбідної патології, виявлена 

дисліпідемія ІІb типу, у 35% – дисліпідемія ІV типу за D. Fredrickson. 

Уміст ТГ при РА в поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 перевищував такий при РА без 

коморбідної патології на 33,81% (р<0,05). Концентрація ХС ЛПВЩ знижувалась у 

пацієнтів із РА – на 22,3% (р<0,05), із РА і АГ – на 29,27% (р<0,05), із РА, АГ і АО – 

на 33,61% (р<0,05) та в пацієнтів із РА, АГ, АО і ЦД 2 – на 44,55% (р<0,05).  

Підвищення вмісту ЗХС, ХС ЛПНЩ та ТГ у сироватці крові виявляється 

відповідно у 87,5%, 62,5%, 100% хворих із СС-генотипом, у 56,52%, 47,83%, 78,26% 

хворих із ТС-генотипом, у 56,52%, 37,93% та 75,86% хворих із ТТ-генотипом. 

При аналізі показників функціонального стану ендотелію виявлено 

підвищення рівня ЕТ-1, у порівнянні з контрольною групою: у хворих на РА – у 2,25 

раза (р<0,05), РА з АГ – у 2,6 раза (р<0,05), РА з АГ та АО – у 3,25 раза (р<0,05), а за 

поєднання РА з АГ, АО та ЦД 2 – у 4,75 раза (р<0,05). Сумарний рівень стабільних 

метаболітів NO у пацієнтів із РА, АГ, АО і ЦД 2 був вищий, порівняно з пацієнтами 

на РА – на 48,28% (р<0,05), РА з АГ – на 42,25% (р<0,05) та РА з АГ, АО – на 

19,16% (р<0,05). Аналогічні зміни спостерігалися, залежно від поліморфних 

варіантів гена eNOS (rs 2070744): вміст ЕТ-1 та сумарний рівень стабільних 

метаболітів NO підвищився відповідно у 2,5 та 2,4 раза (за ТТ-генотипу), у 2,38 та 

2,45 раза (за ТС-генотипу), у 4,25 та 1,70 раза (за СС-генотипу).  

Найбільш суттєве зниження фібринолітичної активності плазми крові 

встановлено у хворих на РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2: СФА – на 23,79% 

(р<0,05), НФА – на 25,36% (р<0,05) та ФФА – на 21,35% (р<0,05), у порівнянні з 

контрольною групою. Слід також відзначити підсилення протеолітичної активності 

плазми крові зі збільшенням лізису азоальбуміну на 40,66% (р<0,05) у хворих на РА 

з АГ, на 41,37% (р<0,05) – у хворих на РА з АГ і АО та на 43,87% – при РА, 

асоційованому з АГ, АО та ЦД 2. 

При дослідженні генотипів поліморфізму гена T-786C eNOS у хворих на РА 

встановлено, що ТТ-генотип асоціює з I ступенем активності РА [ВШ=0,21; 

р=0,007], І рентгенологічною стадією та І-ІІ ступенями ФНС [ВШ=0,10; р=0,021]. 

Наявність мутантного С-алеля підвищує ймовірність високої активності РА в 1,62 

раза [ВШ=4,85; р=0,016], ІІ-ІV рентгенологічної стадій захворювання та ІІ-ІІІ 

ступенів ФНС – в 1,28 раза [ВШ=9,54; р=0,024].  

З’ясовано, що у хворих на РА, асоційований із АГ, АО та ЦД 2, показники ЯЖ 

були вірогідно нижчими, у порівнянні з хворими на РА без супутньої патології 

(р<0,05). 

У хворих на РА з АГ, АО, ЦД 2 встановлено кореляційний зв’язок між: рівнем 

ІЛ-10 і АЦЦП (r=0,47 р<0,05), ІЛ-6 і АЦЦП (r=0,60 р=0,006), ІЛ-18 і СРБ (r=-0,53 

р<0,05), ЗХС і метаболітами NO (r=0,79 р<0,05), ХС ЛПВЩ і ЕТ-1 (r=-0,69 р<0,05), 

ХС ЛПВЩ і СРБ (r=0,75 р<0,05), ХС ЛПВЩ і АЦЦП (r=0,50 р<0,05), ЗХС і ЕТ-1 

(r=0,56 р=0,058). Водночас при РА за наявності ТС-генотипу виявлено кореляційний 

зв’язок між: СРБ і ХС ЛПВЩ (r=0,56 р=0,005), ІЛ-12 і ЕТ-1 (r=0,53 р<0,05), ІЛ-10 і 

АЦЦП (r=0,41 р=0,05); за наявності ТТ-генотипу – між ЗХС і АЦЦП (r=-0,37 
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р=0,05); за наявності СС-генотипу – між ЗХС і ЕТ-1 (r=0,92 р<0,05), ХС ЛПВЩ і ЕТ-

1 (r=0,86 р<0,05), ІЛ-18 і СРБ (r=-0,72; р<0,05), ІЛ-10 і ЕТ-1 (r=0,86 р<0,05). 

