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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. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – «Внутрішні хвороби». – Вищий державний 

навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 

університет», м. Чернівці, 2019 р., Державний вищий навчальний заклад 

«Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-

Франківськ, 2019 р. 

Дисертація присвячена оптимізації лікування ревматоїдного артриту 

(РА) в поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ), абдомінальним 

ожирінням (АО) та цукровим діабетом типу 2 (ЦД 2) на підставі вивчення 

клінічно-патогенетичних особливостей перебігу зазначеної поєднаної 

патології, зокрема з урахуванням поліморфізму Т-786С промотору гена 

ендотеліальної оксиду азоту синтази (еNOS). 

Об’єктом дослідження стали 110 хворих на РА, з них, 40 хворих на РА, 

30 – на РА з АГ, 20 – на РА з АГ і АО, 20 хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 та 20 

практично здорових осіб. 

Для досягнення поставленої мети використовували такі методи 

дослідження: загально-клінічні, антропометричні, 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 монооксиду нітрогену (NO)), 

імуноферментний аналіз (вміст ендотеліну-1 (ЕТ-1), С-реактивного білка 

(СРБ), ревматоїдного фактора (РФ), антитіл до циклічного цитрулінового 

пептиду (АЦЦП), інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-10), молекулярно-
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генетичні (дослідження поліморфізму T-786С промотору гена еNOS), 

інструментальні (рентгенографія, вимірювання артеріального тиску (АТ), 

електрокардіографія) та статистичні. 

Наукова новизна полягає в уточненні даних 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 з 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 ендотеліальної 

дисфункції (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, 
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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. 

У ході дослідження встановлено, що серед 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% 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 вміст СРБ та АЦЦП у 

носіїв СС-генотипу перевищував аналогічний показник у носіїв ТТ-генотипу 

– на 47,3% і 28,4% та 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 з АГ і АО – в 1,7 раза (р<0,05). Вміст ІЛ-18 у хворих на 

ізольований РА 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 РА без коморбідної патології 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-генотипу (у 2,3 раза і 1,65 раза) (р<0,05).  
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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 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). Уміст 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 
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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. 

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 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). 

При застосуванні на тлі базисної терапії телмісартану (80 мг), 

розувастатину (10 мг) та L-аргініну (15 мл) спостерігалося зниження рівня 

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). Зниження концентрацій СРБ та РФ було найбільш вираженим у 

носіїв ТТ-генотипу (на 80% і 77,82% відповідно), за менш виражених змін у 

носіїв ТС-генотипу (на 47,01% і 37,15% відповідно) та у носіїв СС-генотипу  

(на 44,54% і 43,19% відповідно) (р<0,05). 

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) (р<0,05). Водночас слід 
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відзначити зменшення активності захворювання у 100% хворих на РА з ТТ-

генотипом, у 66,67% - із ТС-генотипом, у 33,33% - із СС-генотипом.  

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 було 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). Спостерігалось 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 

ангіотензину-II (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. 

Ключові слова: ревматоїдний артрит, артеріальна гіпертензія, 

абдомінальне ожиріння, цукровий діабет типу 2, поліморфізм T-786C 

промотору гена eNOS, цитокіновий профіль, ліпідний спектр крові, 

функціональний стан ендотелію, телмісартан, розувастатин, L-аргінін. 
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SUMMARY 

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

rheumatoid arthritis concomitant with arterial hypertension, obesity and type 2 

diabetes. – Qualifying scientific work printed as manuscript. 

Dissertation for the degree of a сandidate of medical sciences in speciality 

14.01.02 – “Internal Diseases”. – Higher State Educational Institution of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, 2019, 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 (determination of malonic aldehyde (MA) and reduced 

glutathione (RG) content, glutathione-S-transferase (GST) and glutathione 

peroxidase (GP) activity, proteolytic and fibrinolytic blood plasma activity, lipid 

blood spectrum (total cholesterol (TCh), triglycerol (TG), high density lipoprotein 

cholesterol (HDL cholesterol), low density lipoprotein cholesterol (LDL 

cholesterol), total stable metabolites of nitrogen monoxide (NO)), enzyme-linked 

immunosorbent assay (content  of endothelin-1 (ET-1), C-reactive protein (CRP), 

cyclic citrullinated peptide (CCP) antibodies, interleukin-6 (IL-6), IL-12, IL-18, 

IL-10), molecular genetic (study of T-786C gene promoter polymorphism of 

eNOS), instrumental (X-ray, blood pressure (BP) measurements, 

electrocardiography (ECG)) and statistical. 
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The scientific novelty consists in specifying the scientific data on clinical 

peculiarities of RA concomitant with AH, AO and DM 2. The dependence of the 

course severity on the indicated comorbid pathology and T-786C gene promoter 

polymorphism of eNOS has been established. The prevalence in the number of 

painful joints (NPJ) >10, the number of swollen joints (NSJ) >10 and morning 

stiffness ≥6 has been observed in RA patients with AH, AO and DM 2, by 35%, 

17.5% and 20% respectively in comparison with the isolated RA. The morning 

stiffness ≥6 hours in CC-genotype carriers has been detected in 87.5% of patients, 

in TT-genotype carriers – in 51.7% of patients and in TC-genotype carriers – in 

56.5% of patients, considering T-786C gene promoter polymorphism of eNOS. 

The dependence of changes in the blood cytokine profile in patients with RA 

on the presence of AH, AO and DM 2 and T-786C gene promoter polymorphism 

of eNOS has been established for the first time. The most significant increase in the 

level of IL-12, IL-18, IL-6 and decrease of IL-10 level in blood serum has been 

detected in case of this comorbidity presence. At the same time, the content of IL-6 

and IL-12 in CC-genotype carriers is higher than that in TT-genotype and TC-

genotype carriers. 

Scientific data on the presence of dyslipidemia and endothelial dysfunction 

in patients with RA, the most pronounced in case of its comorbidity with AH, AO 

and DM 2 and T-786C gene promoter polymorphism of eNOS in CC-genotype 

carriers have been extended. 

New data on the frequency of genotypes of T-786C gene promoter 

polymorphism of eNOS in patients with RA have been obtained (TT-genotype – 

48.33%, TC-genotype – 38.33%, CC-genotype – 13.34%). It has been established 

that CC-genotype is associated with II-III stages of RA activity, II-IV radiographic 

stages of the disease, 2-3 stages of functional failure of joints (FFJ) and the lowest 

quality of life (QOL) indices in patients. 

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 
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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. 

The study revealed that in RA patients with AH, AO and DM 2, the intensity 

of pain syndrome according to visual analogue scale (VAS) ≥60 mm occurred in 

100% of patients, and according to DAS28 value ≥5.1 – in 77.27% (p<0.05) of 

patients. DAS28 value ≥5.1 has been observed in 87.5% of CC-genotype carriers 

of T-786C gene promoter polymorphism of eNOS. 

The CRP rate in patients with RA exceeded the corresponding indices in the 

control group by 7.9 times, in case of RA with AH – by 8.4 times, RA with AH 

and AO – by 9.4 times, and RA with AH, AO and DM 2 – by 9.6 times. At the 

same time, the content of CRP and CCP antibodies in CC-genotype carriers 

exceeded the similar index in TT-genotype carriers by 47.34% and 28.42%, and in 

TC-genotype carriers by 19.85% and 17.6% (p<0.05) respectively. 

Proinflammatory cytokines concentrations (IL-12, IL-18, IL-6) in patients 

with RA were by 1.96-4.63 times (p≤0.049-0.001) higher than in the control group, 

and the content of anti-inflammatory IL-10, on the contrary, was lower 1.68-2.73 

times (p≤0.01-0.001). IL-12 level in patients with RA concomitant with AH, AO 

and DM 2 exceeds the one at RA by 2.05 times, RA and AH – by 1.83 times, RA, 

AH and AO – by 1.7 times (p<0.05). The rate of IL-18 in RA patients without 

comorbidity was lower by 38.4%, 51.1%, 70.35% than in patients with RA and 

AH, RA with AH and AO, RA with AH, AO and DM 2 (p<0.05) respectively. The 

level of IL-6 in patients with isolated RA was lower compared to that in diseased 

with RA, AH and AO (1.5 times), (p<0.05) and in patients with RA, AH, AO and 

DM 2 (2.03 times), (p<0.05). IL-10 decreased by 18.33%, 22.41% and 49.47% 

respectively (p<0.05), compared to those RA patients without comorbidity. In 

addition, the content of IL-12 and IL-6 in CC-genotype carriers is higher than that 

in TT-genotype carriers (2.25 times and 2.1 times) and TC-genotype carriers (2.3 

times and 1.65 times) respectively (p<0.05). 
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In the assessment of oxidative-antioxidant homeostasis, the level of MA in 

RA patients increased by 1.54 times, in RA patients with AH and RA with AH and 

AO – by 1.63 times, and in patients with RA, AH, AO and DM 2 – by 1.83 times 

compared with the control group (p<0.05). The content of RG in RA patients with 

comorbid pathology was lower compared to patients with RA: in patients with RA 

and AH – by 35.82% (p<0.05), RA with AH, AO – by 54.24% (p<0.05), RA with 

AH, AO and DM 2 – by 62.5% (p<0.05). Significant decrease in the content of RG 

was detected in CC-genotype carriers compared with TT-genotype carriers – by 

52.63% (p<0.05) and TC-genotype carriers – by 15.79% (p<0.05). 

          In 45% of patients with RA, irrespective of the presence of comorbid 

pathology, type IIb dyslipidemia was detected, and 35% had dyslipidemia type IV 

in D. Fredrickson. In case of RA, concomitant with AH, AO, and DM 2, the TG 

content exceeded the one at RA without comorbidity by 33.81% (p<0.05). 

Concentration of HDL cholesterol decreased in patients with RA by 22.3% 

(p<0.05), RA and AH – by 29.27% (p<0.05), RA, AH and AO – by 33.61% 

(p<0.05) and in patients with RA, AH, AO and DM 2 – by 44.55 % (p<0.05). 

Increase in the content of TCh, LDL cholesterol and TG in blood serum has been 

found in 87.5%, 62.5%, 100% of patients with CC-genotype, in 56.52%, 47.83%, 

78.26% of patients with TC-genotype, in 56.52%, 37.93% and 75.86% of patients 

with TT-genotype respectively. 

The analysis of indices of the functional state of the endothelium revealed an 

increase in the level of ET-1 in comparison with apparently healthy persons: in RA 

patients – by 2.25 times (p<0.05), RA with AH – by 2.6 times (p<0.05), RA with 

AH and AO – by 3.25 times (p<0.05), and in case of RA comorbidity with AH, 

AO and DM 2 – by 4.75 times (p<0.05). The total level of stable NO metabolites in 

patients with RA, AH, AO and DM 2 was higher by 32.56% (p<0.05) compared 

with RA patients, RA and AH – by 29.70% (p<0.05) and RA with AH and AO – 

by 16.17% (p<0.05). Depending on the polymorphous variants of the eNOS gene 

(rs 2070744), these indices increased by 2.5 and 2.4 times (in TT-genotype), by 
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2.38 and 2.45 times (in TC-genotype), by 4.25 and 1.70 times (in CC-genotype) 

respectively. 

The most significant decrease in the fibrinolytic activity of blood plasma 

was detected in patients with RA accompanied by AH, AO and DM 2: TFA – by 

23.79% (p<0.05), NEFA – by 25.36% (p<0.05) and EFA – by 21.35% (p<0.05) 

compared with the control group. 

In RA patients with comorbid pathology (AH, AO, DM 2) a correlation 

between: the level of IL-10 and CCP antibodies (r=0.47 p<0.05), IL-6 and CCP 

antibodies (r=0.60 p=0.006), IL-18 and CRP (r=-0.53 p<0.05), TCh and NO 

metabolites (r=0.79 p<0.05), HDL cholesterol and ET-1 (r=-0.69 p<0.05), HDL 

cholesterol and CRP (r=0.75 p<0.05), HDL cholesterol and CCP antibodies 

(r=0.50 p<0.05), TCh and ET-1 (r=0.56 p=0.058) has been established. 

When applied with baseline therapy, Telmisartan, (80 mg), Rosuvastatin (10 

mg), and L-arginine (15 ml), a decrease in CRP was observed at 47.56% (p <0.05) 

- in patients with RA with hypertension, at 53,6% (p <0,05) - in patients with RA 

with hypertension and AO, 38,97% (p <0,05) - in patients with RA with hypertension, 

AO and diabetes 2. RF rate in blood serum in all groups of the examined patients also 

decreased in 1.4-1.54 times (p<0.05). In carriers of the TT-genotype there was a 

decrease in the concentrations of CRP and RF (80% and 77.82% respectively), in the 

carriers of the TС-genotype (by 47.01% and 37.15% respectively) (p <0.05), with less 

pronounced changes in the carriers of the СС-genotype. 

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. 
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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 best 

response to treatment was observed in TC-genotype carriers (levels of IL-12 and 

IL-6 decreased by 22.25% and 14.07%) (p<0.05) respectively. 

          There was also a decrease in the level of TG in the dynamics of treatment: at 

16,54% - with RA with AG, 16,54% - with RA with hypertension and AO, by 

26,53% - with RA with hypertension, AO and CD 2, for simultaneous increase of 

HDL cholesterol level by 11,38%, 11,76% and 16,36% respectively (p <0,05). 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. 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. 

Decrease in ET-1 content and the total level of NO metabolites in the dynamics of 

treatment was also revealed in TT-genotype carriers – in 1.46 times (p<0.05), in TC-

genotype carriers – in 1.57 times (p<0.05). And in CC-genotype carriers the 

corresponding indices decreased in 1.39 times and 1.57 times (p<0.05) respectively. 

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 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, cytokine profile, 

lipid profile of blood, quality of life, functional state of the endothelium, 

telmisartan, rosuvastatin, L-arginine. 
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RP – фізично-рольова активність  

BP – фізичний біль  

SF – соціальна активність 

MH – психічне здоров’я  

RE – емоційно-рольова активність 

VT – життєздатність 

 GH – загальне здоров’я  
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ВСТУП 

Актуальність теми. 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 [57, 59, 106]. 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 [38, 94, 307, 337].  

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 [320]. 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 [267]. 

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

пов’язане, насамперед, із прискоренням атерогенезу внаслідок локального 

запалення судинної стінки [278, 211] на тлі постійно персистуючого 

автоімунного запального процесу [33, 277, 351] та порушення метаболізму і 

транспорту ліпідів [331]. 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 (РААС) та 

підвищення артеріального тиску (АТ) [37]. АТ ІІ стимулює також 

проліферацію Т-клітин з одночасним збільшенням продукції прозапальних 

цитокінів, пошкодженням артеріальної стінки, розвитком ендотеліальної 
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дисфункції (ЕД) та активацією гуморальних факторів [272]. 

Рівень СРБ та прозапальних цитокінів безпосередньо пов’язаний із 

змінами ліпідного профілю крові, що підтверджує концепцію ролі хронічного 

запалення в розвитку дисліпідемії [278].  

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 

[45, 47, 108]. 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.  

У ХХІ столітті відбулася зміна парадигми лікування РА та 

запропонована сучасна концепція фармакотерапії, що отримала назву 

«Лікування до досягнення мети» – Treat to Target – T2T [108, 143, 310]. Згідно 

з рекомендаціями Європейської антиревматичної ліги (EULAR), лікування 

РА слід починати якомога раніше з призначення метотрексату (МТ) як 

монотерапію, так і в складі комбінованої терапії на всіх етапах лікування [55, 

78].  

Крім хворобомодифікуючої протиревматичної терапії (ХМПРТ) для 

лікування хворих на РА у поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 можна рекомендувати 

застосування блокаторів рецепторів ангіотензину II (БРА), статинів та L-

аргініну, оскільки окрім антигіпертензивного впливу, холестерин-знижуючих 

властивостей та поліпшення функції ендотелію дані препарати здійснюють 

багато плейотропних ефектів, включаючи протизапальні та антитромботичні 

впливи [51].  

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. 
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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 
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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-10), молекулярно-генетичні (поліморфізм T-786С промотору 

гена еNOS), інструментальні (рентгенографія, вимірювання АТ, 

електрокардіографія (ЕКГ)) 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 
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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 
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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, 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. 
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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 впровадженням 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); 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО 

АРТРИТУ В ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, 

АБДОМІНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

ТИПУ 2 З УРАХУВАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ ПРЕДИКТОРІВ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Ревматоїдний артрит є найпоширенішим системним захворюванням 

сполучної тканини, що проявляється симетричним хронічним ерозивно-

деструктивним прогресуючим поліартритом та імунозапальним ураженням 

внутрішніх органів [39, 47]. Згідно з даними ВООЗ, РА посідає перше місце 

серед інших захворювань опорно-рухового апарату [337] та призводить до 

значних медико-соціальних проблем через високу летальність, інвалідизацію 

та несприятливий прогноз [58, 60, 84, 94, 253]. Серед факторів, які впливають 

на виникнення РА, відмічають складну взаємодію генетичних, екологічних, 

імунологічних, гормональних, соціально-економічних та психологічних 

передумов [122, 174, 237, 255, 314].  

За офіційною статистикою на РА хворіє близько 0,6-1,3% людей 

планети, незалежно від географічного або кліматичного впливу [56, 61],  а 

поширеність даного захворювання в абсолютних показниках становила 115 

515 хворих (серед яких понад 49420 – особи працездатного віку) [106, 137]. 

Чітко простежується залежність захворювання від віку та статі. З віком 

поширеність РА зростає (пік дебюту хвороби припадає на п’яте десятиліття) 

[86, 95]. У віці до 35 років частота виникнення захворювання становить 

0,38%, а у віці 55 і старше - 1,4% [5, 36, 61, 67]. При цьому жінки хворіють на 

РА у 2-4 рази частіше, у середньому співвідношення жінок і чоловіків 

становить 3:1 [95]. 

Кардинальною рисою РА є прогресуюче порушення функції суглобів, 

що призводить до зниження якості життя [211, 272, 184]. Отже, прогноз у 1/3 

пацієнтів із РА є несприятливим і залежить від ранньої діагностики та 
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вчасної ХМПРТ [85]. У середньому тривалість життя хворих із тяжкими 

формами РА на 7 років менша за очікувану для чоловіків та на 4 роки – для 

жінок [10] у порівняні із загальною популяцією. Повне одужання хворих на 

РА на сьогодні є сумнівним. Так, за даними Американського коледжу 

ревматологів (ACR) частота повної ремісії при застосуванні найпотужніших 

сучасних антиревматоїдних засобів не перевищує 10%, а рентгенологічне 

прогресування деструктивного процесу в суглобах припиняється лише у 

половини пацієнтів, навіть при досягненні редукції клінічно-лабораторних 

проявів активності захворювання [227]. 

Своєчасно встановлений діагноз РА і максимально раннє призначення 

адекватної терапії суттєво покращує перебіг захворювання та сприяє 

досягненню тривалої клінічної ремісії [311]. 

Поєднання РА з АГ, АО та ЦД 2 є одним із найбільш розповсюджених 

та несприятливих у прогностичному плані коморбідних станів. Рання 

діагностика зазначеної коморбідної патології 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.   

Отже, визначення впливу АГ, АО та ЦД 2 на прогресування РА з 

урахуванням поліморфізму T-786C промотору гена eNOS, дозволить не лише 

отримати відомості щодо ролі імунологічних, запальних та інших факторів у 

розвитку РА та його ускладнень, а також розробити нові підходи до 

діагностики та лікування РА на тлі коморбідних станів. 

 

1.1. Клінічні особливості, механізми розвитку та 

взаємообтяження при ревматоїдному артриті в поєднанні з артеріальною 

гіпертензією, абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 

Незважаючи на значні успіхи у вивченні патогенезу РА за останні роки, 

у розвинутих країнах світу спостерігається суттєвий ріст захворюваності, що 



36 

 

спонукає до пошуку причин виникнення даної патології та розробки 

ефективних методів лікування. 

На сьогоднішній день етіологія РА залишається невідомою, однак 

можна виділити 3 основні тригери (ревматологічна тріада): пусковий фактор 

(переохолождення, гіперінсоляція, інтоксикація, медикаменти, 

ендокринопатії, стреси та ін.); інфекційний (параміксовіруси, гепатовіруси, 

герпесвіруси, ретровіруси) та генетична схильність (носій антигена класу 

головного комплексу гістосумісності II: HLA — DR1, DR4) [54, 67, 344]. 

Взаємодія генетичних та екологічних факторів призводить до каскаду 

імунних реакцій, які в кінцевому підсумку спричиняють розвиток синовіїту, 

руйнування суглобів та структурне пошкодження кісток. Це, в свою чергу, 

призводить до болю, інвалідності та емоційних, соціальних і економічних 

проблем [209]. 

Характерною особливістю РА є наявність хронічного запального 

процесу в суглобах, що супроводжується болем, набряком і втратою функції 

ураженого суглоба, а також загальними симптомами (слабкістю, швидкою 

втомою, підвищенням температури). Однак, основним проявом РА є 

суглобовий синдром, що проявляється болем в результаті подразнення 

нервових закінчень суглобової капсули; припухлістю – збільшенням обсягу 

синовіальної рідини, гіпертрофією синовіальної оболонки і потовщенням 

суглобової капсули та тугорухомістю суглоба за рахунок фіброзних або 

кістозних анкілозів і контрактур, що призводять до стійкої деформації 

суглоба. Діагностичною ознакою РА є ранкова скутість, що триває понад 30 

хв і впродовж дня слабшає. Це пов'язано із біоритмом вироблення 

кортикостероїдних гормонів з піком у другій половині дня [110]. 

Значний інтерес у теперішній час викликає зростання частоти 

коморбідної патології у хворих на РА, оскільки це призводить до утрудненої 

діагностики, взаємообтяжливого перебігу та неефективності лікування. За 

даними Symmons D. et al. [320] близько 58% пацієнтів із РА мають хоча б 

одне супутнє захворювання, а 25% - декілька коморбідних хвороб. У 
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дослідженні H. Radner et al. [286] серед коморбідних патологій у хворих на 

РА найчастіше трапляється АГ, виразкова хвороба шлунка (ВХШ) та 

дванадцятипалої кишки (ДПК), депресія та патологія органів дихання. Однак, 

у цей же час, за даними інших досліджень, частота РА вища при ЦД, 

ураженні периферичних судин та інфаркті міокарда (ІМ), нижча – за 

цереброваскулярних захворювань та пептичної виразки шлунка і ДПК [102]. 

Окремими дослідженнями було встановлено зв'язок між РА та 

ішемічною хворобою серця (ІХС) через системну запальну відповідь [312], а 

також висунуто припущення, що ІХС є проявом позасуглобового РА, 

спровокованого активним запальним процесом, впливом ліків чи іншими 

вторинними середниками [342]. Дисфункція ендотелію та тяжкість 

дисліпідемії у хворих на РА асоціює з активністю та тривалістю 

захворювання [35, 155]. 

Серед найбільш значущої супутньої патології, яка трапляється у хворих 

на РА слід відзначити ІХС, метаболічний синдром та дисліпідемію [59, 96]. 

Встановлено, що одним із найбільш розповсюджених коморбідних 

станів при РА є АГ [81]. Мета-аналіз 17 проспективних досліджень засвідчив, 

що частота виникнення АГ у хворих на РА коливається від 18% до 70,5% [1, 

101, 272]. Спостерігається прямопропорційна залежність між тривалістю РА 

та поширеністю АГ: при тривалості захворювання <5 років на АГ 

страждають 33% пацієнтів, а за його тривалості >10 років — 48% [88]. 

За даними дослідження американських учених, основними 

предикторами розвитку АГ є серопозитивність за ревматоїдним фактором 

(РФ), велика кількість припухлих суглобів та високі показники активності 

захворювання за DAS28 [240, 329]. Отже, виникнення АГ при РА зумовлене 

персистуючим хронічним запаленням, автоімунними, метаболічними 

порушеннями та застосуванням протиревматичних препаратів [111]. 

Наявність АГ, АО та ЦД 2 у хворих РА подвоює ризик виникнення 

фатальних і нефатальних серцево-судинних ускладень (ССУ) і подій 

незалежно від віку і статі та погіршує функціональний статус пацієнта [177]. 
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Частота АГ, АО та ЦД 2 при РА проаналізована лише в окремих 

роботах, які показали, що серед хворих на РА зазначене поєднання 

коморбідної патології реєструвалося у 27% осіб [28]. За даними інших 

досліджень розвиток ожиріння (ОЖ), АГ та порушення обміну глюкози та 

ліпідів виникало в 15-45% випадків [289, 316, 334]. 

Дані мета-аналізу засвідчили, що ризик кардіоваскулярної 

захворюваності і смертності різко зростає вже в дебюті РА за наявності АГ, 

АО та ЦД 2 [8, 80, 102, 211, 252, 302], особливо у жінок із серопозитивністю 

за РФ [58, 207, 268] та/або з гіперпродукцією АЦЦП [125, 196]. Крім того, 

наявність серцево-судинних захворювань (ССЗ) у хворих на РА може 

зумовлювати високу активність РА та прогностично низьку відповідь на 

ХМПРТ [145, 330]. 

За сучасними уявленнями, зростання частоти серцево-судинної 

патології серед хворих на РА, пов'язане з прискоренням атерогенезу, в основі 

якого лежать порушення метаболізму та транспорту ліпідів [331] і локальне 

запалення судинної стінки [211, 278] на тлі постійно персистуючого 

автоімунного запального процесу [33, 98, 114, 277, 351].  

У зв’язку із щорічним збільшенням кількості хворих на РА, 

асоційований з АГ, АО та ЦД 2 все більшу увагу науковці приділяють 

визначенню спільних патогенетичних ланок даних захворювань. 

Ключовою ланкою патогенезу РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 є 

складні дефекти Т-клітинної імунорегуляції та В-клітинної толерантності, які 

проявляються дисбалансом між продукцією прозапальних та протизапальних 

цитокінів, унаслідок чого виникає хронічний системний запальний процес 

[54, 238, 260].  

У теперішній час все більшу увагу науковці приділяють вивченню ролі 

фактора некрозу пухлини-0 (ФНП-), ІЛ-6, ІЛ-12, ІЛ-18 та ІЛ-10 при РА. 

Встановлено, що при РА в тканинах суглобів продукується надмірна 

кількість прозапальних цитокінів (інтерлейкінів ІЛ-6, IЛ-1, ІЛ-17, ІЛ-18)) при 

мінімальній продукції протизапальних цитокінів (ІЛ-10, IЛ-2, IЛ-3, IЛ-4, 
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гамма-інтерферону) [205, 230, 271]. Зазначені цитокіни забезпечують 

розвиток імунної відповіді в рамках так званої «цитокінової мережі» [82]. 

Основним медіатором запалення у розвитку РА вважають ІЛ-6, який 

синтезується Т- і В-лімфоцитами, фібробластами, ендотеліальними 

клітинами, макрофагами, мезангіальними і гліальними клітинами, клітинами 

синовіальної оболонки суглобів, жирової та пухлинної тканин [31]. ІЛ-6 

відіграє важливу роль в адаптивному імунітеті, оскільки стимулює 

проліферацію та диференціацію Т-лімфоцитів у Т-хелпери, В-клітин – у 

плазматичні клітини, які виробляють автоантитіла, підвищує цитотоксичну 

дію ФНП-α, призводить до гіперпродукції гострофазових білків – С-

реактивного білка (СРБ), фібриногену та є посередником багатьох 

позасуглобових проявів РА [124, 181, 341]. Підвищений рівень ІЛ-6 у плазмі 

крові корелює з активністю захворювання, титрами РФ, деструктивними 

змінами суглоба та кардіоваскулярними факторами ризику, а саме АГ та 

дисліпідемією [54]. 

J.M. Fernandez-Real et al. [197], встановлено, що надлишковий вміст ІЛ-

6 є предиктором розвитку АГ та корелює з підвищеним рівнем систолічного 

артеріального тиску (САТ) та асоціюється із високим ризиком виникнення 

ІХС.  

M. Cutolo [182] італійський науковець встановив залежність між рівнем 

прозапальних цитокінів, який підвищується вночі та зранку, та вмістом 

кортизолу, який знижується в даний час. Цим, ймовірно, пояснюється 

циркадний ритм ранкової скутості та болю у суглобах. 

Чільне місце в патогенезі РА займає ІЛ-12, який є основним 

стимулятором продукції ІФН-γ, сприяє диференціації Th0 з перетворенням їх 

у Тh-1, проявляє стимулюючу дію щодо Т-кілерів і NK-клітин, бере участь у 

регуляції гемопоезу та запуску апоптозу в клітинах. Підвищений рівень ІЛ-12 

корелює із ступенем активності РА [205]. 

Не менш важливу роль у розвитку РА [255], АГ [261, 285], АО [166] та 

ЦД 2 [162, 349] відіграє нещодавно відкритий цитокін ІЛ-18 – представник 
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родини ІЛ-1, який стимулює синтез інших цитокінів з прозапальною дією 

(ІЛ-1, ІФН-γ, ФНП-α), бере участь у запуску апоптозу і завдяки цьому 

проявляє протипухлинну дію [144, 224]. 

За даними аналізу дослідження J. Hung [220], що включало 955 осіб, 

встановлено тісний взаємозв’язок між рівнем ІЛ-18, який прогресивно 

зростав, із наявністю метаболічного сидрому.  

На відміну від підвищеного рівня прозапальних цитокінів у хворих на 

РА знижується вміст протизапального цитокіну ІЛ-10, який продукується 

активованими лімфоцитами, макрофагами та тканинними базофілами [248]. 

За даними мета-аналізу встановлено, що рівень ІЛ-10 знижується у 

хворих на РА у поєднанні з АГ, АО та ЦД 2  [167], а також чітко 

простежується позитивна кореляція між рівнем ІЛ-10 та чутливістю тканин 

до інсуліну [63, 148, 187]. 

Отже, отримані дані свідчать, що дисбаланс цитокінової ланки є 

вагомим чинником розвитку РА та взаємообтяження перебігу захворювання 

за наявності його коморбідності з АГ, АО і ЦД 2.  

За результатами дослідження Е.Л. Насонова [83], при виникненні 

хронічного запалення у суглобах активуються мононуклеарні клітини 

(макрофаги, лімфоцити, плазматичні клітини), а також фібробласти, які 

сприяють проліферації сполучної тканини. Це призводить до посилення 

запальної реакції, яка виникає у результаті утворення автоантитіл до 

компонентів синовіальної оболонки, що спричиняє прогресуюче ураження 

суглобових тканин та продукцію активних форм кисню [141]. 

Неодноразово було відмічено участь Т-клітинної взаємодії у розвитку 

АГ. Незалежним предиктором розвитку АГ виступає гіперпродукція СРБ та 

інших протеїнів гострої фази запалення, які підвищують експресію 

рецепторів АТ ІІ, що призводить до гіперактивності РААС та підвищення АТ 

[181]. У свою чергу, АТ ІІ стимулює проліферацію Т-клітин, що в результаті 

підвищує рівень прозапальних цитокінів (ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-17, ІЛ-18) та 
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призводить до пошкодження артеріальної стінки, розвитку ЕД та активації 

гуморальних факторів [272, 298]. 

Існують також дані про вплив системного запалення на виникнення 

інсулінової резистентності шляхом блокування передачі сигналу від 

інсулінового рецептора за рахунок безпосереднього впливу ФНП-α та ІЛ-6. 

Синтез ФНП-α та ІЛ-6 у жировій тканині призводить до дисбалансу секреції 

адипоцитокінів із підвищенням синтезу лептину [233], що стимулює 

окислення жирних кислот та засвоєння глюкози тканинами. А зниження 

рівня адипонектину, який володіє протизапальною дією та відіграє певну 

роль у захисті організму сприяє підтримці хронічного запального процесу у 

хворих на РА та прогресуванню інсулінорезистентності, що є чинником 

ризику розвитку ОЖ та ЦД 2 [291]. 

Рівень СРБ та прозапальних цитокінів безпосередньо пов’язаний із 

ліпідним спектром крові [278]. Вплив ІЛ-6 та ФНП-α на метаболізм ліпідів 

проявляється зниженням концентрації аполіпопротеїнів (апо)-А1, (апо)-А2, 

(апо)-В, за рахунок зниження концентрації холестеролу (ХС) ліпопротеїдів 

високої щільності (ЛПВЩ) за одночасного підвищення рівня тригліцеролів 

(ТГ) та ХС ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), що підтверджує 

концепцію ролі хронічного запалення в розвитку дисліпідемії [100, 228].  

Виходячи із сучасних аспектів патогенезу розвитку РА у поєднанні з 

АГ, АО та ЦД 2 значна роль відводиться порушенням процесів 

прооксидантно-антиоксидантної системи [270, 303], що супроводжується 

зниженням антиоксидантного захисту (АОЗ) та підсиленням пероксидного 

окиснення ліпідів (ПОЛ) [305]. Дисбаланс цих систем активує 

вільнорадикальні процеси і розвиток «оксидантного стресу», що запускає 

каскад вторинних реакцій на молекулярному, клітинному, тканинному, 

органному, системному рівнях, і є найбільш ранньою ознакою адаптаційних 

змін. Проміжні та кінцеві продукти, що утворилися в реакціях ПОЛ (вільні 

радикали, гідроперекиси жирних кислот, альдегіди, кетони), змінюють 

структуру мембрани, її проникність, руйнують білки, інактивують ферменти, 



42 

 

спричиняють порушення мікроциркуляції та інші патологічні зміни [71], 

внаслідок чого у хворих на РА відбувається порушення метаболізму і 

структури хряща та інших тканин суглобів [75, 296].  

Спільний патогенез зазначених захворювань взаємообтяжує перебіг, 

провокує виникнення позасуглобових проявів РА, цим самим погіршує 

прогноз та знижує ЯЖ пацієнта. 

 

1.2. Роль поліморфізму T-786C гена ендотеліальної синтази 

оксиду азоту при ревматоїдному артриті, асоційованому з артеріальною 

гіпертензією, абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 

Вивчення генетичних мутацій та їх асоціації у хворих на РА із 

супровідною патологією набуває сьогодні важливого значення, оскільки 

залишається однією із невирішених медико-соціальних проблем. 

За даними дослідження A. Yarwood et al. [344], встановлено тісний 

зв’язок між розвитком РА та антигенами системи гістосумісності HLA DR1, 

DR4, DRW4, DW4, DW14. В Європі РА асоціюється з носійством генів HLA-

DR4 і HLA-DR1. Виявлено кореляційний зв’язок між амінокислотними 

послідовностями HLA-DRB4 і виробленням РФ та АЦЦП. У 50-55% хворих 

на РА, позитивних за РФ, виявлено ген HLA-DRB4, а за негативного РФ у 20-

25%. При наявності АЦЦП спостерігався дуже високий ризик розвитку РА. 

Крім того, різні підтипи HLA-DR4 корелюють із клінічними проявами й 

перебігом захворювання.  

З РА асоціюють й інші гени, що регулюють імунну відповідь. До них 

належать ген, який кодує ФНП-α, специфічні гени імуноглобулінів, зокрема 

імуноглобуліну, що зв'язує Fc-peцептори. Є відомості про генетичні асоціації 

з іншими локусами цитокінів – ІЛ-1, IЛ-3, IЛ-4 та ІЛ-10, однак дані гени 

більше впливають на тяжкість РА, ніж на його виникнення [204]. 

Згідно із сучасними уявленнями, одним із основних патогенетичних 

чинників виникнення автоімунних, серцево-судинних та ендокринних 

захворювань вважається порушення функції ендотелію, оскільки NO бере 
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участь у регуляції дихання [77, 116, 126], підтриманні серцево-судинної 

системи, імунного статусу організму, експресії генів, секреції інсуліну [68, 

229]. Крім того, NO відіграє важливу роль у передачі нервового імпульсу 

через нервово-м’язові синапси та вивільненні нейротрансмітерів [119]. 

Вперше він був виділений з ендотелію судин у 1987 р. Р. Ферчготт, Л. Дж. 

Ігнарро і Ф. Мураду [274] та визнаний потужним вазодилятатором. 

Упродовж останнього десятиріччя значна увага приділяється вивченню 

метаболізму NO, який є медіатором апоптозу клітин синовіальної рідини в 

патогенезі РА [242]. У хворих на РА NO сприяє імунному захисту організму, 

виконуючи роль імунорегулятора, що зумовлено дією цитокінів, які 

стимулюють синтез NO [45, 70]. З прогресуванням захворювання 

концентрація NO підвищується, що зумовлює його цитотоксичну дію та 

ускладнює перебіг РА [41, 69, 338]. 

NO є вазодилататором з антиатерогенним ефектом, впливає на 

активність та адгезію тромбоцитів, лейкоцитів, проліферацію 

гладеньком'язових клітин та пригнічує запалення [77]. 

Молекула NO синтезується переважно ендотелієм з амінокислоти L-

аргініну за допомогою Р-450-подібних гемопротеїнів – NO-синтаз (NOS) [210].  

Існує три ізоформи NOS, які відрізняються між собою за локалізацією, 

регулюванням і каталітичними властивостями: NOS-1 – нейрональна (nNOS) 

або мозкова (bNOS); NOS-2 – індуцибельна (iNOS) або макрофагальна 

(mNOS) та NOS-3 – ендотеліальна (eNOS) [191]. T. Lauer еt al. [234] 

встановлено, що синтез NO у судинній стінці відбувається за участі еNOS. 

Серед 453 алельних варіантів гена еNOS (за даними бази NCBI), одним 

із найбільш вивчених є поліморфізм Т-786C ген еNOS, який локалізований у 

7-й хромосомі (7q 35-36), складається з 26 екзонів і кодує мРНК із 4052 

нуклеотидів [92, 236, 295, 319]. Саме T-786C поліморфізм у промоторному 

регіоні пов'язаний із зменшенням експресії еNOS [42, 92, 195], що призводить 

до виникнення ЕД [156, 231, 293]. 
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Даний поліморфізм гена eNOS досліджувався найчастіше як фактор 

ризику серцево-судинних захворювань [32, 103, 170, 189]. Так, за даними 

дослідження G. Ghilardi еt al. [76] та M. G. Colombo еt al. [179], ризик 

розвитку ІХС достовірно вищий у СС-гомозигот гена T-786C еNOS, ніж у ТТ 

гомозигот.  

За мета-аналізом Y. Han et al. [214], в азіатській популяції було 

підтверджено гіпотезу щодо тригерної ролі алеля С у розвитку атеросклерозу 

та ІХС. У дослідженні GENICA також доведено, що розвиток ІХС 

асоціюється із С-алелем [292]. Такі ж результати були виявленні при 

дослідженні турецької популяції (211 осіб) B. Tangurek еt al. [325]. За 

результатами великого проспективного дослідження, яке включало 6192 

хворих на ІХС та 9281 здорових осіб, було остаточно доведено асоціацію 

даного поліморфізму із ризиком розвитку ІХС [244]. Водночас алельний 

поліморфізм T-786C гена eNOS, за даними багатьох досліджень, асоціює з 

гострим коронарним синдромом (ГКС) [43, 92, 176], діабетичною 

нефропатією [119, 195], АГ [129], наявністю у хворих хибних суглобів [4] та 

є молекулярно-генетичним маркером для оптимального вибору виду спорту 

серед спортсменів, що дозволить запобігти розвитку ССЗ у процесі занять 

спортом [44]. 

За даними великомасштабного дослідження W. Niu та Y. Qi [269], яке 

проводили в 11 тисяч осіб, досліджуючи алельний поліморфізм Т-786С гена 

еNOS, було доведено суттєве зростання ризику розвитку АГ за наявності CС-

генотипу. Однак, дослідження ролі поліморфізму T-786C промотора гена 

eNOS у формуванні РА в українській популяції раніше не проводились, а за 

кордоном наявні дані є суперечливими. Так, за результатами дослідження         

I. Melchers et al [257] було встановлено, що у 596 хворих на РА частота CC-

генотипу даного поліморфізму гена була значно вищою, ніж у загальній 

популяції (19,1% проти 12,1%). Це пов'язується із нечутливістю хворих із 

CС-генотипом за Т-786С поліморфізмом eNOS до дії ІЛ-10, який в нормі 

регулює експресію eNOS, що збільшує продукцію NO, в результаті чого 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24445737
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експресія прозапального IЛ-12 пригнічується недостатньо. Унаслідок 

зазначеного вище виникає ЕД та системне запалення, що є важливими 

патологічними процесами при РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 і призводять 

до прогресування основного захворювання. Тому вивчення генетичних 

аспектів розвитку РА та його перебігу за наявності коморбідної патології є 

досить актуальним питанням сьогодення. 

 

1.3. Особливості фармакотерапії ревматоїдного артриту в 

поєднанні з артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та 

цукровим діабетом типу 2 

Забезпечення належної якості життя, збільшення його тривалості та 

зниження непрацездатності й смертності у хворих на РА залишається 

невирішеною проблемою [57, 84]. Досягнення даної мети залежить від 

проведеної вчасно діагностики та раціонально підібраних схем 

фармакотерапії [59, 83], насамперед, із застосуванням хворобомодифікуючих 

протиревматичних препаратів (ХМПРП), глюкокортикостероїдів (ГКС)  та 

нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) [141]. Фармакотерапія не 

завжди призводить до ремісії, не зупиняє прогресування захворювання і 

водночас має ряд побічних ефектів, які спричиняють виникнення супутніх 

захворювань, обтяжуючи клінічний перебіг та ускладнюючи діагностику РА. 

Тому сьогодні постає питання щодо оптимізації методів лікування РА в 

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

літературі.  

