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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На сьогодні відомо, що основною причиною 

передчасної летальності в 40−50 % хворих на ревматоїдний артрит (РА) є 

захворювання серцево-судинної системи, зумовлені атеросклеротичним 

ураженням судин (ішемічна хвороба серця (ІХС), інфаркт міокарда (ІМ), 

порушення мозкового кровообігу, застійна серцева недостатність), що 

виникають на 10 років раніше, ніж у популяції (Kitas GD, et al., 2011; 

Соломенчук ТМ, та співав., 2015). За наявності РА відзначається підвищення 

ризику смерті від ІМ у 2−4 рази, від гострих порушень мозкового кровообігу – 

в 1,5−2 рази, порівняно з загальною популяцією (Mitchel L. Zoler, 2015). 

Зростання ризику простежується, навіть, у дебюті РА, асоційованого з його 

серопозитивністю (Панафидина ТА, и соавт., 2014; Сміян СІ та співавт., 2014). 

При цьому роль класичних кардіоваскулярних факторів ризику, таких як 

артеріальна гіпертензія (АГ), гіперліпідемія, ожиріння, цукровий діабет, 

паління, у виникненні несприятливих клінічних наслідків у пацієнтів із РА 

зберігається, хоча частоту серцево-судинних ускладнень неможливо пояснити 

лише їхньою наявністю.  

Істотну роль у розвитку кардіоваскулярної летальності у хворих на РА 

відіграє прогресування атеросклерозу внаслідок безпосереднього негативного 

впливу хронічного запального процесу (Березин АЕ, и соавт. 2013; Галютіна 

ОЮ, та співавт., 2016). Розвиток запальних реакцій при РА асоційований із 

генетичними детермінантами, зокрема з носійством антигена головного 

комплексу гістосумісності класу II HLA-DR24, HLA-DR1, поліморфізмом генів 

пептидиларгініндезамінази, білка тирозинфосфатази N22, цитотоксичним        

Т-лімфоцит-зв’язувальним антигеном, генами хемокінових рецепторів-5,      

NO-синтетази та матриксної металопротеїнази-9 (Никулина СЮ, и соав., 2014). 

Визначення генетичних детермінант є важливим не лише для розуміння 

патофізіології прогресування РА, а й для виявлення хворих, які матимуть 

можливість одержати користь від нових терапевтичних стратегій відповідно до 

їхнього генетичного профілю. Серед  генів, що можуть впливати на каскад 

запальних реакцій та відповідь на протизапальні препарати, становлять 

науковий інтерес гени, які контролюють ефекти ендогенних та екзогенних 

глюкокортикоїдів (ГК). Найбільш поширеним та вивченим є Bcl1 поліморфізм 

гена глюкокортикоїдного рецептора (ГР), асоційованого з виникненням РА     

(Kostik MM et al., 2011; Aydeniz A et al., 2011), ІХС, АГ, індексом маси тіла 

(ІМТ), дисліпідемією, інсулінорезистентністю, ендотеліальною дисфункцією, 

активністю запалення, а також чутливістю до ГК (Stamatelopoulos K et al., 2010; 

Giordano R et al., 2012; Porzezin´ska-Furtak J, et al. 2014; Numakura K et al., 2015). 

Відомо, що однонуклеотидні поліморфізми різних генів задіяні в патогенезі 

серцево-судинних захворювань, що дає можливість ідентифікувати пацієнтів із 

високим ризиком їхнього розвитку та проводити ефективну терапію, залежно 

від генотипу пацієнта (Коваленко ВН и др., 2014).  

В Україні відсутні дані щодо частоти генотипів за Bcl1 поліморфізмом 

гена ГР у хворих на РА та зв’язку даного поліморфізму з дисліпідемією з 
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урахуванням генетичного профілю пацієнтів. Вивчення даної проблеми може 

сприяти оптимізації лікування дисліпідемії у хворих на РА. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри 

внутрішньої медицини післядипломної освіти «Особливості перебігу та 

лікування хвороб внутрішніх органів під впливом шкідливих факторів 

зовнішнього середовища та ожиріння» № держреєстрації 011U004928. 

Проведене дослідження відповідає основним біоетичним нормам  та схвалене 

комісією з біоетики медичного інституту Сумського державного університету 

(протокол  № 10/1 від 02.10.2017 року). Здобувач є безпосереднім виконавцем 

вищезазначеної теми. 

Мета дослідження − оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на РА 

з урахуванням кардіоваскулярного ризику за шкалою SCORE та генотипу за 

Bcl1 поліморфізмом гена ГР. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити частоту факторів ризику ССЗ (ожиріння, дисліпідемії, 

гіперглікемії, паління, маркерів запалення, серопозитивності, тривалості 

захворювання та наявності вісцеральних уражень) у хворих на РА. 

2. Вивчити шанс розвитку РА, АГ та ІХС з урахуванням чинників 

ризику (ожиріння, дисліпідемії, гіперглікемії, куріння, серопозитивності, 

тривалості захворювання, наявності вісцеральних уражень та генетичного). 

3. Проаналізувати частоту факторів ризику CCЗ у пацієнтів із РА з 

урахуванням генетичного чинника. 

4. Провести аналіз сумарної оцінки показників клініко-лабораторної 

активності РА за шкалою DAS28, залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом 

гена ГР. 

5. Дослідити ефективність застосування аторвастатину та оптимізувати 

лікування дисліпідемії з урахуванням кардіоваскулярного ризику за шкалою 

SCORE та генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих на РА. 

Об’єкт дослідження − особливості перебігу РА в поєднанні з АГ та 

ІХС. 

Предмет дослідження − Bcl1 поліморфізм гена ГР, клініко-лабораторні 

особливості РА, асоційованого з АГ та ІХС і оптимізація лікування 

дисліпідемії.  

Методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні, інструментальні, 

антропометричні дослідження; лабораторні обстеження: ліпідограма (загальний 

холестерин (ХС), тригліцериди (ТГ), холестерин ліпопротеїдів низької та 

високої щільності (ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ), глюкоза, С-реактивний білок 

(СРБ), ревматоїдний фактор (РФ), антитіла до циклічного цитрулінового 

пептиду (АЦЦП), аналіз сечі на мікроальбумінурію; інструментальні методи: 

рентгенологічне дослідження суглобів, електрокардіографія, ехокардіографія, 

вимірювання АТ та велоергометрія; генетичне дослідження (визначення 

генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР за допомогою полімеразної 

ланцюгової реакції з подальшим проведенням аналізу довжини рестрикційних 
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фрагментів); статистичне оброблення одержаних результатів за допомогою 

програми SPSS-17. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані 

щодо частоти чинників ризику ССЗ у хворих на РА тим, що в пацієнтів із РА в 

поєднанні з АГ та ІХС (II група) вірогідно частіше зустрічалася тривалість 

захворювання більше 10 років, порівняно з такою у хворих на РА (I група). У 

пацієнтів із тривалістю захворювання більше 10 років ризик розвитку ІХС у 3,5 

раза вищий, порівняно з пацієнтами з тривалістю до 10 років (ВШ=3,53; 95 % 

ДІ 1,24–10,02; р=0,018).  

Уперше доведено, що ризик розвитку АГ у носіїв G/G генотипу в 4,9 

раза вищий, порівняно з C/C генотипом (ВШ=4,96; 95 % ДІ 1,86–13,23, 

р=0,001). Після поправки на чинники ризику, такі як паління, ожиріння та 

дисліпідемію, шанс розвитку АГ у гомозигот за мінорним G алелем зберігався 

вірогідно вищим, порівняно з носіями C алеля (С/G+C/C) (ВШ =5,87; 95 % ДІ 

2,09−16,97; р=0,001) та гомозиготами за C алелем (ВШ=6,32; 95 % ДІ 

2,01−25,37; р=0,003). 

Уперше доведено, що G/G генотип вірогідно частіше був у пацієнтів із 

РА, порівняно з практично здоровими особами та підвищував ризик розвитку 

РА в 2,7 раза (ВШ=2,74; 95 % ДІ 2,44–17,73; р=0,01), а ІХС − у 6,57 (ВШ= 6,57; 

95 % ДІ 2,44–17,73; р=0,001). Після поправки на чинники ризику шанс розвитку 

ІХС у гомозигот за мінорним G алелем зберігався вірогідно вищим, порівняно з 

носіями C алеля (С/G+C/C) (ВШ=5,77; 95 % ДІ 2,08−15,98; p=0,001) та 

гомозиготами за C алелем (ВШ=7,32; 95 % ДІ 2,03−26,46; p=0,002). 

Уперше доведено, що G/G генотип у хворих на РА з ожирінням 

спостерігався вірогідно частіше, порівняно з хворими, які мали масу тіла в 

межах норми (р=0,01). 

Уперше доведено асоціацію G/G генотипу з серопозитивним РА за 

АЦЦП, а також його вищу частоту у хворих на РА II групи з серопозитивним 

варіантом захворювання, порівняно з серонегативним (р=0,02).  

Уперше встановлено, що носії G/G генотипу в II групі хворих на РА 

потребують призначення аторвастатину в дозі вдвічі більшій за рекомендовану, 

із метою досягнення цільової концентрації ХС ЛПНЩ. 

Уперше доведено доцільність оптимізації лікування дисліпідемії у 

хворих на РА I групи з урахуванням ризику кардіоваскулярної летальності за 

шкалою SCORE та генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена ГР шляхом 

призначення аторвастатину в дозі вдвічі більшій за рекомендовану, що дозволяє 

швидше досягти цільової концентрації ХС ЛПНЩ. 

Наукова новизна підтверджена патентом України на корисну модель 

«Спосіб прогнозування розвитку ішемічної хвороби серця у хворих на 

ревматоїдний артрит» № 122754, UA, МПК (2006.01) G 01 N 33/53, u 2017 

07705 від 25.01.2018, Бюл. № 2. 

Практичне значення одержаних результатів. Зростання ризику 

розвитку РА та ІХС у хворих із G/G генотипом за Вcl1 поліморфізмом гена ГР 

дозволяє своєчасно прогнозувати виникнення даних захворювань.  

http://uapatents.com/patents/g01n-33-53
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Ризик АГ асоційований із G/G генотипом, що дає можливість заздалегідь 

прогнозувати її розвиток та вчасно вживати профілактичних заходів. 

Використання аторвастатину дозою вдвічі більшою за рекомендовану, у 

хворих на РА II групи з G/G генотипом за Bcl1 поліморфізмом гена ГР від 

початку лікування дає можливість досягти адекватного гіполіпідемічного 

ефекту даного препарату впродовж 4 тижнів. 

Розроблено диференційований підхід до оптимізації лікування 

дисліпідемії у хворих на РА I групи з урахуванням кардіоваскулярного ризику 

за шкалою SCORE та генотипу за досліджуваним поліморфізмом. Встановлено, 

що застосування аторвастатину рекомендованими дозами у хворих на РА із G/G 

генотипом не дозволяє досягти цільової концентрації ХС ЛПНЩ, що є 

підґрунтям для його призначення в дозі, удвічі більшій за попередньо 

розраховану.  

Впровадження в практику. Результати дисертаційного дослідження 

впроваджені в практику роботи ревматологічних відділень КЗ СОР «Cумська 

обласна клінічна лікарня» (затв. 26.10.2017 р.), ОКУ «Чернівецька обласна 

клінічна лікарня» (затв. 27.10.2017 р.), «Івано−Франківська обласна клінічна 

лікарня» (затв. 04.11.2017 р.), КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» (затв. 

08.11.2017 р.) та кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології 

Харківського національного медичного університету (затв. 19.11.2017 р.). 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на 

кафедрах внутрішньої  медицини післядипломної освіти та сімейної медицини 

медичного інституту Сумського державного університету (затв. 18.10.2017 р.), 

кафедрі внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ДВНЗ «Буковинський 

державний медичний університет» (затв. 20.11.2017 р.), кафедрі внутрішньої 

медицини № 1 ДЗ «Дніпропетровська медична академія» (затв. 14.12.2017 р.), 

кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (затв. 02.11.2017 р.), 

кафедрі внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології Харківського 

національного медичного університету (затв. 19.11.2017 р.) та кафедрі 

внутрішніх хвороб №1 Запорізького державного медичного університету (затв. 

