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оф іційного опонента, доктора медичних наук, професора, завідувача  

кафедри внутр іш ньої м едицини №  1, В інницького національного  

м едичного ун іверситету ім. М.І. П ирогова, Станіславчука М иколи  

А дам овича на дисертацію  Букач Ольги Петрівни на тему «О собливості  

перебігу та онтимізація  лікування ревматоїдного артриту в поєднанні з 

артеріальною  гіпертензією , ож ирінням та цукровим діабетом типу 2», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  

за спеціальністю  -  14.01.02 -  внутріш ні хвороби в спеціалізовану вчену

раду Д  20.601.01 при Д В Н З «Івано-Ф ранківський національний  

медичний університет» М О З України

А ктуальність обраної теми

Дисертація  Букач Ольги Петрівни присвячена вирішенню актуальної 

задачі внутрішньої медицини -  підвищення ефективності лікування хворих 

на ревматоїдний артрит (РА) за умов коморбідності з артеріальною 

гіпертензією (АГ),  абдомінальним ожирінням (АО) та цукровим діабетом 

типу 2 (ЦД 2).

Відомо, щ о  РА призводить  до значних медико-соціальних проблем 

через високу легальність ,  інвалідизацію та несприятливий прогноз.

Значний інтерес викликає зростання частоти коморбідної патології  у 

хворих на РА, оскільки це призводить до утрудненої діагностики, 

взасмообтяжливого перебігу та зниження ефективності лікування. Поєднання 

РА з АГ, А О  та Ц Д 2 с одним із найбільш розповсюджених та несприятливих 

у прогностичному плані коморбідних станів.

Недивлячись на безперечні успіхи фармакотерапії  РА, досягнуті в 

останні роки, безпосередні,  а також віддалені результати лікування РА в 

поєднанні з АГ, АО та Ц Д  2 залишаються невтішними. Вивчення 

патогенетичних ланок з урахуванням генетичних предикторів,  а також 

обґрунтування га вдосконалення комплексного підходу до діагностики та



лікування РА за умов коморбідності дозволить покращити результати терапії, 

п ідвищити стійкість клінічної ремісії та поліпшити якість життя (ЯЖ) 

пацієнта.  Тому вибір напрямку дисертаційного дослідження Букач О.П. є 

актуальним.

А вторкою  обрано за мету підвищити ефективність лікування хворих на 

РА в поєднанні  з АГ, А О  та ЦД 2 на підставі вивчення клінічно- 

патогенетичних особливостей перебігу зазначеної поєднаної  патології  з 

урахуванням поліморфізму Т-786С  промотору гена eNOS. Для реалізації  мети 

авторкою було поставлено та вирішено 5 наукових завдань, кожне з яких 

сформульовано чітко та логічно. Мета та завдання роботи повністю 

узгоджуються з тем ою  дисертації .

З в ’язок роботи з науковими програмами, темами  

Проведене дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи 

кафедри внутрішньої  медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» на тему: «Генетичні, 

метаболічні аспекти,  запалення, дисфункція  ендотелію та лікування при 

поєднаній патології  внутрішніх органів» (номер держреєстрації  

01 12U003546).  Здобувач є виконавцем фрагменту роботи.

С тупінь обгрунтованості га достовірності наукових положень,  

висновків  і рекомендацій , сф орм ульованих у дисертації  

Дисертаційна  робота О.П. Букач виконана на сучасному науковому 

рівні, базується на проведені достатньої  кількості клінічних досліджень (110 

хворих із РА, з яких 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 і ІДД 2, та 20 практично здорових осіб).

Використані  в роботі методи є сучасними, інформативними, 

адекватними щодо мети та завдань дослідження,  що дозволило в повній мірі 

вирішити поставлені мету та завдання дисертаційної  роботи. Дослідження 

проведені на високому сучасному методичному рівні, їх інформативність та 

достовірність не викликають  сумнівів.



Комплекс дослідження включав загально-клінічні,  антропометричні,  

біохімічні (визначення вмісту малопового диальдегіду, глутатіону 

відновленого, активностей глутатіон-Б-трансферази і глутатіон-пероксидази, 

протеолітичної та фібринолітичної активностей плазми крові, ліпідного 

спектра крові, сумарних стабільних метаболітів NO), імуноферментні (вміст 

еидотеліну-1 (ЕТ-1),  С-реактивний білок (СРБ), ревматоїдного фактора (РФ), 

антитіл до циклічного цитрулінового  пептиду (АЦЦП),  інтерлейкіп-6,  IJI-12, 

ІЛ-18, IJI-10), молекулярно-генетичні (поліморфізм Т-786С  промотору гена 

eNOS), інструментальні (рентгенографія,  вимірювання AT, 

електрокардіографія) та статистичні методи дослідження,  що дало змогу 

ретельно вивчити клініко-патогенетичні  особливості перебігу даної нозології  

у обстежених пацієнтів.