Для досягнення оптимального ефекту лікування РА необхідно 

дотримуватись мультидисциплінарного підходу, який полягає у застосуванні 

фармакотерапії, дієтотерапії, психотерапії, лікувальної фізкультури (ЛФК), 

фізіотерапії, санаторно-курортного лікування та хірургічної корекції суглобів 

за одночасного підвищення рівня освіти пацієнта щодо свого захворювання 

[145]. 
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Згідно із сучасною лікувальною парадигмою, основою патогенетичного 

лікування є ХМПРТ (цитостатики, лефлуномід, сульфаніламіди, препарати 

золота, амінохінолінові похідні, імуномодулятори та біологічні агенти) [254, 

311], яка повинна призначатись на етапі раннього і дуже раннього РА [180], з 

метою досягнення ремісії або мінімальної активності захворювання та 

запобігання деструкції суглоба [55, 132, 141]. Вибір ХМПРП та дози, 

залежить від рентгенологічної стадії та активності процесу [208, 294]. 

В теперішній час рекомендують ранню «агресивну» базисну терапію, 

яка швидко пригнічує імунозапальний процес, попереджує розвиток 

деструкції хряща, внаслідок чого високою є ймовірність досягнення стійкої 

ремісії [55]. 

Незважаючи на впровадження в клінічну практику біологічних агентів 

(інфліксимаб, етанерцепт, адалімумаб, ритуксимаб, анакінра та ін.) [85] та 

нових ХМПРП (мофетилу, мікофенолат) «золотим стандартом» лікування РА 

залишається МТ [280]. За результатами багатьох рандомізованих досліджень 

PROMPT, IMPROVED, DREAM, CAMЕRA, CAMЕRA-II, підтверджено, що 

МТ є стартовим препаратом у лікуванні РА [50, 83]. Метаболіти МТ 

сприяють вивільненню аденозину, що у високих концентраціях зменшує 

агрегацію тромбоцитів і має протизапальну активність. Аденозин пригнічує 

проліферацію ендотеліальних клітин, ріст синовіальних фібробластів, 

адгезію і міграцію лейкоцитів через судинну стінку в зону запалення, 

продукування токсичних метаболітів кисню, лейкотрієнів, ФНП-α, ІЛ-1 та 

ІЛ-8. При цьому підвищується синтез протизапальних цитокінів ІЛ-4 та ІЛ-

10, які знижують кількість активованих Т-клітин. Унаслідок цього препарат 

справляє цитотоксичну дію, пригнічуючи синтез і репарацію ДНК [9, 309]. 

Результати дослідження PROMPT, до якого було залучено 110 

пацієнтів, засвідчили сповільнення прогресування недиференційованого 

артриту у РА при лікуванні МТ [332]. Водночас при комплексному 

застосуванні ГКС та БАР (інфліксимаб) не спостерігалося сповільнення 
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прогресування недиференційованого артриту в РА, на відміну від МТ [161, 

246]. 

За результатами рандомізованих досліджень в рамках програми 

DREAM, у 534 пацієнтів з дуже раннім й активним РА [335], встановлено що 

застосування МТ дозволило істотно підвищити ефективність терапії РА, 

порівняно з контрольною групою пацієнтів, які отримували лікування за 

стандартом рутинної клінічної практики. У 10% пацієнтів спостерігалась 

недостатня ефективність МТ, тому в схему лікування послідовно включали 

сульфасалазин, адалімумаб та інфліксимаб у комбінації з МТ. 

Невирішеним залишається питання стосовно стартової дози МТ і 

темпів підвищення її до максимальної [78, 79]. Вважають, що застосування 

МТ у високих стартових дозах (25 мг/тиж) дозволяє досягти контролю над 

прогресуванням РА, однак спричиняє ряд побічних реакцій, а також 

характеризується низькою комплаєнтністю пацієнтів [112, 256]. 

За уніфікованим клінічним протоколом [106] доза МТ повинна 

становити 10–15 мг/тиж з подальшим підвищенням дози на 5 мг кожні 2-4 

тиж до 20–25 мг/тиж. 

Аналіз результатів дослідження ASPIRE, довів, що МТ потрібно 

призначати у стартовій дозі 7,5 мг, з наступним підвищенням до 

максимальної дози (20 мг/тиждень на 8-му тижні лікування), завдяки чому 

досягли клінічної ремісії РА [339]. 

У дослідженнях S. Medley [256], A. Balsa et al. [160], G.S.Hazlewood et 

al. [216] та K. Wevers-de Boer et al. [340] було доведено безпеку застосування 

стартової дози 25 мг/тиж МТ. При цьому кількість побічних ефектів була 

зіставна з пацієнтами, які отримували 7,5 мг/тиж даного препарату. 

За результатами проспективного дослідження CAMERA, BEST було 

виявлено, що збільшення дози МТ з 15 мг/тиж до 20-25 мг/тиждень (на 5 

мг/місяць) призводить до підвищення ефективності лікування, однак із 

більшою частотою виникнення побічних реакцій, на відміну від повільного 

збільшення дози МТ (на 5 мг/3 місяці) [210, 336]. 
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Проте на фоні прийому МТ необхідно призначати фолієву кислоту в 

дозі, що дорівнює половині тижневої дози даного препарату та не раніше ніж 

через добу після і не пізніше ніж за добу до наступного його прийому [132]. 

За рівнем доказовості А, МТ визнаний найкращим серед інших 

ХМПРП стосовно співвідношення ефективність – токсичність. Лікування 

даним препаратом припиняють у 30-40 % у зв’язку з виникненням побічних 

ефектів та через розвиток феномена вторинної резистентності на протязі 3-7 

років, а не через його неефективність [38, 142, 280]. 

Найчастіше бувають такі побічні ефекти МТ: гепатотоксичність, 

гастроінтерстинальні порушення (25%), виразковий стоматит (15%), 

головний біль (10%), тяжкі інфекції, шкірна висипка, рідше алопеція, 

мієлосупресія, пневмоніт [86]. У разі розвитку ускладнень з боку шлунково-

кишкового тракту (ШКТ) слід перейти на парентеральне введення 

(внутрішньом'язове або підшкірне) МТ [339]. 

Отже, за результатами 97 рандомізованих клінічних досліджень, до 

яких було залучено 14159 пацієнтів, ефективність МТ як стартового 

препарату не викликає сумнівів, оскільки завдяки його застосуванню 

вдається досягти дієвішого контролю симптомів РА і попередити 

прогресування деструкції суглобів, ніж при використанні інших ХМПРП, за 

меншої токсичності [208, 232]. 

Комбіновану терапію РА призначають у випадку неадекватної відповіді 

на монотерапію МТ, високої активності захворювання, несприятливого та 

швидко прогресуючого перебігу РА та на стадії виражених ерозивних змін 

суглобів [142, 202, 249, 309]. Згідно з рекомендаціями EULAR та ACR 

незалежно від проведеної монотерапії МТ чи комбінованої терапії повна 

клінічна ремісія РА виявлена тільки у 15-40% пацієнтів [163, 194]. Тому 

місце комбінованої базисної терапії в системі лікування РА досі не 

визначене, оскільки розвиток можливих побічних реакцій непередбачений 

[322]. 
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Лікування РА з використанням ХМПРП необхідно починати якомога 

раніше. Так, за даними дослідження F.C.Breedveld [163], яке проводилося в 

Лейдені, виявлено, що при застосуванні базисних препаратів в перші три 

місяці активність захворювання була нижчою, ніж у пацієнтів, яким терапію 

розпочали через 3-6 місяців після встановлення діагнозу РА. 

Ці дані були підтверджені також австралійськими науковцями O.M. 

Ragab et al. [287] у хворих з «дуже раннім» та «раннім» РА. Лікування  

хворих з «дуже раннім» РА за ACR20 було ефективним у близько 70%, а при 

«ранньому» РА всього у 40% пацієнтів. Отже, існує «терапевтичне вікно», 

при якому лікування базисними препаратами є найефективнішим. Оцінку 

ефективності лікування РА проводять через 1,5-3 місяці. 

В результаті повільного розвитку клінічного ефекту  ХМПРП, який 

настає через кілька тижнів-місяців від початку лікування, застосовують 

швидкодіючі протизапальні засоби, які зменшують або усувають суглобовий 

синдром, однак не впливають на перебіг РА [118]. 

До таких засобів відносять НПЗП, які наділені анальгезуючою, 

жарознижувальною, протизапальною та антитромбоцитарною дією [49, 200]. 

НПЗП поділяють на 4 групи залежно від селективності: неселективні 

інгібітори циклооксигенази (ЦОГ) – диклофенак, ібупрофен та ін.; селективні 

інгібітори ЦОГ-1 – низькі дози ацетилсаліцилової кислоти; селективні 

інгібітори ЦОГ-2 – німесулід, мелоксикам та ін.; високоселективні 

(специфічні) інгібітори ЦОГ-2 – целекоксиб, рофекоксиб та ін. [53]. За 

ефективністю НПЗП суттєво не відрізняються між собою, однак вибір буде 

залежати від безпечності, переносимості та вартості препарату [62]. 

Безпечність цієї групи препаратів буде залежати від виникнення 

побічних реакцій з боку ШКТ, серцево-судинної системи (ССС), нирок та 

системи крові (пригнічення функції тромбоцитів) [ 64, 113].  

Встановлено, що виникнення половини усіх НПЗП-гастропатій 

зумовлені прийомом НПЗП [6]. До препаратів з рівнем доказовості А, які 

рідше спричиняють ураження ШКТ, належать селективні інгібітори ЦОГ 2 
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[141]. Побічні реакції виникають внаслідок пригнічення синтезу 

простагландинів шляхом блокування циклооксигеназного і 

ліпооксигеназного шляху їхнього обміну [86]. Водночас зменшується синтез 

та ефект натрійуретичних пептидів, збільшується утворення вазопресину, що, 

у свою чергу, супроводжується затримкою рідини та спазмом судин. Це 

призводить до гіперактивності РААС та симпатико-адреналової системи і 

підвищення АТ [46, 111, 149, 290, 333]. 

Пацієнтам із ССУ, які виникли в результаті прийому НПЗП, 

рекомендують призначати ЦОГ 2 разом з низькими дозами аспірину [113]. 

Отже, у зв’язку із високою ймовірністю виникнення побічних реакцій 

НПЗП слід призначати за крайньої необхідності, а вибір препарату необхідно 

здійснювати з урахуванням вихідних рівнів ризику з боку ШКТ та ССС для 

конкретного хворого, згідно із рекомендаціями Європейської 

мультидисциплінарної групи експертів відносно зваженого використання 

НПЗП при ревматичних захворюваннях (2011). 

Найкращий терапевтичний ефект у хворих на РА настає при 

комплексному застосуванні ХМПРП, НПЗП та ГКС. ГКС наділені потужною 

протизапальною та імуносупресивною діями шляхом пригнічення синтезу 

прозапальних цитокінів, молекул адгезії та прозапальної форми 

циклооксигенази [120]. 

За результатами дослідження BEST, при застосуванні комбінації 

ХМПРП та ГКС при ранньому РА було виявлено швидкий клінічний ефект, 

сповільнення прогресування деструкції суглобів і високий відсоток розвитку 

ремісії за критеріями EULAR [210]. Однак, дана група препаратів здатна 

викликати ряд побічних ефектів: асептичний некроз великих суглобів, 

остеопороз, інфекційні ускладнення, виникнення ВХШ та ДПК, психоз, 

повільне загоєння ран та кардіоваскулярні порушення. Відомий той факт, що 

ГКС сприяють підвищенню рівня глюкози в крові («стероїдний діабет»), 

підвищенню апетиту та перерозподілу жирової тканини у вигляді 

центрального (абдомінального) ожиріння [7, 86, 140].  
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У дослідженнях САMERA-II та IMPROVED, було встановлено, що при 

комбінованій терапії МТ та ГКС у низьких дозах (10 мг преднізолону) 

частота ремісії становила 72% і досягалася через 5 місяців, на відміну від 

монотерапії МТ 61%, через 11 місяців [158, 340]. 

При використанні ГКС ризик виникнення АГ, ожиріння, ІР та 

дисліпідемії виникає внаслідок проатеросклеротичного впливу [85, 165, 169], 

однак у той же час вони спричиняють протизапальний ефект, знижуючи 

ступінь активності РА, що пародоксально покращує функцію ендотелію 

[201].  

У зв’язку з цим, ГКС використовують як «міст-терапію», призначаючи 

їх при високій активності захворювання, неефективності НПЗП, швидко 

прогресуючому перебігу захворювання з множинним ураженням суглобів, на 

кілька місяців до настання ефекту з подальшим поступовим зниженням дози 

аж до її відміни [117]. 

Дозу ГКС підбирають індивідуально: безпечною вважається добова 

доза преднізолону ≤ 7,5 мг, за допомогою якої адекватно контролюється 

запалення при РА за відсутності побічних реакцій [200]. 

Результати проспективного дослідження I. Hafstrom, M. Rohani et al. 

[213] засвідчують, що застосування преднізолону у дозі 7,5 мг упродовж 2-х 

років у хворих на РА не спричиняло ЕД, однак достовірно підвищувало АТ 

та концентрацію холестерину. Такі ж результати отримали  Y. Park, C. Ahn et 

al. [273], які при використанні ГКС у малих дозах (менше 10 мг), у хворих на 

РА спостерігали підвищення рівня холестерину на відміну від хворих, які не 

отримували даний препарат. 

Залежно від ступеня активності РА ГКС застосовують у таких дозах: 

15-30 мг/добу преднізолону за середнього ступеня активності, 40-60 мг/добу 

– за високого ступеня активності та розвитку позасуглобових проявів, з 

подальшим зниженням на 1/3-1/4-1/6 таблетки один раз на 5-7 днів до 

підтримуючої дози. При цьому необхідно враховувати також біологічні 
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ритми кори наднирників, що зумовлюють вживання даного препарату в 

ранкові години [243, 282].  

Установлено тісний прямий зв'язок між дозою ГКС, кількістю 

атеросклеротичних бляшок у каротидному басейні та жорсткістю судин [7, 

185].  

При тривалому застосуванні ГКС при РА більше 6 місяців у середніх 

дозах (≥7,5 мг/добу) виникає висока ймовірність розвитку АГ порівняно із 

хворими, які не використовують препарати цієї групи або приймають у 

низьких дозах протягом короткого часу [111]. Отже, ризик ССУ є вищим у 

пацієнтів, що тривало та у високих дозах приймали ГКС. 

Враховуючи виникнення остеопорозу у більшості пацієнтів на РА при 

застосуванні ГКС, рекомендують включати в схему лікування препарати 

кальцію та вітаміни групи Д. 

Розробка сучасних підходів до фармакотерапії РА у поєднанні з АГ, 

АО, та ЦД 2 залишається актуальною на сьогодні. Зокрема, за рахунок 

неадекватного контролю системного запалення, одночасного прийому 

великої кількості потенційно небезпечних препаратів (НПЗП, ХМПРП, ГКС) 

[80, 84, 99, 316, 333] виникає коморбідна патологія, яка обтяжує перебіг та 

лікування РА [145].  

Для вирішення даної проблеми необхідно відкоригувати фактори 

ризику виникнення РА, підібрати адекватну ХМПРТ та лікувати супутню 

патологію. Це сприятиме поліпшенню прогнозу та підвищить якість життя 

хворих на РА. 

При лікуванні АГ у хворих на РА вибір антигіпертензивного препарату 

полягає не тільки у зниженні АТ, але й у врахуванні його впливу на перебіг 

основного захворювання. 

Мета-аналіз досліджень INSIGHT, VHAS, ELSA, засвідчив, що для 

ефективного лікування АГ у хворих на РА необхідно застосовувати 

блокатори повільних кальцієвих каналів, оскільки вони володіють 

протизапальною дією та пригнічують оксидативний стрес, що позитивно 
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впливає на прогноз та сповільнює прогресування атеросклерозу [307, 346]. 

На теперішній час почали широко застосовувати блокатори β-

адренорецепторів третього покоління (небіволол, карведилол, бісопролол, 

метопролол), які виявляють високу кардіоселективність, покращуючи 

функціональний стан ендотелію, зменшуючи ПОЛ [52].  

Але все ж таки перевагу в лікуванні АГ у хворих на РА надають 

інгібіторам ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ) та блокаторам 

рецепорів ангіотензину ІІ (БРА), які впливають не лише на рівень АТ, але й 

сповільнюють прогресування атеросклерозу та виявляють протизапальну 

дію, знижуючи рівень медіаторів запалення, реактивних форм кисню [1, 115, 

139, 201]. Новим проривом в лікуванні АГ з досягненням оптимальних 

показників АТ впродовж 24 годин, стало застосування БРА [247]. БРА при 

порівнянні з іншими групами антигіпертензивних препаратів 

характеризуються дуже доброю переносимістю, що сприяє високій 

прихильності пацієнтів до лікування [203, 250]. Крім того, дана група 

препаратів впливає не лише на рівень АТ, але й має позитивні метаболічні 

властивості: підвищує чутливість периферичних тканин до інсуліну, 

запобігаючи розвитку ЦД 2 [2, 171, 217, 299, 306, 323] та впливає на ліпідний 

обмін, підсилюючи утилізацію жирів для покриття енергетичних потреб 

організму [51]. Це було підтверджено у великомасштабному дослідженні 

INNOVATION, що засвідчило запобігання прогресуванню діабетичної 

нефропатії при застосуванні телмісартану та у дослідженні NAVIGATOR при 

використанні валсартану [259]. Водночас БРА спричиняють протизапальний 

ефект, що реалізується шляхом зниження рівня прозапальних цитокінів [51]. 

Останнім часом вивчається ефективність застосування БРА, зокрема 

телмісартану, у хворих на РА у поєднанні із АГ. БРА блокує РААС, що 

знижує рівень альдостерону, не впливаючи на рівень реніну і функцію іонних 

каналів та не призводить до накопичення брадикініну, цим самим викликає 

підвищення рівня еNOS, що покращує функцію ендотелію [123, 221, 300, 304, 

326, 350]. 
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Ще одним позитивним ефектом телмісартану є підсилення активності 

мітохондрій, що запобігає розвитку ожиріння (ОЖ), ДЕ та виникненню ЦД 2 

[178, 217, 218, 321]. 

Мета-аналіз рандомізованого дослідження ONTARGET підтвердив усі 

плейотропні ефекти БРА, а саме зниження виникнення серцево-судинних 

захворювань (інфаркту, інсульту) за високого кардіоваскулярного ризику при 

застосуванні телмісартану [263, 299, 347, 348]. 

Відомо, що поліморфізм T-786C гена eNOS може зумовлювати 

схильність до розвитку ССЗ та впливати на чутливість до лікарських 

препаратів, зокрема модулювати відповідь на терапію статинами – ефекти 

щодо експресії eNOS та утворення ендогенного NO [147, 264, 313]. У 

дослідженні С.P. Cannon [168] підтверджено, що кардіопротективна дія 

статинів пов’язана зі збільшенням продукції NO ендотелієм. Зокрема, низькі 

дози статинів активують eNOS-фосфорилювання і NO-продукцію, захищаючи 

ендотеліальні клітини від апоптозу і спричиняючи утворення 

капіляроподібних структур в матриксі, що підсилює ангіогенез у тварин з 

моделями автоімунного захворювання. 

Статини застосовують за наявності супутніх АГ, АО та ЦД 2. Основний 

ефект при лікуванні статинами полягає у зниженні вмісту ХС ЛПНЩ та ЗХС, 

із незначним підвищенням ХС ЛПВЩ [2, 225]. Крім того, за останні роки 

доведено протизапальний ефект статинів та ефективність їх застосування при 

лікуванні РА [127]. 

Однак, досі дискутується питання про вибір найбезпечнішого, 

найефективнішого статину, його дозування та тривалість лікування. 

Вперше дослідження ефективності застосування статинів у хворих на 

РА було проведено у подвійному сліпому плацебо-контрольованому 

дослідженні TARA, при якому через 6 місяців лікування базисними 

препаратами у комплексі з аторвастатином у дозі 40 мг, істотно знижувались 

активність захворювання на 0,5 за DAS28; рівень СРБ - на 50%; ШОЕ - на 

28% та вміст ІЛ-6 у порівнянні з групою плацебо [88]. 
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I. Ikdahl et al. [223] у проведеному плацебо-контрольованому 

дослідженні, до якого увійшли 20 хворих на РА з активністю захворювання 

(DAS28>2,6), відмітили, що виражений ефект від терапії симвастатином у 

дозі 40 мг на добу був вищий у пацієнтів із підвищеним вмістом СРБ>10 

мг/л. Отже, можна стверджувати, що пацієнти з високим ступенем активності 

РА краще реагують на лікування статинами. 

У рандомізованому подвійному сліпому клінічному дослідженні 

ANDROMEDA порівнювали ефективність та безпечність прийому аторвастатину 

10-20 мг та розувастатину 10-20 мг у хворих на ЦД 2. В результаті отриманих 

даних, рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ були нижчими при застосуванні розувастатину 

порівняно з аторвастатином в рівнозначних дозах [30]. 

У рамках програми GАLАХY, яка включала понад 69 тисяч пацієнтів, 

було досліджено гіполіпідемічну ефективність розувастатину у порівнянні з 

іншими статинами та його вплив на маркери запалення (SТЕLLАR, 

МЕRСURY I, II; ОRВIТАL, DISСАVЕRIS, СОМЕТS, РLUTО, РОLАRIS, 

SОLАR, ЕХРLОRЕR та ін.), пригнічення атеросклерозу (ОRION, МЕТЕОR, 

АSТЕRОID, SАТURN), а також на серцево-судинні захворювання та 

смертність (АURORA, СОRОNА, JUPITER, LUNAR) [301]. 

За результатами 6-тижневого відкритого рандомізованого дослідження 

STELLAR, встановили, що за прийому низьких доз розувастатину (10-40 мг) 

рівень ХС ЛПНЩ знижувався на 52–63%, ТГ – 34%, а рівень ХС ЛПВЩ 

підвищувався на 10%, що перевершувало за цими показниками всі інші 

статини у високих дозах. При застосуванні аторвастатину у дозі 80 мг рівень 

ХС ЛПНЩ знижувався на 50%, симвастатину в дозі 40 мг – на 47%, 

правастатину у дозі 40 мг – на 29% [223]. 

У 16-тижневому клінічному дослідженні MERCURI було показано 

перевагу розувастатину в дозі 10-20 мг на добу порівняно з еквівалентними 

дозами аторвастатину, симвастатину і правастатину відносно досягнення 

цільового рівня ХС ЛПНЩ згідно з критеріями Національної освітньої 
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програми США щодо зниження холестерину (NCEP ATP III) та 

Європейського товариства з атеросклерозу (EAS) [159, 301]. 

Отже, за результатами численних досліджень (SТЕLLАR, МЕRСURY I, 

SОLAR) було встановлено, що розувастатин є найефективнішим статином, 

що дозволяє блокувати активність ключового ферменту біосинтезу 

холестерину 3-гідрокси-3-метилглутарил-коензим А-редуктази (ГМГ-КоА) та 

активізувати синтез основного білка ЛПВЩ – аполіпопротеїну в апо-АІ, який 

підвищується від 5% до 15%, при низьких та середніх дозах 10-20 мг 

досягаючи цільових рівнів ХС ЛПНЩ в більш ранні терміни. А 

переносимість та безпечність розувастатину прирівнюється з іншими 

статинами [30, 128, 168]. 

Існує думка, що зниження рівня ХС ЛПНЩ під дією статинів сприяє 

поліпшенню функції ендотелію [252], яке пов’язане не тільки з відновленням 

показників ліпідного обміну, а також з ліпід-незалежною транскрипційною 

активацією гена еNOS [147].  

Раціональне використання в лікувальній програмі NO (L-аргініну) може 

поліпшити клінічний перебіг та прогноз РА [44, 66, 241], оскільки NO сприяє 

імунному захисту організму, виконуючи роль імунорегулятора, а у високих 

концентраціях проявляє цитотоксичну дію, яка ускладнює різноманітні 

прояви автоімунного характеру [70]. У дослідженні J. Y. Dong et al. [186], яке 

включало 387 пацієнтів, пероральний прийом L-аргініну протягом в 

середньому 4 тижнів сприяв статистично значущому зниженню САТ і ДАТ 

та поліпшував функціональний стан ендотелію, що значно зменшувало ризик 

виникнення кардіоваскулярних ускладнень та подій. 

Враховуючи зазначене вище, корекція супутньої патології дозволить 

підвищити ефективність лікування хворих на РА, що слугувало аргументами 

для проведення нашого дослідження, а вивчення генетичних аспектів 

розвитку поліморбідності за РА дозволить покращити прогнозування появи 

супутньої патології та її ранню діагностику. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених, вимоги біоетики 

Дослідження проводили на базі ревматологічного відділення ОКУ 

«Чернівецька обласна клінічна лікарня», ревматологічного відділення КМУ 

«Міська клінічна лікарня №3» та ОКУ «Чернівецький обласний 

ендокринологічний центр» упродовж 2014-2016 рр. Були дотримані загальні 

положення про порядок проведення клінічних досліджень за участю людини 

GCP (1996 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про 

етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю 

людини (1964-2013 рр.), Конвенції Ради Європи про права людини та 

біомедицину (від 04.04.1997 р.), Наказу МОЗ України №1169 від 26.09.2017 

р. та про порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та 

експертизи матеріалів клінічних випробувань відповідно до статей 7 та 8 

Закону України «Про лікарські засоби». Карта обстеження пацієнта та 

формуляр інформованої згоди схвалені комісією з питань біомедичної етики 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ 

України (м. Чернівці). 

У ході дослідження було обстежено 110 хворих на РА (40 хворих на РА 

без коморбідної патології – 1-а група, 30 хворих на РА з АГ – 2-а група, 20 

хворих на РА в поєднанні з АГ та АО – 3-я група, 20 хворих на РА в 

поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 – 4-а група та 20 практично здорових осіб 

(контрольна група).  

Для дослідження поліморфізму Т-786С промотору гена eNOS було 

виділено 2 групи пацієнтів: група контролю (ПЗО, n=20) та дослідна група 

(хворі на РА та хворі на РА з коморбідною патологією, n=60). 

Верифікацію клінічного діагнозу РА проводили згідно з критеріями 

Американського коледжу ревматологів і Європейської антиревматичної ліги 

(ACR/EULAR 2010) [150];  АГ – згідно з рекомендаціями Української 
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асоціації кардіологів (2012), Європейського товариства артеріальної 

гіпертензії та Європейського товариства кардіологів (ESH/ESC, 2013) [249];  

ЦД 2 – згідно з рекомендаціями Міжнародної федерації з вивчення цукрового 

діабету [107]. 

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. [106]; 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» 

[105]; 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» [107]. 

Наявність ожиріння встановлювали за ІМТ та ступенем ожиріння за 

класифікацією ВООЗ (1997) [226]. 

Критерії включення хворих у дослідження: вік пацієнтів старше 18 

років, встановлений діагноз РА згідно із критеріями ACR/EULAR 2010, 

тривалість захворювання не менше 6 місяців, з низьким, помірним та 

високим ступенем активності за DAS28; наявність АО, АГ I-ІІ стадії, І-ІІI 

ступеня, ЦД 2 легкого та середнього ступеня тяжкості, компенсованого та 

субкомпенсованого, підписана інформована згода пацієнта на участь у 

дослідженні. 

Критерії виключення хворих із дослідження: вік пацієнта молодше 18 

років, вагітність або лактація, гострий коронарний синдром, гостре 

порушення мозкового кровообігу, гостра серцева недостатність, хронічна 

серцева недостатність II-IV класів за NYHA, цукровий діабет 

інсулінозалежний, ЦД 2 важкого ступеня в стадії декомпенсації, АГ ІІІ стадії, 

злоякісна неконтрольована АГ, хронічна печінкова та ниркова недостатність, 

дихальна недостатність II-III ступеня, наявність психічних розладів, злоякісні 
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новоутворення та інфекційні захворювання в стадії загострення або нестійкої 

ремісії, алкогольна та наркотична залежність.  

Клінічно-демографічна характеристика обстежених хворих, яка 

враховує розподіл пацієнтів за віком, статтю, та тривалістю захворювання 

наведена в табл. 2.1. 

За віковим розподілом хворих з РА молодше 30 років було 5 (4,55%), 

30-49 років – 43 (39,09%), 50-69 рр – 49 (44,54%) та старше 70 років – 13 

(11,82%) осіб. Середній вік пацієнта складав (48,03 ± 14,91) років. 

Найчастіше РА без супутньої патології спостерігали в осіб 30-49 років. 

Однак, при виявленні коморбідної патології, а саме АГ, АО та ЦД 2 пік 

дебюту РА припадає на вікову категорію 50-69 років (табл. 2.1).  

Гендерний розподіл засвідчив переважання жінок 79 (71,82%) над 

чоловіками 31 (28,18%) без суттєвої різниці між досліджуваними групами 

(табл. 2.1). 

Тривалість захворювання серед хворих на РА коливалась від 1 до 22 

років і в середньому становила (10,63±1,31) років, а у хворих на РА у 

поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 – (14,25±2,16) років (табл. 2.1). 

У досліджуваних пацієнтів переважали особи із серопозитивним 

варіантом РА, зокрема 76 (69,10%) хворих були серопозитивними за РФ та 78 

(70,91%) – за АЦЦП. Так, при наявності у хворих супутньої патології АГ, АО 

та ЦД 2, переважали особи з серопозитивним варіантом перебігу РА, як за 

РФ у 15 (75,0%) так і за АЦЦП у 16 (80,0%) пацієнтів (табл. 2.2). 

У хворих найчастіше реєструвався II-й ступінь активності РА – у 58 

(52,73%) осіб незалежно від наявності зазначеної супутньої патології. III-й 

ступінь активності захворювання спостерігався у 11 пацієнтів (10%). Проте, 

III-й ступінь активності захворювання була діагностована у 30% пацієнтів на 

РА із коморбідною патологією та лише у 1 (2,5%) пацієнта з ізольованим РА 

(табл. 2.2). 

За рентгенологічною стадією захворювання встановили: I-у стадію у 16 

(14,5%) пацієнтів, II-у стадію - у 52 (47,26%), III-ю стадію – у 32 (29,10%) та 
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IV-у стадію – у 10 (9,09%) пацієнтів. Більше, ніж у половини хворих на РА 63 

(57,27%) була виявлена 2-га ступінь функціональної недостатності суглобів 

(ФНС). Міжгрупової різниці у хворих на РА без супутньої патології та при 

наявності коморбідної патології не спостерігали (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.1 

Клінічно-демографічні показники хворих на ревматоїдний артрит 

залежно від коморбідної патології  

Показники 

РА,  

 

n=40 

РА з АГ, 

 

n=30 

РА з АГ, 

АО 

n=20 

РА з АГ, 

АО, ЦД2 

n=20 

Вік, роки 45,20±2,66 55,90±1,80 51,15±2,90 55,85±2,88 

Віковий 

розподіл 

(роки), 

n (%) 

<30 років, 

n=5 
3 (7,50) 0 2 (10,0) 0 

30-49, 

n=43 
21 (52,50) 8 (26,67) 6 (30,0) 8 (40,0) 

50-69,  

n=49 
11 (27,50) 18 (60,0) 11 (55,0) 9 (45,0) 

>70 років, 

n=13 
5(12,5) 4 (13,33) 1 (5,0) 3 (15,0) 

Стать,  

n (%) 

Чоловіки, 

n=31 
11(27,50) 7 (23,33) 7 (35,0) 6 (30,0) 

Жінки,  

n=79 
29 (72,50) 23 (76,67) 13 (65,0) 14 (70,0) 

Тривалість 

захворювання, роки 
10,63±1,31 12,07±2,0 11,25±2,27 14,25±2,16 

Примітка. n (%) – абсолютна (відносна) кількість. 

 

Особливості вуглеводного обміну, рівня АТ та ІМТ в обстежених 

групах хворих на РА наведені в табл. 2.3. 

Рівень глюкози крові натще був підвищений лише у хворих на РА в 

поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 в 1,89 раза – ніж при ізольованому РА, 1,71 раза 

– ніж при РА з АГ та в 1,61 раза у порівнянні з хворими на РА з АГ та АО 

(р<0,05) відповідно. Глікозильований гемоглобін у пацієнтів на РА з АГ, АО і 

ЦД 2 підвищувався порівняно з хворими на РА без коморбідної патології – на 
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48,36% (р<0,001), хворими на РА з АГ – на 41,66% (р<0,001) та хворими на 

РА з АГ і АО – на 37,90% (р<0,001). 

 

Таблиця 2.2 

Розподіл хворих на ревматоїдний артрит з урахуванням ступеня 

активності, сероваріанту, рентгенологічної стадії та ступеня 

функціональної недостатності суглобів 

Показники 

РА 

 

n=40 

РА з АГ 

 

n=30 

РА з АГ, 

АО 

n=20 

РА з АГ, 

АО,ЦД2 

n=20 

Варіант 

перебігу за 

РФ, n (%) 

серо ( - ),  

n=34 
14 (35,0) 12 (40,0) 3 (15,0) 5 (25,0) 

серо ( + ), 

 n=76 
26 (65,0) 18 (60,0) 17 (85,0) 15 (75,0) 

Варіант 

перебігу за 

АЦЦП,  

n (%) 

серо ( - ),  

n=32 
13 (32,5) 11 (36,67) 3 (15,0) 4 (20,0) 

серо ( + ),  

n=78 
27 (67,5) 19 (63,33) 17 (85,0) 16 (80,0) 

Ступінь 

активності

n (%)  

I, n=41 16 (40,0) 11 (36,67) 9 (45,0) 5 (25,0) 

II, n=58 23 (57,50) 17 (56,67) 9 (45,0) 9 (45,0) 

III, n=11 1 (2,50) 2 (6,66) 2 (10,0) 6 (30,0) 

Рентгено-

логічна 

стадія,  

n (%) 

I, n=16 8 (20,0) 1 (3,33) 5 (25,0) 2 (10,0) 

II, n=52 17(42,50) 18 (60,0) 8 (40,0) 9 (45,0) 

III, n=32 12 (30,0) 9 (30,0) 5 (25,0) 6 (30,0) 

IV, n=10 3(7,50) 2 (6,67) 2 (10,0) 3 (15,0) 

ФНС,  

n (%) 

I, n=21 10 ( 25,0) 3 (10,0) 5 (25,0) 3 (15,0) 

II, n=63 20 (50,0) 20 (66,67) 10 (50,0) 13 (65,0) 

III, n=26 10 (25,0) 7 (23,33) 5 (25,0) 4 (20,0) 

Примітка. РФ – ревматоїдний фактор; АЦЦП – антитіла до циклічного 

цитрулінового пептиду; ФНС – функціональна недостатність суглобів. 
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ІМТ та співвідношення ОТ/ОС були вищими у хворих на РА 

асоційованим із АГ, АО та ЦД 2 в 1,25-1,41 раза у порівнянні з ізольованим 

РА. Аналізуючи показники АТ, нами було встановлено, що у хворих на РА 

без коморбідної патології рівень САТ був нижчий у порівнянні з хворими на 

РА з АГ – на 17,03% (р<0,05), хворими на РА з АГ і АО – на 18,29% (р<0,05) 

та з хворими на РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 26,47% (р<0,05). Середній рівень 

ДАТ був вищий на 15,3%, 15,41% та 21,72% (р<0,05) відповідно, порівняно з 

хворими на ізольований РА (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Індекс маси тіла, рівень артеріального тиску, та вуглеводневого обміну у 

хворих на ревматоїдний артрит з урахуванням коморбідної патології 

Показники 

РА 

 

n=40 

РА з АГ 

 

n=30 

РА з АГ, АО 

 

n=20 

РА з АГ, 

АО, ЦД2 

n=20 

ІМТ кг/м2 23,26±0,68 24,04±0,75 30,87±0,91 32,75±1,09 

ОТ/ОС 0,81±0,02 0,86±0,02 0,99±0,03 1,01±0,03 

АТ  

мм рт. ст.  

САТ 125,33±3,28 
146,67±3,14 

р<0,05 

148,25±4,38 

р<0,05 

158,50±3,86 

р<0,05 

ДАТ 75,17±2,0 86,67±1,68 86,75±2,80 
91,50±2,33 

р<0,05 

Рівень глюкози в 

крові, ммоль/л 
4,78±0,21 

5,28±0,57 

р<0,05 

5,62±0,44 

р<0,05 

9,05±0,64 

р<0,05 

HbA1c, % 4,41±0,20 5,05±0,49 4,91±0,29 
8,54±0,54 

р<0,001 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із хворими на РА. 

 

2.2. Методи дослідження 

Усі хворі пройшли комплекс досліджень: загально-клінічних, 

антропометричних, лабораторних (визначення вмісту МА, ГВ, ГТ і ГП, 

протеолітичної (лізис високомолекулярних та низькомолекулярних білків і 

колагену) та фібринолітичної (СФА, ФФА та НФА) активностей плазми 

крові), спектрофотометричних (ліпідний спектр крові (ЗХС, ТГ, ХС ЛПВЩ, 
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ХС ЛПНЩ)), колориметричних (сумарні стабільні метаболіти NO), 

імуноферментних (вміст ЕТ-1, СРБ, РФ, АЦЦП, ІЛ-6, ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-10), 

молекулярно-генетичних (поліморфізм Т-786С промотору гена еNOS), 

інструментальних (рентгенографія суглобів кистей та стоп, ЕКГ, 

вимірювання АТ) та статистичних. 

Рентгенологічне дослідження суглобів проводили з подальшою 

оцінкою рентгенологічної стадії РА по Штайнброкеру. Відповідно до шкали 

по Штайнброкеру визначали наявність остеопорозу, звуження суглобової 

щілини, узур та кісткових анкілозів [106]. 

Артеріальний тиск вимірювали після 5-хвилинного відпочинку на 

обох руках 3 рази з інтервалом 2-3 хв. 

Проводили антропометричне обстеження: визначали зріст (м), масу 

тіла (кг) обчислювали ІМТ (кг/м2) та визначали ступінь ожиріння : нормальна 

маса тіла – ІМТ 19-24,9 кг/м2, надмірна маса тіла – ІМТ 25-29,9 кг/м2, 

ожиріння І ступеня - ІМТ 30-34,9 кг/м2, ІІ ступеня – ІМТ 35-39,9 кг/м2, ІІІ 

ступеня – ІМТ ≥40 кг/м2. Тип ожиріння встановлювали за співвідношенням 

ОТ/ОС. При АО ОТ/ОС перевищував 1,0 у чоловіків та 0,8 у жінок. 

Дослідження проводили на базах лабораторій кафедри внутрішньої 

медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет», ОКУ «Чернівецький обласний ендокринологічний 

центр», ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», діагностичного центру 

Букінтермед (німецько-українська лабораторія) та Державного закладу 

«Референс-центр з молекулярно-генетичного дослідження МОЗ України»      

(м. Київ). 

 

2.2.1. Методи дослідження клінічно-демографічних показників, 

інтенсивності больового синдрому, індексу активності ревматоїдного 

артриту та якості життя пацієнтів 

Клінічно-демографічні показники вивчали за даними вікового і статевого 

розподілів. 
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Діагностичні критерії РА визначали відповідно до АCR/EULAR 2010 

року [150] із зазначенням числа болючих суглобів (ЧБС), числа припухлих 

суглобів (ЧПС), серопозитивності за  РФ і АЦЦП та гострофазових 

показників (СРБ, ШОЕ). Для верифікації діагнозу оцінювали «великі 

суглоби» (плечові, ліктьові, кульшові, колінні та гомілково-ступневі суглоби) 

та «дрібні суглоби» (п'ястнофалангові, проксимальні міжфалангові, 2-5 

плеснефалангові суглоби, міжфалангові суглоби перших пальців кисті та 

променево-зап’ясткові суглоби). 

«Позитивний» результат по встановленню РА відповідав значенню 

шкали EULAR > 6 балів, тривалістю ≥ 6 тижнів. 

Оцінювали інтенсивність больового синдрому за допомогою 100 – 

міліметрової візуальної аналогової шкали (ВАШ) [215] (рис. 2.1). Для 

визначення динаміки больового синдрому проводили оцінку больових 

відчуттів за ВАШ після проведеного лікування. 

 

 

Рис. 2.1. Візуальна аналогова шкала [136] 

 

Ступінь активності запального процесу при РА оцінювали за індексом 

активності захворювання з урахуванням 28-ми суглобів (DAS28), який 

включав в себе визначення 2 плечових, 2 ліктьових, 2 променево-

зап’ясткових, по 2 п’ясно-фалангових 1-5 пальців кисті, 2 міжфалангових 1 
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пальця та по 2 проксимальних міжфалангових 2-5 пальців кисті та 2 колінних 

суглобів [283], в діапазоні від 0,49 до 9,07. 

Підраховували індекс активності захворювання за формулою [106]:  

DAS28 = 0,56  + 0,28  + 0,70[ln(ШОЕ)] + 0,014ЗОЗП (2.1),  

де DAS28 – індекс активності захворювання з урахуванням 28-ми 

суглобів; 

ЧБС – число болючих суглобів; 

ЧПС - число припухлих суглобів; 

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів (мм/год); 

Ln – натуральний логарифм; 

ЗОАЗП – загальна оцінка активності захворювання пацієнтом за ВАШ 

в мм  (0-100), або за допомогою офіційного онлайн калькулятора 

http://www.das-score.nl/das28/en.  

Відповідно до рекомендацій EULAR досягнення ремісії РА було при 

DAS28 – ≤ 2,6; низька активність захворювання – ≤ 3,2; помірна – ≤5,1; 

висока – >5,1 [106].  

Для оцінки ЯЖ використали опитувач оцінки статусу здоров’я, 

схвалений ВООЗ, "Rand Corporation's Medical Outcomes Study (MOS), Short-

Form (SF-36) Health Survey" [328]. Оцінювали шкали фізичної активності – 

Physical Functioning (PF); фізично-рольової активності – Role-Physical (RP); 

больову шкалу – Bodily Pain (BP); соціальну активність – Social Functioning 

(SF); психічне здоров’я – Mental Health (MH); емоційно-рольову активність – 

Role-Emotional (RE); життєздатність – Vitality (VT); загальний стан здоров’я 

– General Health (GH). 