08.11.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 

працею здобувача. Дисертанткою самостійно проаналізована наукова 

література та патентна інформація з проблеми діагностики і лікування РА та 

дисліпідемії, Bcl1 поліморфізму гена ГР і його зв’язку з РА, доведена 

пріоритетність, доцільність та необхідність виконання роботи, визначено мету, 

завдання, об’єм і методи дослідження. Автор самостійно проводила 

формування груп хворих, клінічні обстеження, первинну обробку результатів 

клінічних, лабораторних, біохімічних, інструментальних та генетичних 

досліджень. Дисертанткою проведено статистичний аналіз результатів, 

написані всі розділи роботи, сформульовано висновки і практичні рекомендації, 

забезпечено їхнє впровадження в медичну практику та відображено в 

опублікованих працях. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження оприлюдені на науково-практичній конференції за участю 

міжнародних спеціалістів, присвяченій дню науки «Внесок молодих 

спеціалістів в розвиток медичної науки і праці» (Харків, 2014), науково-

практичній конференції молодих учених «Медична наука в практику охорони 

здоров’я» (Полтава, 2014), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

cтудентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної 

медицини» (Суми, 2015), 12 th Warsaw International Medical Congress (Warsaw, 

Poland, 2016), European Congress of Rheumatology EULAR (London, UK, 2016; 

Madrid, Spain, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових праць,  

з яких 2 статті – у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS, 

6 статей – у фахових виданнях, 9 – у матеріалах наукових конгресів, з’їздів, 

форумів та конференцій, зокрема 3 – у зарубіжних виданнях. Отримано 1 

патент України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 147 сторінках основного тексту, що містить 61 таблицю і 13 рисунків. 

Складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 

трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел (64 – 

кирилицею та 175 – латиницею). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

Матеріали та методи дослідження. Наукова праця базується на 

результатах комплексного обстеження 161 хворого з верифікованим діагнозом 

РА (157 жінок, 4 чоловіки) віком 40–64 роки (основна група) та 96 практично 

здорових осіб без захворювань серцево-судинної системи (93 жінки, 3 чоловіки) 

(група контролю). 

Дисертація виконана на базі ревматологічного відділення Комунального 

закладу Сумської обласної ради «Cумська обласна клінічна лікарня» та 

поліклінічного відділення Комунальної установи «Сумська міська клінічна 

лікарня №5». Дослідження біохімічних та імунологічних показників 

здійснювали у лабораторії «SYNEVO», м. Суми. Визначення Bcl1 поліморфізму 

гена ГР проводили в науковій лабораторії молекулярно-генетичних досліджень 

медичного інституту Сумського державного університету. Автор вдячна 

співробітникам даних підрозділів за надану допомогу. 

Діагноз РА встановлено на підставі скарг, анамнезу, клінічної картини 

захворювання, даних лабораторних та інструментальних методів обстеження 

згідно з діагностичними критеріями ACR/EULAR (2010) та Наказом МОЗ 

України № 263 від 11.04.2014 «Уніфікований клінічний протокол первинної, 

вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги та медичної реабілітації «Ревматоїдний артрит»». Діагностику АГ 

проводили відповідно до національних рекомендацій  Уніфікованого  

клінічного  протоколу  первинної,  екстреної  та вторинної (спеціалізованої)  
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медичної  допомоги пацієнтам з АГ,  затвердженого Наказом МОЗ України № 

384 від 24.05.2012 р. Під час встановлення діагнозу ІХС та функціонального 

класу стабільної стенокардії ми керувалися Наказом МОЗ України № 152 від 

02.03.2016р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній 

хворобі серця». Критеріями включення пацієнтів до основної групи були: вік, 

старший ніж 40 років; наявність РА для включення до I групи та наявність 

поєднання РА, АГ I-II стадії та ІХС (стабільної стенокардії I-II ФК) – до II 

групи; згода пацієнта. Критеріями виключення були: невідповідність 

попереднім критеріям; тяжкі гострі та супровідні хронічні некомпенсовані 

захворювання з боку серцево-судинної системи, нирок, печінки, а також 

неврологічні та психіатричні захворювання, алкоголізм, наркоманія, 

туберкульоз легень, СНІД; онкологічні захворювання; вік, менший ніж 40 

років; АГ III стадії; стабільна стенокардія III-IV функціонального класу; 

небажання/ нездатність пацієнта дотримуватись рекомендацій лікаря. 

Для дослідження клінічних та лабораторних особливостей перебігу РА, 

хворі були поділені на дві групи: I групу склали 76 пацієнтів із РА, які було 

поділено на 2 підгрупи: IA – 40 (52,6 %) хворих без АГ та IБ – 36 (47,4 %) 

пацієнтів із супутньою АГ; II групу – 85 хворих на РА з супутньою АГ та ІХС. 

Із метою оцінювання ймовірного зв’язку генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

ГР із ризиком виникнення РА, АГ та ІХС, активністю запалення та 

ефективністю гіполіпідемічної терапії пацієнти були поділені, залежно від 

генотипу: 45 хворих із C/C, 79 – із C/G та 37 – із G/G генотипом. 

Для вирішення поставлених завдань проводили загальноклінічні, 

антропометричні, лабораторні, інструментальні (ЕКГ, ЕхоКГ, вимірювання АТ, 

велоергометрію і рентгенологічне дослідження суглобів), молекулярно-

генетичні та статистичні дослідження. Визначення вмісту СРБ і РФ проводили 

шляхом латекс-турбідіметричного методу за допомогою тест системи Roshe 

Diagnostics (Швейцарія) на аналізаторі Cobas 6000. Із метою визначення 

концентрації АЦЦП використовували методику проточної цитофлюориметрії, 

яку проводили за допомогою тест-системи BioRad (США) на аналізаторі 

BioPlex 2200. Визначення вмісту загального ХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ і ТГ 

здійснювали ферментативно-колориметричним методом за допомогою тест-

системи: Roshe Diagnostics (Швейцарія) на аналізаторі Cobas 6000 (із 501 

модулем). Із метою оцінки ступеня активності РА використовували 

уніфікований для застосування в клінічній практиці індекс DAS28 (Disease 

Activity Score) з урахуванням болючості та набряклості 28 суглобів, вмісту СРБ 

або рівня ШОЕ та показника ВАШ. Оцінку кардіоваскулярного ризику у хворих 

на РА проводили за шкалою SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation) 

(Conroy RM, et al., 2003), яка враховує стать, вік, вміст загального ХС, рівень 

систолічного артеріального тиску, статус тютюнопаління та адаптована до 

пацієнтів із РА, згідно рекомендацій EULAR (2010). 

