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А • •••Актуальність теми дисертації.

Важливою медико-соціальною проблемою в Україні на сучасному етапі 

є зростання поширеності ревматичних хвороб суглобів, які суттєво знижують 

якість життя та призводять до стійкої втрати працездатності. Одне із перших 

місць серед цих захворювань займає ревматоїдний артрит (РА), який 

характеризується симетричним ерозивним артритом (синовітом) та широким 

спектром позасуглобових проявів.

Незважаючи на значні успіхи у вивченні патогенезу РА, у розвинутих 

країнах світу спостерігається суттєвий ріст захворюваності, що спонукає до 

пошуку причин виникнення даної патології та розробки ефективних методів 

лікування. Вагоме значення розвитку РА належить системному запаленню, в 

основі якого лежить дисбаланс прозапальних та протизапальних цитокінів, 

змін ліпідного спектра крові, порушенню функції ендотелію та впливу 

генетичних предикторів. Значну роль у цьому відіграє біологічний медіатор 

оксиду азоту (NO), який синтезується переважно ендотелієм за достатньої 

активності ИОсинтази типу З (NOS3), зміна експресії якого стає важливою 

причиною дисфункції ендотелію і запалення.

З плином часу у хворих на РА розвиваються супутні ураження багатьох 

органів і систем, що істотно обтяжують клінічний перебіг, ускладнюють



діагностику і лікування. Це пов’язано з постійним персистуючим запальним 

процесом, що супроводжується інтенсивним больовим синдромом та 

частими фізичними і психоемоційними розладами, які потребують 

медикаментозної та психологічної корекції.

Рання діагностика коморбідної патології (артеріальної гіпертензії (АГ), 

абдомінального ожиріння (АО) та цукрового діабету типу 2 (ЦД 2)) та 

комплексне лікування такого пацієнта становить серйозну проблему не 

тільки в плані уникнення поліпрагмазії, але і підбору лікарських засобів з 

урахування патогенетичних механізмів реалізації патологічного процесу, які 

б поєднувались і давали мінімум побічних ефектів.

Тому сьогодні постає питання щодо оптимізації методів лікування РА в 

поєднанні з АГ, АОта ЦД 2, яка мало висвітлена у вітчизняній та зарубіжній 

літературі.

Враховуючи зазначене вище, дисертаційна робота О.П. Букач метою 

якої є підвищити ефективність лікування хворих на РА у поєднанні з АГ, АОі 

ЦД 2та вивчення генетичних аспектів розвитку поліморбідності за РА, є 

безумовно своєчасною та актуальною.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами.

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідницької роботи 

кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» «Генетичні, метаболічніаспекти, запалення, дисфункція 

ендотелію та лікування при поєднаній патології внутрішніх органів» (номер 

держреєстраціїОІ 12U003546).

Спосіб обґрунтованості та достовірності отриманих даних, 

наукових положень, висновків та практичних рекомендацій.

Дисертаційна робота Букач О.П. виконана на сучасному науково- 

методичному рівні,що ґрунтується на достатній кількості спостережень (110 

хворих на РА, серед них 40 хворих на РА без коморбідної патології, 30



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

в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2). Контрольну групу склали 20 практично 

здорових осіб.

При виконанні даної дисертаційної роботи використано сучасні 

високоінформативні методи діагностики. До вирішення завдань, 

сформульованих у дисертації, автор підійшла методологічно вірно, 

послідовно виконуючи етапи дослідження, завершивши таким чином, 

виконання мети дослідження.

Дисертантка обґрунтувала та оцінила клінічну ефективність 

комплексного застосування L-аргініну, блокатора рецептора ангіотензину-ІІ 

(БРА) та статину на тлі хворобомодифікуючої протиревматичної терапії 

(ХМПРТ) у хворих на РА у поєднанні з коморбідною патологією з 

урахуванням поліморфізму гена Т-786С ендотеліальної оксиду 

азотусинтази(еА05').

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

дисертантки обґрунтовано вдало вибраним комплексом методологічних 

підходів і методів до вирішення поставленої мети та завдань, тому не 

викликає сумнівів і заперечень. Проведено порівняння власних результатів із 

останніми даними вітчизняної та зарубіжної літератури. Матеріал 

дисертаційної роботи викладений чітко, логічно за структурою і змістом.