Показники кожної шкали варіюють від 0 до 100, чим вищий показник 

по кожній шкалі тим кращою є ЯЖ. Низькі показники свідчать про обмежену 

фізичну активність, психологічну та соціальну активність у зв'язку з 

погіршенням фізичного та емоційного стану.  

 

http://www.das-score.nl/das28/en
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2.2.2. Методи дослідження гострофазових показників, цитокінового 

профілю та оксидантно-протиоксидантної системи  

Кров для проведення біохімічних досліджень брали з ліктьової вени, 

вранці, натще, після 12-годинного голодування. 

Рівень глікемії досліджували із використанням наборів реактивів 

виробництва НПП "Филісит діагностика" (Україна). Глікозильований 

гемоглобін (HbA1с) визначали з використанням набору реактивів фірми 

«СпайнЛаб» (Харків, Україна) за допомогою фотоколориметричного методу.  

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). Метод заснований на 

взаємодії білка із специфічними моноклональними антитілами, які 

адсорбовані на поліестеролових латексних частинках. Поява аглютинації 

вказує на позитивний результат тесту. 

Рівні цитокінів у плазмі ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-10 визначали за допомогою 

стандартного набору реагентів "Bender MedSystems GmbH" (Австрія) 

методом твердофазового ІФА, а ІЛ-6 – з використанням наборів реактивів 

«Цитокін» (Російська Федерація). За збільшення продукції цитокінів 

приймали перевищення верхнього квартиля контрольної групи: для ІЛ-12 

>13,57 пг/мл, ІЛ-18 >206,89 пг/мл, ІЛ-6 >14,41 пг/мл та зниження – для ІЛ-10 

<1,37 пг/мл, відповідно. Специфічними реагентами набору є моноклональні 

антитіла до цитокінів, сорбовані на поверхні лунок розбірного планшета 

полістиролу, які на першому етапі дослідження інкубують із досліджуваними 

та контрольними зразками. Після додавання кон’югата поліклональних 

антитіл з біотином спостерігалось зв’язування цитокінів із антитілами. 

Незв’язаний матеріал видалявся відмиванням, а в лунки додавали кон’югат 

стрептавідинпероксидаза, яка зв’язувала антитіла до цитокінів людини з 

біотином. Після другої інкубації знову видаляли незв’язаний матеріал та 

додавали субстрат пероксидази хрому – хромогенного-тетраметилбензидину, 

який взаємодіючи з отриманим ферментним комплексом утворює 
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кольоровий розчин. Інтенсивність забарвлення, яку вимірюють при довжині 

хвилі 450 нм пропорційна кількості цитокіну, що міститься у зразку. 

Аналіз стану оксидантно-протиоксидантної системи проводили шляхом 

визначення вмісту МА – у  плазмі крові та еритроцитах за Ю.А. 

Владимировим, А.І. Арчаковим [29], ГВ титраційним методом за 

О.В.Травіною [131] в модифікації І.Ф.Мещишена, І.В.Петрової [74], 

активності ГТ (КФ 2.5.1.18) – за І.Ф. Мещишеним [73], і ГП (КФ 1.11.1.9) – за 

І.Ф.Мещишеним [72], при цьому активність ферментів розраховували на 1 г 

гемоглобіну (Нв).  

 

2.2.3. Методи дослідження ліпідного спектру крові, 

функціонального стану ендотелію, фібринолітичної та протеолітичної 

активностей плазми крові та цитокінового профілю 

Визначення ліпідного спектру крові за вмістом ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, 

ХС ЛПВЩ проводили із використанням діагностичних стандартних наборів 

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

хвилі 600 із наступним розрахунком індексу атерогенності (ІА). 

ІА розраховували за формулою А.Н. Клімова:  

ІА=(ЗХС- ХС ЛПВЩ)/ ХС ЛПВЩ (2), де  

ІА – індекс атерогенності; 

ЗХС – загальний холестерол; 

ХС ЛПВЩ – холестерол ліпопротеїдів високої щільності. 

За популяційну норму ліпідів приймали показники, що відповідали 

вітчизняним, європейським та загальносвітовим стандартам відповідно до 

діючих Європейських (ESC, ESH, 2013) [250, 279], Американських 

(AHA/ACC/TOS, 2013) [226] та вітчизняних рекомендацій [76, 104, 106], 

брали до уваги наявність коморбідних станів – АГ, АО, ЦД 2: для ЗХС - <4,5 

ммоль/л для осіб високого серцево-судинного ризику (ССР), <4,0 ммоль/л 

для осіб вкрай високого ССР; для ХС ЛПНЩ - <2,5 ммоль/л із високим ССР, 

<1,8 ммоль/л із вкрай високим ССР; для ТГ - <1,7 ммоль/л; для ХС ЛПВЩ – 
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>1,04 ммоль/л для чоловіків, >1,29 ммоль/л для жінок. За "цільовий" ІА для 

осіб до 30 років приймали <2,5 ум.од., старше 30 років <3,5 ум.од. 

Функціональний стан ендотелію оцінювали за допомогою визначення 

вмісту у 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) (суміш рівних за об’ємом водних розчинів 0,05 % N-

нафтілетілендіаміну і 1 % сульфаніламіду в оцтовій кислоті).  

Фібринолітичну активність (СФА, ФФА, НФА) [27] та протеолітичну 

активність (лізис азоальбуміну, азоказеїну та азоколу) плазми крові 

визначали за допомогою реактивів фірми «Danish Ltd.» (м. Львів) 

традиційними методиками [130]. 

 

2.2.4. Молекулярно-генетичне дослідження поліморфізму T-786C 

гена ендотеліальної синтази оксиду азоту 

Геномну ДНК для молекулярно-генетичного дослідження виділяли з 

периферійної крові за допомогою комерційної тест-системи «innuPREP Blood 

DNA Mini Kit» (Analytik Jena, Німеччина) з використанням центрифужних 

фільтрів. У стерильну пробірку на 1,5 мкл додавали 200 мкл цільної крові та 

доводили до загального об’єму 300 мкл деіонізованою водою. У 

приготований зразок додавали 300 мкл лізуючого буферу BLB та 20 мкл 

протеїнази К. Пробірки з досліджуваним матеріалом ретельно перемішували 

на вортексі та прогрівали 15 хв при 700С. У пробірку з центрифужним 

фільтром вносили готову суміш. Додавали 200 мкл зв’язуючого буферу SBS 

та вортексували 5 сек. Після лізису клітин, білки видаляли селективним 

осадженням при центрифугуванні 11 тис. об/хв 2 хв. На наступному етапі 

додавали по 500 мкл розчину для відмивки АS, перемішували на вортексі 5 

сек, центрифугували 1 хв при 11 тис. об/хв на мікроцентрифузі. Потім 

додавали 650 мкл розчину для відмивки МS в кожну пробірку та 

центрифугували при 11 тис. об/хв впродовж 1-ї хвилини. Після чого додавали 
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по 200 мкл буферу для елюції та прогрівали 2 хв при 700С. Центрифугували 

на максимальних обертах 13 тис. об/хв 2 хв. Супернатант, що містив 

очищену ДНК, використовували для постановки полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР). 

Для визначення поліморфних варіантів гену eNOS (T-786C) (rs2070744) 

[327] використовували модифіковані протоколи з олігонуклеотидними 

праймерами із застосуванням методу ПЛР та наступним аналізом 

поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів (ПДРФ). Досліджувані 

ділянки генів ампліфікували за допомогою специфічних праймерів 

(«Metabion», Німеччина), зазначених в табл. 2.4.  

 

Таблиця 2.4 

Олігонуклеотидні праймери 

Ген  

(поліморфізм) 

Послідовність праймерів (5׳3 – ׳) Розмір 

ампліфікованої 

ділянки ДНК 

 

eNOS (T-786C) 

TGGAGAGTGCTGGTGTACCCA - forward 

GCCTCCACCCCCACCCTGTC - reverse 

180 п.н. 

 

Специфічні фрагменти гену eNOS (T-786C) ампліфікували із 

застосуванням комерційного набору DreamTaq Green PCR Master Mix (2x) 

(«Thermo Scientific», США) (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 

Склад ампліфікаційних сумішей 

Фрагмент гена Реагенти Кількість 

eNOS (T-786C) 

DreamTaq Green PCR Master Mix 25 μl 

праймер F (табл.2.1) 100 pmol (1 μl) 

праймер R(табл. 2.1) 100 pmol (1 μl) 

DEPC-treated Water 18 μl 

ДНК 5 μl 

Загальний об’єм суміші 50μl 
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Пробірки з готовою ампліфікаційною сумішшю ставили в ампліфікатор 

«FlexCycler BU» (Analytic Jena, Німеччина) для забезпечення відповідного 

температурного режиму полімеразної ланцюгової реакції (табл.2.6). 

Продукти ампліфікації фрагментів ДНК гену eNOS (T-786C) підлягали 

гідролітичному розщепленню за допомогою ендонуклеази рестрикції MspI 

FastDigest («Thermo Scientific», США). Для цього готували суміш для 

проведення рестрикційного аналізу, пропорційний склад компонентів 

рестрикційної суміші наведено в табл. 2.7. 

 

Таблиця 2.6 

Режими ампліфікації фрагментів ДНК 

Ген 

(поліморфізм) 
Етап 

Температура Час Кількість 

циклів 

eNOS (T-786C) 

Передплавлення 950С 2 хв.           

 

        Х 35 
Плавлення 950С 30 сек 

Відпал 630С 30 сек 

Синтез 720С 30 сек 

Пролонгація синтезу 720С 2 хв. 

 

Таблиця 2.7 

Склад рестрикційних сумішей для ПДРФ аналізу 

Поліморфні 

варіанти генів 
Реагенти Кількість 

Розмір 

рестрикційних 

фрагментів 

eNOS (T-786C) 

10x Буфер FastDigest 2 μl Генотип TT: 

138  та 42 п.н. 

Генотип TC: 

138, 92, 46  та 42 п.н. 

Генотип CC: 

92 , 46 та 42 п.н. 

Фермент MspI 

FastDigest 
1 μl 

DEPC-treated Water 17 μl 

Амплікон 10 μl 

Рестрикцію проводили в мікротермостаті при 37С протягом 1 години. 

Стан рестрикційних фрагментів аналізували в 4% агарозному гелі (агароза 

фірми «Cleaver Scientific», Великобританія) з додаванням бромистого етидію 

та подальшою візуалізацією за допомогою трансілюмінатору. Обробляли 

отримане зображення в програмі Vitran. 
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2.3. Способи лікування ревматоїдного артриту у поєднанні з 

артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та цукровим 

діабетом типу 2.  

Усі обстежені хворі на РА отримували стандартне лікування відповідно 

до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та 

медичної реабілітації «Ревматоїдний артрит» згідно з Наказом МОЗ України 

№ 263 від 11.04.2014 року [106].  

Базисна терапія ревматоїдного артриту включала в себе: 

- ХМПРП – метотрексат ("Метотрексат" EBEWE Pharma 

Ges.m.b.H. Nfg. KG", Австрія) у дозі 10 мг на тиждень, з подальшим 

підвищенням дози залежно від ефективності — на 5 мг кожні 2–4 тиж до 20 

мг/тиж. 

- фолієва кислота ("Фолієва кислота", ПАО "Київський вітамінний 

завод") у половинній дозі МТ не раніше ніж через добу та не пізніше ніж за 

добу до прийому даного препарату; 

- ГКС – метилпреднізолон ("Медрол" Pfizer, Італія) у дозі 20 мг з 

поступовим зниженням тривалістю до 1 місяця; 

- НПЗП – застосовували при клінічній необхідності: мелоксикам 

("Моваліс" - "Boehringer Ingelheim International GmbH", Німеччина) у дозі 15 

мг внутрішньом’язево з переходом на пероральний прийом по 7,5 мг 1 раз на 

добу до 1 місяця; 

- препарати кальцію ("Цитра-кальцемін" Bayer AG 

Іспанія/Німечинна) по 1 таблетці 2 рази на добу, або "Кальцій-Д3 нікомед" 

("Takeda Nycomed AS", Норвегія) по 1 таблетці 2 рази на добу 1 місяць. 

Враховуючи наявність супутньої патології, а саме АГ, АО та ЦД 2, 

хворих на РА було розподілено на 4 групи, репрезентативні за віком, 

рентгенологічною стадією по Штайнброкеру, активністю захворювання за 

DAS28 та функціональним класом: 1-а група – 40 хворих на РА, 2-а група – 
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30 хворих на РА з АГ; 3-я група – 20 пацієнтів на РА з АО та АГ, 4-а група - 

20 хворих на РА у поєднанні з АО, АГ та ЦД 2. До включення в дослідження 

більша частина пацієнтів з АГ, АО та ЦД 2 приймала іАПФ та бета-

блокатори, антитромботичну терапію. 

Їм було запропоновано до базисної терапії включити з метою оцінки 

ефективності лікування супутньої патології – антигіпертензивну терапію, 

статин та L-аргінін: 

- блокатор рецепторів ангіотензину II (БРА) – телмісартан 

(«Телмісартан – ТЕВА» АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, ) у дозі 80 мг 1 раз 

на добу зранку під контролем АТ;  

- статин – розувастатин («Роксера» КРКА, д.д., Ново место, 

Словенія) у дозі 10 мг 1 раз на добу ввечері після їжі, а носіям СС-генотипу – 

до 20 мг 1 раз на добу ввечері після їжі; 

- L-аргінін гідрохлорид («Тівортін» ТОВ «Юрія-Фарм», Україна) 

4,2%-100 мл внутрішньовенно з переходом на пероральний прийом L-

аргініну аспартату по 5 мл 3 рази на добу протягом 1 місяця , а носіям СС-

генотипу – до 30 мл протягом 1 місяця. 

Лікування ЦД 2 проводили відповідно до Уніфікованого клінічного 

протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

хворим на ЦД 2 згідно з Наказом МОЗ України № 1118 від 21.12.2012.  

Хворі отримували сталу терапію гіпоглікемізувальними препаратами в 

адекватних дозах впродовж трьох місяців до початку проведеного 

дослідження. Препаратами вибору для даних пацієнтів з урахуванням наявної 

коморбідної патології було застосування бігуанідів (метформіну) у добовій 

дозі 1000-1500 мг.  

Короткострокові результати оцінювали через 30 днів терапії, 

аналізуючи загальний стан хворого (динаміка клінічних проявів), зміни 

біохімічних показників (вмісту гострофазових показників, цитокінів, 

ліпідного спектра крові, процесів фібринолізу, протеолізу, оксидантно-

антиоксидантної системи та функціонального стану ендотелію) за 
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досягненням референтних значень контрольної групи та динамікою їхнього 

зниження на фоні запропонованої терапії. 

За рекомендацією АСR, у кожній групі для порівняння ефективності 

фармакотерапії РА визначали відсоток респондерів за АСR 20, ACR50 та 

ACR 70. Критеріями ефективності лікування ACR 20 було зниження 

щонайменше на 20% ЧПС, ЧБС, а також оцінки болю пацієнтом за ВАШ, 

функціонального стану за опитувальником оцінки здоров’я (HAQ) та 

лабораторних маркерів запалення (ШОЕ, СРБ). За аналогічним принципом 

визначались респондери ACR50 та ACR 70.  

Враховуючи отримані результати, у 60 хворих на РА визначали 

ефективність на тлі базисної терапії застосування телмісартану, 

розувастатину та L-аргініну з урахуванням поліморфізму T-786C промотору 

гена еNOS.  

 

2.4. Методи статистичного аналізу результатів досліджень 

Статистичну обробку проводили за допомогою прикладних програм 

Microsoft Office Excel® 2007™, IBM SPSS Statistics® 23.0. При статистичному 

аналізі кількісних результатів дослідження вираховували середні 

арифметичні величини (М) та стандартну похибку (m). Дані наведені у 

вигляді M±m.  

Вірогідність даних для незалежних вибірок вираховували із 

застосуванням параметричного Т-критерію Стьюдента, чи непараметричного 

критерію U-критерію Манна-Уітні; аналіз якісних ознак – за критерієм 2 

(при частотах менше 5 – точний двобічний тест Фішер).  

Статистично значимі зміни в динаміці лікування при нормальному 

розподілі у вибірках визначали за парним критерієм Стьюдента чи 

непараметричним парним Т-критерієм Вілкоксона за нерівнозначного 

розподілу. Кореляційний зв’язок розраховували за допомогою лінійного 

параметричного коефіцієнта кореляції Пірсона та непараметричного 

коефіцієнта кореляції рангів Спірмена. 
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Відмінність у розподілі генотипів T-786C поліморфізму гена eNOS у 

групі контролю та хворих на відповідність розподілу генотипів до закону 

Hardy-Weinberg була перевірена за допомогою тесту χ2 із 2 ступенями 

свободи, а у контрольній – зa допомогою тесту χ2 із 1 ступенем свободи, без 

використання корекції Йетса. Вплив 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).  

Різницю вважали вірогідною при р<0,05. 

 

Матеріали розділу 2 висвітлено в опублікованих працях: 

1. Букач ОП, Федів ОІ. Спосіб діагностики імунологічних змін у 

хворих на ревматоїдний артрит в поєднанні з абдомінальним ожирінням, 

цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією. Пат. 115285 

Україна, МПК (2006.01) G01N 33/50; заяв. № u 2016 10840 від 28.10.2016; 

опубл. 10.04.2017, Бюл. №7 [23]. 
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РОЗДІЛ 3 

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  

 

Завданням даного розділу було з’ясувати особливості перебігу РА за 

клінічною симптоматикою, змінами гострофазових показників, цитокінової 

ланки, оксидантно-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 еNOS. 

Серед хворих на РА з наявною АГ (70 хворих) діагностована II стадія 

та переважання II ступеня есенціальної АГ. Для оцінки прогнозу АГ 

помірний кардіоваскулярний ризик спостерігався у 39 (55,71%) пацієнтів, 

високий – у 31 (44,29%) хворого. За ступенем серцевої недостатності: СН І 

ступеня спостерігалася у 27 (38,57%) пацієнтів, СН ІІА – у 34 (48,57 %), а у 9 

(12,86 %) обстежених пацієнтів з АГ не було діагностовано СН. У хворих на 

РА з АГ, АО та ЦД 2 зустрічається найчастіше II ступінь АГ, серцева 

недостатність IIА та високий кардіоваскулярний ризик (табл. 3.1).  

При розподілі хворих залежно від ступеня ожиріння було виявлено: 

ожиріння I cтупеня у 31 (77,50%) хворого, II – у 7 (17,5%) та III - у 2 (5%) 

пацієнтів. За співвідношенням ОТ/ОС у досліджуваних хворих спостерігався 

абдомінальний тип ожиріння (табл. 3.2). 

Рівень глюкози крові натще та HbA1с були підвищеними лише у хворих на 

РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 (табл. 3.3). Зазначені вище показники були 

вищими порівняно з контрольною групою – на 47,18% (р<0,001) і 48,36% 

(р<0,001), хворими на РА без коморбідної патології – на 46,96% (р<0,001) і 
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48,12% (р<0,001), з хворими на РА з АГ – на 41,66% (р<0,001) і 40,87% (р<0,001) 

та РА з АГ і АО – на 37,90% (р<0,001) і 42,51% (р<0,001) відповідно (табл.3.3). 

 

Таблиця 3.1 

Розподіл пацієнтів на ревматоїдний артрит у поєднанні з артеріальною 

гіпертензією 

Критерії РА з АГ  

(n=30, %) 

РА з АГ, АО 

(n=20, %) 

РА з АГ, АО, ЦД 2 

(n=20, %) 

Ступені 

АГ 

I 10 (33,33) 6(30,0) 4 (20,0)  

II 19 (63,34) 11 (55,0) 9 (45,0) 

III 1 (3,33) 3 (15,0) 7 (35,0) 

Ризик 

АГ 

помірний 22 (70,0) 11 (55,0) 6 (30,0) 

високий 8 (30,0) 9 (45,0) 14 (70,0) 

СН Без СН 9 (30,0) 0 0 

СН I 14 (46,67) 7 (35,0) 6 (30,0) 

CH IIA 7 (23,33) 13 (65,0) 14 (70,0) 

Примітка. АГ – артеріальна гіпертензія; СН - серцева недостатність. 

 

Таблиця 3.2 

Розподіл пацієнтів на ревматоїдний артрит з ожирінням 

Критерії РА з АГ,АО 

(n=20, %) 

РА з АГ,АО та ЦД 2 

(n=20, %) 

Ступені ожиріння I 18 (90,0%) 13 (65,0) 

II 2 (10%) 5 (25,0) 

III 0 2 (10,0%) 

Обвід талії, см 91,27±1,20 93,68±1,20 

Обвід стегон, см 92,35±1,10 92,60±1,10 

Індекс ОТ/ОС 0,99±0,03 1,01±0,03 

Примітка. ОТ - обвід талії; ОС – обвід стегон. 

 

Спостерігалось підвищення рівня мікроальбумінурії та співвідношення 

альбуміну/креатиніну сечі у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 порівняно з 

контрольною групою в 1,86 раза і в 2,01 раза, та в 1,73 раза і 2,0 рази. Однак у 
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всіх досліджуваних групах дані показники не перевищували референтні 

значення (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Розподіл пацієнтів на ревматоїдний артрит з урахуванням коморбідної 

патології 

Показники Контроль 

(n=20) 

РА 

(n=40) 

РА з АГ 

(n=30) 

РА з АГ, 

АО  

(n=20) 

РА з АГ, 

АО та ЦД 2 

(n=20) 

Рівень 

глюкози в 

крові, 

ммоль/л 

4,78±0,21 4,80±0,21 5,28±0,57 5,62±0,44 9,05±0,64 

р,р1<0,001 

р2, р3<0,001 

HbA1c, % 4,41±0,20 4,43±0,20 5,05±0,49 4,91±0,29 8,54±0,54 

р,р1<0,001 

р2, р3<0,001 

Мікроальбу

мінурія, мг 

16,81±1,42 18,03±1,42 21,68±2,06 24,85±2,34 31,28±2,84 

р,р1<0,05 

р2, р3<0,05 

Співв. 

альбуміну/ 

креатиніну, 

мг/мл 

2,01±0,13 2,06±0,13 2,18±0,20 2,27±0,24 4,11±0,48 

р,р1<0,05 

р2, р3<0,05 

ШКФ, 

мл/хв 

99,48±1,61 99,14±2,28 96,51±2,81 95,36±1,73 88,93±4,49 

Примітки: 1. HbA1c, % - глікований гемоглобін; ШКФ – швидкість 

клубочкової фільтрації. 2. р – вірогідність різниць показників із групою 

контролю; р1 – вірогідність різниць показників із хворими на РА; р2 – 

вірогідність різниць показників із хворими на РА з АГ; р3 – вірогідність 

різниць показників із хворими на РА з АГ, АО. 

 

Ураховуючи наявність коморбідних станів та призначення базисної 

терапії хворим на РА було проведено біохімічне дослідження з визначенням 

печінкових (аланінамінотрансфераза (АлАТ), аспартатамінотрансфераза 

(АсАТ), загальний білірубін) та ниркових проб (креатинін, сечовина) для 
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виявлення можливих ускладнень. У всіх досліджуваних групах дані 

показники були в межах норми (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Показники печінкових та ниркових проб у хворих на ревматоїдний 

артрит залежно від коморбідної патології 

Показник Контроль 

(n=20) 

РА 

(n=40) 

РА з АГ 

(n=30) 

РА з 

АГ,АО 

(n=20) 

РА з 

АГ,АО, 

ЦД 2 

(n=20) 

АлАТ, 

ммоль/(год 

×л) 

0,37±0,02 0,44±0,03 0,56±0,04 0,58±0,07 0,65±0,08 

АсАТ, 

ммоль/(год 

×л) 

0,28±0,02 0,36±0,02 0,41±0,02 0,48±0,05 0,57±0,05 

Загальний 

білірубін, 

мкмоль/л 

11,97±0,23 12,01±0,43 12,71±0,53 13,59±0,92 13,81±0,59 

Креатинін, 

мкмоль/л 

69,85±2,54 86,33±4,74 87,91±3,94 89,24±5,77 97,90±7,11 

Сечовина, 

ммоль/л 

2,73±0,22 4,80±0,26 5,86±0,28 5,92±0,33 6,33±0,38 

Примітка. АлАТ – аланінамінотрансфераза; АсАТ – 

аспартатамінотрансфераза. 

 

3.1. Клінічна симптоматика, гострофазові показники, цитокіновий 

профіль сироватки крові та зміни оксидантно-протиоксидантного 

гомеостазу при ревматоїдному артриті залежно від коморбідної патології 

та поліморфізму Т-786С гена ендотеліальної синтази оксиду азоту  

Клінічні особливості РА залежно від коморбідної патології наведені в 

табл 3.5.  

Установлено, що за клінічними проявами у хворих на РА в поєднанні з 

АГ, АО і ЦД 2 відносно частіше траплялися пацієнти із ЧБС>10% та ЧПС>10 

на 35% (р<0,05) та 17,5% (р<0,05) ніж при ізольованому РА. Ранкова скутість 

тривалістю ≥6 годин у хворих на РА наявна у 45% (р<0,05) пацієнтів, при РА 
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з АГ – у 60% (р<0,05), а при РА з АГ, АО та РА у поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 

– у 65% (р<0,05) пацієнтів. На швидку втомлюваність скаржились всі 

пацієнти, що не залежало від супутньої патології. Скарги на сухість у роті, 

поліурію спостерігали у 85,0% (р<0,001) хворих на РА з АГ, АО та ЦД 2. 

 

Таблиця 3.5 

Клінічна симптоматика у хворих на ревматоїдний артрит залежно від 

коморбідної патології 

Клінічні симптоми 

РА, 

 

n=40 

РА з АГ, 

 

n=30 

РА з АГ та 

АО, 

n=20 

РА з АГ, АО 

та ЦД 2, 

n=20 

ЧБС, 

n (%) 

<10, n, (%) 26 (65,0) 9 (30,0) 6 (30,0) 6 (30,0) 

≥10, n, (%) 14 (35,0) 21 (70,0) 14 (70,0) 14 (70,0) 

ЧПС, 

n (%) 

<10, n, (%) 29 (72,50) 16 (53,33) 12 (60,0) 11 (55,0) 

≥10, n, (%) 11 (27,50) 14 (46,67) 8 (40,0) 9 (45,0) 

Тривалість 

ранкової 

скутості, 

n (%) 

2-5 год, 

n, (%) 
22 (55,0) 12 (40,0) 7(35,0) 7 (35,0) 

≥6 год, 

n, (%) 
18 (45,0) 18 (60,0) 13 (65,0) 13 (65,0) 

Біль в ділянці серця, 

n, (%) 
7 (17,50) 6 (20,0) 5 (25,0) 6 (30,0) 

Головний біль, n, (%) 12 (30) 7 (23,33) 8 (40) 13 (65) 

Сухість у роті, n, (%) 0 0  1 (10) 17 (85) 

Поліурія, n, (%) 0 0  1 (10) 17 (85) 

Швидка втомлюваність, 

n, (%) 
34 (85) 29 (96,67) 16 (80) 20 (100) 

Примітка. ЧБС – число болючих суглобів; ЧПС – число припухлих 

суглобів. 

 

Клінічна симптоматика у хворих на РА залежно від поліморфних 

варіантів гена eNOS (rs 2070744) наведена в табл. 3.6. 

Серед носіїв ТС-генотипу відносно частіше траплялися пацієнти із ЧБС 

>10 (на 73,92%, 2=25,13, р<0,001) та ЧПС >10 (на 47,82%, 2=10,52, р=0,001). У 

носіїв СС-генотипу ЧПС>10 спостерігалось у 100% пацієнтів. Ранкова скутість 

тривалістю ≥6 годин у носіїв СС-генотипу виявлена у 87,5% хворих, на відміну 
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від носіїв ТТ-генотипу – у 51,72% та носіїв ТС-генотипу – у 56,52% хворих. На 

біль у ділянці серця скаржились всі пацієнти із СС-генотипом, що було відносно 

частіше, ніж у хворих із ТТ-генотипом – на 72,41% і ТС-генотипом – на 60,87% 

(2=13,63; р=0,001). Частота скарг на головний біль, сухість у роті, поліурію та 

швидку втомлюваність не залежали від поліморфних варіантів гена eNOS.  

 

Таблиця 3.6 

Клінічна симптоматика у хворих на ревматоїдний артрит залежно від 

поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Клінічні симптоми 
Генотипи гена eNOS 

2 р 
TT, n=29 TС, n=23 CC, n=8 

ЧБС, 

n (%) 

<10, n=16 16 (55,17) 9 (39,13) 4 (50,0) 
2=4,69 р>0,05 

≥10, n=44 13 (44,83) 14 (60,87) 4 (50,0) 

2 р 
2=8,34 

р=0,004 

2=25,13 

р<0,001 
- - - 

ЧПС, 

n (%) 

<10, n=28 14 (48,28) 6 (26,09) 0 

2=13,09 р=0,001 
≥10, n=32 15 (51,72) 17 (73,91) 8 (100,0) 

2 р 
2<1,0 

р>0,05 

2=10,52 

р=0,001 

2=6,64 

р<0,001 
- - 

Ранкова 

скутість, 

n (%) 

2-5 год, 

n=15 
14 (48,28) 10 (43,48) 1 (12,50) 

2=1,36 р>0,05 
≥6 год, 

n=45 
15 (51,72) 13 (56,52) 7 (87,50) 

2 р 
2=8,34 

р=0,004 

2=14,70 

р<0,001 
р=0,005 - - 

Болі в ділянці серця, 

n=25 (%) 
8 (27,59) 9 (39,13) 8 (100,0) 2=13,63 р=0,001 

Головний біль,  

n=28 (%) 
13 (44,83) 9 (39,13) 6 (75,0) 2=3,15 р>0,05 

Сухість у роті,  

n=18 (%) 
9 (31,03) 5 (21,74) 4 (50,0) 2=2,29 р>0,05 

Поліурія, n=18 (%) 9 (31,03) 5 (21,74) 4 (50,0) 2=2,29 р>0,05 

Швидка 

втомлюваність, 

 n=43 (%) 

18 (62,07) 20 (86,96) 5 (62,50) 2=4,29 р>0,05 

Примітка. ЧБС – число болючих суглобів; ЧПС – число припухлих 

суглобів. 
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Інтенсивність больового синдрому за ВАШ засвідчив наявність 

сильного болю в суглобах у переважної більшості пацієнтів, що не мало 

чіткої залежності від коморбідної патології (табл. 3.7). Однак у хворих на РА 

з АГ, АО і ЦД 2 сильний біль у суглобах (≥60 мм) траплявся у 100,0% 

пацієнтів, а за DAS28 ≥5,1 у.о – у 77,3% (р<0,05) пацієнтів і засвідчував 

високу активність РА, не маючи залежності від коморбідної патології.  

 

Таблиця 3.7 

Інтенсивність больового синдрому та індексу активності ревматоїдного 

артриту залежно від коморбідної патології 

Клінічні симптоми 
РА,  

n=40 

РА з АГ, 

n=30 

РА з 

АГ,АО, 

n=20 

РА з 

АГ,АО, 

ЦД2 n=20 

Візуально-

аналогова 

шкала, 

n (%) 

<60 мм, 

n=31 
13 (35,50) 11 (36,67) 7 (35,0) 

0 

≥60 мм 

n=79 
27 (67,50) 19 (63,33) 13 (65,0) 

20 (100,0) 

2 р 
2=9,80 

р<0,002 

2=4,27 

р<0,05 

2=3,60 

р=0,058 

2=40,0 

р<0,001 

DAS 28, 

у.о., n (%) 

≤5,1 n=25 11 (27,50) 6 (20,0) 6 (30,0)    2 (10,0) 

>5,1 n=85 29 (72,50) 24 (80,0) 14 (70,0) 18 (90,0) 

2 р 
2=16,20 

р<0,001 

2=21,60 

р<0,001 

2=6,40 

р<0,05 

2=25,60 

р<0,001 

Примітка. DAS 28 – індекс активності захворювання.  

 

Аналіз інтенсивності больового синдрому за ВАШ залежно від 

поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) засвідчив наявність сильного 

болю в суглобах у 49 пацієнтів (81,67%). DAS28 ≥5,1 у.о спостерігався у 

87,5% носіїв СС-генотипу поліморфізму гена Т-786С eNOS (табл. 3.8). 

Рівень гострофазових показників запалення у хворих на РА залежно від 

наявності коморбідної патології наведено в табл. 3.9.  

Уміст СРБ у пацієнтів із РА перевищував відповідні показники в групі 

контролю в 7,9 раза, при РА з АГ – в 8,4 раза, при РА з АГ і АО – в 9,4 раза та 

при РА з АГ, АО і ЦД 2 – в 9,6 раза; рівень РФ – в 3,4; 3,7; 3,95; 4,1 раза 
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відповідно; сіалового тесту – в 1,65; 1,7; 1,65; 1,7 раза відповідно, серомукоїду – в 

5,0; 5,1; 5,2; 5,4 раза відповідно. Вміст АЦЦП у хворих на РА перевищував такий 

у практично здорових осіб в 52,6 раза; у пацієнтів з РА+АГ – в 58,6 раза; у 

хворих на РА+АГ+АО – в 54,3 раза; у пацієнтів з РА+АГ+АО+ЦД2 – в 63,5 раза. 

Однак вміст АЦЦП у хворих на РА+АГ+АО+ЦД 2 був вищий – на 20,79% ніж у 

пацієнтів на РА без коморбідної патології. У решти показників вірогідних 

відмінностей між групами хворих на РА залежно від наявності супровідної 

патології не виявлено (р>0,05).  

 

Таблиця 3.8 

Інтенсивність больового синдрому та індексу активності ревматоїдного 

артриту залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Клінічні симптоми 
Генотипи гена eNOS 

2 р 
TT, n=29 TС, n=23 CC, n=8 

Візуально-

аналогова 

шкала, 

n (%) 

<60 мм, 

n=11 
6 (20,69) 4 (17,39) 1 (12,50) 

2<1,0 р>0,05 
≥60 мм 

n=49 
23 (79,31) 19 (82,61) 7 (87,50) 

2 р 
2=19,93 

р<0,001 

2=19,57 

р<0,001 
р=0,005 - - 

DAS 28, 

у.о., n (%) 

≤5,1 n=10 8 (27,59) 1 (4,35) 1 (12,50) 
2=5,10 р>0,05 

>5,1 n=50 21 (72,41) 22 (95,65) 7 (87,50) 

2 р 
2=11,66 

р<0,001 

2=38,35 

р<0,001 
р=0,005 - - 

Примітка. DAS 28 – індекс активності захворювання.  

 

Вміст гострофазових показників запалення, ураження суглобів, 

сполучної тканини у крові хворих на РА залежно від поліморфних варіантів 

гена eNOS (rs 2070744) наведено в табл. 3.10.  

Рівні РФ, серомукоїду, а також сіаловий тест у хворих на РА 

перевищували такі у групі контролю в 4,1; 5,1; 1,6 раза відповідно (за ТТ-

генотипу); в 2,6; 5,4; 1,7 раза (за ТС-генотипу); в 3,9; 5,4; 1,7 раза (р<0,05-

0,001). Водночас вміст СРБ та АЦЦП у носіїв СС-генотипу перевищував 
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аналогічний показник у носіїв ТТ-генотипу на 47,3% (р=0,035) і 28,4% та 

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

проаналізованих показників із урахуванням Т-786С поліморфізму гена eNOS 

між собою статистично значимо не відрізнялись (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.9 

Гострофазові показники запалення у крові хворих на ревматоїдний 

артрит залежно від коморбідної патології 

Показники 
Контроль 

n=20 

РА 

n=40 

РА з АГ 

n=30 

РА з АГ, 

АО 

n=20 

РА з АГ, 

АО, ЦД2 

n=20 

СРБ, мг/дл 
3,10±0,66 

 

24,38±2,72 

p<0,001 

25,97±2,48 

p<0,001 

29,03±3,99 

p<0,001 

29,74±3,24 

p<0,001 

РФ, МО/мл 
10,37±0,31 

 

35,73±8,32 

p<0,001 

38,60±6,12 

p<0,001 

40,97±12,69 

p<0,001 

42,27±4,78 

p<0,001 

Сіаловий 

тест, у.о. 

150,0±15,09 

 

248,38±8,03 

p<0,001 

255,07±7,47 

p<0,001 

248,35±12,63 

p<0,001 

258,30±9,37 

p<0,001 

Серомукої

д, у.о. 

63,37±10,51 

 

317,15±16,64 

p<0,001 

320,97±17,39 

p<0,001 

331,50±29,55 

p<0,001 

343,30±23,81 

p<0,001 

АЦЦП, 

Од/мл 

1,98±0,29 

 

104,11±15,21 

p<0,001 

116,04±16,66 

p<0,001 

107,53±25,52 

p<0,001 

125,75±16,39 

p<0,001 

р1<0,05 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць показників із хворими на РА. 

 

Для вивчення впливу цитокінового профілю провели аналіз вмісту у 

сироватці крові ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-6 та ІЛ-10 у хворих на РА та в контрольній 

групі (табл. 3.11). Концентрації прозапальних цитокінів (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 

протизапального ІЛ-10 навпаки була меншою – в 1,68-2,53 раза (р≤0,01-

0,001).  

Рівень ІЛ-12 у хворих на РА у поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 є вищим за 

такий у хворих на ізольований РА в 2,05 раза, РА з АГ в 1,83 раза, РА з АГ, 

АО в 1,7 раза (р<0,05). Вміст ІЛ-18 у хворих на РА був нижчим на 38,4%, 
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51,1%, 70,35% ніж у хворих на РА з АГ, РА з АГ, АО та РА з АГ, АО і ЦД 2 

(р<0,001) відповідно. Однак у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 вміст ІЛ-18 був 

вищий на 18,77% (р<0,05) у порівнянні з хворими на РА з АГ. Рівень 

прозапального ІЛ-6 у хворих на ізольований РА був нижчий у порівнянні із 

хворими на РА з АГ, АО в 1,5 раза та хворими на РА з АГ, АО і ЦД 2 в 2,03 

раза (р<0,05). За концентрацією протизапального ІЛ-10 спостерігалась 

тенденція до його зниження при наявності коморбідної патології: у хворих на 

РА з АГ – на 18,33% (р<0,05), хворих на РА з АГ, АО – на 22,41% (р<0,05) та 

у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 49,47% (р<0,001) у порівнянні з хворими 

на ізольований РА (табл. 3.11). 

 

Таблиця 3.10 

Гострофазові показники запалення у крові хворих на ревматоїдний 

артрит залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Показники 
Контроль 

n=20 

Генотипи гена eNOS у хворих 

TT, n=29 TС, n=23 CC, n=8 

СРБ, мг/дл 3,10±0,66 
23,89±4,96 

p<0,001  

29,37±7,10 

p<0,001 

35,20±7,05 

р<0,001 

рТТ=0,035  

РФ, МО/мл 10,37±0,31 
42,89±18,77 

р<0,05 

26,83±6,88 

р<0,01 

40,67±11,79 

р<0,01 

Сіаловий тест, 

у.о. 
150,0±15,09 

234,96±20,42 

p<0,001 

250,13±21,03 

p<0,001 

261,25±18,50 

р<0,001 

Серомукоїд, 

у.о. 
63,37±10,51 

323,76±53,57 

p<0,001 

344,69±65,55 

p<0,001 

339,0±40,71 

p<0,001 

АЦЦП, Од/мл 1,98±0,29 
99,86±39,59 

p<0,001 

109,05±34,02 

p<0,001 

128,24±28,99 

p<0,001 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; рТТ 

– вірогідність різниць показників із носіями ТТ-генотипу; рТС – вірогідність 

різниць показників із носіями ТС-генотипу.  

 

Розподіл хворих на РА залежно від поліморфних варіантів гена eNOS 

(rs 2070744) з урахуванням рівнів продукції цитокінів засвідчив, що відносна 

частота осіб із рівнем ІЛ-12, ІЛ-6 в крові вище норми та з нижчим вмістом 
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ІЛ-10 переважала у носіїв ТС- і СС-генотипів: ІЛ-12 – на 75,0% (р=0,005), ІЛ-

6 – на 39,14% (р=0,008) і 75,0% (р=0,005), ІЛ-10 – на 47,82% (р=0,008) і 75,0% 

(р=0,005), відповідно. Натомість, відносна частота осіб із високим вмістом 

ІЛ-18 переважала у ТТ-носіїв на 37,94% (2=8,34; р=0,004) (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.11 

Вміст цитокінів у сироватці крові хворих на ревматоїдний артрит 

залежно від коморбідної патології 

Захворювання ІЛ-12, пг/мл ІЛ-18, пг/мл ІЛ-6, пг/мл ІЛ-10, пг/мл 

Контроль 

n=20 

8,70±2,57 138,35±37,10 8,71±1,45 2,40±0,49 

 

РА 

n=18 

17,02±2,95 

р<0,05 

212,83±19,02 

р<0,001 

19,27±3,07 

р<0,001 

1,42±0,10 

р<0,05 

РА з АГ 

n=7 

19,04±3,01 

р<0,05 

294,51±16,93 

р,р1<0,001 

21,15±3,62 

р<0,001 

1,20±0,17 

р<0,001 

р1<0,05 

РА з АГ, АО 

n=17 

20,51±4,36 

р<0,05 

321,6±21,35 

р,р1<0,001 

26,81±3,77 

р<0,001 

р1<0,05 

1,16±0,14 

р<0,001 

р1<0,05 

РА з 

АГ,АО,ЦД2 

n=18 

34,93±9,85 

р,р1-3<0,05 

362,55±30,46 

р,р1<0,001 

р2<0,05 

39,14±5,16 

р, р1<0,001 

0,95±0,12 

р, р1<0,001 

 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниці показників порівняно із хворими на РА; р2 – вірогідність 

різниці показників порівняно із хворими на РА і АГ; р3 – вірогідність різниці 

показників порівняно із хворими на РА, АГ і АО. 