Bcl1 поліморфізм 2-го екзона визначали методом полімеразної 

ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини рестрикційних фрагментів 

за Fleury I. et al. (2003) із модифікаціями в науковій лабораторії молекулярно-
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генетичних досліджень Сумського державного університету під керівництвом 

завідувача кафедри фізіології та патофізіології − професора О. В. Атамана та 

завідувача лабораторії – професора В. Ю. Гарбузової (рис. 1). 

 
Рис.1. Результати рестрикційного аналізу BclI (C+647G) поліморфізму 

гена глюкокортикоїдного рецептора. M – маркер молекулярної маси (по - пари 

нуклеїнових основ); доріжки 5, 6, 7 відповідають C/C генотипу; доріжки 1, 3, 8, 

10, 11, 12 – C/G генотипу; 2, 4, 9 –  G/G генотипу. 

 

Призначення аторвастатину здійснювали, згідно з рекомендаціями 

Асоціації кардіологів України (2011), з урахуванням ризику кардіоваскулярної 

летальності за шкалою SCORE під контролем  вмісту ХС ЛПНЩ через 4 та 8 

тижнів лікування. 

Статистичну обробку результатів проводили з використанням програми 

SPSS-17. Визначення вірогідності відмінності між двома вибірками проводили за 

допомогою критерію Стьюдента (Т). За таблицею Стьюдента на підставі величини 

Т й кількості ступенів свободи визначали вірогідність відмінностей двох вибірок 

(р), якщо вірогідність випадкової різниці не перевищувала 0,05. Для оцінки 

відмінностей у незалежних вибірках використовували непараметричні критерії: 

Манна−Уїтні та Вілкоксона. Вірогідність відмінності розподілу генотипів 

здійснювали за допомогою χ2 –критерію Пірсона. Значення р<0,05 вважали 

статистично значущим. 

Оцінку впливу частоти варіантів генотипів поліморфізму проводили за 

допомогою розрахунку  відношення шансів (ВШ) із визначенням 95 % довірчого 

інтервалу (ДІ). Для встановлення ризику розвитку ІХС, залежно від наявності в 

пацієнта певного генотипу за допомогою бінарної логістичної регресії 

розраховували відношення шансів (ВШ) і 95 % довірчий інтервал (ДI) для 

чотирьох основних моделей успадкування: домінантна (референс  – гомозиготи за 

основним алелем), рецесивна (референс – генотипи з основним алелем), 

наддомінанта (референс – гомозиготи за основним та мінорним алелями) та 

адитивна (гетерозиготи та гомозиготи за мінорним алелем проти гомозигот за 

основним алелем в якості референсного генотипу). Після цього для підвищення 

надійності аналізу та зменшення ймовірності одержання хибних результатів була 

використана мультиваріабельна логістична  егресія. Остання, поряд із генотипом, 

дозволяє як коваріати вносити до регресійного рівняння відомості про ІМТ, АГ, 

звичку палити, тривалість РА, наявність вісцеральних уражень та 

серопозитивність РА. Статистично значущими вважали відмінності при р<0,05. 



8 

 

Результати дослідження та їх обговорення. Суттєву роль у розвитку 

серцево-судинних захворювань у хворих на РА відіграє прогресування 

атеросклерозу внаслідок безпосереднього негативного впливу хронічного 

запалення, але значення традиційних кардіоваскулярних факторів ризику таких, 

як АГ, гіперліпідемія, ожиріння, цукровий діабет, паління пацієнтів із РА також 

зберігається. Нами встановлено, що серед хворих на РА I групи в 14 (38,9 %) 

було зареєстровано 1-й ступінь, у 16 (44,4 %) – 2-й ступінь, а у 6 (16,7 %) – 3-й 

ступінь АГ. Серед пацієнтів із РА II групи – у 25 (29,4 %), 40 (47,1 %) і   20 

(23,5 %) відповідно. Аналіз розподілу АГ за стадіями показав, що у I групі I 

стадія була в 7 (19,4 %), а II стадія – у 29 (80,6 %) хворих на РА (за рахунок 

гіпертензивного серця (згідно даних ЕКГ та ЕхоКС) та його поєднання з 

ангіопатією сітківки ока (51,7 %)), а в II групі – усі пацієнти із АГ мали II 

стадію, серед них: гіпертензивне серце було в 55 (64,7 %), ангіопатія сітківки 

ока – у 70 (82,4 %) та мікроальбумінурія – у 10 (11,8 %) хворих. У I групі 

хворих на РА рівень САТ був (134,9±1,92), а ДАТ – (85,9±1,27) мм рт. ст., у II 

групі – (142,4±1,86) та (90,5±1,18) мм рт. ст. Отже показники САТ (p=0,005) і 

ДАТ (р=0,01) у хворих на РА II групи були вірогідно вищими, порівняно з 

такими в I групі. За частотою паління, ожиріння, дисліпідемії, гіпеглікемії 

вірогідної відмінності між групами пацієнтів встановлено не було (р>0,05). 
Доведено, що тривалість РА більше 10 років частіше виявлялас у II групі 

(64,6 %), а до 10 років – у I групі (35,4 %) хворих на РА (χ2=9,152; p=0,01). 

Встановлено, що в пацієнтів із тривалістю РА більше 10 років ризик розвитку 

ІХС у 3,5 раза вищий, порівняно з пацієнтами з тривалістю до 10 років 

(ВШ=3,53; 95 % ДІ 1,24–10,02; р=0,018). 

Досліджено, що в I групі низький ступінь активності за індексом DAS28 

було зареєстровано в 12 осіб (15,8%), середній – у 40 осіб (52,6%), високий – у 

24 осіб (31,6%), а у II − у 13 (15,3%), 38 (44,7%) та 34 (40%), відповідно, 

(χ2=0,34; р=0,13). Показник даної шкали у хворих на ізольований РА становив 

(4,5±0,14) бала, а за наявності ІХС − (4,7±0,12) бала (р=0,23). 

Встановлено, що в I групі суглобова форма РА була в 23 (30,2 %) 

пацієнтів, суглобово-вісцеральна – у 53 (69,7 %) , а в II групі – у 31 (36,5 %) та 

54 (63,5%) хворих (χ2=2,13; р=0,1). 