Достатньо великий обсяг  проведеного дослідження,  застосування 

сучасних стандартизованих методів,  математичного статистичного аналізу з 

використанням сучасних статистичних методів,  дозволило отримати 

вірогідні та обгрунтовані основні положення роботи та результати. Висновки 

та практичні  рекомендаці ї  випливають із отриманих даних та їх аналізу.

Н овизна наукових положень, сф орм ульованих у дисертації, їх

практичне значення  

Наукова новизна дисертаційної  роботи полягає в тому, що авторкою 

було уточнено наукові дані про клінічні особливості РА в поєднанні з АГ, 

АО і Ц Д  2. Встановлено залежність тяжкості перебігу від зазначеної 

коморбідної патологі ї  і поліморфізму Т-786С  промотору гена eNOS. Уперше 

встановлена зв'язок цитокінового профілю крові у хворих на РА з наявністю 

АГ, АО і ЦД 2 та поліморфізмом Т-786С  промотору гена eNOS.

Д оповнено  наукові дані про наявність дисліпідемії  та ендотеліальної 

дисфункції  у хворих на РА, найбільш виражених за його поєднання з АГ, АО 

і ЦД 2 та в носіїв СС-генотипу поліморфізму Т-786С  промотору гена eNOS.

Отримані нові дані про частоту генотипів поліморфізму Т-786С гена 

eNOS  у хворих па РА (7Т-генотип -  48,33%, ГС-генотигі -  38,33%, CC-



генотип -  13,33%). Встановлено,  що СС-генотигі асоціюється з ІІ-ІІІ 

ступенями активності РА, II-IV рентгенологічними стадіями захворювання, 

ІІ-ІІІ ступенями функціональної недостатності суглобів (ФНС) та 

найнижчими показниками Я Ж  хворих.

Запропоновано патогенетично обґрунтоване комплексне лікування РА, 

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

телмісартапу, розувастатину і L-аргініну та зб ільшенням удвічі дози 

препаратів носіям СС-генотипу поліморфізму Т-786С  промотору гена eNOS  

(розувастатину до 20 мг па добу, L-аргініну асиартату до 30 мл на добу),  

що дало змогу п ідвищити ефективність лікування РА, досягнувши зниження 

виражсності суглобового синдрому,  позитивної динаміки параметрів 

цитокінового  профілю  та ліпідного спектра крові, функціонального стану 

ендотелію та поліпшення Я Ж  пацієнта.

Результати виконаного дослідження мають важливе практичне 

значення, оскільки визначення маркерів системного запалення (СРБ, ІЛ-12, 

IJI-18, IJI-6. IJI-10), показників функціонального етану ендотелію (ЕТ-1, 

сумарних стабільних метаболітів N 0 ) ,  ліпідного спектра крові та 

поліморфізму Т-786С  промотору гена eNOS, дозволять покращити ранню 

діагностику та визначити тактику лікування РА в поєднанні з АГ, АО і ЦД 2.

Практичне значення роботи підтверджується тим, що за її результатами 

розроблено 3 патенти України на корисні моделі та впроваджено результати 

дослідження в практику та навчальний процес на кафедрах внутрішньої 

медицини та інфекційних хвороб В Д Н ЗУ  «Буковинський державний 

медичний університет,  загальної практики (сімейної медицини),  фізичної 

реабілітації та спортивної медицини Д В Н З «Івано-Франківський 

національний медичний університет», госпітальної терапії  ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», що підтверджено відповідними 

актами вироваджепня.



С труктура і зміст дисертації, дотрим аність вимог щодо  

оф ормлення дисертації та автореферату

Д исертац ійна  робота написана українською мовою на 159 сторінках 

основного  тексту. Робота побудована за традиційною схемою і складається з 

анотації,  вступу, огляду літератури, матеріал та методи дослідження, трьох 

розділів власних досліджень,  аналізу та узагальнення результатів,  висновків, 

практичних рекомендацій,  списку використаних джерел. За обсягом повний 

текст дисертаці ї  складає 227 сторінок друкованого  тексту, ілюстрована 74 

таблицями та 4 рисунками. Список цитованої літератури складається з 352 

джерел, з яких кирилицею  -  145, латиницею -  207.

lie і у її написаний і структуро ваний згідно вимог до дисертаційних 

досліджень. У вступі авторка аргументовано і послідовно висвітлює етан 

проблеми, формулю є мету і завдання дослідження,  обгрунтовує необхідність 

його проведення. Зрозуміло та лаконічно окреслено предмет та об'єкт 

дослідження,  визначено наукову новизну та практичну значимість,  

охарактеризовано зв'язок роботи з науковими планами ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет», а також зазначено 

особистий внесок здобувача, форми оприлюднення результатів дослідження, 

кількість публікацій.