Застосування на тлі базисної терапії телмісартану (80 мг), розувастатину (10 

мг) та L-аргініну (15 мл) у хворих на РА в поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 та корекція 

дози розувастатину (до 20 мг на добу) та L-аргініну (до 30 мл на добу) у носіїв СС-

генотипу поліморфізму T-786C гена eNOS сприяло зменшенню клінічних проявів 

захворювання, зокрема зниженню вираженості суглобового синдрому (ЧБС>10 – в 

1,4-1,6 раза, ЧПС>10 – в 1,6-2 рази, ранкової скутості≥6 год – в 1,2-1,6 раза) та 

зниженню САТ і ДАТ.  

Після проведення комплексу лікування знизився рівень СРБ на 47,56% 

(р<0,05) – у хворих на РА з АГ, на 34,89% (р<0,05) – у хворих на РА з АГ і АО, на 

34,89% (р<0,05) – у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2. Зменшувався також уміст РФ у 

всіх групах обстежених хворих в 1,4-1,54 раза (р<0,05). У носіїв ТТ-генотипу 

спостерігалось зниження концентрацій СРБ та РФ (на 80% і 77,82% відповідно), у 

носіїв ТС-генотипу (на 47,01% і 37,15% відповідно) (р<0,05), за менш вираженої 

позитивної динаміки зазначених показників у носіїв СС-генотипу. 

Ефективність призначеного лікування підтверджується також зниженням 

індексу DAS28: в 1,54 раза (р<0,05) – за РА і АГ, в 1,49 раза – за РА, АГ і АО та в 

1,38 раза (р<0,05) – за РА, АГ, АО і ЦД 2. Активність РА знизилась у 78,57% 

пацієнтів (за ACR20) та в 5,71% хворих (за ACR50). Водночас варто відзначити 

зменшення активності захворювання у 100% хворих РА з ТТ-генотипом, у 66,67% - 

із ТС-генотипом, у 33,33% - із СС-генотипом (за ACR20).  

При додаванні до базисної терапії телмісартану, розувастатину та L-аргініну 

вдалося вірогідно (р<0,05) знизити рівень ІЛ-12 на 24,28% – у хворих із РА і АГ, на 

14,2% – у хворих із РА, АГ і АО, на 37,2% – у хворих із РА, АГ, АО і ЦД 2; вміст ІЛ-

6 – на 20,1%, 25,5% і 36% відповідно; рівень ІЛ-18 на 21,1% – у хворих із РА і АГ. 

Вміст ІЛ-10 вірогідно підвищився у всіх групах хворих за РА (на 19,8-24,21%). 

Найістотнішим виявилося зменшення вмісту ІЛ-12, ІЛ-6 та ІЛ-18 у носіїв ТС-

генотипу (на 24,62%, 14,77%, 30,45% відповідно, р<0,05).  

Встановлено також зниження рівня ТГ у динаміці лікування (на 16,54% – при 

РА з АГ, на 16,54% – при РА з АГ і АО, на 26,53% – при РА з АГ, АО і ЦД 2), за 

одночасного підвищення рівня ХС ЛПВЩ на 11,38%, 11,76% і 16,36% відповідно 

(р<0,05). Крім того, вміст ТГ серед носіїв ТТ-генотипу був нижчим, у порівнянні з 

носіями ТС-генотипу – на 22,64% (р<0,05) та СС-генотипу – на 66,04% (р<0,05). 

Спостерігалося також вірогідне зменшення сумарного рівня метаболітів NO (на 

52,21% – у хворих із РА і АГ, на 39,43% – у хворих із РА, АГ і АО, на 48,18% – у 

хворих із РА, АГ, АО і ЦД 2 та вмісту ЕТ-1 в 1,33-3,45 раза (р<0,05)). Під впливом 

комбінованої терапії вдалося знизити сумарний рівень метаболітів NO та ЕТ-1 у 

носіїв ТТ-генотипу – в 1,4 раза і 1,46 раза, у носіїв ТС-генотипу – в 1,57 раза і 1,46 

раза, у носіїв СС-генотипу – в 1,32 раза та в 1,62 раза відповідно (р<0,05). 