Аналіз частоти генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у групі 

контролю та у хворих на РАзасвідчив, що G/G генотип вірогідно частіше був у 

пацієнтів із РА (23 %), порівняно з практично здоровими (12,5 %), C/G генотип 

приблизно з однаковою частотою − (49,1 %) та (45,8 %), а C/C генотип 

вірогідно частіше − у групі контролю (41,7 %), ніж у пацієнтів із РА (27,9 %). 

Встановлено, що C алель траплявся в практично здорових осіб (64,4 %) частіше 

ніж у хворих на РА (52,5 %). Частота G алеля була вищою в пацієнтів із РА 

(47,5 %), порівняно з групою контролю (35,4 %) (χ2=7,02; p=0,03). Досліджено, 

що G/G генотип за Bcl1 поліморфізмом гена ГР підвищував ризик розвитку РА 

в 2,7 раза (ВШ=2,74; 95 % ДІ 1,26–5,97; р=0,01). 

Аналіз частоти генотипів за досліджуваним поліморфізмом показав, що 

cеред пацієнтів I групи носіями С/С генотипу були 38,2%, C/G генотипу − 
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51,3% та G/G генотипу – 10,5%, а II групи − 18,8, 47,1 і 34,1%, відповідно. Як 

видно з одержаних результатів, G/G генотип вірогідно частіше спостерігали у 

хворих на РА II групи, а C/C генотип – у пацієнтів із РА I групи (χ2=15,23; 

р=0,02). 

Встановлено, що ризик розвитку ІХС у 6,57 раза вищий у гомозигот за G 

алелем (ВШ=6,57; 95 % ДІ 2,44–17,73; р=0,001) та в 3,5 раза – у гетерозигот 

(ВШ=3,53; 95 % ДІ 1,44–8,68; р=0,006) відносно гомозигот за С алелем. Після 

поправки на чинники ризику, такі як АГ, ожиріння, тривалість РА більше 10 

років, наявність вісцеральних уражень та серопозитивність шанс розвитку ІХС 

у гомозигот за мінорним G алелем зберігався вірогідно вищим, порівняно з 

носіями C алеля (С/G+C/C) (ВШ = 5,77; 95 % ДІ 2,08−15,98; р=0,001) та 

гомозиготами за C алелем (ВШ = 7,32; 95 % ДІ 2,03−26,46; р=0,002) (табл.1).  

 

Таблиця 1 

Аналіз зв’язку Bcl1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного 

рецептора з розвитком ішемічної хвороби серця з урахуванням різних 

моделей успадкування 

Примітки:  

1. 95 % ДІ – довірчий інтервал;  

2. Pспост – спостережуване значення P (без поправки на коваріати); 

3. ВШспост – спостережуване відношення шансів; 

4. Pпопр – значення P після поправки на звичку палити, АГ, ІМТ, 

тривалість РА, серологічний варіант РА та наявність вісцеральних уражень; 

5. ВШпопр – відношення шансів після поправки на звичку палити, АГ, 

ІМТ, тривалість РА, серологічний варіант РА та наявність вісцеральних 

уражень; 

6. Перший рядок в адитивній моделі відображає порівняння C/G 

генотипу з C/C генотипом; другий рядок – порівняння G/G генотипу з C/C 

генотипом. 

 

Оцінювання частоти АГ, залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом 

гена ГР показало, що серед гомозигот за G алелем АГ (86,5 %) траплялась 

частіше, порівняно з АТ у межах норми (13,5 %) (χ2=13,25; р=0,02), а ризик 

розвитку АГ у носіїв G/G генотипу в 4,9 раза вищий, ніж у носів C/C генотипу 

(ВШ=4,96, 95 % ДІ 1,86–13,23, р=0,001). Після поправки на чинники ризику 

такі, як паління, ожиріння та дисліпідемію, шанс розвитку АГ у гомозигот за 

мінорним G алелем зберігався вірогідно вищим, порівняно з носіями C алеля 

Модель Pспост ВШ спост (95 % ДІ) Р попр ВШ попр (95 % ДІ) 

Домінантна 0,188 1,593 (0,797−3,186) 0,273 1,534 (0,714−3,292) 

Рецесивна 0,001 4,402 (1,865−10,391) 0,001 5,771 (2,084−15,982) 

Наддомінантна 0,590 1,186 (0,638−2,203) 0,733 1,125 (0,572−2,212) 

Адитивна 0,107 1,859 (0,875−3,947) 0,057 2,299 (0,975−5,417) 

0,0001 6,344 (2,346−17,157) 0,002 7,321 (2,026−26,459) 



10 

 

(С/G+C/C) (ВШ=5,87; 95 % ДІ 2,09−16,97; р=0,001) та гомозиготами за C 

алелем (ВШ=6,32; 95 % ДІ 2,01−25,37; р=0,003). 

Аналіз частоти різної маси тіла, залежно від генотипу за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР, засвідчив, що за наявності G/G генотипу ожиріння  

виявляли частіше (75,7 %), порівняно з масою тіла в межах норми (2,7 %). 

Серед пацієнтів із масою тіла в межах норми C/C генотип був у 43,7%, C/G 

генотип – у 54,2% та G/G генотип – у 2,1%, із зайвою вагою – у 24,5, 59,2 і   

16,3 %, з ожирінням – у 18,8, 37,5 та 43,7%, відповідно (χ2=31,54; р=0,01). 

Встановлено, що гомозиготи за G алелем мали в 4,98 раза вищий ризик 

розвитку ожиріння, ніж носії С алеля (ВШ=4,98, 95 % ДІ 2,17–11,41, р=0,001). 

Дане дослідження доводить, що G/G генотип за Bcl1 поліморфізмом гена ГР 

асоційований із розвитком ожиріння у хворих на РА. 

За наявності G/G генотипу серопозитивний варіант РА за АЦЦП 

спостерігали вірогідно частіше (86,5 %), порівняно з серонегативним (13,5 %) 

(χ2=7,443; р=0,02). В осіб з АЦЦП-позитивним РА в поєднанні з АГ та ІХС G/G 

генотип (42,6 %) був частіше, ніж у серонегативних пацієнтів (5,2 %) 

(χ2=15,328; р=0,01). 