Огляд літератури викладений на 23 сторінках, в 3 підрозділах якого 

представлені основні світові досягнення в діагностиці й лікуванні РА у 

залежності від коморбідної патології  і поліморфізму Т-786С  промотору гена 

eNOS. 13 огляді літератури на підставі аналізу л ітературних першоджерел 

авторкою узагальнено відомості про клінічні особливості,  механізми 

формування та взаємообтяжсппя РА коморбідпою патологією, роль 

хронічного  запалення та ендотеліальної дисфункції .  В огляді літератури 

найшли своє в ідображення відомі па сьогодні патогенетичні аспекти 

поліморфізму гена Т-786С  ендотеліальної синтази оксиду азоту у розвитку 

РА, а також вплив хворобомодифікуючої протиревматичної терапії 

(ХМПРТ),  блокаторів рецептора АТ-ІІ,  статииів і L -аргініну на РА у



поєднанні з АГ, АО та Ц Д  2. Критичний аналіз літературних даних дозволив 

автору обгрунтувати актуальність та доцільність проведення даного 

дослідження.

Розділ «М атер іал  і методи дослідж ення» викладено на 18 сторінках. 

В розділі всебічно висвітлені загальна характеристика обстежених хворих 

(110 хворих на РА, із них 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 па РА 

в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2), критерії  включення та не включення в 

дослідження.  А вторкою  представлені використані в роботі методи 

дослідження та лікування хворих на РА у поєднанні з АГ, АО та ЦД 2. 

Засвідчена відповідність проведеного дослідження основним біоетичним та 

морально-правовим нормам згідно чинних нормативних документів та 

законів України. Достатньо повно описані застосовані методики, 

обгрун тована необхідність їх використанням.

Методи дослідження,  використані в роботі,  дозволяють о б ’єктивно та 

комплексно вирішити її завдання та досягти поставленої мети.

У тр еть ом у  розділі дисертації «Клінічно-патогенетичні особливості 

ревматоїдного артриту в поєднанні з артеріальною гіпертензією, 

абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 з урахуванням 

поліморфізму Т-786С  гена ендотеліальної еинтази оксиду азоту» (30 crop.),  

т о  складається з 2 підрозділів,  проаналізовано особливості перебігу РА за 

клінічною симптоматикою,  змінами гострофазових показників,  цитокінового 

патерну. оксидаитно-протиоксидантної системи, ліпідного спектра крові, 

функціонального стану ендотелію, протеолітичної та фібринолітичної 

активності плазми крові у хворих на РА без коморбідної  патології  та за її 

наявності з урахуванням поліморфізму Т-786С  промотору гена eNOS.

Дисертантка встановила, що за клінічними проявами серед хворих на 

РА у поєднанні  з АГ, АО і Ц Д  2 відносно частіше, ніж серед хворих з 

ізольованим РА, траплялися пацієнти з числом болючих суглобів >10 (на 

35%), числом припухлих суглобів >10 (па 17,5%) та ранкової скутості



тривалістю >6 годин (на 15%). Авторка акцентує увагу на дисбалансі імунної 

відповіді у хворих на РА, що характеризується вираженою активацією 

клітинної ланки імунітету і низькою активністю гуморальної,  зумовленої 

високою продукцією IJT-12, 1JI-18 та IJI-6 із нижчим вмістом протизапального 

1J1-10 у пацієнтів на РА з коморбідною патологією та носіїв СС-генотппу 

гена eNOS  (rs 2070744).

У хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 поряд з дисліп ідемією виявлено 

ирокепдаптио-аптиоксидантний дисбаланс, що призвів до розвитку 

окиснювального стресу, який супроводжувався посиленням ендотеліальної 

дисфункції  зі зростанням сумарного  рівня метаболітів NO  і ЕТ-1.

Даний розділ представлений двома клінічними випадками, які 

відображають цифровий матеріал та доповнюють результати, викладені в 

тексі і.

Розділ 4 «Асоціація Т-786С  поліморфізму гена ендотеліальної синтази 

оксиду азоту з особливостями перебігу РА за його поєднання з артеріальною 

гіпертензією, ожирінням і цукровим діабетом типу 2 та якістю життя хворих» 

(22 crop.) ,  який складається з 3 підрозділів,  присвячений вивченню 

поширеності  поліморфізму Т-786С  промотору гена eNOS  у хворих на РА в 

тому числі і 5 супутньою АГ, АО та ЦД 2.