Результати дисертаційної роботи були представлені здобувачем на 

наукових з’їздах, конгресах, конференціях та симпозіумах, впроваджені у 

практику закладів охорони здоров’я. Даний факт свідчить про високий рівень 

обґрунтованості положень та висновків дисертаційної роботи.

Наукова новизна результатів дослідження, повнота їх викладу в 

опублікованих працях.

Дисертанткою уточнені наукові дані про клінічні особливості РА в 

поєднанні з АГ, АО і ЦД 2. Встановлено залежність тяжкості перебігу від 

зазначеної коморбідної патології і поліморфізму Т-786С промотору гена 

eNOS.



Уперше встановлена залежність змін цитокінового профілю крові у 

хворих на РА від наявності АГ, АО і ЦД 2 та поліморфізму Т-786С 

промотору гена eNOS. Найістотніші підвищення рівнівінтерлейкіну-12,ІЛ-18, 

IJI-6 та зменшення вмісту IJI-10 у сироватці крові виявлені за зазначеної 

коморбідності.

Доповнено 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 renaeNOS.

На основі отриманих даних було запропоновано патогенетично 

обґрунтоване комплексне лікування РА, поєднаного з АГ, АО та ЦД 2, із 

додаванням до базисної терапії телмісартану, розувастатину і L-аргініну, що 

дало змогу підвищити ефективність лікування РА, досягнувши зниження 

вираженості суглобового синдрому, позитивної динаміки параметрів 

цитокінового профілю, ліпідного спектра крові та поліпшення якості життя 

пацієнта.Та розроблено рекомендації щодо ведення хворих на РА залежно від 

коморбідної патології для впровадження в практичну охорону здоров’я.

За матеріалами дослідження опубліковано 27 наукових праць: 9 статей, 

з них 5 у фахових виданнях У країни,2 статті -  в іноземних періодичних 

виданнях, одна -  в наукометричній базі SCOPUS, 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. В цих 

публікаціях викладені основні положення та результати дисертації.

Практичне значення і впровадження результатів 

дослідження.Робота дозволяє покращити ранню діагностику, попередити 

прогресування,поліпшити якість життя пацієнта та визначити тактику 

лікування РА в поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 шляхом визначення маркерів 

системного запалення (С-реактивного білка, ревматоїдного фактора, антитіл 

до циклічного цитрулінового пептиду, IJI-12, ІЛ-18, IJI-6, ІЛ-10), показників 

функціонального стану ендотелію (ендотелій-1, сумарних стабільних 

метаболітів NO), ліпідного спектра крові та поліморфізму Т-786С промотору



гена eNOS.

Результати дисертаційної роботи впроваджено у клінічну 

практикуЦентральної клінічної міської лікарні м. Ужгород, Української 

алергологічної лікарні МОЗ України смт. Солотвино Закарпатської 

області,КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер» м. Рівне, 

Чортківської ЦРЛ в Тернопільській області, Новодністровської міської 

лікарні, Сокирянської ЦПМСД, Кельменецької ЦРЛ, Новоселицької ЦРЛ, 

Сторожинецької ЦРЛ в Чернівецькій області, а також у навчальний процес 

кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет», кафедри загальної 

практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедри 

госпітальної терапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» які 

підтверджені відповідними актами впровадження.

Відповідність дисертації та автореферату встановленим вимогам.

Дисертація оформлена згідно з існуючими вимогами, що висуваються 

до кандидатських дисертацій, побудована за класичним стилем. Текст 

викладений на 227 сторінках машинописного тексту (159 сторінок основного 

тексту) і складається зі вступу, огляду літератури, розділу матеріал і методи 

дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (352 найменувань, серед яких 145 - кирилицею та 207 - 

латиницею) та додатків. Робота ілюстрована 74 таблицями та 4рисунками.

Назва дисертації відповідає її змісту. Мета і завдання в цілому 

конкретні, аргументовані. Вважаю, що всі розділи за своєю суттю, науково- 

методичним підходом, об’ємом і методами статистичного аналізу, 

інтерпретацією отриманих даних, висновками і практичними рекомендаціями 

відображають важливу і повноцінно-виражену наукову дисертаційну роботу.