 

Таблиця 3.12 

Рівень цитокінів у сироватці крові хворих на ревматоїдний  

артрит залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Показник  Рівні продукції, n 
Генотипи гена eNOS, n (%) 

TT, n=29 TС, n=23 CC, n=8 

ІЛ-12 
В межах норми, n=24 14 (48,28) 9 (39,13) 1 (12,50) 

Вище норми, n=36 15 (51,72) 14 (60,87) 7 (87,50) 

2; р 
2=1,60 

р>0,05 

2=2,17 

р>0,05 
р=0,005 
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Продовження таблиці 3.12 

ІЛ-18 
В межах норми, n=20 9 (31,03) 9 (39,13) 2 (25,0) 

Вище норми, n=40 20 (68,97) 14 (60,87) 6 (75,0) 

2; р 
2=8,34 

р=0,004 

2=2,17 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 

ІЛ-6 
В межах норми, n=22 14 (48,28) 7 (30,43) 1 (12,50) 

Вище норми, n=38 15 (51,72) 16 (69,57) 7 (87,50) 

2; р 
2=1,60 

р>0,05 

2=7,04 

р=0,008 
р=0,005 

ІЛ-10 
В межах норми, n=19 12 (41,38) 6 (26,09) 1 (12,50) 

Нижче норми, n=41 17 (58,62) 17 (73,91) 7 (87,50) 

2; р 
2=1,72 

р>0,05 

2=7,04 

р=0,008 
р=0,005 

 

Окрім того, вміст ІЛ-12 і ІЛ-6 у носіїв несприятливого СС-генотипу є 

вищим за такий у носіїв ТТ-генотипу (в 2,25 раза і 2,1 раза) та ТС-генотипів 

(в 2,3 раза і 1,65 раза) відповідно (р<0,05) (табл. 3.13). 

 

Таблиця 3.13 

Вміст цитокінів у сироватці крові хворих на ревматоїдний артрит 

залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Показники Контроль 
Генотипи гена eNOS у хворих 

TT, n=29 TС, n=23 CC, n=8 

ІЛ-12, пг/мл 8,70±2,57 17,25±6,02 
p=0,049  

17,03±5,36 
p=0,017 

38,86±10,93 
p<0,001  

рТТ=0,041 
рТС=0,016 

ІЛ-18, пг/мл 138,35±37,10 330,76±48,95 
p<0,001 

220,56±41,27 
p=0,048 

рТТ=0,045 

379,37±62,67 
р=0,014 

рТС=0,051  

ІЛ-6, пг/мл 8,71±1,45 
 

19,13±4,61 
p=0,007 

24,40±6,54 
p=0,002 

40,31±4,96 
р<0,001 

рТТ=0,003 
рТС=0,041 

ІЛ-10, пг/мл 2,40±0,49 1,28±0,27 
p<0,001 

1,43±0,31 
р=0,01 

0,88±0,19 
p=0,007 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; рТТ 

– вірогідність різниць показників із носіями ТТ-генотипу; рТС – вірогідність 

різниць показників із носіями ТС-генотипу.  
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При оцінці оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на РА 

залежно від коморбідної патології були виявлені ознаки підсиленого 

оксидативного стресу, які проявлялися підвищенням вмісту малонового 

альдегіду в плазмі крові та еритроцитах на тлі зменшення вмісту ГВ та 

компенсаторного підвищення активностей глутатіонзалежних ферментів. 

Зокрема, рівень МА (пл) був підвищений у хворих на РА в 1,54 раза, у хворих 

на РА з АГ та РА з АГ та АО - в 1,63 раза, а у пацієнтів з РА, АГ, АО та ЦД2 

– в 1,83 раза порівняно з групою контролю (р<0,05). Відзначалися такі ж 

зміни у групах із рівнем МА (ер): в 1,73-2,10 раза відповідно (р<0,05). Однак 

вміст МА (пл) та МА (ер) у хворих на РА у поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 був 

вищий – на 18,94% (р<0,05) і 21,15% (р<0,05) ніж у хворих на РА (табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.14 

Показники оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від коморбідної патології 

Групи ГВ, 
ммоль/л 

ГТ 
нмоль ГВ/1 
г Нb за хв 

ГП 
нмоль ГВ/1 
г Нb за хв 

МА 
мкмоль/л 

(пл) 

МА 
мкмоль/л  

(ер) 
Контроль 1,06±0,03 117,21±5,0 159,31±8,97 2,71±0,25 5,25±0,26 

РА 
 n=40 

0,91±0,02 
р<0,05 

132,76±6,16 
p<0,05 

223,17±6,62 
p<0,05 

4,17±0,20 
p<0,05 

9,08±0,25 
p<0,05 

РА з АГ 
n=30 

0,67±0,02 
р, p1<0,05 

150,80±7,46 
p<0,05 

249,90±9,32 
p<0,001 
p1<0,05 

4,42±0,20 
p<0,05 

9,1±0,25 
p<0,05 

РА з АГ, 
АО 

n=20 

0,59±0,04 
р, p1<0,05 

153,59±9,53 
p<0,05 

252,44±7,08 
p<0,001 
p1<0,05 

4,43±0,25 
p<0,05 

9,46±0,25 
p<0,05 

РА з АГ, 
АО, ЦД 2 

n=20 

0,56±0,03 
р, p1<0,05 

158,77±8,48 
p<0,05 

278,88±4,21 
р <0,001 
p1<0,05 

4,96±0,16  
p, р1<0,05 

11,0±0,35  
p, р1<0,05 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць показників із хворими на РА. 

 

Вміст ГВ у хворих на РА з коморбідною патологією був нижчий 

порівняно з хворими на ізольований РА: у хворих на РА з АГ – на 35,82% 

(р<0,05), РА з АГ, АО – на 54,24% (р<0,05), РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 62,5% 

(р<0,05). відповідно. Активність ГТ при РА була вищою, ніж у групі 
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практично здорових осіб в 1,13-1,35 раза відповідно (р<0,05). ГП зростала 

порівняно з контрольною групою: при РА з АГ – на 56,9% (р<0,001), при РА 

з АГ та АО – на 58,5% (р<0,001) та при РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 75,05% 

(р<0,001). Проте, у хворих на РА у поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 активність ГП 

була вища на 19,98% (р<0,05) ніж у хворих з ізольованим РА (табл. 3.14). 

Зміни показників оксидантно-антиоксидантної системи залежно від 

поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744), наведено в табл. 3.15. 

 

Таблиця 3.15 

Показники оксидантно-протиоксидантної системи у хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від поліморфних варіантів гена eNOS  

(rs 2070744) 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; рТТ 

– вірогідність різниць показників із носіями ТТ-генотипу; рТС – вірогідність 

різниць показників із носіями ТС-генотипу.  

 

Встановлено підвищення активності ГТ у порівнянні з групою конролю на 

25,98% (р<0,05) - у носіїв ТТ-генотипу, на 12,81% – у носіїв ТС-генотипу та на 

30,84% (р<0,05) – у носіїв СС-генотипу. Окрім того, вміст ГТ у носіїв СС-

генотипу є вищим за такий у носіїв ТС- генотипу – на 15,99% (р<0,05). 

Активність ГП превищувала значення контрольної групи у всіх поліморфних 

Генотипи 

гена eNOS 

у хворих 

ГВ 

ммоль/л 

 

ГТ 

нмоль ГВ / 

1 г Нb за хв. 

ГП 

нмоль ГВ / 1 

г Нb за хв 

МА 

мкмоль/л 

(пл) 

МА 

мкмоль/л 

(ер) 

Контроль 

n=20 
1,06±0,03 117,21±5,0 159,31±8,97 2,71±0,25 5,25±0,26 

TT, n=29 
0,87±0,03 

p<0,001 

141,66±6,96 

p<0,05 

275,42±10,50 

p<0,001 

3,86±0,20 

p<0,05 

9,35±0,25 

p<0,05 

TС, n=23 
0,66±0,03 

p<0,001 

132,22±8,81 

p<0,05 

258,55±12,03 

p<0,001 

3,80±0,18 

p<0,05 

9,13±0,31 

p<0,05 

CC, n=8 

0,57±0,04 

p<0,001 

рТС<0,05 

рТТ<0,05 

153,36±7,86 

p<0,05 

рТС<0,05 

297,53±25,86 

p<0,001 

рТС<0,05 

4,21±0,30 

p<0,05 

 

10,96±0,37 

p<0,05 

рТТ<0,05 

рТС<0,05 
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варіантах гена eNOS (rs 2070744): у носіїв ТТ-генотипу в 1,73 раза, у носіїв ТС-

генотипу в 1,62 раза та у носіїв СС-генотипу 1,87 раза відповідно. Проте, у носіїв 

СС-генотипу рівень ГП є вищим ніж у носіїв ТС-генотипу – на 15,08% (р<0,05). 

Суттєве зниження вмісту ГВ виявлено у носіїв патологічного СС-

генотипу порівняно з носіями Т-алеля – на 52,63% (рТТ<0,05) і 15,79% 

(рТС<0,05) відповідно. Спостерігалось істотне підвищення вмісту МА (пл): у 

носіїв Т-алеля – на 42,44% (рТТ<0,05) і 40,22% (рТС<0,05), а у носіїв СС-

генотипу – на 55,35% (р<0,05) у порівнянні з практично здоровими особами. 

Виявили такі ж зміни у групах із вмістом МА (ер): у носіїв ТТ-генотипу в 

1,74 раза, у носіїв ТС-генотипу в 1,78 раза, а також у носіїв СС-генотипу в 

2,09 раза відповідно (р<0,05). Проте у носіїв несприятливого СС-генотипу 

рівень МА (ер) був вищий ніж у носіїв ТТ-генотипу – на 17,22% (р<0,05) і 

носіїв ТС-генотипу – на 20,04% (р<0,05) (табл. 3.15). 

 

3.2. Показники ліпідного спектру крові, функціонального стану 

ендотелію, протеолітичної та фібринолітичної активностей плазми крові 

у хворих на ревматоїдний артрит залежно від поліморфізму Т-786С гена 

ендотеліальної синтази оксиду азоту та зазначеної коморбідної патології  

Для визначення змін ліпідного спектра крові у хворих на РА залежно 

від супутньої патології та поліморфізму гена eNOS (rs 2070744) провели 

аналіз вмісту ЗХС, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ та ТГ у крові із наступним 

розрахунком ІА.  

Зміни ліпідного спектра крові у хворих на РА залежно від коморбідної 

патології наведено в таблиці 3.16.  

Спостерігали вищий уміст ЗХС, ТГ та ІА у всіх досліджуваних групах 

хворих на РА, ніж у групі контролю у 1,17-2,39 раза (р≤0,04-0,001), за нижчої 

концентрації ХС ЛПВЩ – на 20,75-30,19% (р≤0,026-0,001). Рівень ЗХС був 

вірогідно вищим у групі хворих на РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 ніж у 

контрольній групі – на 48,37% (р<0,05), при ізольованому РА – на 31,47% 

(р<0,05), при РА з АГ – на 30,71% (р<0,05) та РА з АГ і АО – на 28,25% 
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(р<0,05). Встановлено підвищення вмісту ТГ у всіх досліджуваних групах: у 

пацієнтів з РА в 1,7 раза (р<0,05), РА з АГ – в 1,8 раза (р<0,05), при РА з АГ, 

АО – в 1,89 раза (р<0,05) та у хворих на РА з АГ, АО та ЦД 2 – в 2,27 раза 

(р<0,05). Водночас, при РА у поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 його рівень 

перевищував такий при РА без коморбідної патології на 33,81% (р<0,05). 

Концентрація ХС ЛПВЩ знижувалась у пацієнтів з РА – на 22,3% (р<0,05), з 

РА і АГ – на 29,27% (р<0,05), з РА, АГ і АО – на 33,61% (р<0,05) та у 

пацієнтів з РА, АГ, АО і ЦД 2 – на 44,55% (р<0,05). Однак даний показник у 

хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 був нижчий – на 18,18% (р<0,05) ніж хворі на 

ізольований РА. Рівень ХС ЛПНЩ у всіх досліджуваних групах перевищував 

контроль, але у пацієнтів з коморбідною патологією, а саме РА з АГ, АО і ЦД 

2 був вище – на 16,94% (р<0,05) ніж при РА без супутньої патології. У 

хворих на РА, асоційований з АГ, АО та ЦД 2, індекс атерогенності (ІА) на 

46,61% (р<0,05) перевищував такий за ізольованого РА (табл. 3.16). 

 

Таблиця 3.16 

Вміст ліпідних фракцій у сироватці крові хворих на ревматоїдний 

артрит залежно від коморбідної патології 

Показники Контроль 
n=20 

РА 
 n=40 (%) 

РА з АГ 
n=30 (%) 

РА з АГ, 
АО 

n=20 (%) 

РА з 
АГ,АО,ЦД2 

n=20 (%) 

ЗХС, ммоль/л 4,59±0,35 5,18±0,2 5,21±0,24 5,31±0,28 6,81±0,18 
р, р1<0,05 

ТГ, ммоль/л 0,82±0,13 1,39±0,10 
р<0,05 

1,48±0,12 
р<0,05 

1,55±0,16 
р<0,05 

1,86±0,23 
p<0,05 

р1, р2, р3<0,05 
ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 1,59±0,12 1,30±0,06 
р<0,05 

1,23±0,09 
р<0,05 

1,19±0,11 
р<0,05 

1,10±0,09 
р, р1<0,05 

ХС ЛПНЩ, 
ммоль/л 2,94±0,26 3,07±1,19 3,32±0,18 

р<0,05 3,24±0,29 3,59±0,29 
р, р1<0,05 

ІА, у.о. 2,27±0,56 3,54±0,31 
p<0,05 

4,10±0,5 
p<0,05 

3,97±0,37 
p<0,05 

5,19±0,56 
p<0,05 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць показників із групою РА; р2 – вірогідність різниць 

показників із групою РА і АГ; р3 – вірогідність різниць показників із групою 

РА, АГ і АО. 
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Розподіл хворих на РА залежно від поліморфних варіантів гена eNOS 

(rs 2070744) з урахуванням ліпідного спектру крові засвідчив, що ЗХС був 

вище популяційної норми у 61,7% пацієнтів, ХС ЛПНЩ – у 45,0%, ТГ – у 

80,0% осіб, а ХС ЛПВЩ навпаки був нижче у 65,0% пацієнтів. Типування 

дисліпідемій у хворих на РА засвідчує наявність ІІb типу – у 45%, ІV типу 

(гіпертригліцеридемія) – у 35% за D. Fredrickson (табл. 3.17).  

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

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

78,26% хворих з ТС-генотипом, у 56,52%, 37,93% та 75,86% хворих з ТТ-

генотипом. Натомість серед носіїв ТТ-генотипу частіше виявляли осіб із нижчим 

вмістом антиатерогенного ХС ЛПВЩ – на 31,04% (р=0,018) і у носіїв ТС-

генотипу – на 30,44% (р=0,039) ніж у носіїв СС-генотипу (табл. 3.17). 

 

Таблиця 3.17 

Рівні ліпідних фракції у сироватці крові хворих на ревматоїдний артрит 

залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Показник  Рівні продукції, n 
Генотипи гена eNOS, n (%) 

TT, n=29 TС, n=23 CC, n=8 

ЗХС 
В межах норми, n=23 12 (41,38) 10 (43,48) 1 (12,50) 

Вище норми, n=37 17 (58,62) 13 (56,52) 7 (87,50) 

2; р 
2=1,72 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 
р=0,005 

ХС ЛПВЩ 
У межах норми, n=21 10 (34,48) 8 (34,78) 3 (37,50) 

Нижче норми, n=39 19 (65,52) 15 (65,22) 5 (62,50) 

2; р 
2=5,59 

р=0,018 

2=4,26 

р=0,039 

2<1,0 

р>0,05 

ХС ЛПНЩ 
В межах норми, n=33 18 (62,07) 12 (52,17) 3 (37,50) 

Вище норми, n=27 11 (37,93) 11 (47,83) 5 (62,50) 

2; р 
2=3,38 

р=0,057 

2<1,0 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 

ТГ 
В межах норми, n=12   7 (24,14) 5 (21,74) 0 

Вище норми, n=48 22 (75,86) 18 (78,26) 8 (100,0) 

2; р 
2=15,52 

p<0,001 

2=14,70 

p<0,001 
- 
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Рівень ЗХС та ТГ у носіїв СС-генотипу перевищував даний показник у 

носіїв ТТ-генотипу – на 28,36% і 75%, а у носіїв ТС-генотипу – на 30,04% і 

31,54% (р<0,05) відповідно (табл. 3.18). 

 

Таблиця 3.18 

Вміст ліпідних фракцій у хворих на ревматоїдний артрит залежно від 

поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Показники Контроль 
n=20 

Генотипи гена eNOS у хворих 

TT, n=29 TС, n=23 CC, n=8 

ЗХС, ммоль/л 4,59±0,35 5,43±0,45 5,36±0,48 6,97±0,26 
p<0,001  

ХС ЛПНЩ, 
ммоль/л 2,94±0,26 3,29±0,30 3,39±0,33  3,75±0,28 

р=0,022 

ХС ЛПВЩ, 
ммоль/л 1,59±0,12 1,23±0,14 

р=0,006 
1,11±0,13 
p<0,001  

1,26±0,11 
p=0,026  

ТГ, ммоль/л 0,82±0,13 1,12±0,09 
p<0,001 

1,49±0,16 
p=0,001 
рТТ=0,04 

1,96±0,30 
р<0,001 

рТТ=0,015  

ІА, у.о. 2,27±0,56 4,13±0,76 
р=0,002 

4,41±0,85 
р=0,003 

4,98±0,52 
р=0,009 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; рТТ 

– вірогідність різниць показників із носіями ТТ-генотипу; рТС – вірогідність 

різниць показників із носіями ТС-генотипу.  

 

При аналізі показників функціонального стану ендотелію (табл. 3.19) 

було виявлено підвищення рівня ЕТ-1 у всіх досліджуваних групах хворих, у 

порівнянні з контрольною групою: у хворих на РА – у 2,25 раза, РА з АГ – у 

2,6 раза, РА з АГ та АО – у 3,25 раза, а за поєднання РА з АГ, АО та ЦД 2 – у 

4,75 раза відповідно (р<0,05). Проте, рівень ЕТ-1 був вищий у пацієнтів на 

РА з АГ, АО і ЦД 2 ніж при ізольованому РА – в 2,11 раза, РА з АГ – в 1,81 

раза та РА з АГ і АО – в 1,46 раза (р<0,05) відповідно. 

Сумарний рівень стабільних метаболітів NO у пацієнтів з РА, АГ, АО і 

ЦД 2 був вищий порівняно з пацієнтами на РА без коморбідної патології – 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) (табл 3.19). 
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Таблиця 3.19 

Показники функціонального стану ендотелію у хворих на ревматоїдний 

артрит залежно від коморбідної патології 

Показники Контроль РА, 
n=40 

РА з АГ 
n=30 

РА з АГ, 
АО 

n=20 

РА з АГ, 
АО, ЦД2 

n=20 

ЕТ-1 
пмоль/л 

0,08±0,03 
 

0,18±0,04 
р<0,05 

0,21±0,05 
р<0,05 

0,26±0,04 
р<0,05 

0,38±0,04 
р<0,05 

р1-р3<0,05 

Сумарний 
рівень 

стабільних 
метаболітів 

NO 
мкмоль/л 

16,72±1,55 
 

29,70±4,27 
р<0,05 

30,96±4,11 
р<0,05 

36,92±3,39 
р<0,05 

44,04±87,86 
р<0,001 

р1-р3<0,05 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць показників із групою РА; р2 – вірогідність різниць показників 

із групою РА і АГ; р3 – вірогідність різниць показників із групою РА, АГ і АО. 

 

Аналізуючи показники функціонального стану ендотелію залежно від 

поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) (табл. 3.20) було виявлено 

підвищення вмісту ЕТ-1 та сумарний рівень стабільних метаболітів NO в 2,5 

та 2,4 раза (за ТТ-генотипу), в 2,38 та 2,45 раза (за ТС-генотипу), в 4,25 та 

1,70 раза (за СС-генотипу).  

 

Таблиця 3.20 

Показники функціонального стану ендотелію у хворих на ревматоїдний 

артрит залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Показники Контроль 
n=20 

Генотипи гена eNOS у хворих 

TT, n=29 TС, n=23 CC, n=8 

ЕТ-1, пмоль/л 0,08±0,03 0,20±0,04 
р=0,008 

0,19±0,05 
p<0,001 

0,34±0,07 
p<0,001 

рТТ, ТC<0,05 
Сумарний рівень 

стабільних 
метаболітів NO 

мкмоль/л 

16,72±1,55 40,55±3,89 
p<0,001 

40,94±3,95 
р=0,001 

28,30±5,76 
р=0,057 

pTТ,TC<0,05 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; ртт- 

вірогідність різниць показників із носіями ТТ-генотипу; ртс- вірогідність 

різниць показників із носіями ТС-генотипу. 
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Найбільш суттєве зниження фібринолітичної активності плазми крові 

встановлено у хворих на РА у 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. Виявлено нижчий вміст СФА, НФА та 

ФФА у пацієнтів на РА у поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 ніж при ізольованому 

РА – на 17,34%, 16,5% та 18,57% (р<0,05) відповідно (табл. 3.21).  

 

Таблиця 3.21 

Показники фібринолітичної активності у крові хворих на ревматоїдний 

артрит залежно від коморбідної патології 

Захворювання 
ФФА 

Е440/мл/год 

СФА 

Е440/мл/год 

НФА 

Е440/мл/год 

Контроль 0,89±0,11 2,27±0,14 1,38±0,08 

РА, n=40 0,83±0,10 2,03±0,13 1,20±0,08 

РА з АГ, n=30 
0,76±0,10 

р<0,05 

1,90±0,13 

р<0,05 

1,14±0,07 

р<0,05 

РА з АГ та АО, n=20 
0,76±0,10 

р<0,05 

1,84±0,19 

р<0,05 

1,08±0,19 

р<0,05 

РА з АГ, АО та ЦД2, 

n=20 

0,70±0,08 

р, р1<0,05 

1,73±0,13 

р<0,001 

р1<0,05 

1,03±0,09 

р<0,001 

р1<0,05 

Примітка. р – вірогідність різниці показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць показників із групою РА.  

 

Зміни фібринолітичної активності плазми крові залежно від 

поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744), наведені в табл. 3.22.  

Встановлено, що у всіх досліджуваних хворих на РА залежно від 

поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) була знижена фібринолітична 

активність плазми крові. Рівень СФА, НФА і ФФА у носіїв ТТ-генотипу 

знижувався майже однаково на 23% (р<0,05), у носіїв ТС-генотипу – на 

18,23% (р<0,05), 23,21% (р<0,05) і 12,66% та у носіїв СС-генотипу – на 

34,32% (р<0,05), 36,63% (р<0,05) і 30,88% (р<0,05) відносно контрольної 

групи. 
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Таблиця 3.22 

Показники фібринолітичної активності у хворих на ревматоїдний 

артрит залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Генотипи гена 

eNOS у хворих 

ФФА 

Е440/мл/год 

СФА 

Е440/мл/год 

НФА 

Е440/мл/год 

Контроль 0,89±0,11 2,27±0,14 1,38±0,08 

TT, n=29 
0,72±0,09 

р<0,05 

1,84±0,15 

р<0,05 

1,12±0,04 

р<0,05 

TС, n=23 
0,79±0,12 

р<0,05 

1,92±0,09 

р<0,05 

1,13±0,13 

р<0,05 

CC, n=8 
0,68±0,14 

р<0,05 

1,69±0,23 

р<0,05 

1,01±0,13 

р<0,05 

Примітка. р – вірогідність різниці показників із групою контролю. 

 

Зміни протеолітичної активності крові залежно від коморбідної патології 

наведені в табл. 3.23. Слід відзначити підсилення протеолітичної активності 

плазми крові з найбільш вираженим підвищенням лізису азоальбуміну 

(низькомолекулярних білків) у хворих на РА – на 16,2%, (р<0,05), хворих на РА з 

АГ – на 40,66% (р<0,05), хворих на РА з АГ і АО – на 41,37% (р<0,05) та РА 

асоційований з АГ, АО та ЦД 2 – на 43,87% ніж у контрольній групі. Рівень лізис 

азоказеїну був вищий у групі хворих на РА та РА з АГ – на 18,64% (р<0,05), у 

хворих на РА з АГ та АО – на 16,38% (р<0,05) та у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 

– на 22,03% (р<0,05) ніж у групі практично здорових осіб. Аналізуючи зміни 

рівня лізису азоколу було виявлено вірогідне підвищення його тільки у хворих на 

РА, асоційований з АГ, АО і ЦД 2 – на 29,63% (р<0,05) відповідно. 

 

Таблиця 3.23 

Показники протеолітичної активності крові у хворих на ревматоїдний 

артрит залежно від коморбідної патології 

Захворювання 

Лізис 

азоальбуміну 

Е440/мл/год  

Лізис 

азоказеїну 

Е440/мл/год 

Лізис 

азоколу 

Е440/мл/год 

Контроль 1,97±0,41 1,77±0,15 1,08±0,12 

РА, n=40 
2,29±0,23 

р<0,05 

2,10±0,15 

р<0,05 
1,20±0,07 



96 

 
Продовження таблиці 3.23 

Захворювання 

Лізис 

азоальбуміну 

Е440/мл/год  

Лізис 

азоказеїну 

Е440/мл/год 

Лізис 

азоколу 

Е440/мл/год 

РА з АГ, n=30 
3,32±0,36 

р, р1<0,05 

2,10±0,15 

р<0,05 

1,22±0,08 

р<0,05 

РА з АО та АГ, n=20 
3,36±0,26 

р, р1<0,05 

2,06±0,12 

р<0,05 

1,28±0,07 

р<0,05 

РА з АО, АГ та ЦД2 n=20 
3,51±0,47 

р, р1<0,05 

2,16±0,13 

р<0,05 

1,40±0,12 

р<0,05 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю, р1 - 

вірогідність різниць показників із хворими на РА. 

 

При оцінці протеолітичної системи крові у носіїв ТТ-генотипу 

спостерігалося підвищення рівня лізису азоальбуміну в 1,45 раза (р<0,05), у 

носіїв ТС-генотипу в 1,64 раза (р<0,05), а у носіїв патологічного CC-генотипу 

– в 1,72 раза (р<0,05) у порівнянні з групою контролю. Рівень лізису азоколу 

та азоказеїну був вірогідно вищим у носіїв СС-генотипу на 25% (р<0,05) і 

22,03% (р<0,05) у порівнянні з контрольною групою (табл 3.24). 

 

Таблиця 3.24 

Показники протеолітичної активності крові у хворих на ревматоїдний 

артрит залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Генотипи гена 

eNOS у хворих 

Лізис азоальбуміну 

Е440/мл/год 

Лізис азоказеїну 

Е440/мл/год 

Лізис азоколу 

Е440/мл/год 

Контроль 1,97±0,41 1,77±0,15 1,08±0,12 

TT, n=29 
2,85±0,34 

р<0,05 

2,03±0,13 

р<0,05 

1,22±0,07 

р<0,05 

TС, n=23 
3,23±0,26 

р<0,05 

2,05±0,15 

р<0,05 
1,17±0,09 

CC, n=8 
3,38±0,54 

р<0,05 

2,16±0,28 

р<0,05 

1,35±0,11 

р<0,05 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; рТТ 

– вірогідність різниць показників із носіями ТТ-генотипу; рТС – вірогідність 

різниць показників із носіями ТС-генотипу.  
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Отримані результати демонструє наступні клінічні випадки: 

Клінічний випадок 1. 

Пацієнт В.С., 51 рік, карта стаціонарного хворого № 6040/433, 

перебував на стаціонарному лікуванні в ОКУ «Чернівецька обласна клінічна 

лікарня» з приводу ревматоїдного артриту, активність II, серонегативний 

варіант, прогресуючий перебіг з переважним ураженням дрібних суглобів 

китиць, променево-зап’ястних, плечових, колінних та гомілково-ступневих 

суглобів, Ro II стадія, ФНС II ступеня. 

При поступленні пацієнт скаржився на біль у дрібних суглобах кистей, 

променево-зап’ястних, плечових, колінних та гомілково-ступневих суглобах, 

припухлість у вище зазначених суглобах, ранкову скутість в суглобах 

тривалістю до обіду, швидку втомлюваність, важкість самообслуговування, 

загальну слабкість, коливання артеріального тиску. 

Пацієнт вважає себе хворим з 2010 року, коли вперше з’явилися вище 

зазначені скарги. Періодично лікується амбулаторно та стаціонарно, в зв’язку 

з погіршенням стану планово госпіталізований в ревматологічне відділення 

ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня». 

Вірусний гепатит, туберкульоз, венеричні та психічні захворювання 

заперечує. Сімейний анамнез не обтяжений. Алергологічний анамнез не 

обтяжений. Гемотрансфузії не проводились. 

Об’єктивне обстеження: загальний стан хворого середньої тяжкості, 

хворий активний, орієнтується в часі та просторі. Шкірні покриви та видимі 

слизові оболонки чисті, блідо-рожевого кольору. Периферійні лімфатичні 

вузли не пальпуються. Щитоподібна залоза не збільшена. Маса тіла – 88 кг, 

зріст – 166 см, ІМТ-31,88 кг/м2, ОТ- 96 см, ОС – 98 см, ОТ/ОС – 0,98 . 

При огляді форма грудної клітки гіперстенічна, симетрична, еластична, 

рівномірно бере участь в акті дихання. Над поверхнею легень при перкусії 

визначається ясний легеневий звук. Аускультативно вислуховується везикулярне 

дихання, хрипів не виявлено. Частота дихальних рухів – 18 за хвилину. Тони 

серця ослаблені, ритмічні, визначається акцент ІІ тону над аортою, шуми серця 
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не визначаються. АТ – 150/100 мм рт. ст. Пульс – 88 уд/хв, доброго наповнення, 

напруження. ЧСС – 88 за 1 хв. Пальпаторно живіт м'який, бере участь в акті 

дихання, не болючий. Нижній край печінки не виступає з-під краю реберної дуги. 

Селезінка не пальпується. Симптом Пастернацького від'ємний з обох сторін. 

Сечовипускання та випорожнення без особливостей.  

Результати лабораторних та інструментальних досліджень. 

Загальний аналіз крові: гемоглобін – 131 г/л, еритроцити – 4,3х1012/л, КП – 

0,9, лейкоцити – 8,9х109/л, нейтрофіли: сегментоядерні форми – 67%, 

паличкоядерні форми – 4%, лімфоцити – 27%, моноцити – 2%, ШОЕ – 25 мм/год. 

Група крові: А (III), Rh + 

Гострофазові показники: СРБ – 48 мг/дл, РФ - , сіаловий тест – 255 Од, 

серомукоїд – 327 Од, АЦЦП – 32,5 Од/мл. 

Коагулограма: протромбіновий індекс – 93%, час рекальцифікації 

плазми – 115 сек, фібриноген – 2,88 г/л, гематокрит – 46,6%. 

Біохімічний аналіз крові: загальний білок – 76,7 г/л, загальний білірубін 

– 16,0 мкмоль/л, глюкоза крові – 8,6 ммоль/л, АлАТ – 0,7 ммоль/(год×л), 

АсАТ – 0,66 ммоль/(год×л), тимолова проба – 1,6, сечовина – 4,4 ммоль/л, 

креатинін – 88,5 мкмоль/л. 

Іонограма: К+ – 4,21 ммоль/л, Nа+ – 138,0 ммоль/л, Ca2+ – 1,08 ммоль/л. 

Ліпідограма: ЗХС –5,44 ммоль/л, ХС ЛПНЩ – 1,77 ммоль/л, ХС 

ЛПВЩ – 0,98 ммоль/л, ТГ – 3,27 ммоль/л, ІА – 4,55 у.о.  

Імуноферментні дослідження: ІЛ-12 – 6,8 пг/мл, ІЛ-18 – 340 пг/мл, ІЛ-6 

– 25,8 пг/мл, ІЛ-10 – 0,9 пг/мл 

Мікроальбумінурія: 28,9 мг; Співвідношення альбумін/креатинін: 2,9 

мг/ммоль; ШКФ: 94,83 мл/хв. 

Загальний аналіз сечі: колір – солом'яний, прозорість – прозора, реакція 

– 5,0, відносна щільність – 1,010, білок, глюкоза, кетонові тіла – відсутні, 

еритроцити – 1-2 в полі зору, лейкоцити – 1-2 в полі зору, епітеліальні 

клітини – 2-4 в полі зору, циліндри, солі, бактерії, гриби – відсутні. 
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Показники оксидантно-антиоксидантної системи: ГВ – 0,6 ммоль/л, ГТ 

– 143,9 нмоль ГВ/1 г Нb за хв, ГП – 209,5 нмоль ГВ/1 г Нb за хв, МА(пл.) – 

2,88 мкМ/л, МА (ер.) – 9,13 мкМ/л. 

Показники функціонального стану ендотелію: ЕТ-1 – 0,09 пмоль/л, 

сумарні стабільні метаболіти NO – 14,4 мкмоль/л. 

Показники фібринолітичної активності: ФФА – 0,4 мл/год, НФА – 0,6 

мл/год, СФА – 1,0 мл/год. 

Показники протеолітичної активності: азоальбумін – 2,4 мл/год, 

азоказеїн – 1,8 мл/год, азокол – 1,6 мл/год. 

Молекулярно-генетичне дослідження: ТТ-генотип поліморфізму Т-

786С гена еNOS. 

Рентгенографія обох кистей: дифузний остеопороз, клиновидне 

просвітлення, звуження суглобової щілини. 

Рентгенографія гомілково-ступневих суглобів: помірно виражений 

субхондральний склероз замикаючих пластинок гомілково-ступневого 

суглоба, поодинокі клиновидні просвітлення. 

Рентгенографія колінних суглобів: визначається різке зниження висоти 

суглобової щілини з субхондральним склерозуванням поверхонь, навколо-

суглобовий остеопороз.  

Висновок: ревматоїдний артрит II стадії. 

ЕКГ: ритм синусовий, правильний. ЧСС-88 за 1 хв. Ознаки гіпертрофії 

лівого шлуночка. 

УЗД ОЧП: Печінка-151, нормальної ехогенності, структура однорідна, 

не ущільнена. Жовчний міхур – грушевидної форми, ехогенна жовч. 

Підшлункова залоза – норма. Селезінка норма. Нирки норма. 

ВАШ: 71 мм; DAS28: 4,28 у.о. 

Отже, враховуючи скарги, дані об'єктивного обстеження, результати 

лабораторних та інструментальних методів дослідження, було встановлено 

діагноз: Ревматоїдний артрит, активність II, серонегативний варіант, 

прогресуючий перебіг з переважним ураженням дрібних суглобів китиць, 
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променево-зап’ястних, плечових, колінних та гомілково-ступневих суглобів, 

Ro II стадія, ФНС II ступеня. Гіпертонічна хвороба ІІ ст., 2 ст., СН ІІА. ФК II, 

ризик високий. Ожиріння І ст. Цукровий діабет типу 2, середньої важкості, 

субкомпенсований. 

 

Клінічний випадок 2. 

Пацієнт М.Ф., 54 роки, карта стаціонарного хворого № 3731, перебувала на 

стаціонарному лікуванні в КМУ «Міська клінічна лікарня №3» з приводу 

ревматоїдного артриту, поліартриту, активність III, серопозитивний варіант, 

прогресуючий перебіг, АЦЦП+, Ro III стадії, ФНС III ступеня. 

При поступленні пацієнт скаржилася на біль в дрібних суглобах 

кистей, променево-зап’ястних, плечових, колінних та гомілково-ступневих 

суглобах, припухлість у зазначених суглобах, ранкову скутість у суглобах 

тривалістю протягом дня, швидку втомлюваність, важкість 

самообслуговування, загальну слабкість, коливання АТ. 

Пацієнт вважає себе хворим з 2002 року, коли вперше з’явилися вище 

зазначені скарги. Періодично лікується амбулаторно та стаціонарно, в зв’язку 

з погіршенням стану планово госпіталізована в ревматологічне відділення 

КМУ «Міська клінічна лікарня №3». 

Вірусний гепатит, туберкульоз, венеричні та психічні захворювання 

заперечує. Сімейний анамнез не обтяжений. Алергологічний анамнез не 

обтяжений. Гемотрансфузії не проводились. 

Об’єктивне обстеження: загальний стан хворої середньої тяжкості, 

активна, орієнтується в часі та просторі. Шкірні покриви та видимі слизові 

оболонки чисті, блідо-рожевого кольору. Периферійні лімфатичні вузли не 

пальпуються. Щитоподібна залоза не збільшена. Маса тіла – 105 кг, зріст – 

167 см, ІМТ-37,63 кг/м2, ОТ- 101 см, ОС – 100 см, ОТ/ОС – 1,01. 

При огляді форма грудної клітки гіперстенічна, симетрична, еластична, 

рівномірно бере участь в акті дихання. Над поверхнею легень при перкусії 

визначається ясний легеневий звук. Аускультативно вислуховується 
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везикулярне дихання, хрипів не виявлено. Частота дихальних рухів – 18 за 

хвилину. Тони серця ослаблені, ритмічні, визначається акцент ІІ тону над 

аортою, шуми серця не визначаються. АТ – 160/100 мм рт. ст. Пульс – 90 

уд/хв, доброго наповнення, напруження. ЧСС – 90 за 1 хв. Пальпаторно живіт 

м'який, бере участь в акті дихання, не болючий. Нижній край печінки 

виступає на 1,5 см з-під краю реберної дуги. Селезінка не пальпується. 

Симптом Пастернацького від'ємний з обох сторін. Сечовипускання та 

випорожнення без особливостей.  

Результати лабораторних та інструментальних досліджень. 

Загальний аналіз крові: гемоглобін – 120 г/л, еритроцити – 3,6х1012/л, 

КП – 0,83, лейкоцити – 6,2х109/л, нейтрофіли: сегментоядерні форми – 64%, 

паличкоядерні форми – 4%, лімфоцити – 28%, моноцити – 3%, еозинофіли – 

1%, базофіли – 0%, ШОЕ – 38 мм/год. 

Група крові: 0 (I), Rh + 

Гострофазові показники: СРБ - 42 мг/дл, РФ - 33,74 МО/мл, сіаловий 

тест – 208 Од, серомукоїд – 294 Од, АЦЦП – 191,3 Од/мл. 

Коагулограма: протромбіновий індекс – 100%, час рекальцифікації 

плазми – 75 сек, фібриноген – 3,10 г/л, гематокрит – 48,8%. 

Біохімічний аналіз крові: загальний білок – 58 г/л, загальний білірубін – 

13,7 мкмоль/л, глюкоза крові – 9,2 ммоль/л, АлАТ – 0,27 ммоль/(год×л), 

АсАТ – 0,49 ммоль/(год×л), тимолова проба – 1,2, сечовина – 7,1 ммоль/л, 

креатинін – 100,3 мкмоль/л. 

Іонограма: К+ – 3,95ммоль/л, Nа+ – 142,4 ммоль/л, Ca2+ – 1,059 ммоль/л. 

Ліпідограма: ЗХС –5,70 ммоль/л, ХС ЛПНЩ – 3,1 ммоль/л, ХС ЛПВЩ 

– 0,62 ммоль/л, ТГ – 3,35 ммоль/л, ІА – 8,19 у.о.  

Імуноферментні дослідження: ІЛ-12 – 35,0 пг/мл, ІЛ-18 – 280 пг/мл, ІЛ-

6 – 29,0 пг/мл, ІЛ-10 – 0,6 пг/мл. 

Мікроальбумінурія: 44,0 мг; Співвідношення альбумін/креатинін: 1,9 

мг/ммоль; ШКФ: 77,51 мл/хв. 
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Загальний аналіз сечі: колір – солом'яний, прозорість –прозора, реакція 

– 5,0, відносна щільність – 1,010, білок, глюкоза, кетонові тіла – відсутні, 

еритроцити – 1-2 в полі зору, лейкоцити – 1-2 в полі зору, епітеліальні 

клітини – 2-3 в полі зору, циліндри, солі, бактерії, гриби – відсутні. 

Показники оксидантно-антиоксидантної системи: ГВ – 0,5 ммоль/л, ГТ 

– 146,6 нмоль ГВ/1 г Нb за хв, ГП – 357,4 нмоль ГВ/1 г Нb за хв, МА (пл.) – 

4,33 мкМ/л, МА (ер.) – 9,13 мкМ/л. 

Показники функціонального стану ендотелію: ЕТ-1 – 0,06 пмоль/л, 

сумарні стабільні метаболіти NO – 48,0 мкмоль/л. 

Показники фібринолітичної активності: ФФА – 1,4 мл/год, НФА – 0,6 

мл/год, СФА – 2,0 мл/год. 

Показники протеолітичної активності: азоальбумін – 2,2 мл/год, 

азоказеїн – 1,2 мл/год, азокол – 1,0 мл/год. 

Молекулярно-генетичне дослідження: СС-генотип поліморфізма Т-

786С гена еNOS. 

Рентгенографія суглобів кистей: виражений білясуглобовий 

остеохондроз кісток кисті та периартикулярний субхондральний склероз 

замикаючих поверхонь суглобів кистей, променево-зап’ястних суглобів. 

Численні множинні ерозії суглобових поверхонь. 

Рентгенографія колінних суглобів: визначається субхондральний 

склероз замикаючих поверхонь, суглобові щілини звужені. Численні 

множинні ерозії суглобових поверхонь. Висновок: ревматоїдний артрит III 

стадії. 