Автором було встановлено, що генотипи та алелі гена eNOS (rs 

2070744) не є додатковими чинниками ризику появи РА, а також супутніх 

АГ, АО та ЦД 2 типу, однак носії 77-генотипу асоціюють із активністю 1 

ступеня, 1 рентгенологічною стадією та І ступенем ФНС. Наявність 

мутантного  С-алсля в генотипі навпаки підвищує ризик високої активності 

РА II і III ступенів  у 1,62 раза, II-IV рентгенологічної стадії  захворювання та 

Ф1ІС ІІ-ІІІ ст. -  у 1,28 раза.

Проведена оцінка ЯЖ  за допомогою опитувача оцінки статусу 

з д о р о в ’я, схвалений 13003, "Rand Corporation's  Medical Outcomes Study 

(MOS), Short -Form (SF-36) Health Survey", який краще відображає ЯЖ у 

хворих з р ізною патологією внутрішніх органів,  в т.ч. пацієнтів із РА та



к о м о р б ід н п м и  процесами.  Дані засвідчили погіршення ЯЖ  за рахунок 

фізичного, психічного і соціального компонентів  із перевагою погіршення 

фізичного та психічного здоров’я у хворих на РА з коморбідною патологією. 

Окрім оцінки ЯЖ, дисертанткою здійснено кореляційний аналіз крізь призму 

поліморфізму гена Т-786С eNOS. Отримані результати вказують на наявність 

кореляційних з в ’язків між показниками системного запалення, функції 

ен до тел ію  та дисліпідемі ї  у хворих на РА з коморбідною патологією з 

ур а х у в а н н я м  генетичних предикторів.

У розділі 5 «Ш ляхи оптимізації л ікування хворих на РА у 

поєднанні з артеріальною  гіпертензією, абдомінальним ожирінням та 

цукровим діабетом  типу 2» (29 стор.), що мас 2 підрозділи обгрунтовано 

комплексне лікування хворих на РА у поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 шляхом 

додавання до стандартної терапії  телмісаргану, розувастатину та L-аргініну 

(з к орекц ією  їх дози у носіїв СС-генотипу),  що сприяло зменшенню 

клін ічних проявів захворювання,  позитивно вплинуло на функціональний 

стан ендотелію,  цигокіновий профіль,  ліпідний спектр крові та оксидантно- 

антпокепдаитиу систему.

Розділ 6 «А наліз та узагальнення результатів дослідж ення» (18 

c rop . )  п ри с в я ч е н и й  узагальненню та обговоренню о т р и м а н и х  результатів 

дослідження,  використовуючи літературні відомості та зіставляючи свої 

результати  з даними сучасної  вітчизняної та іноземної літератури. У цьому 

розділі авторка продемонструвала вміння критично проаналізувати отримані 

результати, співставити з результатами подібних досліджень інших авторів, 

узагальнити науковий матеріал та сформулювати остаточну концепцію 

роботи.

Висновки та практичні рекомендації  сформульовані досить чітко та в 

повнііі мірі відповідають меті роботи та поставленим завданням. Практичні 

р ек о м ен д ац і ї  можуть бузи впроваджені у лікувальний процес в закладах 

о хо р о н и  здоров'я України.



С писок  використаної літератури оформлено згідно сучасних вимог, 

більшість джерел за останні п ’ять років.

Дисертація  містить додатки. У додатках наведений бібліографічний 

опис друкованих  робіт авторки та акти впровадження результатів 

дослідження.

Отже,  дисертація с самостійною завершеною науковою працею.

П овнота викладу результатів дисертац ійної роботи в 

опублікованих працях

Результати дослідження повністю висвітлені в 27 друкованих працях, у 

тому числі: 5 статей у фахових наукових виданнях України, 2 статті в 

іноземних періодичних виданнях (Індія, Словаччина) ,  1 стаття у 

наукометричній базі SCOPUS (Румунія), 1 стаття в інших виданнях, 18 тез у 

матеріалах з ' їздів,  конгресів та конференцій, 3 патенти України па корисну 

модель та 5 раціоналізаторських пропозицій.

Зміст автореферату повністю відповідає змісту дисертації .

Значим ість результатів роботи для науки і практики

Наукові положення дисертаційного дослідження Букач Ольги 

Петрівни, що винесено на захист,  є пріоритетними,  мають наукову цінність, 

розкривають додаткові ланки патогенезу артеріальної гіпертензії, 

абдомінального ожиріння та цукрового діабету типу 2 у хворих на РА.