Отже додавання до комплексу лікування антагоністів рецепторів АТ-II, 

статинів, та донаторів NO (з корекцією їх дози у носіїв СС-генотипу) є доцільним та 

ефективним у хворих на РА в поєднанні з АГ, АО і ЦД 2. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено практичне вирішення наукової задачі, яке 

полягає в оптимізації лікування ревматоїдного артриту на тлі артеріальної 

гіпертензії, абдомінального ожиріння і цукрового діабету типу 2 шляхом додавання 

до базисної терапії телмісартану, розувастатину та L-аргініну з урахуванням 

клінічно-патогенетичних особливостей перебігу зазначеної коморбідної патології та 

поліморфізму T-786C промотору гена eNOS. 

1. Серед хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з артеріальною 

гіпертензією, абдомінальним ожирінням і цукровим діабетом типу 2 частіше, ніж 

при ізольованому ревматоїдному артриті, траплялися пацієнти з числом болючих 

суглобів>10 (на 35%), числом припухлих суглобів>10 (на 17,5%) та ранковою 

скутістю тривалістю ≥6 годин (на 20%). При цьому ранкова скутість ≥6 годин 

виявлена у 87,5% носіїв СС-генотипу, у 51,7% носіїв ТТ-генотипу, у 56,5% носіїв 

ТС-генотипу поліморфізму Т-786С промотору гена eNOS. 

2. За коморбідності ревматоїдного артриту з артеріальною гіпертензією, 

абдомінальним ожирінням і цукровим діабетом типу 2 спостерігається найістотніше 

підвищення гострофазових показників запалення (в 1,67-9,6 раза), збільшення рівня 

інтерлейкіну-6 (у 4,49 раза), інтерлейкіну-12 (у 4,01 раза), інтерлейкіну-18 (у 2,62 

раза) та зменшення вмісту інтерлейкіну-10 (у 2,53 раза) у сироватці крові, що 

супроводжується найбільш інтенсивним оксидативним стресом зі збільшенням 

вмісту малонового альдегіду в еритроцитах і плазмі крові (в 1,83-2,1 раза), 

зниженням рівня глутатіону відновленого (в 1,89 раза) та компенсаторним 

підвищенням активностей глутатіонпероксидази (в 1,75 раза) і глутатіон-S-

трансферази (в 1,35 раза). Водночас у носіїв СС-генотипу поліморфізму Т-786С 

промотору гена eNOS рівень С-реактивного білка та ревматоїдного фактора на 

47,34% вищий у порівнянні з носіями ТТ-генотипу (р<0,05), а вміст інтерлейкіну-12 

і інтерлейкіну-6 є вірогідно вищим за такий у носіїв ТТ-генотипу – у 2,25 раза і в 2,3 

раза, у носіїв ТС-генотипу – у 2,1 раза і в 1,65 раза відповідно (р<0,05). 

3. Перебіг ревматоїдного артриту супроводжується дисліпідемією, що 

підсилюється за його поєднання з артеріальною гіпертензією, абдомінальним 

ожирінням і цукровим діабетом типу 2. Підвищення вмісту загального холестеролу, 

холестеролу ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеролів у сироватці крові 

виявляється відповідно в 87,5%, 62,5% та 100% хворих із СС-генотипом, у 56,52%, 

47,83% та 78,26% хворих із ТС-генотипом та у 56,52%, 37,93% та 75,86% хворих із 

ТТ-генотипом. Водночас у хворих на ревматоїдний артрит спостерігається 

дисфункція ендотелію, що підтверджується збільшенням вмісту ендотеліну-1 (у 

2,25-4,25 раза) та сумарних стабільних метаболітів монооксиду нітрогену (в 1,8-2,6 

раза) у сироватці крові і супроводжується зменшенням фібринолітичної активності 

плазми крові та підсиленням лізису високомолекулярних та низькомолекулярних 

білків і колагену, найбільш вираженими за зазначеної вище коморбідності та в 

носіїв СС-генотипу поліморфізму T-786C промотору гена eNOS. 