ЕКГ: ритм синусовий, правильний. ЧСС-90 за 1 хв. Ознаки гіпертрофії 

лівого шлуночка. Зміни міокарда задньої стінки лівого шлуночка. 

УЗД ОЧП та нирок: Печінка-182, підвищеної ехогенності, структура 

однорідна, дифузно ущільнена. Жовчний міхур – грушевидної форми, 

ехогенна жовч. Підшлункова залоза – підвищеної ехогенності. Селезінка 

норма. Нирки – права нирка опущена. 

ВАШ: 95 мм; DAS28: 7,1 у.о. 
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Отже, враховуючи скарги, дані об'єктивного обстеження, результати 

лабораторних та інструментальних методів дослідження, було встановлено 

діагноз: Ревматоїдний артрит, поліартрит, активність III, серопозитивний 

варіант, прогресуючий перебіг, АЦЦП+, Ro III стадія, ФНС III ступеня. 

Гіпертонічна хвороба ІІ ст., 2 ст., СН ІІА. ФК III, ризик високий. Ожиріння ІI 

ст. Цукровий діабет типу 2, середньої важкості, субкомпенсований. 

 

Резюме. За клінічними проявами у хворих на РА у 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. 

Серед носіїв Т-алеля та С-алеля поліморфних варіантів гена eNOS (rs 

2070744) відносно частіше трапляються пацієнти із ЧБС>10 та тривалістю 

ранкової скутості >6 годин.  

Інтенсивність больового синдрому за ВАШ (≥60 мм) у хворих на РА з 

АГ, АО і ЦД 2 траплялася у 100,0% пацієнтів, а за DAS28 ≥5,1 у.о – у 77,27% 

(р<0,05), а з урахуванням поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

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

Перебіг РА, у тому числі за його поєднання з АГ, АО та ЦД 2, 

супроводжується підвищенням у крові гострофазових показників запалення у 

1,65-9,6 раза (р<0,05). У хворих на РА, асоційований АО, АГ та ЦД 2 та 

носіїв несприятливого СС-генотипу рівень СРБ та АЦЦП був вищий у 

порівнянні з іншими досліджуваними групами. 

Дисбаланс імунної відповіді у хворих на РА характеризується вираженою 

активацією клітинної ланки імунітету Th1 і низькою активністю гуморальної Th2 

зумовленої високою продукцією ІЛ-12, ІЛ-18 та ІЛ-6 у пацієнтів на РА з 

коморбідною патологією та носіїв СС-генотипу гена eNOS (rs 2070744) із 

нижчим вмістом протизапального цитокіну ІЛ-10, що свідчить про високу 

активність факторів неспецифічного протиінфекційного імунного захисту та 
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низьку/недостатню реактивність організму. Окрім того, вміст ІЛ-12 та ІЛ-6 у 

носіїв несприятливого СС-генотипу є вищим за такий у носіїв ТТ-генотипу (в 

2,25 раза і 2,1 раза) та ТС-генотипів (в 2,3 раза і 1,65 раза) відповідно (р<0,05).  

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). У хворих на РА, асоційований з АГ, АО та ЦД 2, 

індекс атерогенності (ІА) на 46,61% (р<0,05) перевищував такий за 

ізольованого РА. 

Підвищення вмісту ЗХС, ХС ЛПНЩ та ТГ у сироватці крові 

виявляється відповідно у 87,5%, 62,5%, 100% хворих з СС-генотипом, у 

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

хворих з ТТ-генотипом. 

Аналізуючи показники функціонального стану ендотелію залежно від 

коморбідної патології та поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) було 

виявлено підвищення сумарного рівня метаболітів NO та ЕТ-1 у всіх 

досліджуваних групах. Однак у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 рівень ЕТ-1 та 

сумарний рівень метаболітів NO був вищий в 4,75 раза та 2,63 раза у порівнянні з 

контрольною групою та в 2,11 раза і 1,48 раза ніж у хворих при ізольованому РА. 

Дисбаланс оксидантно-антиоксидантної системи гомеостазу в 

обстежених хворих призвів до розвитку окиснювального стресу, який 

проявлявся підвищенням вмісту малонового альдегіду в плазмі крові та 

еритроцитах на тлі зменшення вмісту ГВ та компенсаторного підвищення 

активностей глутатіонзалежних ферментів, що спричинило декомпенсацію 

механізмів захисту та порушення метаболічних процесів у суглобах. 

Аналізуючи стан фібринолітичної активності плазми крові у хворих на 

РА у поєднанні з АО, АГ та ЦД 2 було виявлено, зниження СФА на 23,79%, 
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НФА 25,36% та ФФА на 21,35% у порівнянні з контрольною групою. А 

також встановлено, що дані показники були нижчі у носіїв СС-генотипу. 

При оцінці протеолітичної системи крові встановлено, що рівень лізис 

азоальбуміну, лізис азоказеїну та азоколу підвищувався у всіх досліджуваних 

групах з суттєвими змінами у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 та носіїв 

несприятливого СС-генотипу поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744).  

 

Матеріали розділу 3 висвітлено в опублікованих працях: 

1. Федів ОІ, Букач ОП, Гараздюк ІВ. Оксидантно-антиоксидантний стан 

та маркери системного запалення у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією. 

Буковинський медичний вісник. 2016;3(79):183-187 [133].  

2. Sydorchuk LP, Bukach OP, Fediv OI, Sydorchuk AR, Petrinych OA, 

Kazantceva TV, et al. Cytokines cascade changes in patients with rheumatoid 

arthritis depending on endothelial NO-synthase (T-786C) genes polymorphism. 

Balkan Medical Union. 2017 Mar;1(52):32-8 [317]. 

3. Букач ОП, Федів ОІ, Сидорчук ЛП. Зміни ліпідного обміну у 

хворих на ревматоїдний артрит із супутньою артеріальною гіпертензією, 

абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 залежно від 

поліморфізму гена T-786C ендотеліальної оксиду азоту синтази. 

Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017;13(1):104-9 [21].  

4. Букач ОП, Федів ОІ, Сидорчук ЛП. Особливості перебігу 

ревматоїдного артриту залежно від поліморфізму T-786C гена ендотеліальної 

оксид азоту синтази. Світ біології та медицини. 2017;59(1):23-7 [22].  

5. Букач ОП. Сучасні підходи прогнозування серцево-судинних 

ускладнень у хворих на ревматоїдний артрит асоційованого з абдомінальним 

ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією. 

Матеріали 97-ї підсумкової наукової конференції професорсько-

викладацького персоналу БДМУ; 2016 Лют 15,17,22; Чернівці. Чернівці: 

ВДНЗУ «БДМУ»; 2016, с. 86 [18]. 
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РОЗДІЛ 4 

АСОЦІАЦІЯ T-786C 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 

 

Генетичні чинники у взаємодії з навколишнім середовищем та стилем 

життя індивіда відіграють важливу роль у зміні генної експресії та клінічній 

реалізації успадкованої чи набутої патології, в т.ч. мультифакторної [3, 48, 

121, 174, 192, 275]. Саме тому вивчення генетичних мутацій та їх асоціації з 

певною патологією набуває сьогодні важливого значення не тільки з наукової 

точки зору, але і для практичної охорони здоров'я.  

Незважаючи на низку досліджень зі встановлення ролі зазначених вище 

генетичних середників у появі окремих судинних, інфекційних та автоімунних 

захворювань, у т.ч. РА [152, 164, 235, 258], окремі імунологічні механізми 

розвитку РА залишаються не вивченими і потребують детальних прицільних 

досліджень. Також відомості щодо ролі поліморфізму T-786C промотора гена 

eNOS у формуванні РА та його найбільш частих конкомітантних захворювань – 

АГ, АО та ЦД 2, у наявних джерелах літератури обмежені, а наявні дані 

суперечливі і стосуються окремих нозологій та їх патогенетичних ланок [257, 284].  

У зв'язку з цим вважали за необхідне вивчити частоти алелей і генотипів 

поліморфізму T-786C гена eNOS у хворих на РА, у т.ч. за його поєднання з 

АГ, АО і ЦД 2, та їх асоціацію із тяжкістю перебігу РА та супутньої АГ, 

ступенем ожиріння, якістю життя хворих.  

 

4.1. Алельний стан T-786C поліморфізму гена ендотеліальної 

оксиду азоту синтази у хворих на ревматоїдний артрит.  

Відносні частоти Т-алеля та С-алеля гена eNOS у хворих на РА та в осіб 

контрольної групи (табл. 4.1) вірогідно не відрізнялися. Однак Т-алель у осіб 
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дослідної групи траплявся частіше, ніж "мінорний" С-алель (на 35,0%; 

2=29,40, p<0,001), без статистично значимої різниці у контролі. Загалом в 

обстеженій популяції серед 160 виділених алелей домінував "дикий" Т-алель 

над мутантним (на 30,0%, 2=28,80, p<0,001). 

 

Таблиця 4.1 

Частоти алелей T-786C поліморфізму гена eNOS (rs 2070744) у 

хворих на ревматоїдний артрит  

Групи дослід-

жень, n алелей 

Т алель, 

n (%) 

С алель, 

n (%) 

ВШ 

[95% СІ] 
2 

Дослідна група, 

n=120 
81 (67,5) 39 (32,5) 

4,31 

[2,51-7,40] 
2=29,40 

p<0,001 

Контрольна 

група, n=40 
23 (57,5) 17 (42,5) 

1,83 

[0,74-4,44] 
2=1,80 p>0,05 

ВШ [95% СІ] 
1,54 

[0,74-3,20] 

0,65 

[0,31-1,36] 
- - 

2 р 2=1,32; p>0,05 - - 

Загалом,  

n=160 
104 (65,0) 56 (35,0) 

3,44 

[2,18-5,46] 
2=28,80 

p<0,001 

Примітка. ВШ – відношення шансів; n (%) – абсолютна (відносна) 

кількість алелей. 

 

Розподіл генотипів у групі здорових не відповідає закону Харді-

Вайнберга із вірогідним надлишком гетерозиготності (F=-0,33; 2=4,49; 

р=0,034), що, однак, перекривалось нормальним розподілом у дослідній групі 

і загалом формувало нормальну популяційну рівновагу без вірогідної різниці 

між очікуваною на фактичною гетерозиготністю (табл. 4.2). 

Продукти ампліфікації фрагментів ДНК гена eNOS (T-786C) після 

гідролітичного розщеплення ендонуклеазою рестрикції MspI FastDigest 

("Thermo Scientific", США) із наступним аналізом рестрикційних фрагментів 

у 4% агарозному гелі ("Cleaver Scientific", Великобританія), додаванням 

бромистого етидію та подальшою візуалізацією за допомогою 

трансілюмінатора наведено на рис. 4.1. 
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Таблиця 4.2 

Показники гетерозиготності T-786C поліморфізму гена eNOS (rs 

2070744) у хворих на ревматоїдний артрит  

Групи  
Алелі, n (%) 

РТ РС НО НЕ F 2 Р 
Т С  

Дослідна 

група,n=120 

81 

(67,5)  

39 

(32,5)  
0,67 0,33 0,38 0,44 0,13 <1,0 >0,05 

Контрольна 

група, n=40 

23 

(57,5)  

17 

(42,5)  
0,57 0,43 0,65 0,49 -0,33 4,49 0,034 

Всього, 

n=160 

104 

(65,0) 

56 

(35,0) 
0,65 0,35 0,45 0,45 0,01 <1,0 >0,05 

Примітки: 1. РТ – відносна частота Т алеля; РС – відносна частота С 

алеля. 2. Н0 – фактична гетерозиготність; НЕ – очікувана гетерозиготність; F – 

коефіцієнт інбридингу. 3. 2p – критерій справедливості «нульової» гіпотези 

між фактичною і очікуваною гетерозиготністю. 4. n (%) – абсолютна 

кількість (відсоток) спостережень. 

 

Отримане зображення обробляли за допомогою програми Vitran. 

Рестрикційні фрагменти ДНК довжиною 138 та 42 пар нуклеотидів (пн) 

відповідають поліморфному варіанту ТТ гена eNOS; 138, 92, 46 і 42 пн – ТС 

варіанту, а 92, 46 і 42 пн – СС варіанту (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Електрофореграма розподілу рестрикційних фрагментів гена eNOS 

(T-786C). Зразки 1-2, 8, 10, 12, 14-16 – генотип TC; зразки 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 

– генотип TT; зразки 4, 6 – генотип CC; зразок 18 – маркер молекулярних мас 

(40-1000 пар нуклеотидів). 
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Частоти генотипів T-786C поліморфізму гена eNOS у хворих на РА (ко-

домінантна модель успадкування) наведено в табл. 4.3. Аналіз засвідчив 

вірогідну перевагу відносної частоти ТС поліморфного варіанту у групі 

контролю над таким у хворих (на 26,67%, 2=4,31, p=0,038). Також ТС-генотип 

домінував над СС-генотипом як у групі хворих, так і в контролі: на 25,0% 

(2=14,52, p<0,001) і 55,0% (2=16,13, p<0,001) відповідно. Серед хворих на РА 

носії гомозигот (ТТ) траплялися частіше, ніж такі із СС варіантом (на 35,0%, 

2=23,84, p<0,001). А серед практично здорових осіб відносна частота ТС носіїв 

переважала над такою зі сприятливим ТТ варіантом (на 40,0%, 2=7,11, 

p=0,008). Вірогідність моделі за інформаційним критерієм Акайке (AIC) 

становить 16,01 (ВШ=9,0; 95% ДІ=4,40-18,41; 2=40,0; р<0,001).  

 

Таблиця 4.3 

Частоти генотипів T-786C поліморфізму гена eNOS у хворих на 

ревматоїдний артрит 

№ 
Генотипи гена 

eNOS 

Групи дослідження, n=80  
ВШ  

[95% CI] 
2 

р 
Хворі,  

n=60 (%) 

Контроль, 

n=20 (%) 

1 
ТТ-генотип,  

n=34 
29 (48,33)  5 (25,0) 

2,81 

[0,91-8,70] 
2=3,34 

p=0,067 

2 
ТС-генотип,  

n=36 
23 (38,33)  13 (65,0) 

2,99 

[1,04-8,59] 
2=4,31 

p=0,038 

3 
СС-генотип,  

n=10 
8 (13,33) 2 (10,0) 

1,38 

[0,27-7,14] 
2<1,0 

p>0,05 

ВШ [95% CI] 

ТТ-генотип проти ТС; 

2 

р 

1,59 

[0,73-3,45] 

2=1,38 

p>0,05 

0,15 

[0,03-0,64] 

2=7,11 

p=0,008 

-  - 

ВШ [95% CI] 

ТТ-генотип проти СС; 

2 

р 

13,14 

[4,34-39,75] 

2=23,84 

p<0,001 

6,25 

[0,61-63,54] 

2<1,0 

p>0,05 

- - 

ВШ [95% CI] 

ТС-генотип проти СС; 

2 

р 

8,27 

[2,65-25,79] 

2=14,52 

p<0,001 

42,25 

[5,15-148,9] 

2=16,13 

p<0,001 

- - 
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№ 
Генотипи гена 

eNOS 

Групи дослідження, n=80  
ВШ  

[95% CI] 
2 

р 
Хворі,  

n=60 (%) 

Контроль, 

n=20 (%) 

Вірогідність кодо-

мінантної моделі ВШ 

[95% ДI] 2; p 

9,0 [4,40-18,41] 

2=40,0; p<0,001  
- - 

Примітка. ВШ – відношення шансів; 95% ДІ – довірчий інтервал 95%. 

 

Аналіз моделей успадкування РА (домінантної, рецесивної, наддомінантної 

та аддитивної) залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (T-786C) наведено в 

табл. 4.4. Вірогідною виявилась наддомінантна модель із низьким шансом появи 

РА, за найнижчого інформаційного критерія Акайке – 14,16. Однак, найкращою та 

клінічно спроможною є рецесивна модель успадкування РА (АІС=25,44). 

Отримані дані засвідчують, що РА у популяції може успадкуватись як рецесивна 

ознака, яка здатна себе проявити за наявності сприятливих реалізуючих умов.  

 

Таблиця 4.4 

Моделі успадкування ревматоїдного артриту з урахуванням T-786C 

поліморфізму гена eNOS  

Генотип 
Контроль, 

n (%) 

Хворі, n 

(%) 
ВШ [95% CI] P AIC 

Домінантна модель 

ТТ 5 (25,0) 29 (48,3) 1,0 
0,01 17,22 

ТС+СС 15 (75,0) 31 (51,7) 0,21 [0,07-0,59] 

Рецесивна модель 

ТТ + ТС 18 (90,0) 52 (86,7) 1,0 
0,35 25,44 

СС 2 (10,0) 8 (13,3) 2,15 [0,5-14,92] 

Наддомінантна модель 

ТТ +СС 7 (35,0) 37 (61,7) 1,0 
<0,001 14,16 

ТС 13 (65,0) 23 (38,3)  0,19 [0,07-0,49] 

Аддитивна модель 

ТТ 5 (16,7) 29 (48,3) 1,0 
0,09 23,41 

2СС+ТС 12  39 0,55 [0,27–1,08] 

Примітка. ВШ – відношення шансів; АІС - критерій Акайке. 

Продовження таблиці 4.3 



111 

 

Расовий та популяційний аналіз (табл. 4.5) засвідчив, що частота 

мінорного СС-генотипу гена eNOS в обстеженій нами популяції Північно-

Буковинського регіону (10,0% - у контролі, 13,33% - у дослідній групі) не 

відрізняється вірогідно від такої для європеоїдних популяцій та окремих 

популяцій екваторіальної раси, у т.ч за алельним розподілом (РТ=0,57-0,68 та 

РС=0,32-0,43 проти РТ=0,50-1,0 і РС=0,33-0,59; р>0,05), засвідчуючи високу 

гетерогенність і расову неспецифічність. При цьому частота Т-алеля у наших 

дослідженнях є дещо меншою, а С-алеля – більшою за такі для популяцій 

азіатської раси (РТ=1,0; р<0,05 і РС=0) [146, 281, 345].  

 

Таблиця 4.5 

Расові та популяційні відмінності частот генотипів, алелей T-786C 

поліморфізму гена eNOS  

Раси, популяції  

ТТ-

генотип 

 

ТС-

генотип, 

%  

СС -

генотип, 

% 

Т-алель С-алель 

Отримані нами 

результати 

(Буковина) 

0,25-0,48 0,38-0,65 0,10-0,13 0,57-0,68 0,32-0,43 

Екваторіальна раса 

(афро-американці) 
0,39-1,0 0,17-0,50 0-0,10 0,50-1,0 0,08-0,50 

Європеоїдна раса 

(кавказіанці)  
0,13-1,0 0-0,56 0-0,30 0,41-1,0 0,33-0,59 

Азіатська раса 0,97-1,0 0-0,43 0-0,012 1,0 0 

 

Розподіл поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) у хворих на РА з 

урахуванням коморбідної та поліморбідної патології наведено в табл. 4.6. 

Відносна частота осіб в обстеженій нами популяції із поєднанням РА та АГ 

була вірогідно меншою, ніж таких із РА без супровідної патології (на 18,33%, 

2=5,05; р=0,025), з РА у поєднанні з АГ та АО (на 16,66%, 2=4,22; р=0,04), а 

також з РА із супутніми АГ, АО та ЦД 2 (на 18,33%, 2=5,05; р=0,025) 

відповідно. Статистично значимої залежності частоти коморбідності або 
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поліморбідності у пацієнтів із РА з урахуванням генотипів проаналізованого 

гена не встановили. 

 

Таблиця 4.6 

Розподіл поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) у хворих на  

ревматоїдний артрит з урахуванням коморбідної патології 

Групи спостереження, 

n (%) 

Генотипи гена eNOS, n (%) Загалом,  

n=60 (%)  TT TС CC 

Хворі на РА 8 (44,44) 8 (44,44) 2 (11,11) 18 (30,0) 

РА+АГ 3 (42,86) 3 (42,86) 1 (14,29) 7 (11,67) 

2 р1 
2<1,0 

р1>0,05 

2<1,0 

р1>0,05 

2<1,0 

р1>0,05 

2=5,05 

р1=0,025 

РА+АГ+АО 9 (52,94) 7 (41,18) 1 (5,88) 17 (28,33) 

2 р1  
2<1,0 

р1>0,05 

2<1,0 

р1>0,05 

2<1,0 

р1>0,05 

2<1,0 

р1>0,05 

2 р2 
2<1,0 

р2>0,05 

2<1,0 

р2>0,05 

2<1,0 

р2>0,05 

2=4,22 

р2=0,04 

РА+АГ+АО+ЦД 2 9 (50,0) 5 (27,78) 4 (22,22) 18 (30,0) 

2 р1  
2<1,0 

р1>0,05 

2<1,0 

р1>0,05 

2<1,0 

р1>0,05 
р1>0,05 

2 р2 
2<1,0 

р2>0,05 

2<1,0 

р2>0,05 

2<1,0 

р2>0,05 

2=5,05 

р2=0,025 

2 р3 
2<1,0 

р3>0,05 

2<1,0 

р3>0,05 

2<1,0 

р3>0,05 

2<1,0 

р3>0,05 

Примітка. р1 – вірогідність різниць показників порівняно із хворими на 

ревматоїдний артрит; р2 – вірогідність різниць показників порівняно із 

хворими на ревматоїдний артрит і артеріальну гіпертензію; р3 – вірогідність 

різниць показників порівняно із хворими на ревматоїдний артрит, 

артеріальну гіпертензію і абдомінальне ожиріння. 

 

Розподіл поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) у хворих на 

РА з урахуванням ступеня ожиріння (ОЖ) та тяжкості АГ наведено в табл. 

4.7. Вірогідних відмінностей у розподілі хворих на РА з урахуванням маси 

тіла залежно від генотипів аналізованого гена не встановили. Однак, серед 

осіб із нормальною масою тіла, а також з ОЖ І ступеня носії Т-алеля 
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траплялися частіше у 5,75 і 8,67 разів, ніж носії СС-генотипу (85,19% проти 

14,81%, р<0,001; 89,66% проти 10,34%, р<0,001, відповідно). Статистично 

значимої різниці у розподілі пацієнтів залежно від ступенів АГ та генотипів 

гена eNOS також не виявили. Однак, серед хворих на РА та АГ І і ІІ частіше 

реєстрували носіїв Т-алеля, ніж СС-генотипу: за АГ І – у 5,67 разів (85,0% 

проти 15,0%; р<0,001), за АГ ІІ – у 8,67 разів (89,66% проти 10,34%; р<0,001) 

відповідно, із паритетним співвідношенням за супутньої АГ ІІІ (р>0,05). 

 

Таблиця 4.7 

Розподіл поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) у хворих на 

ревматоїдний артрит з урахуванням ступеня ожиріння та тяжкості 

артеріальної гіпертензії 

Групи спостереження, n 

(%) 

Генотипи гена eNOS, n (%) Загалом,  

n (%)  TT TС CC 

Контроль, n=20 (%) 5 (25,0) 13 (65,0) 2 (10,0) 20 (100,0) 

За масою 

тіла, n=60 

(%) 

N   11 (40,74) 12 (44,44) 4 (14,81) 27 (45,0) 

ОЖ І 17 (58,62) 9 (31,03) 3 (10,34) 29 (48,33) 

ОЖ ІІ, ІІІ 1 (25,0) 2 (50,0) 1 (25,0) 4 (6,67) 

2 р 
2=2,72 

р>0,05 

2=1,31 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 

Тяжкість АГ, 

n=60 (%) 

АГ І 8 (40,0) 9 (45,0) 3 (15,0) 20 (33,33) 

АГ ІІ 16 (55,17) 10 (34,48) 3 (10,34) 29 (48,33) 

АГ ІІІ 4 (36,36) 4 (36,36) 3 (27,27) 11 (18,33) 

2 р 
2=1,67 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 

2=1,79 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 

 

Розподіл хворих на РА з урахуванням ступеня активності 

захворювання, сероваріанту, рентгенологічної стадії, ступеня ФНС залежно 

від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) наведено в табл. 4.8.  

Відносна частота осіб із наявним РФ+ не відрізнялась вірогідно від такої із 

його відсутністю (РФ-), у т.ч. із урахуванням аналізованих генотипів гена eNOS. 

Однак, відносна частота осіб із вмістом АЦЦП у плазмі крові вірогідно більша 

серед гомозиготних носіїв мутантного С-алеля на 75% (р=0,04). Серед носіїв 

сприятливого ТТ-генотипу переважали особи із І (48,28%) і ІІ (48,28%) 
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ступенями активності РА (2=8,84; р=0,012). Серед носіїв ТС-генотипу частіше 

траплялись особи з ІІ ступенем активності (73,91%). Натомість, серед носіїв СС-

генотипу навпаки домінували особи із тяжким ІІІ ст. активності РА (50,0% проти 

37,50% і 12,50% із ІІ і І ст., 2=13,30; р=0,001). 

За ступенем ФНС серед носіїв сприятливого ТТ-генотипу превалювали 

особи із II ступенем ФНС (58,62%) над такими із I і III ступенями ФНС 

(24,14% і 17,24%), у носіїв ТС-генотипу переважали II і III ступені ФНС 

(52,17% і 43,48% відповідно), а у носіїв мутантного СС-генотипу відносна 

частота осіб із III ступенем ФНС (75%) переважала таку із II ступенем 

активності (25%) за повної відсутності осіб із I ступенем ФНС. Загалом серед 

обстеженої популяції домінували особи із II і III ступенями ФНС, над такими 

із I ступенем – на 38,34% і 21,67% відповідно (2=19,95; р<0,001) (табл. 4.8). 

Вірогідної залежності тяжкості ураження суглобів за даними 

рентгенологічного дослідження від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 

2070744) не встановили. Хоча серед носіїв ТТ-генотипу і ТС-генотипу 

переважали особи із ІІ (34,48% і 43,48% відповідно) і ІІІ (34,48% і 39,13% 

відповідно) рентгенологічними cтадіями ураження суглобів над такими із І 

(24,14% і 4,35% відповідно) та ІV cтадіями (6,90% і 13,04% відповідно). 

Серед носіїв СС-генотипу переважали хворі із ІІІ (50%) і ІV (37,50%) 

рентгенологічними стадіями (табл. 4.9). 

Ризик появи РА у популяції з урахуванням генетичної складової гена 

eNOS наведено у табл. 4.10. Встановили, що алелі аналізованого гена не є 

додатковими чинниками ризику появи РА. Однак, за наявності ТС-генотипу 

ймовірність появи РА у популяції є вірогідно найнижчою [ВШ=0,33; 95% ДІ 

ВШ: 0,12-0,96; р=0,038].  

Ризик появи коморбідної патології у хворих на РА: ожиріння, ЦД 2 

типу, АГ з урахуванням генетичної складової гена eNOS (rs 2070744) 

наведено у табл. 4.11. Встановили, що генотипи аналізованого гена не є 

додатковими чинниками ризику появи зазначеної коморбідної патології. 
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Таблиця 4.8 

Розподіл поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) у хворих на 

ревматоїдний артрит із урахуванням сероваріанту, ступеня активності 

та функціональної недостатності суглобу 

Групи спостереження, n 

(%) 

Генотипи гена eNOS, n (%) Загалом,  

n=60 (%)  TT TС CC 

Ревматоїдний 

фактор 

РФ (+) 17 (58,62) 10 (43,48) 6 (75,0) 33 (55,0) 

РФ (-) 12 (41,38) 13 (56,52) 2 (25,0) 27 (45,0) 

2 р 
2<1,0 

р>0,05 

2=2,0 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 

2=1,20 

р>0,05 

АЦЦП 
(+) 14 (48,28) 11 (47,83) 7 (87,50) 32 (53,33) 

(-) 15 (51,72) 12 (52,17) 1 (12,50) 28 (46,67) 

2 р 
2<1,0 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 
р=0,041 

2<1,0 

р>0,05 

Ступені 

активності РА 

І 14 (48,28) 4 (17,39) 1 (12,50) 19 (31,67) 

ІІ 14 (48,28) 17 (73,91) 3 (37,50) 34 (56,67) 

ІІІ 1 (3,44) 2 (8,70) 4 (50,0) 7 (11,67) 

2 р 

2<1,0 

р1>0,05 

2=15,2 

р2,3<0,001 

2=14,81 

р1<0,001 

2<1,0 

р2>0,05 

2=20,18 

р3<0,001 

2=1,33 

р1>0,05 

2=2,62 

р2>0,05 

2<1,0 

р3>0,05 

2=27,45 

р<0,001 

Ступінь ФНС 

1 7 (24,14) 1 (4,35) 0 8 (13,33) 

2 17 (58,62) 12 (52,17) 2 (25,0) 31 (51,67) 

3 5 (17,24) 10 (43,48) 6 (75,0) 21 (35,0) 

2 р 

2=7,11 

р1=0,002 

2<1,0 

р2>0,05 

2=10,50 

р3=0,005 

2=12,97 

р1<0,001 

2=9,68 

р1=0,002 

2<1,0 

р3>0,05 

2=3,16 

р3=0,075 

2=19,95 

р<0,001 

Примітка. р1 – вірогідність різниць показників порівняно із 1 і 2 ступенем; р2 – 

вірогідність різниць показників порівняно із 1 і 3 ступенем; р3 – вірогідність різниць 

показників порівняно із 2 і 3 ступенем. 
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Таблиця 4.9 

Розподіл поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) у хворих на 

ревматоїдний артрит із урахуванням рентгенологічної стадії 

Групи спостереження, n 

(%) 

Генотипи гена eNOS, n (%) Загалом,  

n=60 (%)  TT TС CC 

Рентгенологічна 

стадія 

І 7 (24,14) 1 (4,35) 0 8 (13,33) 

ІІ 10 (34,48) 10 (43,48) 1 (12,50) 21 (35,0) 

ІІІ 10 (34,48) 9 (39,13) 4 (50,00) 23 (38,33) 

ІV 2 (6,90) 3 (13,04) 3 (37,50) 8 (13,33) 

2 р 

2<1,0 

р1,2,3>0,05 

2=3,29 

р4>0,05 

2=4,02 

р4>0,05 

2=6,73 

р5,6=0,01 

2=9,68 

р1=0,002 

2=9,27 

р2=0,003 

2<1,0 

р3,4>0,05 

2=3,03 

р5,6>0,05 

2=2,68 

р3>0,05 

2=1,33 

р5>0,05 

2<1,0 

р6>0,05 

 

2=17,60 

р<0,001 

Примітка. р1 – вірогідність різниць показників порівняно із 1 і 2 

ступенем; р2 – вірогідність різниць показників порівняно із 1 і 3 ступенем; р3 

– вірогідність різниць показників порівняно із 2 і 3 ступенем; р4 – 

вірогідність різниць показників порівняно із 1 і 4 стадією; р5 – вірогідність 

різниць показників порівняно із 2 і 4 стадією; р6 – вірогідність різниць 

показників порівняно із 3 і 4 стадією. 

 

Епідеміологічний аналіз ризику активності та тяжкості РА з 

урахуванням генотипів гена eNOS наведено в табл. 4.12. ТТ-генотип асоціює 

із меншою активністю РА (I ст) [ВШ=0,21; р=0,007], нижчою 

рентгенологічною стадією (І) та меншим ступенем функціональної 

недостатності суглобів (I) [ВШ=0,10; р=0,021]. Наявність мутантного С-алеля 

в генотипі навпаки підвищує ймовірність високої активності РА II і III 

ступенів у 1,62 раза [ВШ=4,85; р=0,016], більшу рентгенологічну стадію 

захворювання ІІ-ІV та ступінь ФНС II-III ст – у 1,28 раза [ВШ=9,54; р=0,024] 

відповідно. Генотипи аналізованого гена не є чинниками ризику появи РФ 

(+), чи АЦЦП у хворих на РА (табл. 4.12). 
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Таблиця 4.10 

Алельні варіанти гена eNOS (rs 2070744) як чинники ризику появи 

ревматоїдного артриту в обстеженій популяції  

Показники  

Потенційний чинник ризику 

ТТ-

генотип 

ТС-

генотип  

СС-

генотип 
Т-алель С-алель 

ПАР/ ЗАР -0,23 0,27 -0,03 -0,10 0,10 

ПВідР/ЗВідР -0,93 0,41 -0,33 -0,17 0,24 

ВР 1,93 0,59 1,33 1,17 0,76 

ВШ 2,81 0,33 1,38 1,54 0,65 

95% ДІ  ВР  0,87-4,32 0,37-0,93 0,31-5,77 0,87-1,57 0,49-1,19 

95% ДІ ВШ 0,91-8,70 0,12-0,96 0,27-7,13 0,74-3,20 0,31-1,36 

Р >0,05 0,038 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки: 1. ПАР / ЗАР – підвищення / зменшення абсолютного 

ризику; 2. ПВідР / ЗВідР – підвищення / зменшення відносного ризику; 3. ВР 

– відношення ризиків; 4. ВШ – відношення шансів; 5. 95%ДІ ВР, ВШ – 

довірчі інтервали відношення ризиків (ВР), шансів (ВШ). 

 

Таблиця 4.11 

Поліморфні варіанти гена eNOS (rs 2070744) як чинники ризику появи 

ожиріння, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету у хворих на 

ревматоїдний артрит 

Супутня 

патологія 

Потенційний 

чинник 

ризику 

Показники 

ВР ВШ 95% ДІ  ВР 
95% ДІ 

ВШ 
р 

Ожиріння 
ТТ-генотип 1,33 1,74 0,77-2,32 0,62-4,88 >0,05 

ТС-, СС- 0,77 0,57 0,47-1,25 0,20-1,60 >0,05 

АГ 
ТТ-генотип 1,25 1,50 0,67-2,32 0,50-4,45 >0,05 

ТС-, СС- 0,83 0,67 0,52-1,34 0,22-1,98 >0,05 

ЦД 2 
ТТ-генотип 1,12 1,25 0,56-2,25 0,34-4,64 >0,05 

ТС-, СС- 0,9 0,8 0,48-1,67 0,22-2,97 >0,05 

Примітка. ВР – відношення ризиків; ВШ – відношення шансів; 95%ДІ 

ВР, ВШ – довірчі інтервали відношення ризиків (ВР), шансів (ВШ). 

 

Ризик зміни продукції цитокінів у хворих на РА з урахуванням 

генотипів гена eNOS наведено в табл. 4.13. Встановлено, що поліморфні 
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варіанти гена eNOS (rs 2070744) не є чинниками ризику зміни продукції 

цитокінів у хворих на РА (табл. 4.13). 

Аналіз ризику змін продукції ліпідних фракцій з урахуванням 

генотипів гена eNOS наведено в таблиці 4.14. Генотипи аналізованого гена не 

є чинниками ризику дисліпідемії в обстежених хворих на РА. 

 

Таблиця 4.12 

Поліморфні варіанти гена eNOS (rs 2070744) як чинники ризику  

ступенів активності та тяжкості ревматоїдного артриту 

Потенційний чинник 

ризику 

Показники 

ВР ВШ 95% ДІ ВР 95% ДІ ВШ р 

РФ (+) 
ТТ-генотип 1,14 1,33 0,72-1,79 0,48-3,69 >0,05 

ТС-, СС- 0,88 0,75 0,56-1,39 0,27-2,09 >0,05 

АЦЦП (+) 
ТТ-генотип 0,83 0,67 0,51-1,34 0,24-1,87 >0,05 

ТС-, СС- 1,20 1,48 0,74-1,95 0,54-4,11 >0,05 

Активність 

РА II і III  

ТТ-генотип 0,62 0,21 0,42-0,91 0,06-0,69 0,007 

ТС-, СС- 1,62 4,85 1,10-2,38 1,46-16,16 0,016 

Рентгенологі

чна стадія ІІ-

ІV  

ТТ-генотип 0,78 0,10 0,63-0,97 0,01-0,91 0,021 

ТС-, СС- 1,28 9,54 1,03-1,58 1,09-83,30 0,024 

ФНС 2 і 3 ст. 
ТТ-генотип 0,78 0,10 0,63-0,97 0,01-0,91 0,021 

ТС-, СС- 1,28 9,54 1,03-1,58 1,09-83,30 0,024 

Примітка. ВР – відношення ризиків; ВШ – відношення шансів; 95%ДІ 

ВР, ВШ – довірчі інтервали відношення ризиків (ВР), шансів (ВШ). 

 

Таблиця 4.13 

Поліморфні варіанти гена eNOS (rs 2070744) як чинники ризику 

зміни продукції цитокінів у хворих на ревматоїдний артрит 

Потенційний чинник 
ризику 

Показники 
ВР ВШ 95% ДІ ВР 95% ДІ ВШ р 

Збережена продукція інтерлейкінів 

ІЛ-12 
ТТ-генотип 1,50 1,96 0,79-2,82 0,69-5,59 >0,05 

ТС-, СС- 0,67 0,51 0,35-1,26 0,18-1,45 >0,05 
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Потенційний чинник 
ризику 

Показники 
ВР ВШ 95% ДІ ВР 95% ДІ ВШ р 

ІЛ-18 
ТТ-генотип 0,87 0,82 0,42-1,80 0,28-2,40 >0,05 

ТС-, СС- 1,14 1,22 0,56-2,35 0,42-3,59 >0,05 

ІЛ-6 
ТТ-генотип 1,87 2,68 0,92-3,79 0,91-7,94 0,062 

ТС-, СС- 0,53 0,37 0,26-1,08 0,13-1,10 >0,05 

ІЛ-10 
ТТ-генотип 1,83 2,42 0,84-4,01 0,79-7,42 >0,05 

ТС-, СС- 0,55 0,41 0,25-1,19 0,13-1,27 >0,05 

Підвищена продукція інтерлейкінів 

ІЛ-12 
ТТ-генотип 0,76 0,51 0,50-1,17 0,18-1,45 >0,05 

ТС-, СС- 1,31 1,96 0,85-2,08 0,69-5,59 >0,05 

ІЛ-18 
ТТ-генотип 1,07 1,22 0,75-1,53 0,42-3,59 >0,05 

ТС-, СС- 0,93 0,82 0,65-1,34 0,28-2,40 >0,05 

ІЛ-6 
ТТ-генотип 0,70 0,37 0,46-1,05 0,13-1,10 0,07 

ТС-, СС- 1,43 2,68 0,95-2,16 0,91-7,94 >0,05 

ІЛ-10 
ТТ-генотип 0,76 0,41 0,53-1,08 0,13-1,27 >0,05 

ТС-, СС- 1,32 2,42 0,92-1,89 0,79-7,42 >0,05 

 

Таблиця 4.14 

Поліморфні варіанти гена eNOS (rs 2070744) як чинники ризику  

дисліпідемії у хворих на ревматоїдний артрит 

Потенційний чинник 

ризику 

Показники 

ВР ВШ 95% ДІ  ВР 95% ДІ ВШ р 

Продукція ліпідів у межах норми 

ЗХС 
ТТ-генотип 1,16 1,28 0,61-2,22 0,45-3,64 >0,05 

ТС-, СС- 0,86 0,78 0,45-1,63 0,27-2,21 >0,05 

ХС 

ЛПВЩ 

ТТ-генотип 0,97 0,96 0,49-1,94 0,33-2,77 >0,05 

ТС-, СС- 1,03 1,04 0,52-2,05 0,36-3,02 >0,05 

ХС 

ЛПНЩ 

ТТ-генотип 1,28 1,75 0,81-2,04 0,62-4,88 >0,05 

ТС-, СС- 0,78 0,57 0,49-1,24 0,20-1,60 >0,05 

ТГ 
ТТ-генотип 1,50 1,65 0,53-4,19 0,46-5,95 >0,05 

ТС-, СС- 0,67 0,60 0,24-1,87 0,17-2,17 >0,05 

Гіпер-, дисліпідемія 

ЗХС 
ТТ-генотип 0,91 0,78 0,61-1,36 0,27-2,21 >0,05 

ТС-, СС- 1,10 1,28 0,74-1,65 0,45-3,64 >0,05 

ХС ТТ-генотип 1,01 1,04 0,70-1,47 0,36-3,02 >0,05 

Продовження таблиці 4.13 
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Потенційний чинник 

ризику 

Показники 

ВР ВШ 95% ДІ  ВР 95% ДІ ВШ р 

ЛПВЩ ТС-, СС- 0,98 0,96 0,68-1,43 0,33-2,77 >0,05 

ХС 

ЛПНЩ 

ТТ-генотип 0,73 0,57 0,41-1,31 0,20-1,60 >0,05 

ТС-, СС- 1,36 1,75 0,64-2,42 0,62-4,88 >0,05 

ТГ 
ТТ-генотип 0,90 0,60 0,70-1,17 0,17-2,17 >0,05 

ТС-, СС- 1,11 1,65 0,85-1,43 0,46-5,95 >0,05 

Примітка. ВР – відношення ризиків; ВШ – відношення шансів; 95%ДІ 

ВР, ВШ – довірчі інтервали відношення ризиків (ВР), шансів (ВШ). 

 

4.2. Оцінка якості життя у хворих на ревматоїдний артит у 

поєднанні з артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та 

цукровим діабетом типу 2 з урахуванням поліморфізму Т-786С гена 

ендотеліальної синтази оксиду азоту  

У хворих на РА дуже важливими є наявні супутні захворювання і 

суб'єктивна оцінка хворим власного самопочуття, яка віддзеркалює здатність 

індивідуума функціонувати в суспільстві відповідно до свого соціального 

статусу та отримувати задоволення від життя. Тому, ведення хворих на РА з 

постійним больовим синдромом та зниженою функціональною активністю 

полягає не лише в досягненні клініко-лабораторної ремісії та в запобіганні 

прогресуванню захворювання, але й у поліпшенні загального самопочуття та 

ЯЖ пацієнта [97, 151].  

У табл. 4.15 наведені показники якості життя у хворих на РА залежно 

від коморбідної патології.  