Дослідження частоти генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, залежно 

від кардіоваскулярного ризику за шкалою SCORE, показало вірогідне 

переважання G/G генотипу (60 %) у хворих на РА за наявності дуже високого 

ризику серцево-судинної летальності, порівняно з C/C (10 %) та С/G (30 %) 

генотипами (χ2=27,58; р=0,01). Встановлено, що шанс розвитку високого ризику 

серцево-судинної смертності за шкалою SCORE у хворих на ізольований РА в 

20 разів вищий у носіїв G/G генотипу (ВШ=20,0; 95 % ДІ 3,76–106,46, р=0,01) 

та у 8,9 раза – у носіїв C/G генотипу (ВШ=8,89; 95 % ДІ 2,63–30,05, р=0,01) 

порівняно з C/C генотипом. 

Аналіз показників ліпідограми, залежно від генотипу за Bcl1 

поліморфізму гена ГР засвідчив, що вміст загального ХС у гомозигот за С 

алелем I групи становив 5,6 (4,71−6,61) ммоль/л, у гетерозигот – 5,15 (4,6−5,97), 

у гомозигот за G алелем − 6,11 (5,12−6,91) ммоль/л; ХС ЛПНЩ – 3,06 

(1,85−3,75), 2,79 (2,33−3,44) та 3,66 (2,64−4,0) ммоль/л; ХС ЛПВЩ – 1,89 

(1,41−2,47), 1,48 (1,25−2,07) і 1,47 (1,12−1,83) ммоль/л і ТГ – 1,46 (1,02−2,15), 

1,42 (0,93−1,82) і 1,31 (0,82−1,62) ммоль/л, відповідно. Отже в пацієнтів із РА I 

групи вміст ХС ЛПНЩ був вищим у носіїв G/G генотипу, порівняно з C/C 

(р=0,05) та C/G (р=0,03) генотипами, а концентрація ХС ЛПВЩ – нижчою, ніж 

у носіїв С/С (р=0,05) генотипу. За вмістом загального ХС і ТГ у хворих I групи 

вірогідної відмінності, залежно від генотипу, встановлено не було (р>0,05). 

Концентрація загального ХС у носіїв C/C генотипу II групи становила 5,24 

(4,72−6,25) ммоль/л, C/G генотипу − 5,65 (5,15−7,64) ммоль/л та G/G генотипу − 

6,05 (4,45−6,83) ммоль/л; ХС ЛПНЩ − 3,15 (2,35−3,81), 3,57 (2,68−4,36) і 3,9 

(2,45−4,57)  ммоль/л;  ХС ЛПВЩ − 1,71 (1,23−1,98), 1,57 (1,37−1,96) і 1,55 

(1,31−1,88) ммоль/л і ТГ − 1,32 (0,98−2,22), 1,58 (1,27−2,74) і 1,28 (0,83−1,52) 

ммоль/л, відповідно. Встановлено, що у хворих за наявності АГ та ІХС із G/G 

генотипом вміст загального ХС (р=0,03) та ХС ЛПНЩ (р=0,04) був вірогідно 
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вищим, порівняно з C/C генотипом. За вмістом ХС ЛПВЩ і ТГ у пацієнтів II 

групи вірогідної відмінності, залежно від генотипу, не встановлено (р>0,05). 

Аналіз вмісту ХС ЛПНЩ, залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом 

гена ГР показав, що за наявності C/C генотипу концентрація ХС ЛПНЩ  була 

вищою, ніж 2,3 ммоль/л у 66,7 % хворих, нижчою ніж 2,3 ммоль/л – у 33,3%, 

C/G генотипу – у 82,1 і 17,9 %, а G/G генотипу − вищою ніж 2,3 ммоль/л у 

пацієнтів із РА I групи (χ2=6,991; p<0,05). Виявлено, що у 18 (75 %) пацієнтів із 

C/C генотипом II групи концентрація ХС ЛПНЩ була вищою, ніж 2,3 ммоль/л 

та у 6 (25 %) – нижчою, ніж 2,3 ммоль/л, із C/G генотипом – у 35 (87,5%) і 5   

(12,5%). У хворих на РА за наявності АГ та ІХС та G/G генотипу вміст ХС 

ЛПНЩ був вищим 2,3 ммоль/л (χ2=5,992; p<0,05). 

Нами встановлено, що для досягнення цільового вмісту ХС ЛПНЩ у 

хворих I групи з урахуванням ризику кардіоваскулярної летальності за шкалою 

SCORE 40 мг аторвастатину потребували: 1 (11,1%) пацієнт із C/C генотипом, 5 

(55,6%) – із C/G генотипом та 3 (33,3%) – із G/G генотипом, серед яких у 7 

(77,8%) був серопозитивний варіант РА, тривалість захворювання більше 10 

років і суглобово-вісцеральна форма, 20 мг – 1(14,3 %), 2 (28,6%) і 4 (57,1%), 

серед них у 5 (71,4%) – серопозитивний варіант, тривалість більше 10 років та 

суглобово-вісцеральна форма) хворих та 10 мг – 12 (26,1%), 25 (54,3%) і 9 (19,6 

%), відповідно, серед яких у 20 (43,5%) – серопозитивний варіант, тривалість 

більше 10 років і суглобово-вісцеральна форма, 14 (18,4%) осіб із РА без 

супутньої ІХС та АГ і низьким ризиком кардіоваскулярної летальності не мали 

потреби в призначенні статинів, серед них у 4 (28,6%) – серопозитивний 

варіант, тривалість більше 10 років та суглобово-вісцеральна форма. Для 

досягнення цільового вмісту ХС ЛПНЩ у хворих за наявності АГ та ІХС, з 

урахуванням дуже високого ризику кардіоваскулярної летальності за шкалою 

SCORE, 80 мг аторвастатину потребували 2 (11,2%) пацієнти з C/C генотипом, 

8 (44,4%) – із C/G генотипом та 8 (44,4%) – із G/G генотипом, серед них у 15 

(83,3 %) був серопозитивний варіант РА, тривалість захворювання більше 10 

років і суглобово-вісцеральна форма, 40 мг – 2 (15,4%), 7 (53,8%) і 4 (30,8%), 

серед яких у 9 (69,2%) – серопозитивний варіант, тривалість більше 10 років і 

суглобово-вісцеральна форма, 20 мг – 3 (18,7%), 7 (43,7%) і 6 (37,6%), серед 

яких у 9 (56,4%) – серопозитивний варіант, тривалість більше 10 років і 

суглобово-вісцеральна форма та 10 мг – 17 (44,7%), 18 (47,4%) і 3 (7,9%) 

хворих, відповідно, серед яких у 12 (31,5%) – серопозитивний варіант, 

тривалість більше 10 років та суглобово-вісцеральна форма. 