4. Частоти ТТ-, ТС- та СС-генотипів поліморфізму Т-786С промотору гена 

eNOS у хворих на ревматоїдний артрит складають 48,33%, 38,33% і 13,33% 

відповідно. Сприятливий ТТ-генотип асоціює з меншою активністю РА [ВШ=0,21; 
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р=0,007], нижчою рентгенологічною стадією та ступенем функціональної 

недостатності суглобів [ВШ=0,10; р=0,021], натомість мутантний С-алель підвищує 

ймовірність ІІ-ІІІ ступенів активності РА в 1,62 раза [ВШ=4,85; р=0,016], ІІ-ІV 

рентгенологічної стадії захворювання та ІІ-ІІІ ступенів функціональної 

недостатності суглобів – в 1,28 раза [ВШ=9,54; р=0,024] відповідно. Водночас при 

ревматоїдному артриті за його поєднання з артеріальною гіпертензією, ожирінням і 

цукровим діабетом типу 2 та в носіїв СС-генотипу аналізованого гена 

спостерігаються найнижчі показники якості життя за опитувальником SF-36. 

5. Застосування на тлі хворобомодифікуючої протиревматичної терапії 

телмісартану, розувастатину та L-аргініну сприяє покращанню клінічного перебігу 

ревматоїдного артриту в поєднанні з артеріальною гіпертензією, абдомінальним 

ожирінням та цукровим діабетом типу 2 без чіткої залежності від поліморфізму T-

786C промотору гена eNOS за винятком того, що в носіїв ТТ-генотипу та ТС-

генотипу виявлено більш виражене зниження індексу DAS28 (на 55,49% та 48,26% 

відповідно), ніж за наявності СС-генотипу (на 30,1%). За критеріями ACR 20, 

активність РА знизилась у 78,57% пацієнтів (р<0,05), а за ACR 50 – у 5,71% 

пацієнтів. Водночас позитивний ефект від лікування за ACR 20 спостерігався у 

100% носіїв ТТ-генотипу, у 66,67% носіїв ТС-генотипу та в 33,33% носіїв СС-

генотипу. 

6. Ефективність запропонованого комплексу лікування ревматоїдного артриту 

в поєднанні з артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та цукровим 

діабетом типу 2 полягає в зменшенні проявів хронічного системного запалення 

(знижувався рівень С-реактивного білка, ревматоїдного фактора, інтерлейкіну-6 та 

інтерлейкіну-12 у сироватці крові) та покращанні функціонального стану ендотелію 

(зменшувався вміст ендотеліну-1 та сумарних стабільних метаболітів монооксиду 

нітрогену в сироватці крові), особливо у носіїв Т-алеля. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Із метою поліпшення ранньої діагностики ревматоїдного артриту та 

прогнозування його перебігу за коморбідності з артеріальною гіпертензією, 

абдомінальним ожирінням, та цукровим діабетом типу 2 рекомендовано визначати 

маркери системного запалення (вміст інтерлейкіну-12, інтерлейкіну-18 та 

інтерлейкіну-10), ліпідний спектр крові та функціональний стан ендотелію (вміст 

ендотеліну-1 та сумарних стабільних метаболітів монооксиду нітрогену). 

2. Ураховуючи тяжчий перебіг ревматоїдного артриту, високу активність 

захворювання та більш виражену функціональну недостатність суглобів у носіїв СС-

генотипу поліморфізму T-786C промотору гена еNOS, доцільно визначати алельний 

стан даного гена з метою корекції лікування. 

3. У хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з артеріальною гіпертензією, 

абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 доцільно провести корекцію 

лікування шляхом призначення на тлі базисної терапії телмісартану (80 мг на добу), 

розувастатину (10 мг на добу) та L-аргініну аспартату (15 мл на добу) впродовж 1 

місяця, з підвищенням вдвічі дози розувастатину (до 20 мг на добу) та L-аргініну (до 

30 мл на добу) та тривалості лікування (до 2 місяців) у носіїв СС-генотипу. 
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АНОТАЦІЯ  

Букач О.П. Особливості перебігу та оптимізація лікування ревматоїдного 

артриту в поєднанні з артеріальною гіпертензією, ожирінням та цукровим 

діабетом типу 2. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2019.  

Дисертація присвячена оптимізації лікування 110 хворих на ревматоїдний 

артрит (РА): 40 хворих на РА без коморбідної патології, 30 хворих на РА з 

артеріальною гіпертензією (АГ), 20 хворих на РА з АГ та абдомінальним ожирінням 

(АО), 20 хворих на РА з АГ, АО та цукровим діабетом типу 2 (ЦД 2) на підставі 

вивчення клінічних особливостей перебігу, змін функціонального стану ендотелію, 

маркерів системного запалення, оксидантно-антиоксидантної системи, 

протеолітичної та фібринолітичної активностей плазми крові, цитокінового 

профілю, ліпідного спектра крові та генетичних предикторів.  