При оцінці ЯЖ у досліджуваних групах встановили зниження 

показників за всіма шкалами. Однак у хворих на РА у поєднанні з АГ і АО та 

у пацієнтів на РА, асоційований з АГ, АО та ЦД 2, спостерігали більш 

вірогідні зміни. Так, при РА у поєднанні з АГ та АО PF була нижча в 1,73 

раза, RP – в 1,97 раза, BP – в 1,44 раза, SF – в 1,46 раза, MH – в 1,26 раза, RE 

– в 1,66 раза, GH – в 1,35 раза (р<0,05), ніж у хворих на ізольованицй РА. 

Фізична та психосоціальна неспроможність спостерігалась у пацієнтів на РА, 

Продовження таблиці 4.14 
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асоційований з АГ, АО та ЦД 2, у яких показники PF були вірогідно нижчі в 

2,17 раза, RP – в 1,97 раза, BP – в 1,52 раза, SF – в 1,46 раза, MH – в 1,32 раза, 

RE – в 1,83 раза, GH – в 1,88 раза (р<0,05) у порівнянні із хворими на РА без 

супутньої патології (р<0,05). При порівнянні показників ЯЖ у досліджуваних 

групах можна стверджувати, що найнижчі показники за усіма шкалами 

наявні у хворих на РА у поєднанні з АГ, АО та ЦД 2, що відображало 

найгірший фізичний стан та психосоціальний статус пацієнта. 

 

Таблиця 4.15 

Показники якості життя у хворих на ревматоїдний артрит залежно від 

супутньої патології 

Показники якості 

життя 

РА,  

 

n=40 

РА з АГ, 

 

 n=30 

РА з АО та 

АГ 

n=20 

РА з АО, АГ 

та ЦД 2 

n=20 

Фізична активність 

(PF), % 
53,13±3,52 

44,83±3,94 

р>0,05  

30,75±4,65 

р, р1<0,05,  

24,50±4,71  

р, р1, р2>0,05 

Фізично-рольова 

активність (RP), % 

46,88±4,58 

 

34,17±5,15 

р>0,05 

23,75±6,90 

р, р1>0,05 

23,75±5,28 

р, р1, р2>0,05 

Фізичний біль (BP) , 

% 
38,53±2,84 

39,40±4,17 

р>0,05 

26,70±3,64 

р, р1<0,05 

25,30±3,91  

р, р1, р2>0,05 

Соціальна 

активність (SF), % 
59,38±4,82 

51,67±4,93 

р>0,05 

40,63±5,43 

р, р1>0,05 

40,63±4,87 р, 

р1, р2>0,05 

Психічне здоров’я 

(MH), % 
59,90±2,86 

52,93±3,26 

р>0,05 

47,40±4,34 

р, р1>0,05 

45,40±3,99  

р, р1, р2>0,05 

Емоційно-рольова 

активність (RE), % 
60,83±4,90 

43,33±6,42 

р<0,05 

36,67±8,34 

р, р1>0,05 

33,33±8,02 р, 

р1, р2>0,05 

Життєздатність 

(VT), % 
30,13±3,26 

32,17±3,50 

р>0,05 

24,25±3,89 

р, р1>0,05 

16,50±3,16 р, 

р1, р2>0,05 

Загальне здоров’я 

(GH), % 
39,28±2,75 

37,17±3,10 

р>0,05 

29,10±3,64 

р, р1>0,05 

20,85±3,26 

р, р1, р2>0,05 

Примітка. р – вірогідність різниці показників порівняно із хворими на РА; р1 

– вірогідність різниці показників порівняно із хворими на РА і АГ; р2 – вірогідність 

різниці показників порівняно із хворими на РА, АГ і АО. 

 

Враховуючи поліморфізм T-786C гена eNOS можна стверджувати, що 

у носіїв СС-генотипу були знижені усі показники ЯЖ, на відміну від носіїв Т-
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алеля: PF – в 2,06 раза (рТТ<0,05) та в 2,46 раза (рТС<0,05); RP – в 2,0 рази 

(рТТ<0,05) та в 2,87 раза (рТС<0,05); BP – в 1,86 раза (рТТ<0,05) та в 2,52 раза 

(рТС<0,05); SF – в 1,55 раза та в 2,07 раза (рТС<0,05); MH – в 1,42 раза 

(рТТ<0,05) та в 1,53 раза (рТС<0,05); RE – в 1,30 раза (рТТ<0,05) та в 1,54 раза 

(рТС<0,05); VT – в 3,34 раза (рТТ<0,05) та в 3,72 раза (рТС<0,05); GH – в 2,32 

раза (рТТ<0,05) та в 2,38 раза (рТС<0,05) відповідно (табл. 4.16).  

 

Таблиця 4.16 

Показники якості життя у хворих на ревматоїдний артрит залежно від T-

786C поліморфізму гена eNOS 

Показники якості 

життя 

ТТ 

n=29 (%) 

ТС 

n=23 (%) 

СС 

n=8 (%) 

Фізична активність 

(PF), % 

34,83±4,64 

 

41,52±5,21 

 

16,88±7,19 

рТТ<0,05, 

рТС<0,05 

Фізично-рольова 

активність (RP), % 
25,00±5,69 35,87±5,41 12,50±9,45 

Фізичний біль (BP), % 
27,24±3,85 

 

36,91±3,76 

 

14,63±5,92 

 

Соціальна активність 

(SF), % 
38,79±5,20 51,63±5,57 

25,00±10,83 

рТС <0,05 

Психічне здоров’я 

(MH), % 
50,34±3,25 54,26±4,09 

35,50±7,84 

рТС <0,05 

Емоційно-рольова 

активність (RE), % 
37,93±6,96 44,93±7,14 29,17±13,27 

Життєздатність (VT), 

% 
20,86±3,84 23,26±3,73 

6,25±3,10 

рТТ<0,05,  

рТС <0,05 

Загальне здоров’я 

(GH), % 
27,55±3,40 28,30±2,86 

11,88±3,77 

рТТ<0,05,  

рТС <0,05 

Примітка. рТТ – вірогідність різниць показників із носіями ТТ-генотипу; 

рТС – вірогідність різниць показників із носіями ТС-генотипу.  

 

Отже, загалом стан соматичного здоров'я вказував на недостатню 

спроможність виконувати повсякденні фізичні навантаження, епізодичні напади 
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болю. Психічний статус свідчить про зниження соціальної взаємодії 

обстежуваних із колегами по роботі, друзями, родичами, відчуття неспокою, 

незадоволення, пригніченого настрою. 

 

4.3. Кореляційно-регресійний аналіз показників системного 

запалення, ендотеліальної дисфункції, цитокінового та ліпідного профілів 

сироватки крові з урахуванням поліморфізму T-786С гена eNOS у хворих 

на ревматоїдний артрит у поєднанні з артеріальною гіпертензією, 

абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 

Аналіз кореляційних зв’язків (r) ліпідного спектра крові із показниками 

запалення та дисфункції ендотелію у хворих на РА у поєднанні з АГ, АО та ЦД 

2, залежно від T-786C поліморфізму гена eNOS наведено в табл. 4.17. 

Кореляційний аналіз засвідчив прямий середньої сили взаємозв'язок між 

рівнем СРБ та ХС ЛПВЩ у носіїв ТС-генотипу (r=0,56 р=0,005), а у носіїв ТТ-

генотипу встановлено зворотню кореляцію ЗХС із АЦЦП (r=-0,37 р=0,05). У 

носіїв СС-генотипу рівень ЗХС та ХС ЛПВЩ прямо залежав від вмісту ЕТ-1 

(r=0,92 р<0,05) та ХС ЛПВЩ (r=0,86 р<0,05) відповідно. 

 

Таблиця 4.17 

Зв’язки (r) ліпідного спектра крові із показниками запалення та 

дисфункції ендотелію у хворих на РА залежно від поліморфізму T-786C 

гена eNOS 

Генотипи гена 

eNOS у хворих 
Показники СРБ АЦЦП ЕТ-1 

Сумарний 

рівень 

стабільних 

метаболітів NO 

ТТ 

ЗХС 
r=-0,22 

р>0,05 

r=-0,37 

р=0,05 

r=0,04 

р>0,05 

r=0,02 

 р>0,05 

ТГ 
r=-0,06 

р>0,05 

r=-0,19 

р>0,05 

r=0,04 

р>0,05 

r=-0,16 

 р>0,05 

ХС ЛПВЩ 
r=-0,10 

р>0,05 

r=0,16 

р>0,05 

r=0,04 

р>0,05 

r=-0,28  

р>0,05 

ХС ЛПНЩ 
r=-0,10 

р>0,05 

r=-0,10 

р>0,05 

r=-0,09 

р>0,05 

r=-0,09  

р>0,05 
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Генотипи гена 

eNOS у хворих 
Показники СРБ АЦЦП ЕТ-1 

Сумарний 

рівень 

стабільних 

метаболітів NO 

ТС 

ЗХС 
r=0,16 

р>0,05 

r=0,07 

р>0,05 

r=-0,003 

р>0,05 

r=0,40 

 р>0,05 

ТГ 
r=-0,38 

р>0,05 

r=-0,14 

р>0,05 

r=-0,12 

р>0,05 

r=-0,24  

р>0,05 

ХС ЛПВЩ 
r=0,56 

р=0,005 

r=0,38 

р>0,05 

r=0,48 

р>0,05 

r=-0,08 

 р>0,05 

ХС ЛПНЩ 
r=-0,17 

р>0,05 

r=0,09 

р>0,05 

r=0,08 

р>0,05 

r=-0,08  

р>0,05 

СС 

ЗХС 
r=-0,29 

р>0,05 

r=0,22 

р>0,05 

r=0,92 

р<0,05 

r=0,51 

 р>0,05 

ТГ 
r=0,58 

р>0,05 

r=0,43 

р>0,05 

r=0,32 

р>0,05 

r=0,60  

р>0,05 

ХС ЛПВЩ 
r=-0,25 

р>0,05 

r=0,30 

р>0,05 

r=0,86 

р<0,05 

r=0,73  

р>0,05 

ХС ЛПНЩ 
r=-0,36 

р>0,05 

r=0,07 

р>0,05 

r=0,65 

р>0,05 

r=0,02  

р>0,05 

 

Зв’язки (r) цитокінового профілю із показниками запалення та дисфункції 

ендотелію у хворих на РА залежно від поліморфізму T-786C гена eNOS наведено 

в табл. 4.18. У носіїв ТС-генотипу виявлено тісний взаємозв’язок між рівнем ІЛ-

12 і рівнем ЕТ-1 (r=0,53 р<0,05), а також між ІЛ-10 і АЦЦП (r=0,41 р=0,05). При 

оцінці кореляції рівень ІЛ-18 зворотньо корелював з СРБ (r=-0,72; р<0,05), а 

рівень ІЛ-10 прямо залежав від вмісту ЕТ-1 (r=0,86 р<0,05) у носіїв СС-генотипу. 

У хворих на РА з коморбідною патологією спостерігався тісний зв’язок з 

рівнем ЗХС та ХС ЛПВЩ (табл. 4.19). Аналізуючи отримані дані, у хворих на РА 

у поєднанні з АГ виявлено тісний взаємозв’язок ЗХС з метаболітами NO (r=0,79 

р<0,05), рівень ХС ЛПВЩ обернено корелював із вмістом ЕТ-1 (r=-0,69 р<0,05) та 

прямо залежав від рівня СРБ (r=0,75 р<0,05). Також з’ясували наявність прямої 

кореляції у хворих на РА, асоційованим АО, АГ та ЦД 2 між ХС ЛПВЩ та рівнем 

ЕТ-1 і АЦЦП (r=0,52 р<0,05) та (r=0,50 р<0,05) відповідно. Слід відмітити прямий 

зв’язок ЗХС з ЕТ-1 (r=0,56 р=0,058) у хворих на РА в поєднанні з АО та АГ. 

Продовження таблиці 4.17 
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Таблиця 4.18 

Зв’язки цитокінового профілю з показниками запалення та дисфункції 

ендотелію у хворих на РА залежно від T-786C поліморфізму гена eNOS 

Генотипи гена 

eNOS у 

хворих 

Показники СРБ АЦЦП ЕТ-1 

Сумарний 

рівень 

стабільних 

метаболітів NO  

ТТ 

ІЛ-12 
r=0,02 

р>0,05 

r=0,07 

р>0,05 

r=-0,07 

р>0,05 

r=0,07  

р>0,05 

ІЛ-18 
r=-0,23 

р>0,05 

r=-0,004 

р>0,05 

r=-0,28 

р>0,05 

r=0,12  

р>0,05 

ІЛ-10 
r=-0,34 

р>0,05 

r=0,13 

р>0,05 

r=0,13 

р>0,05 

r=0,03 

 р>0,05 

ІЛ-6 
r=-0,17 

р>0,05 

r=0,21 

р>0,05 

r=-0,18 

р>0,05 

r=-0,13  

р>0,05 

ТС 

ІЛ-12 
r=0,26 

р>0,05 

r=-0,08 

р>0,05 

r=0,53 

р<0,05 

r=0,21  

р>0,05 

ІЛ-18 
r=-0,19 

р>0,05 

r=-0,19 

р>0,05 

r=-0,12 

р>0,05 

r=0,14  

р>0,05 

ІЛ-10 
r=0,02 

р>0,05 

r=0,41 

р=0,05 

r=-0,18 

р>0,05 

r=0,36  

р>0,05 

ІЛ-6 
r=0,26 

р>0,05 

r=0,16 

р>0,05 

r=-0,03 

р>0,05 

r=0,11  

р>0,05 

СС 

ІЛ-12 
r=0,49 

р>0,05 

r=-0,38 

р>0,05 

r=-0,44 

р>0,05 

r=-0,25 

 р>0,05 

ІЛ-18 
r=-0,72 

р<0,05 

r=-0,06 

р>0,05 

r=-0,12 

р>0,05 

r=-0,54  

р>0,05 

ІЛ-10 
r=-0,22 

р>0,05 

r=0,35 

р>0,05 

r=0,86 

р<0,05 

r=0,42  

р>0,05 

ІЛ-6 
r=0,06 

р>0,05 

r=-0,02 

р>0,05 

r=-0,63 

р>0,05 

r=-0,19  

р>0,05 

 

Шляхом кореляційного аналізу нами встановлено тісний взаємозв’язок 

між цитокіновим профілем та рівнем гострофазових показників у хворих на 

РА з коморбідної патологією (табл. 4.20). У хворих на РА виявлено тісний 

середньої сили зв’язок між рівнем ІЛ-10 і АЦЦП (r=0,47 р<0,05), а у пацієнтів 

на РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 пряму залежність між ІЛ-6 і АЦЦП 

(r=0,60 р=0,006). Встановили обернену кореляцію між ІЛ-18 та СРБ у хворих 

на РА в поєднанні із АГ, АО та ЦД 2 (r=-0,53 р<0,05) (табл. 4.20).  
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Резюме. Отже, мутація гена eNOS (rs 2070744) в 5'UTR регіоні 7-ї 

хромосоми (7q 35-36) у гомозиготному стані зустрічається серед обстежених 

мешканців Північної Буковини у 12,5% випадків: у хворих на РА – у 13,33%, 

серед практично здорових – у 10,0% осіб відповідно (р>0,05). За характером 

алельного розподілу поліморфізму T-786C гена eNOS у популяції загалом 

домінує дикий Т-алель над мутантним С-алелем (65,0% проти 35,0%; 

2=28,80; р<0,001): у хворих на РА – на 35,0% [ВШ=4,31, 95%ДІ=2,51-7,40, 

р<0,001], у контролі – на 15,0% (р>0,05) із вірогідним надлишком 

гетерозиготності (F=-0,33; 2=4,49; р=0,034). У 48,33% хворих  на РА 

зустрічається сприятливий ТТ-генотип гена eNOS. Частота С-алеля гена eNOS 

у обстеженій нами популяції Північно-Буковинського регіону не 

відрізняється вірогідно від такої для європеоїдних та окремих популяцій 

екваторіальної раси (РТ=0,57-0,68 та РС=0,32-0,43 проти РТ=0,50-1,0 і РС=0,33-

0,59; р>0,05), засвідчуючи високу гетерогенність і расову неспецифічність. 

Аналіз моделей успадкування залежно від поліморфних варіантів гена eNOS 

(T-786C) засвідчив, що РА успадковується як рецесивна ознака (критерій 

Акайке 25,44). За наддомінантного успадкування (ТС-генотип носійство) 

шанси на появу РА є найнижчими у популяції (АІС=14,16; р<0,001). 

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 ТТ-

генотипу асоціюють із активністю І ступеня [ВШ=0,21; р=0,007], І 

рентгенологічною стадією та I ступенем ФНС [ВШ=0,10; р=0,021]. Наявність 

мутантного С-алеля в генотипі навпаки підвищує ризик високої активності 

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

рентгенологічної стадії захворювання та ступеня ФНС ІІ-ІІІ ст. – у 1,28 раза 

[ВШ=9,54; р=0,024] відповідно.  

Дослідження показників ЯЖ у пацієнтів на РА в поєднанні з 

коморбідною патологією з урахуванням поліморфізму гена T-786C eNOS дає 

можливість додатково отримати інформацію про перебіг захворювання та 

підвищує об’єктивність оцінки лікування РА. 
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Отже, внутрішня напруженість, стійке занепокоєння за своє життя, 

майбутнє, аналіз вегетативних проявів захворювання, вірогідно віддзеркалює 

погіршення ЯЖ. Суб’єктивізм відіграє певну роль у самооцінці, аналізі 

власного захворювання і наслідків лікування, оскільки стан здоров’я, 

задоволення життям, відчуття щастя, радості мають суб’єктивний характер і 

прямо залежать від пріоритетів в індивідуальній системі цінностей пацієнта.  

Загалом стан соматичного здоров'я вказував на недостатню спроможність 

виконувати повсякденні фізичні навантаження. Психічний статус за 

параметрами соціальної активності, суб’єктивною оцінкою обстежуваними 

свого настрою, відчуття задоволення, щастя, спокою (MH), обмеження буденної 

діяльності, зумовленої емоційними проблемами (RE) – свідчать про зниження 

соціальної взаємодії обстежуваних із колегами по роботі, друзями, родичами, 

відчуття неспокою, незадоволення, пригніченого настрою. 

У хворих на РА з СС-генотипом, а також за його поєднання із АГ, АО 

та ЦД 2, погіршуються показники якості життя за рахунок фізичного, 

психічного і соціального компонентів із перевагою погіршення фізичного та 

психічного здоров’я.  

Шляхом кореляційного аналізу у хворих на РА з коморбідної 

патологією встановлено тісний прямий та обернений взаємозв’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 та 

СРБ (r=-0,53 р<0,05), ЗХС і стабільними 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). Враховуючи 

поліморфні варіанти гена Т-786С eNOS виявлено позитивний та негативний 

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) у носіїв ТС-генотипу; ЗХС і 

АЦЦП (r=-0,37 р=0,05) у носіїв ТТ-генотипу, 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) у носіїв мутантного СС-генотипу, що можна пояснити 
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підсиленням системної запальної відповіді на «пошкодження» та 

взаємообтяжуючим впливом коморбідної патології на перебіг РА.  

Отримані результати свідчать про наявність кореляційних зв’язків між 

показниками системного запалення, функції ендотелію та дисліпідемії у 

хворих на РА з коморбідною патологією з урахуванням генетичних 

предикторів.  

 

Матеріали розділу 4 висвітлено в опублікованих працях: 

1. Букач ОП. Асоціація T-786C поліморфізму гена ендотеліальної 

оксиду азоту синтази із ревматоїдним артритом у поєднанні з ожирінням, 

цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією. Журнал клінічних 

та експериментальних медичних досліджень. 2017;5(1):720-27 [11]. 

2. Sydorchuk LP, Bukach OP, Fediv OI, Sydorchuk AR, Semianiv MM, 

Repchuk Yu, et al. Association of T-786C polymorphism of endothelial oxide 

synthase gene with rheumatoid arthritis. The Pharma Innovation J. 2017 

Jan;6(2):116-120. Available from: http://www.thepharmajournal.com/archives/ 

2017/vol6issue2/PartB/6-1-27-427.pdf [318]. 

3. Букач ОП, Федів ОІ, Сидорчук ЛП. Спосіб діагностики та 

прогнозування перебігу ревматоїдного артриту в поєднанні з абдомінальним 

ожирінням, артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 з 

урахуванням поліморфізму гена. Пат. 120866 Україна, МПК (2006.01) G01N 

33/50.; заяв. № u 2017 04341 від 03.05.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. №22 [24].  

4. Букач ОП. Асоціація поліморфних варіантів T-786C гена 

ендотеліальної оксиду азоту синтази та клінічних симптомів у хворих на 

ревматоїдний артрит, асоційованим з ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та 

артеріальною гіпертензією. Матеріали IV міжнар. медико-фармацевтичного 

конгресу студентів і молодих учених «Інновації та перспективи сучасної 

медицини»; 2017 Бер 17; Чернівці. Чернівці: BIMCO; 2017, с. 164 [12]. 

5. Букач ОП, Бровчук ПВ, Бровчук МП, Кушнір ЛД. Оцінка якості 

життя у хворих на ревматоїдний артит у поєднанні з абдомінальним 

http://www.thepharmajournal.com/archives/%202017/vol6issue2/PartB/6-1-27-427.pdf
http://www.thepharmajournal.com/archives/%202017/vol6issue2/PartB/6-1-27-427.pdf


131 

ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією. В: 

Матеріали наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Особливості коморбідного 

перебігу захворювань та їх фармакотерапія в клініці внутрішньої медицини»; 

2017 Жов 5-6; Чернівці. Чернівці: БДМУ; 2017, с. 14 [14]. 

6. Букач ОП, Федів ОІ, Шкарутяк АЄ. Імунологічні аспекти 

взаємообтяження ревматоїдного артриту з абдомінальним ожирінням, 

артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2. Матеріали наук.-

практ. конфер. з міжнар. участю «Щорічні терапевтичні читання: 

медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних 

захворювань: погляд у майбутнє»; 2017 Кві 20; Харків. Харків: ХНМУ; 2017, 

с. 49 [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

РОЗДІЛ 5 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ 

АРТРИТ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, 

АБДОМІНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

ТИПУ 2  

 

Сучасна концепція лікування РА полягає у сповільненні прогресування 

та досягненні тривалої ремісії захворювання [57, 59, 150] шляхом 

застосування МТ, який є препаратом першої лінії згідно із рекомендаціями 

EULAR і ACR [163, 194, 322], та НПЗП і ГКС, які здатні зменшувати 

запалення в синовіальній оболонці, полегшувати біль і скутість суглобів [190, 

309, 311]. Однак, високі здобутки у пошуку ефективних засобів лікування 

РА, що дозволили досягнути істотніше зменшення вираженості системного 

імунозапального процесу, нерідко спричиняють виникнення коморбідної 

патології. Враховуючи часту наявність у хворих на РА АГ, АО та ЦД 2, 

доцільно застосувати в комплексі з базисною терапією антигіпертензивні, 

гіполіпідемічні препарати та метаболічну терапію, зокрема телмісартан, 

розувастатин та L-аргінін. Незважаючи на безперечні успіхи фармакотерапії 

останніх років, прогноз у хворих на РА із зазначеною поєднаною патологією 

залишається невтішним. Тому, вдосконалення комплексного підходу до 

лікування РА з поліморбідною патологією дозволить покращити результати 

терапії, збільшити тривалість клінічної ремісії та поліпшити якість життя 

пацієнта. 

 

5.1. Оцінка ефективності застосування блокатора рецепторів 

ангіотензину II, статину та L-аргініну у хворих на ревматоїдний артрит 

за його поєднання з артеріальною гіпертензією, абдомінальним 

ожирінням та цукровим діабетом типу 2 

Ефективність лікування оцінювали до початку терапії та через 30 днів 

лікування. Усім хворим була проведена ХМПРТ та з метою оцінки 
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ефективності лікування супутньої патології, а саме АГ, АО та ЦД 2 хворих на 

РА було поділено на 3 групи: 1-а група – хворі на РА з АГ, 2-а група – хворі 

на РА з АГ і АО та 3-я група – хворі на РА з АГ, АО і ЦД 2 та проведено 

лікування з додаванням до базисної терапії блокатора рецепторів 

ангіотензину II, статину та L-аргініну. Критеріями ефективності лікування 

вважали: зменшення інтенсивності клінічних симптомів захворювання, 

оксидативного стресу, вмісту прозапальних цитокінів, дисбалансу ліпідного 

спектру крові, проявів ендотеліальної дисфункції, покращання якості життя 

хворих. 

При оцінці клінічної симптоматики виявлено швидке усунення клінічних 

проявів захворювання у всіх групах (табл. 5.1). Так, спостерігалось значне 

зниження вираженості суглобового синдрому. Число болючих суглобів (ЧБС) 

<10 зменшилось в усіх групах в 1,5-1,8 раза, а число болючих суглобів ≥10 - в 

1,4-1,6 раза. Спостерігалась тенденція до зниження ЧПС <10 у хворих на РА 

з АГ – на 43,75%, хворих на РА з АГ та АО – на 41,67% та у хворих на РА у 

поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 – на 36,36%, а ЧПС ≥10 – на 50,0%, 37,50% і 

44,44% відповідно (р<0,05). Ранкова скутість тривалістю ≥6 годин виявлена у 

більшості пацієнтів, однак після лікування скутість у суглобах зменшилась у 

1,2-1,6 раза (р<0,05). На біль у ділянці серця після проведеної терапії 

скаржились 7 пацієнтів, що в 2,45 раза менше ніж до лікування. Скарги на 

головний біль у хворих на РА з коморбідною патологією знизились в 2,15 

раза (р<0,05). Частота скарг на сухість в роті та поліурію знизилась в 2 рази 

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

Швидка втомлюваність була виявлена у всіх пацієнтів, однак після 

запропонованого лікування спостерігалось зниження його у 1-й групі - в 1,93 

раза, у 2-й групі - в 1,60 раза та у 3-й групі - в 1,54 раза (р<0,05). Отже, після 

лікування у хворих на РА у всіх досліджуваних група було виявлено 

покращення загального стану пацієнта та досягнення позитивної динаміки 

клінічних проявів захворювання. 
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Аналізуючи показники АТ (табл. 5.2), нами було встановлено, що у 

процесі лікування спостерігалася тенденція до  зниження САТ та ДАТ у всіх 

групах: у 1-й групі– на 12,1% (р>0,05) та 16,1% (р<0,05), у 2-й групі – на 

13,2% (р>0,05) та 12,66% (р>0,05), а у 3-й групі – на 16,3% (р<0,05) та 15,6% 

(р<0,05) відповідно. Спостерігалася позитивна динаміка за рівнем ЧСС у 

хворих на РА у поєднанні з коморбідною патологією, зокрема у хворих на РА 

з АГ і АО даний показник знизився на 18,8% (р<0,05), а у хворих на РА з АГ, 

АО і ЦД 2 – на 20,3% (р<0,05). 

 

Таблиця 5.2 

Динаміка гемодинамічних показників у хворих на ревматоїдний артрит 

залежно від коморбідної патології 

Захворювання 
АТ мм рт.ст. ЧСС, 

уд/хв САТ ДАТ 

Контроль 120,0±1,62 73,0±1,79 71,6±1,08 

РА з АГ, 

n=30 

до лікування 
146,67±3,14 

р<0,05 

86,67±1,68 

р<0,001 

78,60±2,67 

 

після лікування 
130,83±1,93 

р,р1<0,05 

74,67±1,22 

р,р1<0,05 

73,87±1,19 

р1 <0,05 

РА з АГ, АО, 

n=20 

до лікування 
148,25±4,38 

р<0,05 

86,75±2,80 

р<0,05 
87,35±0,97 

після лікування 
131,0±2,29 

р,р1<0,05 

77,0±1,56 

р,р1<0,05 

73,50±0,77 

р1<0,05 

РА з АГ, АО, 

ЦД2, 

n=20 

до лікування 
158,50±3,86 

р<0,05 

91,50±2,33 

р<0,001 

89,8±1,56 

р1<0,05 

після лікування 
136,25±2,36 

р,р1<0,05 

79,15±1,51 

р=0,001 

р1<0,05 

74,65±3,93 

р1<0,05 

 

Примітка. р- вірогідність відмінностей у порівнянні з контрольною 

групою; р1 - вірогідність відмінностей між показниками до та після 

лікування. 

 

ІМТ після запропонованого лікування з включенням до базисної терапії 

телмісартану, розувастатину та L-аргініну у хворих на РА з коморбідною 

патологією мало тенденцію до зниження: у пацієнтів з РА, АГ та АО – на 
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7,8% (р>0,05), хворих з РА, АГ, АО та ЦД 2 – на 7,4% (р>0,05) відповідно. У 

хворих на РА, асоційований із АГ, АО і ЦД 2 спостерігалася позитивна 

динаміка щодо зниження рівня глюкози крові – на 12,98% (р>0,05) порівняно 

з показниками до лікування. Співвідношення ОТ/ОС та вміст 

глікозильований гемоглобін суттєво не змінювалися після проведеної терапії 

(р>0,05) (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 

Динаміка антропометричних показників та вуглеводного обміну у 

хворих на ревматоїдний артрит залежно від коморбідної патології 

Захворювання 
ІМТ 

кг/м2 

ОТ/ОС 

 

Рівня глюкози 

ммоль/л 
HbA1c 

Контроль 21,57±0,53 0,76±0,02 4,45±0,16 4,86±0,3 

РА з АГ, 

n=30 

до 

лікування 

24,04±0,75 

р<0,05 

0,86±0,02 

р<0,05 

5,28±0,57 

 
5,05±0,49 

після 

лікування 
23,75±0,72 0,85±0,02 5,32±0,45 5,03±0,22 

РА з АГ, 

АО,  

n=20 

до 

лікування 

30,87±1,09 

р<0,001 

0,99±0,03 

р<0,05 
5,62±0,44 4,91±0,29 

після 

лікування 
28,63±1,09 0,98±0,02 

4,98±0,34 

р1<0,05 
4,86±0,3 

РА з АГ, 

АО, ЦД2, 

n=20 

до 

лікування 

32,75±0,91 

р<0,001 

1,01±0,03 

р<0,05 

9,05±0,84 

р<0,05 
8,54±0,54 

після 

лікування 

30,49±0,88 

р<0,05 

1,0±0,02 

р<0,05 

8,01±0,53 

р1<0,05 
8,22±0,5 

Примітка. р- вірогідність відмінностей у порівнянні з групою 

контролю; р1 - вірогідність відмінностей між показниками до та після 

лікування. 

 

При аналізі показників системного запалення, у хворих на РА з 

коморбідною патологією, після проведеного лікування (табл. 5.4) було 

виявлено зменшення інтенсивності запальної реакції, яка мала суттєву 

позитивну динаміку у всіх групах. Встановлено, що до лікування рівень СРБ 

був підвищений в 7,9-9,6 раза порівняно з контрольною групою (р<0,001). 

Однак на тлі проведеної терапії рівень СРБ знизився у хворих на РА з АГ – 
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на 47,56% (р<0,001), хворих на РА з АГ і АО – на 34,89% (р<0,001) та у 

хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 34,89% (р<0,001) відповідно. Рівень РФ 

перевищував рівень контролю в 3,4-4,1 раза (р<0,05-0,001). Спостерігалось 

зниження РФ після лікування у досліджуваних групах в 1,52 раза, 1,54 раза та 

1,4 раза (р<0,05) відповідно. За рівнем АЦЦП у хворих на РА після 

запропонованої терапії суттєвих змін не виявлено (р>0,05). 

 

Таблиця 5.4 

Динаміка гострофазових показників запалення у крові хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від коморбідної патології 

Захворювання 
СРБ,  

мг/дл 

РФ,  

МО/мл 

АЦЦП, 

Од/мл 

Контроль 3,10±0,66 10,37±0,31 1,98±0,29 

РА з АГ, 

n=30 

до 

лікування 

25,97±2,48 

р<0,001 

38,60±6,12 

р<0,001 
116,04±16,66 

після 

лікування 

17,60±1,81 

р, р1<0,001 

25,47±3,79 

р, р1<0,05 

108,25±16,84 

 

РА з АГ та АО,  

n=20 

до 

лікування 

29,03±3,99 

р<0,001 

40,97±12,69 

р<0,05 
107,53±25,52 

після 

лікування 

21,57±2,97 

р, р1<0,001 

26,62±9,0 

р1<0,05 

98,1±22,33 

 

РА з АГ, АО та 

ЦД2, 

n=20 

до 

лікування 

29,74±3,24 

р<0,001 

42,27±4,78 

р<0,001 
125,75±16,39 

після 

лікування 

22,08±2,45 

р, р1<0,001 

29,91±3,67 

р, р1, р2<0,05 

116,91±17,16 

 

Примітка. р- вірогідність відмінностей у порівнянні з групою 

контролю; р1 - вірогідність відмінностей між показниками до та після 

лікування; р2 – вірогідність відмінностей між показниками з 1-ю групою. 

 

Встановлено зниження вмісту серомукоїду (табл. 5.5) по відношенню 

до вихідних значень після лікування – на 18,92% (р<0,05), 20,0% (р<0,05), та 

23,89% (р<0,05), при підвищенні їх відносно контролю в 4,31-4,53 раза 

(р<0,05). Сіаловий тест знизився у хворих на РА з АГ – на 15,04% (р<0,05), 
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хворих на РА з АГ і АО – на 12,9% (р<0,05) та у хворих на РА у поєднанні з 

АО, АГ і ЦД 2 – на 16,17% (р<0,05) у порівнянні з даними до лікування.  

Отже, зниження активності системного запалення після лікування 

спостерігалось у всіх групах хворих, однак найкраща відповідь на проведену 

фармакотерапію була у хворих на РА з АГ. 

 

Таблиця 5.5 

Динаміка гострофазових показників запалення у крові хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від коморбідної патології 

Захворювання Сіаловий тест, у.о Серомукоїд, у.о. 

Контроль 150,0±15,09 63,37±10,51 

РА з АГ, 

n=30 

до лікування 
255,07±7,47 

р<0,001 

320,97±17,39 

р<0,001 

після лікування 
221,73±6,27 

р, р1<0,05 

269,9±12,04 

р, р1<0,05 

РА з АГ та АО, 

n=20 

до лікування 
248,35±12,63 

р<0,001 

331,50±29,55 

р=0,002 

після лікування 
220,0±12,33 

р, р1<0,05 

276,25±23,12 

р, р1<0,05 

РА з АГ, АО та 

ЦД2, 

n=20 

до лікування 
258,30±9,37 

р<0,001 

343,30±23,81 

р<0,001 

після лікування 
222,35±9,11 

р, р1<0,05 

277,10±18,6 

р, р1<0,05 

Примітка. р- вірогідність відмінностей у порівнянні з групою 

контролю; р1 - вірогідність відмінностей між показниками до та після 

лікування. 

 

Динаміка активності РА залежно від лікування наведена в таблиці 5.6.  

При визначенні ефективності фармакотерапії РА встановлено, що 

загальна оцінка болю пацієнтом за ВАШ зменшилася на 16,6% (р<0,05), 

18,01% (р<0,05) та 16,7% (р<0,05) відповідно. Однак, загальна оцінка болю 

пацієнтом за ВАШ у хворих на РА у поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 залишалася 

вірогідно вищою, ніж у хворих на РА з АГ та РА з АГ і АО в 1,2-1,23 раза 

(р<0,05). DAS28 після лікування знижувався у 1-й групі – в 1,54 раза 
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(р<0,05), у 2-й групі – в 1,49 раза (р<0,05) та у 3-й групі – в 1,38 раза (р<0,05). 

Однак, у хворих на РА, асоційований з АГ, АО та ЦД 2 DAS28 залишався 

вищим порівняно із пацієнтами з РА і АГ – на 20,11% (р<0,05) та у хворих з 

РА, АГ і АО – на 26,11% (р<0,05) відповідно. Рівень ШОЕ перевищував 

значення контрольної групи в 5,80-8,34 раза, та знижувався після лікування у 

хворих на РА з АГ – на 45,11% (р<0,001), хворих на РА з АГ та АО – на 

50,57% та у хворих на РА у поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 – на 40,97% (р<0,001). 

Але, у пацієнтів на РА у поєднанні із АГ, АО та ЦД 2 після лікування рівень 

ШОЕ був вищим на 48% (р<0,001) і 16,67% (р<0,05) у порівнянні з хворими 

на РА з АГ та РА з АГ і АО (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 

Динаміка активності захворювання та клінічної відповіді за АСR у 

хворих на ревматоїдний артрит залежно від коморбідної патології  

Захворювання 
ВАШ,  

мм 
DAS28 

ШОЕ 

мм/год 

Контроль   4,35±0,52 

РА з АГ,  

n=30 

до лікування 64,57±2,67 5,65±0,23 
25,25±3,28 

р<0,001 

після лікування 
55,40±2,22 

р1<0,05 

3,68±0,21 

р1<0,05 

17,40±2,43 

р, р1<0,001 

РА з АГ та АО, 

n=20 

до лікування 67,15±15,11 5,53±0,22 
33,23±2,61 

р<0,001 

після лікування 
56,90±3,38 

р1<0,05 

3,70±0,20 

р1<0,05 

22,07±1,82 

р, р1<0,001 

РА з АГ, АО та 

ЦД2, 

n=20 

до лікування 79,80±1,92 6,25±0,19 
36,30±3,45 

р<0,001 

після лікування 
68,40±1,93 

р1,2,3<0,05 

4,54±0,16 

р1<0,05 

р2,3<0,05 

25,75±2,58 

р, р1,3<0,001 

р2<0,05 

Примітка: р – вірогідність відмінностей у порівнянні з групою 

контролю; р1 – вірогідність відмінностей між показниками до та після 

лікування; р2 – вірогідність відмінностей між показниками з 1-ю групою; р3 – 

вірогідність відмінностей між показниками з 2-ю групою. 
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За рекомендацією ACR, у кожній групі визначали відсоток респондерів 

АСR 20, ACR 50 та ACR 70 (рис. 5.1). На основі критеріїв ACR 20, 

встановлено, що у 55 (78,57%) пацієнтів активність захворювання знизилась 

на 20%, однак, ACR 50 досягли лише 3 (5,71%) хворих. ACR 70 не 

спостерігалось у жодній групі. 

 

 

Рис. 5.1. Розподіл (%) хворих на ревматоїдний артрит залежно від зниження 

активності захворювання за відсотками респондерів AСR 20, ACR50 та ACR 

70 після лікування. 

 

Після лікування концентрації прозапальних цитокінів (ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-

6) у хворих на РА залежно від коморбідної патології знижувались, а рівень 

протизапального ІЛ-10 навпаки підвищувався (табл. 5.7).  

Застосування базисної терапії з додаванням телмісартану, 

розувастатину та L-аргініну призводило до зниження рівня ІЛ-12 у хворих з 

РА і АГ – на 24,28% (р<0,05), у хворих з РА, АГ і АО – на 14,2%, а у хворих з 

РА, АГ, АО і ЦД 2 – на 37,2% (р<0,05). Рівень ІЛ-18 після лікування 

знижувався у хворих на РА з АГ – на 21,1% без статистично значимої різниці 

у хворих інших груп. Вміст ІЛ-6 знижувався на 20,1%, 25,5% і 36% (p<0,05) 

відповідно. Водночас, вміст ІЛ-10 вірогідно підвищився у всіх групах хворих: 

1-ї групи – на 21,7% (p<0,05), 2-ї– на 19,8% (p<0,05) та 3-ї групи – на 24,21% 

(p<0,05) відповідно (табл. 5.7).  
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Таблиця 5.7 

Динаміка вмісту цитокінів у сироватці крові після лікування у хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від коморбідної патології 

Захворювання 
ІЛ-12, 

пг/мл 
ІЛ-18, 

 пг/мл 
ІЛ-10, 

пг/мл 
ІЛ-6, 

 пг/мл 

Контроль 8,70±2,57 138,35±37,10 2,40±0,49 8,71±1,45 

РА з АГ, 

n=30 

до 

лікування 

19,04±3,01 

р<0,001 

294,51±16,93 

р<0,001 

1,20±0,17 

р<0,001 

21,15±3,62 

р<0,001 

після 

лікування 

15,32±0,21 

р1<0,05 

243,18±14,18 

р1<0,05 

1,46±0,12 

р1<0,05 

17,61±2,18 

р1<0,05 

РА з АГ 

та АО, 

n=20 

до 

лікування 

20,51±4,36 

р<0,001 

321,6±21,35 

р<0,001 

1,16±0,14 

р<0,001 

26,81±3,77 

р<0,001 

після 

лікування 

17,96±0,25 

 

302,91±16,28 

 

1,39±0,11 

р1<0,05 

21,37±3,15 

р1<0,05 

РА з АГ, 

АО та 

ЦД2, 

n=20 

до 

лікування 

34,93±9,85 

р<0,001 

362,55±30,46 

р<0,001 

0,95±0,12 

р<0,001 

39,14±5,16 

р<0,001 

після 

лікування 

25,46±3,19 

р1<0,05 

323,50±19,28 

 

1,18±0,1 

р1<0,05 

28,77±6,23 

р1<0,05 

Примітка. р – вірогідність відмінностей у порівнянні з групою 

контролю; р1 – вірогідність відмінностей між показниками до та після 

лікування. 

 

При оцінці оксидантно-антиоксидантної системи у досліджуваних групах 

спостерігалась позитивна динаміка після проведеного лікування (табл. 5.8). 

Аналізуючи показники антиоксидантної системи, а саме ГВ 

встановлено зростання даного показника відносно вихідних значень у хворих 

на РА з коморбідною патологією, а саме: при РА з АГ – на 26,9% (р<0,05), 

РА з АГ і АО – на 28,8% (р<0,05) та при РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 28,6% 

(р<0,05). Встановлено зниження рівня ГТ після проведеної терапії у хворих 

1-ї групи – на 21,47% (р<0,05), 2-ї – на 15,75% (р<0,05) та 3-ї групи – на 

15,46% (р<0,05), що наближалися до цільового рівня контрольної групи. 