Зміст автореферату повністю відповідає тексту дисертації.



У вступічпко висвітлена актуальність проблеми, сформульована мета 

роботи, яка полягає у підвищенні 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 eNOS. Наведено 5 завдань 

дослідження, розв’язання яких спрямовано на досягнення мети роботи. 

Окреслена наукова новизна одержаних результатів, практичне значення 

роботи та обґрунтована доцільність проведення даного наукового 

дослідження.

Перший розділ «Огляд літератури» складається з 3 підрозділів, у яких 

висвітлені сучасні уявлення про клінічні особливості, механізми 

розвитку,взаємообтяження та особливості лікування хворих на ревматоїдний 

артрит у поєднанні з артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та 

цукровим діабетом типу 2 з урахуванням поліморфізму гена T-786CeNOS.

Зміст цього розділу відповідає характеру дисертаційного дослідження. 

Літературні дані у повному обсязі ілюструють актуальність теми, визначають 

коло невирішених питань та логічно обґрунтовують постановку мети і 

завдань даного дослідження.

У другому розділі «Матеріал та методи дослідження» наводяться 

загальна клінічна характеристика хворих, дизайн дослідження, методи 

обстеження,інформація про дотримання всіх норм біоетики клінічних 

досліджень та статистична обробка даних. Групи пацієнтів для порівняння 

результатів дослідження і лікування ретельно сформовані з урахуванням 

віку, статі та тривалості захворювання. При цьому дисертантка органічно 

поєднує загально-клінічні та інструментальні дослідження, що дозволяє 

вичерпно відповісти на завдання, поставлені в дисертації.Висвітлено 

комплексне лікування РА у поєднанні з коморбідною патологією. Отримані 

матеріали оброблені з використанням статистичних методів, що роблять



достовірні висновки роботи. Аналіз роботи цього розділу підтверджує 

клінічну і наукову освіченість здобувана.

У третьому розділі «Клінічно-патогенетичні особливості 

ревматоїдного артриту в поєднанні з артеріальною гіпертензією, 

абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 з урахуванням 

поліморфізму Т-786С гена ендотеліальної синтази оксиду азоту» наведені 

результати власних досліджень присвячені вивченню клінічної 

симптоматики та перебігу РА у поєднанні з АГ, АО та ЦД 2. Детально 

описані особливості порушень цитокінового профілю крові, ліпідного 

спектра крові, функціонального стану ендотелію, проксидантно- 

антиоксидантної системи, змін гострофазових показників та протеолітичної, 

фібринолітичної активності плазми крові. Розділ досить ґрунтовний, 

логічний, містить два клінічних випадки які доповнюють результати 

викладені в тексті.

У четвертому розділі «Асоціація Т-786С поліморфізму гена 

ендотеліальної синтази оксиду азоту з особливостями перебігу 

ревматоїдного артриту за його поєднання з артеріальною гіпертензією, 

ожирінням і цукровим діабетом типу 2 та якістю життя хворих» вивчають 

частоту зустрічання Т-786С поліморфізму гена ендотеліальної оксиду азоту 

синтази у хворих на РА за його поєднанням з АГ, АО і ЦД 2 та якістю життя 

хворих. Дані дослідження переконливо доводять, що носіїв з Г-алелем 

зустрічали частіше, ніж таких із СС-генотипома серед хворих на 

ревматоїдний артрит у поєднанні з коморбідною патологією спостерігалось 

погіршення якості життя за рахунок фізичного, психічного і соціального 

компонентів із перевагою погіршення фізичного та психічного 

здоров’я.Виявлений також кореляційний зв’язок між рівнем прозапальних 

цитокінів (IJ1-6, ІЛ-18) та показниками системного запалення (СРБ, АЦЦП), 

показниками ліпідного спектра крові (загальний холестерол, ліпопротеїди 

високої щільності) та функціонального стану ендотелію (ендотелій-1,



сумарних стабільних метаболітів N 0) у хворих на РА з коморбідною 

патологією з урахуванням генетичних предикторів.