Результати оцінки гіполіпідемічної ефективності аторвастатину 

показали, що через 4 тижні лікування у хворих із C/C генотипом I групи 

концентрація ХС ЛПНЩ знизилася на 20,9% (р=0,001), із C/G – на 10% 

(р=0,001) та з G/G − на 3% (р=0,245), а II групи − на 40,9 (р=0,001), 47,3 

(р=0,001), 6,4% (р=0,123), відповідно. Отже оптимального вмісту ХС ЛПНЩ 

вдалося досягти лише в пацієнтів із C/C та C/G генотипами. На підставі того, 

що у хворих I групи з G/G генотипом не відбулося зниження ХС ЛПНЩ до 

цільової концентрації 2,5 і 3,0 ммоль/л у разі високого та помірного ризиків 

кардіоваскулярної летальності, а в II групі – до 1,8 ммоль/л за наявності дуже 
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високого ризику, було доцільним подальше призначення аторвастатину в дозі 

вдвічі більшій за початкову, терміном на 4 тижні. У I групі такої корекції 

потребувало 16 (21,1%) пацієнтів, а в II –13 (15,3 %) гомозигот за G алелем, 

серед яких 87,5 % були серопозитивними за АЦЦП, мали суглобово-

вісцеральну форму РА та тривалість захворювання більше 10 років. 

Призначення 80 мг аторвастатину хворим на РА I групи із G/G 

генотипом упродовж наступних 4 тижнів сприяло зниженню концентрації ХС 

ЛПНЩ на 44,8%,  0 мг – на 39,8% і 20 мг – на 28,6% (р=0,001), а за наявності 

АГ та ІХС − на 60,2, 55,2, 48,2%, відповідно (р=0,001).  

Аналіз динаміки індексу DAS28 через 8 тижнів лікування 

аторвастатином не показав вірогідного зниження активності РА в носіів С/G 

(від 4,22 (5,14−3,42) до 3,52 (4,44−2,72) бала, р=0,09) та G/G (від 4,51 

(5,71−3,88) до 4,31 (5,51−3,68) бала, р=0,24) генотипів, а лише тенденцію до 

зниження показника шкали DAS28 у носіїв C/C генотипу (від 3,88 (4,53−3,42) 

до 3,01 (3,66−2,27) бала, р=0,05). 

Підсумовуючи одержані результати, необхідно відзначити, що 

призначення аторвастатину в дозі вдвічі більшій за рекомендовану хворим на 

РА з урахуванням ризику кардіоваскулярної летальності за шкалою SCORE та 

G/G генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена ГР дає можливість досягти 

необхідної концентрації ХС ЛПНЩ упродовж 4 тижнів. Такий підхід дозволяє 

оптимізувати лікування дисліпідемії у хворих на РА. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Доведено, що передчасна летальність хворих на ревматоїдний артрит 

у 40-50 % визначається захворюваннями серцево-судинної системи. Їхньому 

виникненню сприяють класичні кардіоваскулярні фактори ризику, негативний 

вплив хронічного запалення та генетичні чинники, а саме Bcl1 поліморфізм 

гена глюкокортикоїдного рецептора людини. В Україні відсутні дані стосовно 

частоти генотипів за даним поліморфізмом у хворих на ревматоїдний артрит та 

його зв’язку із дисліпідемією з урахуванням генетичного профілю пацієнтів. 

2. У хворих на РА в поєднанні з артеріальною гіпертензією та 

ішемічною хворобою серця (II група) тривалість захворювання більше 10 років  

(60 %) спостерігалася вірогідно частіше, порівняно з хворими на ревматоїдний 

артрит (I група) (36,8%) (р=0,01). Ризик розвитку ішемічної хвороби серця з 

тривалістю захворювання більше ніж 10 років у 3,5 раза вищий, порівняно з 

тривалістю до 10 років (ВШ=3,53; 95% ДІ 1,24–10,02; р=0,018). За частотою 

паління, ожиріння, дисліпідемії, гіперглікемії, серопозитивності за 

ревматоїдним фактором та антитілами до циклічного цитрулінового пептиду і 

вісцеральних проявів ревматоїдного артриту вірогідної відмінності між 

групами пацієнтів встановлено не було (р>0,05). 

3. Встановлено, що G/G генотип вірогідно частіше спостерігався у 

хворих на ревматоїдний артрит з артеріальною гіпертензією (86,5%), порівняно 

з хворими без артеріальної гіпертензії (13,5%) (р=0,002). Доведено, що ризик 

розвитку артеріальної гіпертензії в носіїв G/G генотипу в 4,9 раза вищий, 

порівняно з C/C генотипом (ВШ=4,96; 95% ДІ 1,86–13,23, р=0,001). Після 
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поправки на чинники ризику, такі як паління, ожиріння та дисліпідемію, шанс 

розвитку артеріальної гіпертензії в гомозигот за мінорним G алелем зберігався 

вірогідно вищим, порівняно з носіями C алеля (С/G+C/C) (ВШ =5,87; 95% ДІ 

2,09−16,97; р=0,001) та гомозиготами за C алелем (ВШ=6,32; 95% ДІ 

2,01−25,37; р=0,003).  