Рівень ГП у хворих на РА з коморбідною патологією після лікування 

зменшився на 18,3%, 14,7% та 19,7% (р<0,05) відповідно. У хворих 

спостерігалось рівнозначне зменшення вмісту МАер та МАпл у всіх 
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досліджуваних групах після застосування базисної терапії з телмісартаном, 

розувастатином та L-аргініном, однак у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 дані 

показники знизились найбільше – на 40,1% і 25,7% відповідно (р<0,05) (табл. 5.8). 

 

Таблиця 5.8 

Динаміка показників оксидантно-антиоксидантної системи після 

лікування у крові хворих на ревматоїдний артрит залежно від 

коморбідної патології 

Захворювання 
ГВ 

ммоль/л 

ГТ 

Нмоль 

ГП 

нмоль ГВ/1 г 

Нb за хв 

МА 

мкмоль

/л 

(пл) 

(ер) 

Контроль 1,06±0,03 117,21±5,0 159,31±8,97 
2,71±0,25 

5,25±0,26 

РА з АГ, 

n=30 

до 

лікування 

0,67±0,02 

 
150,80±7,46 249,90±9,32 

4,42±0,2 

9,1±0,25 

після 

лікування 

0,85±0,02 

р1<0,05 
124,15±7,25 

211,25±9,86 

р1<0,05 

3,95±0,18 

р1<0,05 

8,69±0,23 

р1<0,05 

РА з АГ 

та АО, 

n=20 

до 

лікування 
0,59±0,04 153,59±9,53 252,44±7,08 

4,43±0,25 

9,46±0,25 

після 

лікування 

0,76±0,04 

р1<0,05 

132,69±9,13 

р1<0,05 

220,18±16,58 

р1<0,05 

3,98±0,17 

р1<0,05 

8,75±0,31 

р1<0,05 

РА з АГ, 

АО та 

ЦД2, 

n=20 

до 

лікування 
0,56±0,03 158,77±8,48 278,88±4,21 

4,96±0,16 

11,0±0,35 

після 

лікування 

0,72±0,03 

р1<0,05 

137,51±7,48 

р1<0,05 

232,89±12,84 

р1<0,05 

 

3,54±0,26 

р1<0,05 

8,75±0,32 

р1<0,05 

Примітка. р- вірогідність відмінностей у порівнянні з групою 

контролю; р1 - вірогідність відмінностей між показниками до та після 

лікування. 

 

Динаміка показників ліпідного спектру крові після лікування (табл. 5.9) 

характеризується зниженням рівня ЗХС та ТГ: у хворих на РА з АГ – на 12,77% і 

16,54% (р<0,05); РА з АГ і АО – на 13,95% і 16,54% (р<0,05) та у хворих на РА з 
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АГ, АО і ЦД 2 – на 17,85% (р<0,05) і 26,53% (р<0,05) відповідно. Рівень ХС 

ЛПВЩ підвищувався на 11,38%, 11,76% і 16,36% (р<0,05) відповідно. 

Після лікування ІА знижувався у хворих на РА з АГ в 1,36 раза 

(р<0,05), РА з АГ та АО та у хворих на РА з АГ, АО та ЦД 2 в 1,27 раза 

(р<0,05). Натомість, у хворих на РА асоційований з АГ, АО та ЦД 2 ІА 

залишається вищий на 30,79% (р<0,05) і 26,2% (р<0,05) ніж у хворих на РА з 

АГ і у хворих на РА з АГ і АО (табл. 5.9). 

 

Таблиця 5.9 

Динаміка ліпідного спектра крові після лікування у хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від коморбідної патології 

Захворювання 
ЗХС, 

ммоль/л 

ХС 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

ХС 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

ТГ, 

ммоль/л 
ІА, у.о. 

Контроль 4,59±0,35 2,94±0,26 1,59±0,12 0,82±0,13 2,27±0,56 

РА з 

АГ, 

n=30 

до 

лікування 

5,21±0,24 

р=0,055 
3,32±0,18 

1,23±0,09 

р=0,01 

1,48±0,12 

р<0,001 

4,10±0,5 

р=0,01 

після 

лікування 

4,62±0,21 

 

3,08±0,18 

 

1,37±0,09 

р1<0,05 

1,27±0,11 

р1<0,05 

3,02±0,32 

р1<0,05 

РА з 

АГ та 

АО, 

n=20 

до 

лікування 

5,31±0,28 

р<0,05 
3,24±0,29 

1,19±0,11 

р=0,01 

1,55±0,16 

р<0,001 

3,97±0,37 

р=0,003 

після 

лікування 

4,66±0,25 

 

2,91±0,28 

р1<0,05 

1,33±0,11 

р1<0,05 

1,33±0,15 

р1<0,05 

3,13±0,33 

р1<0,001 

РА з 

АГ, 

АО та 

ЦД2, 

n=20 

до 

лікування 

5,81±0,18 

р<0,001 
3,59±0,29 

1,10±0,09 

р<0,001 

1,86±0,23 

р<0,001 

5,01±0,56 

р<0,001 

після 

лікування 

4,93±0,19 

р1<0,05 

3,14±0,28 

р1<0,05 

1,28±0,09 

р1<0,05 

1,47±0,23 

р1<0,05 

3,95±0,40 

р1 р2<0,05 

Примітка. р – вірогідність відмінностей у порівнянні з групою 

контролю; р1 – вірогідність відмінностей між показниками до та після 

лікування; р2 – вірогідність відмінностей між показниками з 1-ю групою. 

 

При оцінці показників функціонального стану ендотелію у хворих на 

РА, які отримували у комплексній терапії телмісартан, розувастатин та L-

аргінін спостерігали зниження ЕТ-1 у хворих на РА з АГ в 1,33 раза (р<0,05); 
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РА з АГ та АО в 2,6 раза (р<0,05) та у хворих на РА з АГ, АО та ЦД 2 в 3,45 

раза (р<0,05). Водночас знижувався сумарний рівень метаболітів NO на 

52,21% – у хворих з РА і АГ, на 39,43% – у хворих з РА, АГ і АО та на 

48,18% (р<0,05) – у хворих з РА, АГ, АО і ЦД 2 (р<0,05), наближаючись до 

значень контрольної групи, що свідчило про покращення функціонального 

стану ендотелію (табл. 5.10).  

Ендотеліальна дисфункція, яка виникла до початку терапії, пов’язана з 

високою концентрацією сумарних стабільних метаболітів NO, які при цьому 

не виконують імунозахисну функцію, а проявляють цитотоксичну дію, і цим 

самим погіршують перебіг РА [70]. Після запропонованого лікування було 

виявлено зниження сумарних стабільних метаболітів NO та ЕТ-1, що 

свідчило про покращення функції ендотелію з найкращою відповідю у 

хворих на РА з АГ. 

 

Таблиця 5.10 

Динаміка показників функціонального стану ендотелію після лікування 

у хворих на ревматоїдний артрит залежно від коморбідної патології 

Захворювання 
ЕТ-1,  

пмоль/л 

Сумарний рівень 

стабільних метаболітів 

NO мкмоль/л 

Контроль, n=20 0,08±0,03 16,72±1,55 

РА з АГ, 

 n=30 

до лікування 
0,21±0,05 

р=0,052 

30,96±4,11 

р<0,05 

після лікування 
0,15±0,03 

р1<0,05 

20,34±2,77 

р1<0,05 

РА з АГ та АО, 

 n=20 

до лікування 0,26±0,04 
36,92±3,39 

р<0,05 

після лікування 
0,10±0,02 

р1<0,05 

26,48±2,29 

р1<0,05 

РА з АГ, АО та 

ЦД2, 

 n=20 

до лікування 0,38±0,04 
44,04±9,82 

р=0,001 

після лікування 
0,11±0,01 

р1<0,05 

29,72±6,85 

р1<0,05 

Примітка: р –  вірогідність відмінностей у порівнянні з групою контролю; 

р1 – вірогідність відмінностей між показниками до та після лікування. 
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Аналізуючи стан фібринолітичної активності плазми крові після 

лікування у хворих на РА у поєднанні із супутньою патологією (табл. 5.11) 

виявлено, що НФА у досліджуваних групах незначно зростала: у хворих на 

РА з АГ – на 14,91% (р<0,05), у хворих з РА, АГ і АО – на 19,4% (р<0,05) та у 

хворих з РА, АГ, АО і ЦД 2 – на 18,45% (р<0,05). Початково знижена ФФА 

та СФА після лікування суттєво підвищились у хворих на РА з АГ на 15,8% 

(р<0,05) і 15,26% (р<0,05), у хворих на РА з АГ і АО – на 11,84% і 16,3% 

(р<0,05) та у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 12,86% і 16,18% (р>0,05). 

 

Таблиця 5.11 

Динаміка показників фібринолітичної активності після лікування у 

хворих на ревматоїдний артрит залежно від коморбідної патології 

Захворювання 
ФФА 

Е440/мл/год 

СФА 

Е440/мл/год 

НФА 

Е440/мл/год 

Контроль 0,89±0,11 2,27±0,14 1,38±0,08 

РА з АГ, 

n=30 

до лікування 0,76±0,10 
1,90±0,13 

р<0,05 
1,14±0,07 

після лікування 
0,88±0,09 

р1<0,05 

2,19±0,13 

р1<0,05 

1,31±0,08 

р1<0,05 

РА з АГ та АО, 

n=20 

до лікування 
0,76±0,10 

 

1,84±0,19 

р<0,05 

1,08±0,19 

 

після лікування 
0,85±0,09 

 

2,14±0,2 

 

1,29±0,19 

р1<0,05 

РА з АГ, АО та 

ЦД2, 

n=20 

до лікування 0,70±0,08 
1,73±0,13 

р<0,001 

1,03±0,09 

р<0,05 

після лікування 
0,79±0,08 

 

2,01±0,14 

 

1,22±0,10 

р1<0,05 

Примітка. р – вірогідність відмінностей у порівнянні з групою 

контролю; р1 – вірогідність відмінностей між показниками до та після 

лікування. 

 

При оцінці протеолітичної системи крові (табл. 5.12) в результаті 

запропонованого лікування виявлено, що лізис азоальбуміну знижувався у 

всіх групах: у хворих на РА з АГ – на 15,28% (р<0,05), РА з АГ, АО – на 



146 

13,9% та у пацієнтів на РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 15,84% (р<0,05). Лізис 

азоказеїну у хворих 1-ї групи зменшувався – на 15,38% (р<0,05) без 

статистично значимої різниці у хворих 2-ї та 3-ї групи. Вірогідне зниження 

лізису азоколу після лікування спостерігалося тільки у пацієнтів на РА, 

асоційований з АГ, АО і ЦД 2 – на 18,64% (р<0,05). 

 

Таблиця 5.12 

Динаміка показників протеолітичної системи після лікування у хворих 

на ревматоїдний артрит залежно від коморбідної патології 

Захворювання 

Лізис 

азоальбуміну 

Е440/мл/год 

Лізис 

азоказеїну 

Е440/мл/год 

Лізис 

азоколу 

Е440/мл/год 

Контроль 1,97±0,41 1,77±0,15 1,08±0,12 

РА з АГ, 

n=30 

до лікування 3,32±0,36 2,10±0,15 1,22±0,08 

після лікування 
2,88±0,36 

 

1,82±0,16 

р1<0,05 

1,10±0,06 

 

РА з АГ та АО, 

n=20 

до лікування 
3,36±0,26 

 

2,06±0,12 

 

1,28±0,07 

р<0,05 

після лікування 2,95±0,26 1,89±0,12 1,17±0,07 

РА з АГ, АО та 

ЦД2, n=20 

до лікування 3,51±0,47 2,16±0,13 1,40±0,12 

після лікування 
3,03±0,47 

 

2,0±0,11 

 

1,18±0,11 

р1<0,05 

Примітка. р - вірогідність відмінностей у порівнянні з групою 

практично здорових осіб; р1 - вірогідність відмінностей між показниками до 

та після лікування. 

 

5.2. Клінічне та патогенетичне обгрунтування застосування 

блокатора рецепторів ангіотензину II, статину та L-аргініну у хворих на 

ревматоїдний артрит з урахуванням поліморфізму T-786C гена 

ендотеліальної синтази оксиду азоту  

За результатами нашого дослідження рівень САТ в процесі лікування 

незначно знизився у носіїв ТТ-генотипу – на 5,1%, у носіїв ТС-генотипу – на 

16,46% (р<0,05) та у носіїв СС-генотипу на 19,66% (р<0,05). ЧСС 
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статистично значимо не відрізнялась після проведеного лікування у всіх 

поліморфних варіантах гена eNOS (rs 2070744), однак у носіїв СС-генотипу 

спостерігалось його зниження – на 14,61% (р<0,05) (табл. 5.13). 

Однак, в процесі запропонованого лікування середні показники САТ та 

ДАТ знизились та наблизились до показників контролю у всіх поліморфних 

варіантах гена eNOS (rs 2070744), зокрема найнижчі гемодинамічні 

показники були у носіїв ТТ-генотипу. 

 

Таблиця 5.13 

Динаміка артеріального тиску після лікування у хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 

2070744) 

Генотипи гена eNOS САТ мм рт.ст ДАТ мм рт. ст. ЧСС, уд/хв 

Контроль 120,0±1,62 73,0±1,79 71,6±1,08 

TT, 

n=21 

 

до лікування 137,21±2,14 79,10±2,42 74,42±0,99 

після лікування 130,55±2,88 
77,24±1,46 

 
72,90±0,68 

TС, 

n=15 

до лікування 
149,63±3,09 

р<0,05 

84,09±2,35 

р=0,01 

81,23±1,22 

 

після лікування 
128,48±3,38 

р1<0,05 

76,74±1,59 73,39±0,88 

 

СС, 

n=6 

до лікування 
158,41±6,18 

р<0,05 

90,0±5,35 

р=0,015 

88,11±2,95 

р=0,017 

після лікування 
132,38±5,63 

р1<0,05 

80,63±3,05 

р1<0,05 

76,88±9,67 

 

Примітка: р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 –  

вірогідність різниць між показниками до та після лікування; рТТ – 

вірогідність різниць показників після лікування із носіями ТТ-генотипу; рТС – 

вірогідність різниць показників після лікування із носіями ТС-генотипу.  

 

Застосування на тлі ХМПРТ телмісартану, розувастатину та L-аргініну 

мали тенденцію до зниження ІМТ та співвідношення ОТ/ОС у всіх 

поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) (р>0,05). Встановлено 

зниження рівня глюкози після запропонованого лікування у носіїв СС-



148 

генотипу – на 21,66% (р<0,05) (табл. 5.14), без вірогідної різниці у носіїв Т-

алеля.  

 

Таблиця 5.14 

Динаміка антропометричних показників та вуглеводневого обміну після 

лікування у хворих на ревматоїдний артрит залежно від поліморфних 

варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Генотипи гена 

eNOS 
ІМТ кг/м2 

ОТ/ОС 

 

Рівня глюкози 

ммоль/л 

HbA1c, % 

Контроль 21,57±0,53 0,76±0,02 4,45±0,16 4,86±0,3 

TT, 

n=21 

 

до 

лікування 
27,44±0,98 

0,86±0,02 

р<0,05 

5,28±0,75 

р<0,001 

5,19±0,23 

після 

лікування 
27,01±0,93 

0,85±0,02 

р<0,05 
5,25±0,50 

5,16±0,2 

TС, 

n=15 

до 

лікування 

29,69±1,58 

р=0,004 

0,98±0,03 

р<0,001 
4,96±0,41 

4,91±0,29 

після 

лікування 

26,41±1,52 

р1<0,05 

0,96±0,03 

р<0,001 
4,82±0,34 

4,88±0,2 

СС, 

n=6 

до 

лікування 

31,05±1,57 

р=0,01 

0,99±0,05 

р=0,002 

8,20±1,44 

р<0,001 

8,22±0,5 

після 

лікування 

27,20±1,25 

р1<0,05 

0,96±0,05 

р=0,005 

6,74±1,13 

р<0,001 

7,93±0,48 

Примітка: р1 –  вірогідність різниць між показниками до та після 

лікування; рТТ – вірогідність різниць показників після лікування із носіями 

ТТ-генотипу; рТС – вірогідність різниць показників після лікування із носіями 

ТС-генотипу.  

 

Під впливом лікування вміст гострофазових показників запалення 

зазнавав суттєвих змін (табл. 5.15).  

Слід відзначити позитивну динаміку після лікування концентрації СРБ 

та РФ у сироватці крові хворих на РА за наявності СС-генотипу – на 44,54% 

(р<0,001) і 43,19% (р=0,001), однак вона була менш вираженою ніж у носіїв 

ТТ-генотипу – на 80% (р<0,001) і 77,82% (р<0,001) та у носіїв ТС-генотипу – 

на 47,01% (р<0,001) і 37,15% (р<0,001) відповідно. Рівень показника ранньої 

діагностики РА АЦЦП знижувався лише серед носіїв ТТ-генотипу на 12,1% 
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без достовірної різниці серед інших поліморфних варіантів гена eNOS (rs 

2070744) (табл. 5.15).  

На тлі базисної терапії з додаванням телмісартану, розувастатину та L-

аргініну рівень сіалового тесту знижувався на 18,03% (р<0,05) – у носіїв ТТ-

генотипу, на 22,69% (р<0,05) – у носіїв ТС-генотипу та на 24,26% (р<0,05) – у 

носіїв СС-генотипу. Встановлено, що рівень серомукоїда знизився на 23,78%, 

30,82% та 32,55 % (р<0,001) відповідно (табл. 5.16). 

Отже, після проведеного лікування зниження рівня гострофазових 

показників запалення у носіїв ТТ- генотипу було найбільш суттєвішим. 

 

Таблиця 5.15 

Динаміка гострофазових показників запалення після лікування у крові 

хворих на ревматоїдний артрит залежно від поліморфних варіантів гена 

eNOS (rs 2070744)  

Генотипи гена eNOS у хворих СРБ, мг/дл РФ, МО/мл АЦЦП, Од/мл 

Контроль, n=20 3,10±0,66 10,37±0,31 1,98±0,29 

TT, 

n=21 

до лікування 
24,01±4,23 

р<0,001 

40,17±6,3 

р=0,049 
99,86±39,59 

після лікування 

13,34±1,77 

р, р1<0,001 

 

22,59±7,57 

р<0,05 

р1<0,001 

89,09±23,64 

р1<0,05 

 

TС, 

n=15 

до лікування 
29,27±2,96 

р<0,001 

27,06±6,88 

р=0,01 
109,05±34,02 

після лікування 19,91±2,66 
19,73±3,56 

р1<0,001 

100,62±25,61 

р1<0,05 

CC, 

n=6 

до лікування 
35,24±6,80 

р<0,001 

40,91±11,0 

р=0,004 

128,24±28,99 

 

після лікування 

24,38±5,15 

р,р1<0,001 

 

28,57±6,84 

р=0,006 

р1=0,001 

117,43±27,16 

р1<0,001 

 

Примітка: 2. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 

– вірогідність різниць між показниками до та після лікування; рТТ – 

вірогідність різниць показників після лікування із носіями ТТ-генотипу; рТС – 

вірогідність різниць показників після лікування із носіями ТС-генотипу.  
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Ефективність призначеного комплексу лікування підверджується також 

зниженням інтенсивності больового синдрому за градацією ВАШ залежно 

від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) (табл. 5.17). Виявлено, що 

даний показник знизився у носіїв ТТ-генотипу на 18,7% (р<0,05), у носіїв ТС-

генотипу – на 14,17% (р<0,05), та в носіїв СС-генотипу – на 22,64% (р<0,05). 

 

Таблиця 5.16 

Динаміка гострофазових показників запалення після лікування у крові 

хворих на ревматоїдний артрит залежно від поліморфних варіантів гена 

eNOS (rs 2070744)  

Генотипи гена eNOS у 

хворих 
Сіаловий тест, у.о. Серомукоїд, у.о 

Контроль 150,0±15,09 63,37±10,51 

TT, 

n=21 

до лікування 
238,96±2,32 

р<0,001 

325,76±53,57 

р<0,001 

після лікування 
202,45±6,71 

р, р1<0,001 

263,17±14,54 

р1<0,001 

TС, 

n=15 

до лікування 
248,46±2,03 

р<0,001 

347,69±65,55 

р<0,001 

після лікування 
203,87±6,48 

р, р1<0,001 

265,78±21,65 

р1<0,001 

CC, 

n=6 

до лікування 
260,52±8,50 

р<0,001 

339,0±40,71 

р=0,007 

після лікування 
210,25±11,05 

р <0,001 

255,75±20,46 

р1 <0,001 

Примітка: р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць між показниками до та після лікування.  

 

Аналогічну картину виявили і за DAS28: зниження активності 

захворювання на 55,49% (р<0,001) – у носіїв ТТ-генотипу, на 48,26% 

(р<0,001) – у носіїв ТС-генотипу та з найслабшою відповідю на лікування у 

несприятливого СС-генотипу – на 30,1% (р<0,05) (табл 5.17).  

Рівень ШОЕ після лікування знижувався без статистично значимої 

різниці між поліморфними варіантами гена eNOS (rs 2070744) (табл 5.17): у 

носіїв ТТ-генотипу – на 44,06% (p<0,001), у носіїв ТС-генотипу – на 44,43% 
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(p<0,001) та  у носіїв СС-генотипу – на 51,3% (p<0,05), однак вони 

перевищували цільові рівні в 4,14-5,49 раза (p<0,001). 

 

Таблиця 5.17 

Динаміка інтенсивності больового синдрому та індексу активності 

ревматоїдного артриту залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 

2070744) 

Генотипи гена eNOS у хворих ВАШ, мм 
DAS28 

у.о. 

ШОЕ 

мм/год 

Контроль   4,35±0,52 

TT, n=21 

до лікування 68,93±2,60 5,66±0,18 
25,93±3,25 

p<0,001 

після лікування 
58,07±1,83 

p1<0,05 

3,64±0,15 

p1<0,001 

18,0±2,29 

р, р1<0,001 

TС, n=15 

до лікування 74,70±3,12 6,39±0,22 
32,15±3,39 

p<0,001 

після лікування 

65,43±2,72 

p1<0,05 

рТТ<0,05 

4,31±0,22 

p1<0,001 

 

22,26±2,29 

р, р1<0,001 

CC, n=6 

до лікування 81,25±5,26 5,88±0,28 
36,13±5,65 

p<0,001 

після лікування 
66,25±4,54 

p1<0,05 

4,52±0,17 

p1<0,001 

23,88±3,01 

р<0,001 

p1<0,05 

Примітка: р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць між показниками до та після лікування; рТТ – 

вірогідність різниць показників після лікування із носіями ТТ-генотипу. 

 

Найкращі результати за досягненням критеріїв ACR 20 спостерігались 

у носіїв ТТ-генотипу у яких активність захворювання знизилась на 20% у всіх 

пацієнтів (100,0%), у носіїв ТС-генотипу – у 66,67%, а у носіїв СС-генотипу 

лише у третини досліджуваних пацієнтів (33,33%). Однак, зниження 

активності захворювання ACR 50 досягли 2 (8,70%) носіїв ТС-генотипу, а 

ACR 70 не спостерігалось ні за одного із поліморфних варіантів гена eNOS (rs 

2070744) (рис 5.2). 
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Рис 5.2. Розподіл (%) хворих на ревматоїдний артрит з урахуванням поліморфних 

варіантів гена eNOS (rs 2070744) залежно від зниження активності захворювання 

за відсотком респондерів АСR 20 та АСR 50 після лікування. 

 

Встановлено, що після лікування концентрації прозапальних цитокінів 

(ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-6) у хворих на РА залежно від поліморфних варіантів гена 

eNOS (rs 2070744) знижувались, а рівень протизапального ІЛ-10, навпаки, 

підвищувався (табл. 5.18). 

Після застосування на тлі базисної терапії телмісартану, розувастатину 

та L-аргініну спостерігалось зниження вмісту ІЛ-12 та ІЛ-6 у носіїв ТТ-

генотипу – на 19,65% (р<0,05) і 24,51% (р<0,05), у носіїв ТС-генотипу – на 

24,62% (р<0,05) і 14,77% (р<0,05), а у носіїв СС-генотипу – на 18% (р<0,05) і 

16,8% (р<0,05) відповідно. Водночас вміст ІЛ-12 та ІЛ-6 у плазмі крові носіїв 

СС-генотипу залишався вищим, ніж у носіїв ТТ- та ТС-генотипів: рівень ІЛ-

12 – в 2,20 раза (pТТ<0,05) та 2,37 раза (pТС<0,05), концентрація ІЛ-6 – в 2,09 

раза (pТТ<0,001) і в 1,61 раза (pТС<0,05) відповідно (табл 5.18). Вміст 

прозапального ІЛ-18 після лікування знижувався переважно у носіїв ТС-

генотипу – на 30,45% (p<0,001) із незначним зменшенням у носіїв СС-

генотипу – на 15,14% (p<0,05) без вірогідної різниці серед носіїв ТТ-генотипу 

(р>0,05). Рівень ІЛ-10 після запропонованого комплексного лікування 

вірогідно підвищився при всіх генотипах аналізованого гена: серед носіїв ТТ-

генотипу – на 50,79% (p<0,001), ТС-генотипу – на 32,14% (p<0,05), та СС-

генотипу – на 36,36% (p<0,05). Однак, вміст ІЛ-10 у сироватці крові носіїв 
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несприятливого СС-генотипу залишався нижчим за такий у носіїв ТТ- та ТС-

генотипів в 1,58 раза (pТТ<0,05) і 1,54 раза (pТС<0,05) відповідно (табл. 5.18). 

 

Таблиця 5.18 

Динаміка цитокінового профілю після лікування у хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від поліморфних варіантів гена eNOS 

 (rs 2070744) 

Генотипи гена eNOS ІЛ-12 ІЛ-18 ІЛ-10 ІЛ-6 

Контроль 8,70±2,57 138,35±37,10 2,40±0,49 8,71±1,45 

TT, 

n=21 

до лікування 
17,96±6,1 

р=0,049 

321,66±42,17 

p<0,001 

1,26±0,27 

p<0,001 

20,52±4,61 

р=0,007 

після 

лікування 

15,01±4,97 

p1<0,05 

318,17±42,59 

р=0,002 

1,90±0,19 

p1<0,001 

16,48±2,81 

р,p1=0,05 

TС, 

n=15 

до лікування 
17,36±5,22 

р=0,017 

217,8±38,47 

р=0,048 

1,40±0,30 

р=0,01 

24,55±6,54 

p=0,002 

після 

лікування 

13,93±2,61 

p1<0,05 

166,96±33,18 

p1<0,05 

pТТ=0,01 

1,85±0,26 

p1<0,001 

21,39±4,24 

р,p1<0,05 

CC, 

n=6 

до лікування 
38,96±10,93 

р<0,001 

378,95±45,23 

р=0,014 

0,88±0,19 

р=0,007 

40,31±4,96 

p<0,001 

після 

лікування 

33,02±11,56 

р,p1<0,05 

pТС<0,05 

pТТ<0,05 

329,13±125,06 

р,p1<0,05 

 

1,20±0,13 

р,р1<0,05 

рТС<0,05 

 

34,50±6,78 

р,р1<0,05 

рТТ<0,05 

Примітка: р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 –  

вірогідність різниць між показниками до та після лікування; рТТ – 

вірогідність різниць показників після лікування із носіями ТТ-генотипу; рТС – 

вірогідність різниць показників після лікування із носіями ТС-генотипу. 

 

При оцінці показників оксидантно-протиоксидантної системи після 

лікування залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

встановлено зниження рівнів ГТ та ГП: у носіїв ТТ-генотипу – на 13,5% і 54,76% 

(р<0,05), у носіїв ТС-генотипу – на 17,42% (р<0,05) і 25,66% (р<0,05) та у носіїв 

СС-генотипу – на 21,3% (р<0,05) і 12,95% (р>0,05) (табл. 5.19).  

Була виявлена тенденція до зростання вмісту у крові ГВ на тлі додавання 

до базисної терапії телмісартану, розувастатину та L-аргініну у носіїв Т-алеля – 
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на 17,44% (рТТ<0,05) і 37,88% (рТС<0,05) та у носіїв патологічного СС-генотипу – 

на 33,0% (р>0,05). У хворих спостерігалося рівнозначне зменшення вмісту МА 

(ер) і МА (пл): на 19,94% (р<0,05) і 16,52% – у носіїв ТТ-генотипу, на 20,89% 

(р<0,05) і 27,25% (р<0,05) – у носіїв ТС-генотипу, на 33,0% (р<0,05) і 11,9% – у 

носіїв СС-генотипу (табл 5.19). 

 

Таблиця 5.19 

Динаміка показників оксидантно-протиоксидантної системи у крові 

після лікування у хворих на ревматоїдний артрит залежно від 

поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) 

Примітка: р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 - 

вірогідність різниць між показниками до та після лікування.  

 

Генотипи гена 

eNOS у хворих 

ГВ 

ммоль/л 

 

ГТ 

нмоль ГВ/1 

г Нb за хв. 

ГП 

нмоль ГВ/1 г 

Нb за хв 

МА 

мкмоль/л 

(пл) 

(ер) 

Контроль 1,06±0,03 117,21±5,0 159,31±8,97 
2,71±0,25 

5,25±0,26 

TT, 

n=21 

до 

лікування 

0,86±0,03 

p<0,05 

143,15±6,96 

p<0,05 

286,22±8,50 

p<0,05 

3,91±0,20 

9,38±0,25 

р=0,05 

після 

лікування 

1,01±0,03 

p1<0,05 

126,12±6,63 

 

184,94±10,52 

p1<0,05 

3,26±0,20 

p1<0,05 

8,05±0,25 

р=0,051 

TС, 

n=15 

до 

лікування 
0,66±0,03 

142,51±8,20 

p<0,05 

260,54±10,03 

p<0,05 

3,82±0,18 

9,06±0,31 

після 

лікування 

0,91±0,03 

p1<0,05 

121,37±7,67 

p1<0,05 

207,33±11,94 

p1<0,05 

3,16±0,18 

p1<0,05 

7,12±0,24 

p1<0,05 

CC, 

n=6 

до 

лікування 
0,57±0,44 156,29±6,87 298,21±12,86 

4,23±0,30 

10,96±0,37 

після 

лікування 

0,76±0,40 

p1<0,05 

128,85±7,65 

p1<0,05 

264,03±15,20 

 

3,78±0,29 

8,22±0,25 

p1=0,006 
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Динаміка показників ліпідного спектра крові після лікування у хворих на РА 

залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) наведено в таблиці 5.20.                                                                                                                                      

Вміст ЗХС після запропонованої терапії знизився у носіїв ТТ-генотипу – 

на 17,16% (р<0,05), у носіїв ТС-генотипу – на 19,33% (р<0,05) та у носіїв СС-

генотипу – на 16,83% (р<0,05). Встановлено, що вміст ТГ серед носіїв ТТ-

генотипу після лікування був найнижчий у порівнянні з носіями ТС-генотипу 

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

концентрація ХС ЛПВЩ зросла у носіїв ТТ-генотипу – на 14,05% (р>0,05) 

без вірогідної різниці серед носіїв С-алеля. 

  Після застосування на тлі базисної терапії телмісартану, розувастатину та 

L-аргініну спостерігалося зниження ІА на 23,28% – у носіїв ТТ-генотипу, на 

27,81% – у носіїв ТС-генотипу та на 19,13% – у носіїв СС-генотипу (табл 5.20).  

 
Таблиця 5.20 

Динаміка показників ліпідного спектру крові у хворих на ревматоїдний 

артрит після лікування залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 

2070744) 

Генотипи гена 

eNOS 

ЗХС, 

ммоль/л 

ХС 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

ХС 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

ТГ, 

ммоль/л 

ІА, 

 у.о. 

Контроль 4,59±0,35 2,94±0,26 1,59±0,12 0,82±0,13 2,27±0,56 

TT, 

n=21 

до 

лікування 

5,53±0,42 

р=0,01 
3,38±0,30 

1,21±0,14 

р=0,006 

1,25±0,09 

р<0,001 

4,13±0,76 

р=0,002 

після 

лікування 

4,72±0,23 

p1<0,05 

3,16±0,20 

p1<0,05 

1,38±0,09 

р<0,05 

1,06±0,18 

р<0,001 

3,35±0,34 

p1<0,05 

TС, 

n=15 

до 

лікування 

5,31±0,48 

р=0,025 
3,49±0,33 

1,14±0,13 

p<0,001 

1,53±0,16 

р=0,001 

5,01±0,85 

р=0,003 

після 

лікування 

4,45±0,16 

p1<0,05 

3,25±0,20 

p1<0,05 

1,20±0,91 

р=0,004 

1,30±0,17 

р,p1<0,001 

3,92±0,36 

p1<0,05 

CC, 

n=6 

до 

лікування 

5,97±0,26 

р<0,001 

3,76±0,28 

р=0,022 

1,26±0,11 

р=0,026 

2,01±0,30 

р=0,049 

4,11±0,52 

р=0,009 

після 

лікування 

5,11±0,30 

p1<0,05 

3,64±0,36 

р1<0,05 

1,35±0,13 

p1<0,05 

1,76±0,09 

рТТ<0,001 

3,45±0,43 

p1<0,05 

Примітка: р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць між показниками до та після лікування; рТТ – 

вірогідність різниць показників після лікування із носіями ТТ-генотипу. 
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Зниження вмісту ЕТ-1 та сумарного стабільного рівня метаболітів NO в 

динаміці лікування встановлено у носіїв ТТ-генотипу – в 1,46 раза (р<0,05) і 

1,4 раза (р<0,05), у носіїв ТС-генотипу – в 1,46 раза (р<0,05) і 1,57 раза 

(р<0,05) з наближенням показників до рівня в контрольній групі. А у носіїв 

СС-генотипу відповідні показники знизились в 1,62 раза та 1,32 раза (р<0,05) 

відповідно (табл. 5.21). 

 

Таблиця 5.21 

Динаміка показників функціонального стану ендотелію після лікування 

у хворих на ревматоїдний артрит залежно від поліморфних варіантів 

гена eNOS (rs 2070744)  

Генотипи гена eNOS у 

хворих 

ЕТ-1, пмоль/л 

 

Сумарний рівень стабільних 

метаболітів NO, мкмоль/л 

Контроль 0,08±0,03 16,72±1,55 

TT, n=21 

до 

лікування 

0,20±0,04 

р=0,008 

40,72±6,81 

p<0,001 

після 

лікування 

0,14±0,03 

p1<0,05 

29,11±5,19 

р=0,004 

p1<0,05 

TС, n=15 

до 

лікування 

0,19±0,05 

p<0,05 

40,90±6,92 

р=0,001 

після 

лікування 

0,13±0,03 

р=0,01 

p1<0,05 

26,06±4,67 

р=0,009 

p1<0,05 

CC, n=6 

до 

лікування 
0,34±0,07 
p<0,001 

28,30±5,76 

р=0,057 

після 

лікування 

0,21±0,05 

p1<0,05 

21,47±4,33 

pTT<0,05 

pTC<0,05 

Примітка. р – вірогідність відмінностей у порівнянні з групою 

практично здорових осіб; р1  – вірогідність відмінностей між показниками до 

та після лікування; рТТ – вірогідність різниць показників після лікування із 

носіями ТТ-генотипу; рТС – вірогідність різниць показників після лікування із 

носіями ТС-генотипу. 
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У всіх досліджуваних групах хворих відмічено позитивну динаміку 

змін фібринолітичної активності плазми крові незалежно від поліморфних 

варіантів гена eNOS (rs 2070744) (табл. 5.22): підвищення ФФА серед носіїв 

ТТ-генотипу – на 18,06% (р<0,05), носіїв ТС- генотипу – на 11,39% та носіїв 

СС-генотипу – на 13,24% (р<0,05) з наближенням показників до рівня в 

контрольній групі. Необхідно зауважити, що на тлі лікування підвищувався 

вміст НФА у носіїв ТТ-генотипу–на 16,96% (р<0,05), у носіїв ТС-генотипу – 

на 14,16% (р<0,05) та у носіїв СС-генотипу – на 15,84% (р<0,05) відповідно. 

В свою чергу, рівень СФА підвищився на 17,39%, 13,02% та14,65% (р<0,05) 

відповідно. 

 

 

Таблиця 5.22 

Динаміка показників фібринолітичної активності після лікування у 

хворих на ревматоїдний артрит залежно від поліморфних варіантів гена 

eNOS (rs 2070744)  

Генотипи гена eNOS у 

хворих 

ФФА 

Е440/мл/год 

СФА 

Е440/мл/год 

НФА 

Е440/мл/год 

Контроль 0,89±0,11 2,27±0,14 1,38±0,08 

TT, 

n=21 

до лікування 0,72±0,09 
1,84±0,15 

р=0,052 

1,12±0,08 

 

після 

лікування 

0,85±0,11 

р1<0,05 

2,16±0,17 

р1<0,05 

1,31±0,12 

р1<0,05 

TС, 

n=15 

до лікування 0,79±0,12 
1,92±0,09 

р=0,005 
1,13±0,13 

після 

лікування 
0,88±0,12 2,17±0,11 

1,29±0,13 

р1<0,05 

CC, n=6 

до лікування 0,68±0,14 1,69±0,23 1,01±0,13 

після 

лікування 

0,77±0,14 

р1<0,05 

1,94±0,23 

р1<0,05 

1,17±0,14 

р1<0,05 

Примітка: р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 - 

вірогідність різниць між показниками до та після лікування. 

 

При оцінці протеолітичної системи крові після застосування 

телмісартану, розувастатину та L-аргініну на тлі ХМПРТ, виявлено зниження 
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лізису високомолекулярних та низькомолекулярних білків і колагену (табл. 

5.23). Лізис азоальбуміну та лізис азоказеїну знижувалися у носіїв ТТ-

генотипу – на 16,6% (р<0,05) та 15% (р<0,05), у носіїв ТС-генотипу – на 

23,57% (р<0,05) і 13,26% (р<0,05), а в носіїв СС-генотипу – на 17,36% 

(р<0,05) і 10,77% відповідно. Лізис азоколу після лікування знижувався лише 

у носіїв СС-генотипу – на 15,38% (р<0,05), без суттєвої різниці у носіїв Т-алеля.  

 

Таблиця 5.23 

Динаміка показників протеолітичної системи після лікування у хворих 

на ревматоїдний артрит залежно від поліморфних варіантів гена eNOS 

(rs 2070744)  

Генотипи гена eNOS у 

хворих 

Лізис 

азоальбуміну 

Е440/мл/год 

Лізис 

азоказеїну 

Е440/мл/год 

Лізис 

азоколу 

Е440/мл/год 

Контроль 1,97±0,41 1,77±0,15 1,08±0,12 

TT, n=21 

до лікування 2,88±0,30 2,07±0,13 1,23±0,06 

після лікування 
2,47±0,27 

р, p1<0,05 

1,80±0,12 

p1<0,05 

1,14±0,06 

 

TС, n=15 

до лікування 3,25±0,24 2,05±0,15 1,19±0,08 

після лікування 
2,63±0,25 

p1<0,05 

1,81±0,14 

p1<0,05 

1,10±0,08 

 

CC, n=6 

до лікування 3,38±0,54 2,16±0,28 1,35±0,11 

після лікування 
2,88±0,48 

p1<0,05 

1,95±0,21 

 

1,17±0,10 

p1<0,05 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 - 

вірогідність різниць між показниками до та після лікування. 

 

Резюме. Застосування на тлі хворобомодифікуючої протиревматичної 

терапії (ХМПРТ) телмісартану (80 мг), розувастатину (10 мг) та L-аргініну (15 

мл) у хворих на РА у 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, сприяли покращенню загального стану 

пацієнта, зменшенню клінічних проявів захворювання, зокрема зниженню 
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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.  

На тлі запропонованого комплексу лікування знизився рівень СРБ і РФ 

у всіх зазначених групах обстежених хворих в 1,39-1,54 раза (р<0,05) і в 1,4-

1,54 раза (р<0,05) відповідно. У носіїв СС-генотипу концентрація СРБ і РФ 

залишалася вищою ніж у носіїв ТТ-генотипу (80% і 77,82% (р<0,05) 

відповідно), та у носіїв ТС-генотипу (47,01% і 37,15% (р<0,05) відповідно). 

Ефективність призначеного комплексу лікування підверджується також 

зниженням індексу активності захворювання (DAS28): в 1,54 раза (р<0,05) – 

у хворих за РА і АГ, в 1,49 раза (р<0,05) – за РА, АГ і АО та в 1,38 раза 

(р<0,05) – у хворих за РА, АГ, АО і ЦД 2. За критеріями ACR 20, активність 

РА знизилась у 78,57% пацієнтів (р<0,05). ACR50 досягли лише 4 (5,71%) 

пацієнтів. З урахуванням поліморфізму T-786C промотору гена eNOS 

досягнення критеріїв ACR 20 спостерігались у 100% пацієнтів з ТТ-

генотипом, у 66,67% з ТС-генотипом, у 33,33% за СС-генотипом.  

Встановлено зниження рівня ІЛ-12 у хворих з РА і АГ – на 24,28% 

(р<0,05), у хворих з РА, АГ і АО – на 14,2%, а у хворих з РА, АГ, АО і ЦД 2 – 

на 37,2% (р<0,05); вмісту ІЛ-6 на 20,1%, 25,5% і 36% (p<0,05) відповідно. 