У п’ятому розділі «Шляхи оптимізації лікування хворих на РА у 

поєднанні з артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та 

цукровим діабетом типу 2»запропоновано комплексне застосування 

телмісартану, розувастатину та L-аргініну на тлі базисної терапії у хворих на 

РА у поєднанні з коморбідною патологією та залежно від поліморфних 

варіантів гена eNOS (rs 2070744). Запропоноване лікування сприяло кращій 

корекції артеріального тиску, покращанню вуглеводного обміну та ліпідного 

спектра крові, функціонального стану ендотелію, зменшення активності 

запального процесу та усунення прооксидантно-антиоксидантного 

дисбалансу. У подальшому була проведена корекція дози розувастатину та 

тівортіну для носіїв СС-генотипу поліморфізму гена T-786CeNOS.

Шостий розділ «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» 

написаний в дискусійному стилі, що підсумовує основні результати 

дисертаційної роботи автора. Дисертанткою узагальнюються питання, що 

висвітлюють актуальність і суть роботи, обґрунтовуються та пояснюються 

отримані результати, проводяться їх порівняння з даними інших дослідників.

Висновки та практичні рекомендації відповідають меті та завданням 

дисертаційної роботи.

Список використаних джерел містить достатню кількість сучасних 

вітчизняних та зарубіжних літературних посилань. Дисертаційна робота 

містить додатки.

Отже, мета та завдання роботи Букач О.П. виконані на належному 

рівні. Завдяки цьому було отримано низку нових результатів, що 

відображають особистий внесок автора. Структура дисертації чітка і 

послідовна, що надає можливість глибоко розкрити тему та вирішити 

поставлені дослідницькі завдання. Висновки і практичні рекомендації цілком 

відповідають поставленій меті і завданням роботи, логічно випливають із 

результатів проведених досліджень, містять цифровий матеріал та



підтверджуються статистичними показниками. Основні теоретичні 

положення, висновки та практичні рекомендації дисертації знайшли 

відображення у достатній кількості публікації у наукових фахових виданнях, 

а також у тезах наукових форумах на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційної роботи.

Матеріали даної роботи, практичні рекомендації та висновки роботи 

можуть бути використанні в практичній діяльності ревматологічних, 

терапевтичних, кардіологічних відділень обласних, районних, міських 

лікарень, а також у навчальному процесі у вищих навчальних закладах.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.

В плані дискусії пропоную диссертанту відповісти на наступні 

запитання:

1. Чому Ви пропонуєте застосовувати саме телмісартан, 

розувастатин та L-аргінін для оптимізації лікування хворих на ревматоїдний 

артрит у поєднанні з зазначеною коморбідною патологією?

2. Який на Вашу думку патогенетичний механізм взаємообтяження 

коморбідного процесу ревматоїдного артриту, артеріальної гіпертензії, 

абдомінального ожиріння та цукрового діабету типу 2?

3. Чому Ви надавали перевагу для оцінки якості життя 

використання опитувальника SF-36?

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів».

Дисертаційна робота Букач Ольги Петрівни «Особливості перебігу та 

оптимізація лікування ревматоїдного артриту в поєднанні з артеріальною 

гіпертензією, ожирінням та цукровим діабетом типу 2»є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, в якому подано теоретичне 

обґрунтування та нове клінічне вирішення наукової задачі -  підвищення 

ефективності лікування ревматоїдного артриту у поєднанні з артеріальною



гіпертензією, абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 на 

підставі вивчення клінічно-патогенетичних особливостей перебігу зазначеної 

поєднаної патології, у тому числі з урахуванням поліморфізму Т-786С гена 

ендотеліальної АО-синтази.

За своєю актуальністю, об’ємом наукових досліджень, науковою 

новизною, практичною значущістю, рівнем публікацій та впровадження в 

клінічну практику та навчальний процес ця робота повністю відповідає 

вимогам п.11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 2013 року зі змінами, 

внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України №656 від 

19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 27.07.2016 ДАК України, які 

висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук, а її автор заслуговує на присвоєння наукового ступеня 

кандидата медичних наукза спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.
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