Застосування на тлі базисної терапії телмісартану, розувастатину та L-аргініну 

у хворих на РА в поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 та корекція дози розувастатину та L-

аргініну аспартату у носіїв СС-генотипу поліморфізму T-786C промотору гена eNOS 

сприяло зменшенню клінічних проявів захворювання, досягненню позитивної 

динаміки параметрів цитокінового профілю, ліпідного спектра крові, 

функціонального стану ендотелію та покращенню якості життя пацієнта. 

Ключові слова: ревматоїдний артрит, артеріальна гіпертензія, абдомінальне 

ожиріння, цукровий діабет типу 2, поліморфізм T-786C промотору гена 

ендотеліальної синтази монооксиду нітрогену, діагностика, лікування. 
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АННОТАЦИЯ  

Букач О.П. Особенности течения и оптимизация лечения ревматоидного 

артрита в сочетании с артериальной гипертензией, ожирением и сахарным 

диабетом типа 2. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 – внутренние болезни. ГВУЗ «Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет», Ивано-Франковск, 2019.  

Диссертация посвящена оптимизации лечения 110 больных ревматоидным 

артритом (РА): 40 больных на РА без коморбидной патологии, 30 больных на РА с 

артериальной гипертензией (АГ), 20 больных на РА с АГ и абдоминальным 

ожирением (АО), 20 больных на РА с АГ, АО и сахарным диабетом типа 2 (СД 2) на 

основании изучения клинических особенностей, изменений функционального 

состояния эндотелия, маркеров воспаления, оксидантно-антиоксидантной системы, 

протеолитической и фибринолитической активности плазмы крови, цитокинового 

профиля, липидного спектра крови и генетических предикторов. 

Применение на фоне базисной терапии телмисартана, розувастатина и L-

аргинина у больных РА в сочетании с АГ, АО и СД 2 и коррекция дозы 

розувастатина и L-аргинина аспартата у носителей СС-генотипа полиморфизма T-

786C промотора гена eNOS способствовало уменьшению клинических проявлений 

заболевания, достижению положительной динамики параметров цитокинового 

профиля, липидного спектра крови, функционального состояния эндотелия и 

улучшению качества жизни пациента. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, артериальная гипертензия, 

абдоминальное ожирение, сахарный диабет типа 2, полиморфизм T-786C гена 

эндотелиальной синтазы оксида азота, диагностика, лечение. 

 

SUMMARY 

Bukach O.P. Peculiarities of the course and optimization of treatment of 

rheumatoid arthritis concomitant with arterial hypertension, obesity and type 2 

diabetes. –Manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences in speciality 14.01.02 

– “Internal Diseases”. – Higher State Educational Institution “Ivano-Frankivsk National 

Medical University”, Ivano-Frankivsk, 2019. 

The dissertation deals with the optimization of the treatment of rheumatoid arthritis 

(RA) in combination with arterial hypertension (AH), abdominal obesity (AO) and type 2 

diabetes mellitus (DM 2) based on the study of clinical and pathogenetic peculiarities of 

the course of the given concomitant pathology, taking into account T-786C gene promoter 

polymorphism of endothelial nitric oxide synthase (eNOS). 

110 patients with RA, among which there were 40 patients with RA, 30 patients 

with RA and AH, 20 patients with RA, AH and AO, 20 patients with RA and AH, AO and 

DM 2 and 20 apparently healthy persons constituted the object of the study. 

The following research methods were applied: general clinical, anthropometric, 

laboratory, enzyme-linked immunosorbent assay, molecular genetic, instrumental and 

statistical. 
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The pathogenetically grounded complex treatment of RA, concomitant with AH, 

AO and DM 2 has been suggested, with the addition of Telmisartan, Rosuvastatin and L-

arginine to the baseline therapy and doubling of medication doses for CC-genotype 

carriers of T-786C gene promoter polymorphism of eNOS (Rosuvastatin – up to 20 mg per 

day, L-arginine aspartate – up to 30 ml per day), which made it possible to increase the 

effectiveness of RA treatment. 