Рівень ІЛ-18 після лікування знижувався лише у хворих на РА з АГ – на 

21,1% (р<0,05). Водночас, вміст ІЛ-10 вірогідно підвищився у всіх групах 

хворих за РА (на 19,8-24,21%) (p<0,05) відповідно. Найкраща відповідь на 

лікування спостерігалась у носіїв ТС-генотипу (рівень ІЛ-12, ІЛ-6 і ІЛ-18 

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

Динаміка показників ліпідного спектра крові після лікування 

характеризується зниженням рівня ЗХС та ТГ та підвищенням вмісту ХС 

ЛПВЩ у всіх досліджуваних групах (р<0,05). Встановлено, що вміст ТГ серед 

носіїв ТТ-генотипу після лікування був найнижчий у порівнянні з носіями ТС-

генотипу – на 22,64% (р<0,05) та СС-генотипу – на 66,04% (р<0,05).  
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Відмічено зростання рівня ГВ (р<0,05), зниження вмісту МА (р<0,05), 

активностей ГТ (р<0,05) та ГП (р<0,05) в динаміці лікування у всіх 

досліджуваних групах.  

Встановлено зниження вмісту ЕТ-1 та сумарного стабільного рівня 

метаболітів NO на тлі базисної терапії із застосуванням телмісартану, 

розувастатину та L-аргініну у всіх групах хворих на РА з коморбідною 

патологією в 1,33-3,45 раза (р<0,05) і в 1,32-1,57 раза (р<0,05) відповідно. 

Зниження вмісту ЕТ-1 та сумарного рівня метаболітів NO спостерігалося 

також у носіїв ТТ-генотипу – в 1,46 раза (р<0,05) і 1,4 раза (р<0,05), у носіїв 

ТС-генотипу – в 1,46 раза (р<0,05) і 1,57 раза (р<0,05) та у носіїв СС-

генотипу – в 1,62 раза (р<0,05) та 1,32 раза (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. 

 

Матеріали розділу 5 викладено в наступних публікаціях: 

1. Букач ОП Динаміка гострофазових показників у хворих на 

ревматоїдний артрит у поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим 

діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією залежно від поліморфізму гена 

Т-786С eNOS під впливом лікування. Міжнародний ендокринологічний 

журнал. 2018;14(1):20-25 [13]. 

2. Букач ОП, Федів ОІ, Сидорчук ЛП. Спосіб лікування 

ревматоїдного артриту в поєднанні з абдомінальним ожирінням, 

артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 та поліморфізмом 

гена Т-786С eNOS. Пат. 120255 Україна, МПК (2017.01) А61К 31/00, А61К 

38/00; заяв. № u 2017 04400 від 03.05.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл. №20 [25]. 

3. Букач ОП, Федів ОІ. Комплексний підхід до лікування 

ревматоїдного артриту в поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим 

діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією з урахуванням гострофазових 

показників. В: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Особливості 
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коморбідного перебігу захворювань та їх фармакотерапія в клініці внутрішньої 

медицини»; 2017 Вер 17; Чернівці. Чернівці: БДМУ; 2017, с.15 [19]. 

4. Букач ОП. Ефективність гіполіпідемічної терапії у хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від поліморфізму гена T-786C ендотеліальної 

оксид азоту синтази. В: Матеріали XIV міжнар. наук. конфер. студентів та 

молодих вчених «Перший крок в науку»; 2017 Бер 17; Вінниця. Вінниця: 

ВНМУ iм. М.І.Пирогова; 2017, с. 309 [15]. 

5. Букач ОП, Федів ОІ. Особливості змін клінічних проявів у хворих 

на ревматоїдний артрит у поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим 

діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією під впливом лікування. В: 

Матеріали наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Цукровий діабет як 

інтегральна проблема внутрішньої медицини, присвяченої пам’яті професора 

В.М. Хворостінки та 140-річчю заснування кафедри факультетської терапії»; 

2017 Вер 17; Харків. Харків: ХНМУ; 2017, с. 25-26 [20]. 

6. Букач ОП. Клінічний перебіг ревматоїдного артриту з 

коморбідною патологією залежно від поліморфізму T-786C гена 

ендотеліальної оксид азоту синтази: шляхи їх корекції. В: Матеріали 86-ої 

наук.-практ. конфер. студентів та молодих вчених із міжнар. участю 

«Інновації в медицині»; 2017 Бер 17; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: 

ДВНЗ «ІФНМУ»; 2017, с. 95-96 [17]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Незважаючи на істотний прогрес у встановленні причин, механізмів 

виникнення, підходів до діагностики та лікування, РА залишається одним із 

найбільш розповсюджених та прогностично несприятливих захворювань. 

Відомо, що РА – хронічне мультифакторне системне захворювання 

сполучної тканини, із симетричним ураженням дрібних суглобів, за типом 

ерозивно-деструктивного поліартриту та наявності позасуглобових проявів 

[37, 40, 90, 117]. 

Рання діагностика РА утруднена, оскільки імунопатологічні зміни із 

субклінічним перебігом виникають задовго до появи клінічних проявів 

хвороби. Тому, встановлення діагнозу в перші місяці захворювання є 

вирішальним щодо подальшого його прогресування, прогнозу та віддалених 

наслідків РА [110]. 

У зв'язку зі стрімким постарінням населення планети, важливою є 

проблема коморбідної патології, а надто у хворих на РА. Причинами 

супутньої патології є анатомічна близькість уражених органів, спільний 

патогенез, причинно-наслідковий зв’язок або випадкове поєднання 

захворювань, чи ускладнення одного захворювання іншим [172, 173, 184]. 

Поєднання РА з іншими патологічними процесами призводить до 

взаємообтяжливого перебігу, розвитку ускладнень, загострень, суттєво 

погіршує лікування основного захворювання та модифікує спосіб життя 

пацієнта [145, 239]. 

Необхідно зауважити, що найчастішою причиною смерті населення в 

економічно розвинених країнах є ССЗ (ІХС, ІМ, атеросклероз, мозкові 

інсульти). І якщо ІМ є частою причиною передчасної смерті серед людей у 

віці до 55 років [134, 175, 219], то високий рівень серцево-судинної 

коморбідності, особливо за ІХС, є найбільш значущим предиктором 

передчасної смерті хворих на РА [183, 239]. Окремими дослідженнями 
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встановлено зв'язок між РА та ІХС через системну запальну відповідь [312], а 

також висунуто припущення, що ІХС є проявом позасуглобового РА, 

спровокованого активним запальним процесом, впливом ліків, чи іншими 

вторинними середниками [342]. Проте, це могли бути окремо власне ІХС і 

РА, які мали спільні клінічні симптоми та патогенетичне підґрунтя, найбільш 

яскравим з яких стали хронічний запальний процес та ЕД, незалежно від її 

локалізації.  

Отже, серед найбільш значущих супутніх захворювань, які 

трапляються у хворих на РА є ІХС, метаболічний синдром, дисліпідемія [59, 

96] та АГ [81] частота якого коливається від 18% до 70,5% [1, 100, 272]. 

Поєднання РА з такими коморбідними станами як АГ, АО та ЦД 2 

висвітлено лише в окремих роботах, які реєстрували дану комбінацію у 15-

45% осіб [28, 198, 334] та є чинниками виникнення атерогенезу та раннього 

розвитку кардіоваскулярної патології [8, 34, 149, 211, 251, 302]. 

В останні роки вчені виявили десятки нових ділянок в геномі людини, 

пов'язаних з ревматоїдним артритом і з'ясували, що певні гени-кандидати, 

відіграють важливу роль у розвитку та прогресуванні РА [ 297], що вимагає 

пошуку нових підходів до профілактики та лікування даного захворювання 

[109]. 

За даними дослідження A. Yarwood et al. [230, 344], встановлено тісний 

зв’язок між розвитком РА та антигенами системи гістосумісності HLA DR1 

DR4 DRW4, DW4, DW14. 

Однак, відомі інші генетичні асоціації, які впливають на тяжкість РА, а 

саме ген, який кодує ФНП-а, специфічні гени імуноглобулінів, ІЛ-1, IЛ-3, IЛ-

4 та ІЛ-10. Деякі вчені вважають, що поліморфізм промотора гена Т786С 

eNOS впливає на перебіг репаративного остеогенезу [4], однак, даний 

поліморфізм досліджувався найчастіше у якості фактора ризику серцево-

судинних захворювань, а саме виникнення ІХС [32, 103, 170, 189, 288]. 

Натомість, вивчення ролі поліморфізму T-786C промотора гена eNOS у 

формуванні РА в українській популяції раніше не проводилось, а за 
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кордоном наявні дані суперечливі. Тому, вивчення молекулярно-генетичних 

предикторів у розвитку РА, асоційованого з АГ, АО та ЦД 2, є досить 

актуальним питанням сьогодення, що створить передумови для розробки 

первинної та вторинної профілактики та індивідуалізованого комплексного 

лікування. 

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. 

У ході дослідження було обстежено 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 АГ та АО, 20 хворих на РА в поєднанні з АГ, АО та ЦД 2, а 

також 20 практично здорових осіб.  

Верифікацію клінічного діагнозу РА проводили згідно з критеріями 

(ACR/EULAR 2010) [150]; АГ – згідно з рекомендаціями Української 

асоціації кардіологів (2012), Європейського товариства артеріальної 

гіпертензії та Європейського товариства кардіологів (ESH/ESC, 2013) [249]; 

ЦД 2 – згідно з рекомендаціями Міжнародної федерації з вивчення цукрового 

діабету [107].  

Медична допомога хворому на РА надавалася згідно з Уніфікованим 

клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації 

«Ревматоїдний артрит», затвердженого Наказом МОЗ України № 263 від 

11.04.2014 р. [106]; АГ – відповідно до Наказу МОЗ України № 384 від 

24.05.2012 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній 

гіпертензії» [105]; ЦД 2 – відповідно до Наказу МОЗ України № 1118 від 

21.12.2012 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 
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документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 

типу» [107]. 

При виконанні роботи дотримані основні вимоги біоетики щодо 

проведення науково-медичних досліджень за участю людини та підписані 

інформовані згоди пацієнтів. 

Відповідно до мети та завдань у роботі застосовано  наступні методи 

досліджень: загально-клінічні, антропометричні, лабораторні (загальні 

аналізи крові і сечі, глюкоза плазми крові, біохімічні аналізи, визначення 

вмісту МА, ГВ, ГТ, ГП, протеолітичної та фібринолітичної активностей 

плазми крові ліпідного спектра крові), імуноферментний аналіз (вміст ЕТ-1, 

сумарних метаболітів NO, СРБ, АЦЦП, ІЛ-6, ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-10), 

молекулярно-генетичні (дослідження поліморфізму T-786С промотору гена 

еNOS), інструментальні (рентгенографія, вимірювання АТ, ЕКГ) та 

статистичні. 

Для оцінки якості життя (ЯЖ) використали опитувач оцінки статусу 

здоров’я "Rand Corporation's Medical Outcomes Study (MOS), Short-Form (SF-

36) Health Survey" [328]. 

Клінічно-демографічні показники вивчали за даними: вікового і 

статевого розподілів та тривалості захворювання. 

За віковим розподілом хворих з РА <30 років було 5 (4,55%), 30-49 

років – 43 (39,09%), 50-69 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 коливалась від 1 до 22 років і в середньому становила (10,63±1,31) 

років, а у хворих на РА у поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 – (14,25±2,16) років. 

Отримані дані відповідають дослідженням інших авторів [65]. 

У досліджуваних пацієнтів переважали особи із серопозитивним 

варіантом РА, зокрема 76 (69,10%) хворих були серопозитивними за РФ та 78 

(70,91%) – за АЦЦП. Так, при наявності у хворих супутньої патології АГ, АО 
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та ЦД 2, переважали особи з серопозитивним варіантом перебігу РА, як за 

РФ у 15 (75,0%) так і за АЦЦП у 16 (80,0%) пацієнтів. Тобто близько 20-25% 

пацієнтів були серонегативними за РФ та АЦЦП, що співзвучно з 

дослідженнями інших авторів. За даними німецьких дослідників, досліджень 

BeSt  та IMPROVED перебіг РА та відповідь на базисне лікування залежало 

від варіанту перебігу, зокрема серопозитивністю за РФ та АЦЦП. За 

результатами дослідження О.Б. Яременко [145] у пацієнтів, серопозитивних 

за РФ та АЦЦП, спостерігалася тенденція до вищої клінічної активності, 

більшої вираженості деструктивних змін у суглобах. 

У хворих на РА найчастіше реєстрували II ступінь активності 

захворювання – у 58 (52,73%) осіб, а з III ступенем активності було виявлено 

всього 11 (10,0%) пацієнтів. Проте, у третини хворих на РА в поєднанні з АО, 

АГ та ЦД 2 траплявся III ступінь активності на відміну від інших 

досліджуваних груп (р<0,05). 

За рентгенологічною стадією переважали хворі на РА з II стадією 

захворювання - 52 (47,26%), з III – 32 (29,10%), I – 16 (14,55%) і лише у 10 

(9,09%) пацієнтів виявлена IV стадія.  

Більше, ніж у половини хворих на РА 63 (57,27%) була виявлена ФНС 

II ступеня зі стійкою втратою працездатності. 

У результаті молекулярно-генетичного дослідження виявлено, що за 

характером алельного розподілу T-786C поліморфізму гена eNOS у популяції 

загалом домінує дикий Т-алель над мутантним С-алелем (65,0% проти 35,0%; 

2=28,80; р<0,001): у хворих на РА – на 35,0% [ВШ=4,31, 95%ДІ=2,51-7,40, 

р<0,001], у контролі – на 15,0% (р>0,05) із вірогідним надлишком 

гетерозиготності (F=-0,33; 2=4,49; р=0,034), що, однак, перекривається 

нормальним розподілом у дослідній групі і загалом не порушує очікуваної 

популяційної рівноваги Hardy-Weinberg. 

У обстеженій нами популяції Північно-Буковинського регіону частота 

мінорного С-алеля гена eNOS не відрізнялася вірогідно від такої для 

європеоїдних та окремих популяцій екваторіальної раси (РТ=0,57-0,68 та 



167 

РС=0,32-0,43 проти РТ=0,50-1,0 і РС=0,33-0,59; р>0,05), засвідчуючи високу 

гетерогенність і расову неспецифічність [146, 281, 345].  

Нами встановлено, що серед хворих на РА ОЖ І ступеня носіїв Т-алеля 

виявляли частіше, ніж таких із СС-генотипом (85,19% проти 14,81%; р<0,001; 

і для ОЖ І – 89,66% проти 10,34%; р<0,001), відповідно.  

Чіткої залежності частоти виявлення окремо ко- та поліморбідної 

патології загалом (АО, ЦД 2 та АГ) у хворих на РА з урахуванням 

поліморфних варіантів аналізованого гена не встановили. Однак, відносна 

частота осіб в обстеженій нами популяції із поєднанням РА та АГ була 

вірогідно меншою, ніж таких тільки із РА – на 18,33% (2=5,05; р=0,025), чи 

РА, АГ та АО – на 16,66% (2=4,22; р=0,04), а також РА, АГ, АО та ЦД 2 – на 

18,33% (2=5,05; р=0,025) відповідно.  

Отримані нами результати генетичних досліджень щодо ступеня 

активності захворювання показали, що серед власників сприятливого ТТ-

генотипу переважали особи із низькими ступенями активності РА (I ст. – 

48,28% проти 41,18% – II ст. і 3,44% – III ст. активності, 2=15,2; р<0,001), а 

серед носіїв СС-генотипу, навпаки, домінували особи із III ст. активності 

(50,0% проти 37,50% і 12,50% із ІІ і І ст., 2=2,62; р>0,05). Серед носіїв ТС-

генотипу частіше траплялись особи з ІІ ступенем активності (73,91%).  

За рентгенологічним дослідженням вірогідної різниці серед обстежених 

осіб з урахуванням поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744) не 

встановили. Але, серед обстеженої популяції за ФНС домінували особи із II і 

III ступенем, над такими із I – на 38,34% і 21,67% (2=19,95; р<0,001), хоча у 

носіїв ТТ-генотипу переважали особи із I і II ступенями (58,62% і 24,14% 

проти 17,24%, 2=10,50; р=0,005), а у носіїв мутантного СС-генотипу навпаки 

– з III у порівнянні з II ступенем ФНС – на 50,0%.  

За клінічними проявами у хворих на РА відносно частіше траплялися 

пацієнти із ЧБС>10% та ЧПС>10%: на 35,0% та 17,5% (р<0,05) - при 

ізольованому РА, на 40,0% (р<0,001) ніж при ізольованому РА. Ранкова 

скутість тривалістю ≥6 годин у хворих на РА з АГ наявна у 60,0% пацієнтів 
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(р<0,001), при РА з АГ, АО та РА з АГ, АО і ЦД 2  – у 65% пацієнтів 

(р<0,001). Серед носіїв Т-алеля та С-алеля поліморфних варіантів гена eNOS 

(rs 2070744) відносно частіше трапляються пацієнти із числом болючих 

суглобів >10 та тривалістю ранкової скутості >6 годин. Однак, скарги на біль 

в ділянці серця, головний біль, сухість у роті, та поліурію у носіїв СС-

генотипу та у хворих на РА у поєднанні з коморбідною патологією 

траплялися відносно частіше, ніж у носіїв Т-алеля та у хворих на РА.  

Аналіз отриманих даних засвідчив, що перебіг РА, у тому числі за його 

поєднання з АГ, АО та ЦД 2, супроводжується підвищенням у крові 

гострофазових показників запалення у 1,67-9,6 раза (р≤0,049-0,001), з 

вірогідно вищими показниками СРБ, РФ та АЦЦП. Це підтверджує 

результати дослідження, в яких зазначається про залежність синтезу АЦЦП 

від генетичних предикторів, зовнішніх факторів та надмірної продукції 

цитокінів [297]. 

Необхідно зауважити, що у хворих на РА системний запальний процес 

виникає в результаті надлишкової продукції прозапальних та недостатньої 

активності протизапальних цитокінів, в основі яких лежить порушення Т-

клітинної імунорегуляції та В-клітинної толерантності [54, 124, 238, 260]. 

Цікавим є факт, що ІЛ-10-індукована підвищена NOS3 експресія 

опосередковується шляхом зв'язування фактору транскрипції STAT-3 із 

промотором гена NOS3, локалізованого близько до позиції -786 [157], чим і 

зумовлює протизапальний ефект. 

За результатами нашого дослідження концентрація прозапальних 

цитокінів (ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-6) у хворих на РА перевищувала таку у групі 

контролю у 1,96-4,63 раза (р≤0,049-0,001), а вміст протизапального ІЛ-10 був 

меншим у 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 
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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). За 

концентрацією протизапального ІЛ-10 спостерігалася тенденція до його 

зниження при наявності коморбідної патології: у хворих на РА з АГ – на 

18,33% (р<0,05), хворих на РА з АГ, АО – на 22,41% (р<0,05) та у хворих на 

РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 49,47% (р<0,001) у порівнянні з хворими на РА. 

Окрім того, 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).  

Цікавою, на наш погляд, є думка E. Myasoedova, C.S. Crowson et al. 

[262], які стверджують, що «епідемія ожиріння» в останні роки вплинула на 

ріст захворюваності на РА і спостерігається більш ніж в половині нових 

випадків РА. D.P. Symmons et al. [321] було виявлено, що ожиріння 

призводить до підвищення частоти виникнення РА в 3,74 раза. А за 

результатами дослідженя Penesova A. et al. [276] встановили, що ожиріння у 

жінок асоціюється з виникненням негативного за рівнем АЦЦП РА, а у 

чоловіків – є протективним фактором, що попереджає АЦЦП-позитивний 

РА.  

У результаті проведеного нами дослідження встановлено, що майже у 

половини хворих (45,0%) на РА виникає змішаний ІІb тип дисліпідемії, а у 

кожного третього (35,0%) – ендогенна гіперліпідемія ІV типу. Аналізуючи 

ліпідний спектр крові відповідно до контролю, було виявлено підвищення 

рівня усіх ліпідних фракцій, крім ХС ЛПВЩ: ЗХС – у 61,67% пацієнтів, ХС 

ЛПНЩ – майже у кожного другого (45,0%), ТГ – у 80,0% осіб, а ХС ЛПВЩ 

був нижче норми майже у 2/3 пацієнтів (65,0%). 

Зміни ліпідного спектра крові хворих на РА залежно від коморбідної 

патології та поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744), асоціюють із 

вищим рівнем ЗХС та ТГ у хворих на РА з АО, АГ та ЦД 2 та носіїв СС-
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генотипу, однак серед носіїв дикого Т-алеля частіше наявні особи із нижчим 

вмістом антиатерогенного ХС ЛПВЩ. 

Останнім часом велика увага приділяється ролі ендотеліальної 

дисфункції (ЕД) у розвитку та прогресуванні як суглобових, так і 

позасуглобових проявів при РА [59,122]. 

Відомо, що, NO є унікальним медіатором міжклітинної взаємодії, який 

бере участь у підтримці гомеостазу, поліпшенні реологічних властивостей 

крові та стабілізації проникності судинної стінки [69]. Його синтез залежить 

від активності ендотеліальної NO-синтази (eNOS) та генетичних чинників. 

зокрема поліморфізму T-786C промотору гена eNOS [41, 191].  

У формуванні ЕД ключову роль відводять системній запальній 

відповіді, а маркери запалення розглядають як незалежний предиктор 

кардіоваскулярного ризику [206, 343]. При цьому продукти перекисного 

окиснення та вільні радикали змінюють баланс між захисними та 

пошкоджуючими впливами на стінку судини і є своєрідною пасткою для 

молекул NO. Також NO діє як довгостроковий гомеостатичний фактор 

шляхом пригнічення екcпресії прозапальних генів [212] в ендотеліоцитах та 

цитокінів (IЛ-1β, IЛ-2, IЛ-6, IЛ-8, IЛ-11, IЛ-12, IЛ-18, ФНП-α, ІФН-γ, тощо). 

Тому знижена експресія NOS3 зменшує біодоступність NO, що, паралельно із 

надмірним формуванням активних форм кисню у стінці судини, стає 

важливою причиною дисфункції ендотелію і запалення. Основні стимули для 

підтримки експресії фермента NOS3 в таких умовах є ламінарна напруга 

зсуву і активність протизапального ІЛ-10 [157, 257]. Експресія зазначеного 

фермента також залежить від генетичних чинників. Ген NOS3 містить в собі 

безліч поліморфних сайтів, включаючи однонуклеотидні поліморфізми 

(SNP), змінне число тандемних повторів (VNTR) послідовностей і т.д. Серед 

453 алельних варіантів цього гена (за даними бази NCBI) найбільш 

функціонально пов'язаний наступний поліморфізм: Т-786C в 5'UTR регіоні 7-

ї хромосоми (7q 35-36) [120, 236, 319]. За даними ряду досліджень, 

поліморфізм гена Т-786C eNOS може супроводжуватися пошкодженням 
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біодоступності NO, дисрегуляцією процесів вазоконстрикції/вазодилатації, 

ЕД, мати протромбогенний і прозапальний ефекти, стимулювати 

проліферативні процеси у гладеньких м'язах судин, обмежувати оксидацію 

холестерину проатерогенних ліпопротеїдів низької густини, відіграючи 

ключову роль у патогенезі ІХС, серцевої недостатності та АГ [295,  324]. Із 

літературних джерел відомо, що T-786C функціональний поліморфізм у 

промоторному регіоні пов'язаний зі зменшенням еNOS експресії, асоціює з 

раннім розвитком ІХС у гомозиготних особин [179, 293], діабетичною 

нефропатією [195], АГ і коронарним артеріальним спазмом [222] із вищою 

ССЗ і смертністю [189].  

Проведені нами дослідження засвідчили, що у більшості пацієнтів 

наявний сильний біль у суглобах з індексом активності захворювання DAS 

28>5,1 у.о. у 77,3%.  

При аналізі показників у обстеженій популяції генотипи аналізованого 

гена не є додатковими чинниками ризику появи РА та коморбідної патології. 

Однак, за наявності ТС-генотипу ймовірність появи РА у популяції є 

вірогідно найнижчою [ВШ=0,33; 95% ДІ ВШ: 0,12-0,96; р=0,038]. Натомість, 

сприятливий ТТ-генотип асоціює із меншою активністю РА (I ст) [ВШ=0,21; 

р=0,007], нижчою рентгенологічною стадією (І ст) та меншим ступенем 

функціональної неспроможності суглобів (I ст) [ВШ=0,10; р=0,021]. В свою 

чергу, мутантний С-алель навпаки підвищує ризик високої активності РА II і 

III ступенів у 1,62 раза [ВШ=4,85; р=0,016], тяжчої рентгенологічної стадії 

захворювання ІІ-ІV та ФНС II-III ст – у 1,28 раза [ВШ=9,54; р=0,024] 

відповідно.  

Дослідження показників ЯЖ у пацієнтів на РА в поєднанні з 

коморбідною патологією з урахуванням поліморфізму гена T-786C eNOS дає 

можливість додатково отримати інформацію про перебіг захворювання та 

підвищує об’єктивність оцінки лікування РА. За результатами нашого 

дослідження було встановлено зменшення показників за всіма шкалами у 

хворих на ревматоїдний артрит з СС-гнеотипом, а також за його поєднання із 



172 

АГ, АО та ЦД 2, що свідчить про зниження якості життя у зазначеної когорти 

хворих за рахунок погіршення фізичного стану та психосоціального статусу. 

Шляхом кореляційного аналізу у хворих на РА з коморбідної 

патологією встановлено тісний прямий та обернений взаємозв’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 та 

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). Враховуючи поліморфні 

варіанти гена Т-786С eNOS виявлено позитивний та негативний 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) у носіїв ТС-генотипу; ЗХС і АЦЦП (r=-0,37 

р=0,05) у носіїв ТТ-генотипу, 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) у 

носіїв мутантного СС-генотипу. 

Отже, рівень ЗХС, ХС ЛПВЩ та прозапальні маркери запалення ІЛ-12, 

ІЛ-18, ІЛ-6 у хворих на РА односпрямовано впливали на рівень 

гострофазових показників (СРБ, АЦЦП) та метаболітів NO і ЕТ-1, шляхом 

гіперпродукції гуморальних маркерів дисфункції ендотелію, що сприяло 

підсиленню системної запальної відповіді на «пошкодження» та свідчило про 

тяжкий перебіг, прогресування та виникнення ускладнень РА. 

Результати нашого дослідження свідчать про необхідність враховувати 

увесь комплекс клінічних та анамнестичних даних, а також результати 

молекулярно-генетичного дослідження при прогнозі ефективності лікування 

хворих на РА в поєднанні з коморбідною патологією. 

Сучасна концепція лікування РА полягала у сповільненні 

прогресування та досягнення тривалої ремісії захворювання [57, 59, 150], 

шляхом застосування ХМПРП, а саме МТ, який вважається «золотим 

стандартом» базисної терапії та препаратом першої лінії згідно із 

рекомендаціями EULAR і ACR [163, 194, 322]. 
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Однак, при застосуванні ХМПРП не завжди виникає тривала ремісія, 

що призводить до прогресування захворювання, порушення функції суглобів, 

їхньої деформації, швидкої інвалідизації і скорочення тривалості життя 

пацієнтів [282]. 

Під час лікування РА виникали певні труднощі у досягненні 

поставленої мети, оскільки супутні захворювання, зокрема АГ, АО та ЦД 2 

взаємообтяжували перебіг РА та мінімізували можливість у використанні 

усього лікарського арсеналу [50, 211, 272].  

Тому оптимізація лікування РА є досить актуальною проблемою, при 

вирішенні якої необхідно враховувати не тільки стадію та активність 

процесу, функціональний стан пацієнта, але й коморбідну патологію та 

генетичні предиктори. 

Враховуючи супутню патологію, хворим на РА доцільно застосовувати 

в комплексі з базисною терапією антигіпертензивні, гіполіпідемічні 

препарати та метаболічну терапію. 

Вибір антигіпертензивної терапії (АГТ) полягав не тільки у зниженні 

цільового рівня АТ, корекції факторів ризику та зниженню розвитку 

кардіоваскулярних ускладнень, але й впливу на активність та ступінь 

захворювання РА.  

Нами було досліджено БРА, які виявляють не тільки 

антигіпертензивну, але й антиатерогенну, кардіопротекторну, 

ангіопротекторну та протромботичну дію [89, 201, 323]. Застосовування БРА, 

а саме телмісартану, полягав у його плейотропних ефектах, таких як 

здатність підвищувати чутливість периферичних тканин до інсуліну, 

посилювати утилізацію жирів [217, 304] та покращувати функцію ендотелію 

[44, 153].  

Аналізуючи показники АТ нами було встановлено, що у процесі 

лікування САТ та ДАТ знизився у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 16,3% 

(р<0,05) та 15,6% (р<0,05), а у носіїв «патологічного» СС-генотипу на 19,66% 

(р<0,05). 
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Результати багатьох рандомізованих досліджень демонструють 

ефективність застосування статинів у комплексному лікуванні РА, оскільки, 

крім гіполіпідемічної дії, мають інші позитивні ефекти: зміна функції 

ендотелію [153, 308], що сприяє стабілізації атеросклеротичних бляшок, 

зменшення ступеня ремоделювання судин [223, 290], запобігає 

тромбоутворенню і забезпечує протизапальну та імуномодулюючу дії [46, 39, 

87]. 

Отримані нами дані щодо рівня ІМТ, засвідчили, що він був вищий у 

порівнянні з контролем в 1,24-1,27 раза, без вірогідної відмінності після 

проведеного лікування. Співвідношення об’єму талії до об’єму стегон 

підвищувало пропорційно до ІМТ у всіх досліджуваних групах у порівнянні з 

контролем, без суттєвої різниці після запропонованої терапії. 

При оцінці рівня глюкози встановлено вищий його рівень у хворих на 

РА з АГ, АО і ЦД 2 та у носіїв СС-генотипу – на 47,18% (р<0,001) та 51,46% 

(р<0,001) у порівнянні із групою контролю та суттєве його зниження після 

застосування телмісартану, розувастатину та L-аргініну на тлі базисної 

терапії – на 12,98% та 21,66% (р<0,05) відповідно.  

Застосування L-аргініну в комплексному лікуванні РА необхідне для 

забезпечення низки фізіологічних потреб, що забезпечує ефективне 

відновлення гомеостазу, сприяє поліпшенню функції ендотелію та 

нормалізації стану сполучної тканини [93]. 

Під впливом лікування рівень гострофазових показників запалення у 

хворих на РА зазнавав суттєвих змін. Встановлено, що до лікування вміст 

СРБ був підвищений в 7,9-9,6 раза порівняно з контрольною групою 

(р<0,001). Однак на тлі проведеної терапії рівень СРБ знизився у хворих на 

РА з АГ – на 47,56% (р<0,001), РА з АГ і АО – на 34,89% (р<0,001), а у 

хворих на РА з АО, АГ і ЦД 2 – на 34,89% (р<0,001) відповідно. Рівень РФ 

перевищував рівень контролю в 3,4-4,1 раза (р<0,05). Спостерігалося 

зниження РФ після лікування у досліджуваних групах на 1,4-1,54 раза 

(р<0,05). У носіїв ТТ-генотипу спостерігалось зниження концентрацій СРБ та 



175 

РФ (на 80% і 77,82% відповідно), у носіїв ТС-генотипу (на 47,01% і 37,15% 

відповідно) (р<0,05), з менш вираженими змінами у носіїв СС-генотипу. За 

рівнем АЦЦП у хворих на РА після запропонованої терапії суттєвих змін не 

виявлено (р>0,05). 

При аналізі показників системного запалення, у хворих на РА з 

коморбідною патологією, після проведеного лікування було виявлено 

зменшення інтенсивності запальної реакції, яка мала позитивну динаміку у 

хворих на РА. Статистично значиме зниження вмісту ІЛ-12 при додаванні до 

базисної терапії телмісартану, розувастатину та L-аргініну вдалося вірогідно 

встановити у хворих на РА з АГ – на 24,28% (р<0,05), у хворих на РА з АГ, 

АО – на 14,2%, а у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 37,2% (р<0,05). 

Незважаючи на проведене лікування, рівень ІЛ-18 продовжував 

перевищувати значення контрольної групи, однак серед хворих на РА з АГ 

рівень його знижувався – на 21,1%. Вміст прозапального ІЛ-6 на тлі 

запропонованої терапії знижувався у всіх досліджуваних групах: у хворих на 

РА з АГ – на 20,1% (p<0,05), у пацієнтів з РА, АГ, АО – на 25,5% (p<0,05) та 

у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 36,0% (p<0,001). Найістотнішим було 

зменшення вмісту ІЛ-12, ІЛ-6 та ІЛ-18 у носіїв ТС-генотипу (на 24,62%, 

14,77%, 30,45% відповідно, р<0,05).  

Рівень ІЛ-10 після лікування вірогідно підвищився у всіх групах хворих 

на РА – на 19,8%-24,21% (p<0,05), а за наявного ТТ-генотипу – на 32,63% 

(p<0,001), за наявного ТС-генотипу – на 22,70% (p<0,001), та за наявного 

несприятливого СС-генотипу – на 25,83% (p=0,002). Окрім того, вміст ІЛ-10 

у плазмі носіїв несприятливого СС-генотипу залишався нижчим за такий у 

носіїв ТТ- та ТС-генотипів в 1,58 раза (pТТ<0,05) і 1,54 раза (pТС<0,05) 

відповідно. 

Так, за результатами дослідження I. Melchers et al. [257] було 

встановлено, що у 596 хворих на РА частота CC-генотипу даного 

поліморфізму гена була значно вищою ніж у загальній популяції (19,1% 

проти 12,1%). Вони це пов'язують із нечутливістю CС-генотипу за Т-786С 



176 

поліморфізму eNOS до дії ІЛ-10, який в нормі регулює експресію eNOS, що 

збільшує продукцію NO, в результаті чого експресія прозапального IЛ-12 

пригнічується недостатньо. Це призводить до виникнення ЕД та системного 

запалення, що є провідними патологічними процесами при РА в поєднанні із 

АО, ЦД 2 та АГ та призводять до прогресування основного захворювання. 

Враховуючи наявність коморбідної патології, у хворих на РА у 

поєднанні з АО, АГ та ЦД 2 було виявлено найвищий ріст вмісту 

прозапальних та найнижчий протизапальних цитокінів (р<0,05), що давало 

найгіршу відповідь на призначену терапію.  

Застосування телмісартану, розувастатину та L-аргініну на тлі базисної 

терапії призвів до зниження рівня ЗХС та підвищення вмісту ХС ЛПВЩ: у 

хворих на РА з АГ – на 12,77% і 11,38%; РА з АГ і АО – на 13,95% і 11,76%  

та у хворих на РА з АГ, АО і ЦД 2 – на 17,85% (р<0,05) і 16,36% (р<0,05) 

відповідно. Аналогічні зміни спостерігались з рівнем ХС ЛПНЩ та ТГ серед 

пацієнтів на РА з супутньою патологією (р<0,05). Після лікування ІА 

знижувався у хворих на РА з АГ в 1,36 раза (р<0,05), РА з АО та АГ та РА з 

АО, АГ та ЦД 2 в 1,27 раза (р<0,05). Натомість, у хворих на РА, асоційований 

АГ, АО та ЦД 2, після проведеної терапії ІА залишається вищим, ніж у 

хворих на  РА з АГ і РА з АГ і АО на 30,79% (р<0,05) і 26,2 % (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).  

Наведені дані відповідають проведеним нещодавно дослідженням 

щодо виникнення дисліпідемії при РА, який є одним із основних чинників 

розвитку ССЗ, за його асоціації з АГ. У деяких хворих спостерігався 

«ліпідний парадокс», який характеризується зниженням концентрації ЗХС, 

ТГ та ХС ЛПВЩ, що призводить до підвищення ІА та більшою мірою 

підвищує розвиток серцево-судинних подій та підсилює системне запалення 

[66, 262]. 

Встановлено, що хворі на РА у поєднанні з АО, АГ та ЦД 2 та носії 

мутантного СС-генотипу мали вищу активність захворювання за DAS28, з 
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найгіршими оцінками болю та стану здоров'я в цілому за ВАШ, які 

підтверджуються даними S. Amirdjanova et al. [152]. 

За результатами нашого дослідження після проведеного лікування 

спостерігалася позитивна динаміка змін оксидантно-антиоксидантної 

системи у досліджуваних групах. А саме, зростання ГВ у хворих на РА з 

коморбідною патологією – на 35,82-62,5% та компенсаторне підвищення 

активностей ГТ та ГП. Водночас у хворих на РА у поєднанні з АГ, АО і ЦД 2 

спостерігалося найбільш вірогідне зниження вмісту МА в плазмі крові та 

еритроцитах після застосування базисної терапії з телмісартаном, 

розувастатином та L-аргініном – на 40,1% і 25,7% відповідно (р<0,05).  

При оцінці показників оксидантно-антиоксидантної системи в крові 

після лікування залежно від поліморфних варіантів гена eNOS (rs 2070744), 

встановлено зниження рівнів ГП у носіїв ТТ-генотипу – на 54,76% (р<0,05), у 

носіїв ТС-генотипу – на 25,66% (р<0,05) та серед носіїв СС-генотипу – на 

12,95% (р<0,05).  

Була виявлена тенденція до зростання вмісту в крові ГВ на тлі 

додавання до базисної терапії телмісартану, розувастатину та L-аргініну у 

носіїв Т-алеля – на 17,44% (рТТ<0,05) і 37,88% (рТС<0,05) та у носіїв 

патологічного СС-генотипу – на 33,0% (р>0,05).  

Однак, у вітчизняній та зарубіжній літературі дані стосовно 

вільнорадикального окислення у хворих на РА є суперечливими. Дисбаланс 

прооксидантної системи та антиоксидантного захисту спричиняє підсилення 

інтенсивності окиснювальної модифікації білків шляхом надмірної генерації 

активних форми кисню (АФК) та активації  пероксидного окислення ліпідів 

(ПОЛ). В свою чергу, ПОЛ спричиняє окислювальний стрес, який викликає 

морфо-функціональне порушення структури клітини, деградацію колагену та 

пошкодження сполучної тканини [193, 245, 265]. 

Вірогідна динаміка змін протеолітичної системи засвідчила зниження 

лізису азоальбуміну в плазмі крові у всіх групах: у хворих на РА з АГ – на 

15,28% (р<0,05), РА з АГ, АО – на 13,9% та у пацієнтів на РА з АГ, АО і ЦД 
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2 – на 15,84% (р<0,05). Лізис азоказеїну у хворих 1-ї групи зменшувався на 

15,38% (р<0,05)  

Відомо, що фібринолітична система складається з широкого спектра 

протеолітичних ферментів, які беруть участь у багатьох фізіологічних і 

патофізіологічних процесах, зокрема в підтриманні гемостатичної рівноваги, 

ремоделюванні тканин, розростанні пухлин, в ангіогенезі та репродукції, 

згортанні крові, обміні речовин та запаленні. Основним ферментом системи 

активатора плазміногену є плазмін, який спричиняє деградацію фібрину з 

утворенням розчинних продуктів його розпаду. При активації система 

протеолізу активується у відповідь організму на пошкодження і призводить 

до загибелі клітин та розвитку істотних функціональних та органічних змін у 

системах та органах [352]. 

При порівнянні показників фібринолітичної активності плазми крові у 

нашому дослідженні до та після лікування спостерігалася тенденція до 

підвищення показників, однак без вірогідного збільшення у хворих на РА з 

АГ, АО і ЦД 2 та у носіїв несприятливого СС-генотипу.  

Ендотеліальна дисфункція, яка виникла до початку терапії, пов’язана з 

високою концентрацією сумарних метаболітів NO, які при цьому не 

виконують імунозахисну функцію, а проявляють цитотоксичну дію, і цим 

самим погіршують перебіг РА [242]. Після запропонованого лікування було 

виявлено зниження стабільних метаболітів NO та ЕТ-1, що свідчило про 

покращення функції ендотелію з найкращою відповіддю у хворих на РА без 

коморбідної патології та носіїв Т-алеля.  

В останні роки з’явилися дані, що зміни рівня NO впливають на 

кісткову тканину та асоціюють з порушенням структурно-функціонального 

стану кісткової тканини, зокрема сприяють розвитку остеопорозу [4, 154]. 

При дослідженні функціонального стану ендотелію спостерігалося 

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 
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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, для хворих на РА у поєднанні з АГ було характерним 

підвищення вмісту оксиду азоту та його метаболітів. Рівень сумарних 

метаболітів оксиду азоту підвищувався пропорційно тяжкості патологічного 

процесу та корелював з вмістом прозапальних цитокінів. На фоні 

фармакотерапії метотрексатом, розувастатином, L-аргініном та 

телмісартаном рівень метаболітів NO та прозапальних інтерлейкінів 

знижувався. Отже, рівень метаболітів оксиду азоту може бути використаний 

як однин із маркерів активності процесу, тяжкості перебігу захворювання та 

моніторингу за ефективністю лікування. 

Проведені нами дослідження узгоджуються з рядом закордонних 

розробок, де досліджується поліморфізм гена T-786C eNOS у хворих на РА, 

що дає нам можливість визначити генетично-молекулярні впливи даного гена 

на розвиток РА, визначити групу ризику, провести ранню діагностику, 

профілактику та корекцію лікування даного захворювання. 

Ураховуючи результати нашого дослідження, з впевненістю можна 

сказати про взаємообтяжуючий клінічний перебіг РА у поєднанні з АО, АГ 

та ЦД 2, який вимагає застосування комплексної терапії. Отже, оптимізація 

лікування РА в поєднанні з АО, АГ та ЦД 2 полягає у застосуванні 

індивідуалізованої терапії, а саме ХМПРТ – метотрексату, разом з 

антигіпертензивними препаратами, статинами та L-аргініном, що дасть 

можливість суттєво знизити системну запальну відповідь, покращити 

прогноз та якість життя пацієнта. 
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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 



181 

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; 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. 
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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. 
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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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