Значимість результатів роботи для практики полягає у необхідності 

визначення маркерів  системного запалення (СРБ, РФ, АЦЦІІ ,  IJ1-12, IJI-18,

І.'І-б. ІЛ-Ю), показників функціонального етану ендотелію (ЕТ-1, сумарних 

стабільних метаболітів N 0 ) ,  ліпідного спектра крові та поліморфізму Т-786С 

промотору гена eNOS, які дозволять покращити ранню діагностику та 

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

Розроблені способи діагностики (Пат. 115285 Україна, МІІК (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, бюл. №  7; Пат. 120866 Україна,  МГІК 

(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. 27.1 1.2017. 

бюл. №  22). Обгрунтована доцільність включення до комплексного лікування 

телмісартапу, розувастатину та L-аргініну та запропоновано спосіб лікування 

РА (Пат. 120255 Україна,  М І Ж  (2017.01) А61К 31/00, А61К 38/00. Спосіб 

л ікування 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 ).

Зауваж ення та пропозиції

Зауважень принципового характеру до роботи немає, а серед недоліків 

слід зазначи ти наступне:

Авторка не завжди обгрунтовано трактує встановлені асоціативні 

звязки між окремими показниками як причино-наслідкові ,  вказуючи, що 

один показник впливає на інший.

Робота перевантажена методами дослідження. Зокрема без втрати 

якості та інформативності дисертаційної роботи можна було б обійтись без 

визначення  показників оксидаптно-аитиоксидантної системи, частини 

і і ттерлеїікі ні в та таких рутинних маркерів запалення як сіаловий тест, вміст 

серомукоїду. Натомість ефективність лікування варто було б оцінити не 

через 30 днів ,  а хоч би через 8 тижнів.

Висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

р о б о т .  Разом з тим хотілося б почути відповіді на деякі запитання, котрі 

виникли в процесі ознайомлення з дисертацією.

1. Який на Вашу думку механізм прогностично несприятливого 

впливу генотипу СС поліморфізму Т-786С  промотору гена eNOS?

2. Серед вивчених Вами коморбідних чинників (АГ, АО та ЦД 2



типу) який з них с найбільш несприятливим стосовно активності 

РА та швидкості його прогресування та через які патогенетичні 

ланки це реалізується?

3. Недавні досліження з вивчення дисліпідемії  у хворих на РА 

виявили гак званий “ліпідний парадокс” , коли серцево-судинний 

ризик був значно вищим у хворих на РА з нижчим рівнем 

загального холестсролу. Ваші ж хворі з РА та АГ мали вищі рівні 

ЗХС в порівнянні з хворими без АГ -  як цс можна пояснити?

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна  робота Букач Ольги Петрівни «Особливості перебігу та 

оптимізація лікування ревматоїдного артриту в поєднанні з артеріальною 

гіпертензією, ожирінням та цукровим діабетом типу 2», що виконана під 

керівництвом професора Федіва О.І. за спеціальністю - 14.01.02 - внутрішні 

хвороби є завершеною працею, яка актуальна за змістом, реалізована на 

високому методичному рівні, відрізняється науковою новизною і 

практичною значимістю.

В роботі отримані нові науково обгрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують конкретне наукове завдання -  підвищення 

ефективності лікування хворих на РА за умов коморбідиості з артеріальною 

гіпертензією, абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 на 

основі  ви вчення  клінічно-патогенетичних особливостей зазначеної поєднаної 

патології та з урахуванням поліморфізму Т-786С промотору гена eNOS.

Дисертація  за своєю актуальністю, науковою новизною отриманих 

даних. їх теоретичним та практичним значенням, ступенем обгрунтованості 

та достовірності наукових положень, сформульованих у висновках та 

практичних рекомендаціях , повнотою викладеного матеріалу в наукових 

публікаціях та апробації  па наукових форумах, повністю відповідає вимогам 

п. 1 1 “ Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового  співробітника” , затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів  України №  567 від 24.07.2013 року (зі змінами, внесеними



п ос та н овам и  Кабінету Міністрів України №  656 від 19.OS.2015 p., №  1 159 від 

30 .12 .2015  p., №  567 від 27.07.2016 p.), а її авторка Букам Ольга Петрівна 

засл уговує  присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.

Завідувач кафедри 

в н у тр іш н ь о ї  медицини №1,

В ін ни цького  національне

д октор  м е д и ч н и х  наук, іі|

медичного університету

ім. М.І. 1 Іпрогова.
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