CRP rate decreased by 50% (p<0.05) in patients with RA, by 47.56% (p<0.05) – in 

patients with RA and AH, by 53.6% (p<0.05) – in patients with RA, AH and AO, by 

42.45% (p<0.05) – in patients with RA, AH, AO and DM 2 after treatment. RF rate in 

blood serum in all groups of the examined patients also decreased in 1.4-1.9 times 

(p<0.05). The positive dynamics after treatment of CRP and RF concentration in CC-

genotype carriers should be noted, however, it was less pronounced than the one in TT-

genotype carriers (82.76% and 32.33% (p<0.05) respectively), and in TC-genotype carriers 

(22.45% and 44.8% (p<0.05) respectively) of the T-786C gene polymorphism of eNOS. 

The effectiveness of the prescribed treatment complex is confirmed by DAS28 

decrease: 1.55 times in RA patients (p<0.05), 1.49 times (p<0.05) – in patients with RA 

and AH, 1.54 times (p<0.05) – in case of RA, AH and AO and 1.38 times (p<0.05) – in 

patients with RA, AH, AO and DM 2. 

According to ACR20 criteria, RA activity decreased in 83.64% of patients (p<0.05). 

ACR50 was achieved in only 7 (6.36%) patients. Taking into account T-786C gene 

promoter polymorphism of eNOS, the achievement of the ACR 20 criteria was observed in 

100% of the patients with TT-genotype, in 66.67% with TC-genotype, and in 33.33% with 

CC-genotype. 

The baseline therapy application with the addition of Telmisartan, Rosuvastatin and 

L-arginine resulted in a decrease in IL-12 and IL-6 levels in all study groups. At the same 

time, the content of IL-10 significantly increased in all groups of patients with RA (by 

19.8-24.21%) (p<0.05) respectively. 

The dynamics of blood lipid profile indices after treatment is characterized by a 

decrease in the level of TCh and an increase in the HDL cholesterol content in all studied 

groups of patients. It was found that TG content after treatment among TT-genotype 

carriers was the lowest: by 22.64% (p<0.05) compared to TC-genotype carriers and by 

66.04% (p<0.05) to CC-genotype carriers. 

In all studied groups of patients, there was an increase in the level of RG (p<0.05), a 

decrease in the level of MA (p<0.05), GST (p<0.05), GP (p<0.05) activity and positive 

dynamics of changes in fibrinolytic and proteolytic activity of plasma in the dynamics of 

treatment, especially in RA patients without concomitant pathology. 

After treatment, a decrease in ET-1 content in 1.06-1.64 times (p<0.05) was 

observed in all groups of patients with RA. At the same time, the total level of NO 

metabolites decreased by 24.48% in patients with RA, by 52.21% – in patients with RA 

and AH, by 39.43% – in patients with RA, AH and AO and by 48.18% (p<0.05) – in 

patients with RA, AH, AO and DM 2. 

Consequently, the inclusion of angiotensin II (ANG-II) receptor antagonists, statins, 

and NO donors with the correction of their dose in CC-genotype carriers to the complex of 
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treatment of patients with RA comorbid with AH, AO, and DM 2 is expedient and 

efficient. 

Key words: rheumatoid arthritis, arterial hypertension, abdominal obesity, type 2 

diabetes, T-786C gene promoter polymorphism of eNOS, diagnosis, treatment. 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АО – абдомінальне ожиріння 

АТ II – ангіотензин-II 

АЦЦП – антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду 

ГВ – глутатіон відновлений 

ГП – глутатіон пероксидаза 

ГТ – глутатіон-S-трансфераза 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ЕД – ендотеліальна дисфункція 

ЕТ-1 – ендотелін -1 

ЗХС – загальний холестерол 

ІЛ – інтерлейкін 

МА – малоновий альдегід 

НФА – неферментативна фібринолітична активність 

ОТ/ОС – співвідношення об’єму талії/об’єму стегон 

РА – ревматоїдний артрит 

РФ – ревматоїдний фактор 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СРБ – С-реактивний білок 

СФА – сумарна фібринолітична активність 

ТГ – тригліцероли 

ФНС – функціональна недостатність суглоба 

ФФА – ферментативна фібринолітична активність 

ХС ЛПНЩ – холестерол ліпопротеїдів низької щільності  

ХС ЛПВЩ – холестерол ліпопротеїдів високої щільності 

ЦД 2 – цукровий діабет типу 2 

ЧБС – число болючих суглобів  

ЧПС – число припухлих суглобів 

ЯЖ – якість життя 

ACR/EULAR – рекомендації Американського коледжу ревматологів і Європейської 

антиревматичної ліги  

DAS 28 – індекс активності захворювання з урахуванням 28-ми суглобів 

eNOS – ендотеліальна оксид азоту синтаза 

NO – монооксид нітрогену  
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