4. G/G генотип за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора виявлено в 23% хворих на ревматоїдний артрит та в 12,5% осіб групи 

контролю, C/G – у 49,1 і 45,8%, а С/С генотип – у 27,9 та 41,7%. Частота G 

алеля у хворих на ревматоїдний артрит (47,5%) була вищою, порівняно з 

контролем (35,4%) (χ2=7,018; р=0,03). Доведено, що G/G генотип вірогідно 

частіше зустрічався в II групі хворих (78,4 %), порівняно з I (21,6%). У носіїв 

G/G генотипу ризик розвитку ревматоїдного артриту та ішемічної хвороби 

серця був у 2,7 (ВШ=2,74; 95% ДІ 2,44–17,73; р=0,001) та 6,6 (ВШ= 6,57; 95% 

ДІ 2,44–17,73; р=0,001) раза вищий, порівняно з носіями С/C генотипу. Після 

поправки на чинники ризику ішемічної хвороби серця, такі як артеріальна 

гіпертензія, ожиріння, тривалість ревматоїдного артриту більше ніж 10 років, 

наявність вісцеральних уражень та серопозитивність, шанс розвитку ішемічної 

хвороби серця в гомозигот за мінорним G алелем зберігався вірогідно вищим, 

порівняно з носіями C алеля (С/G+C/C) (ВШ = 5,77; 95% ДІ 2,08−15,98; 

р=0,001) та гомозиготами за C алелем (ВШ = 7,32; 95% ДІ 2,03−26,46; р = 

0,002). 

5. Серед пацієнтів із масою тіла в межах норми C/C генотип був у 43,7%, 

C/G генотип – у 54,2% та G/G генотип – у 2,1%, із зайвою масою – у 24,5, 59,2 і 

16,3%, з ожирінням – у 18,8, 37,5 та 43,7%, відповідно (р=0,01).  Доведено, що в 

гомозигот за G алелем ризик розвитку ожиріння в 4,98 раза вищий, ніж у носіїв 

С алеля (ВШ=4,98; 95 % ДІ 2,17–11,41, р=0,001). 

6. G/G генотип вірогідно частіше виявляли у хворих із серопозитивним 

варіантом ревматоїдного артриту за вмістом антитіл до циклічного 

цитрулінового пептиду (86,5%), порівняно з серонегативним (13,5%) (р=0,02). В 

осіб з АЦЦП-позитивним ревматоїдним артритом II групи G/G генотип (90,9 %) 

був частіше, ніж у серонегативних пацієнтів (9,1%) (р=0,01). 

7. Встановлено, що в I групі хворих із низьким ступенем активності за 

шкалою DAS28 C/C генотип виявлено в 58,3%, С/G генотип − у 33,3%, G/G 

генотип – у 8,4%, із середнім − у 35,0, 40,0 та 25,0% %, із високим – у 16,7, 66,6 

і 16,7%, відповідно (р1=0,07), а в II групі − у 23,1, 53,8 та 23,1%, у 30,3, 48,5 і 

21,2 % та у 17,9, 51,4 і 30,7%, відповідно (р2=0,71). Результати сумарного 

аналізу показників клініко-лабораторної активності у хворих на ревматоїдний 

артрит з урахуванням генетичного фактора свідчать про відсутність вірогідної 

відмінності в розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом. 

8. Призначення аторвастатину в дозі, залежно від рівня серцево-

судинного ризику за шкалою SCORE впродовж 4 тижнів у хворих на РА I групи 

з C/C генотипом сприяло зниженню концентрації холестерину ліпопротеїдів 

низької щільності на 20,9% (p=0,001), із C/G – на 10% (p=0,001), а із G/G – на 

3% (p=0,245). Застосування аторвастатину в дозі вдвічі більшій за початкову з 

урахуванням ризику кардіоваскулярної летальності та G/G генотипу (16 (21,1%) 
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осіб) упродовж наступних 4 тижнів призвело до зниження холестерину 

ліпопротеїдів низької щільності до цільового вмісту (p=0,001). 

9. Залучення аторвастатину до лікування хворих на ревматоїдний артрит 

II групи з C/C генотипом упродовж 4 тижнів сприяло зниженню холестерину 

ліпопротеїдів низької щільності на 40,9% (p=0,001), із C/G генотипом – на 

47,3% (p=0,001) та із G/G генотипом − на 6,4% (p=0,123). Подальше 

застосування аторвастатину в дозі вдвічі більшій за початкову з урахуванням 

ризику кардіоваскулярної летальності за шкалою SCORE та G/G генотипу в 13 

(15,3 %) пацієнтів із РА впродовж 4 тижнів сприяло зниженню холестерину 

ліпопротеїдів низької щільності до цільової концентрації (p=0,001).  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Визначення генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит дозволяє 

оцінити прогноз щодо розвитку ішемічної хвороби серця, оскільки за наявності 

G/G генотипу ризик її розвитку зростає у 6,6 раза (ВШ= 6,57; 95 % ДІ 2,44–

17,73; р=0,001), порівняно з носіями С/C генотипу.  

2. Дослідження Bcl1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора є 

доцільним для встановлення ризику виникнення артеріальної гіпертензії та 

ожиріння у хворих на ревматоїдний артрит, оскільки ризик розвитку цих станів 

у носіїв G/G генотипу в 4,9 раза (ВШ=4,96; 95% ДІ 1,86–13,23, р=0,001) та в 

4,98 раза (ВШ=4,98; 95% ДІ 2,17–11,41, р=0,001), відповідно, вищий, ніж у 

носіїв C/C генотипу. 

3. Для оптимізації  лікування дисліпідемії у хворих на ревматоїдний 

артрит доцільно, поряд із визначенням кардіоваскулярного ризику за шкалою 

SCORE, серопозитивності захворювання та наявності вісцеральних уражень, 

проводити корекцію гіполіпідемічної терапії в межах вітчизняних 

рекомендацій, ураховуючи індивідуальну генотип-залежну відповідь, і 

призначати вдвічі більшу стартову дозу аторвастатину носіям G/G генотипу за 

Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора. 
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АНОТАЦІЯ  

Савченко О.В. Оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на 

ревматоїдний артрит. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертація присвячена оптимізації лікування дисліпідемії у 161 хворого 

на ревматоїдний артрит (РА) та зв’язку Bcl1 поліморфізму гена 

глюкокортикоїдного рецептора (ГР) з чинниками ризику серцево-судинних 

захворювань у пацієнтів даної категорії. Доведено, що G/G генотип 

асоційований із розвитком РА, ішемічної хвороби серця, артеріальної 

гіпертензії, ожиріння та серопозитивністю РА за вмістом антитіл до циклічного 

цитрулінового пептиду. Носії G/G генотипу, поряд із серопозитивністю, 

тривалістю захворювання більше ніж 10 років та наявністю вісцеральних 

уражень, мають вищий вміст холестерину ліпопротеїдів низької щільності та 

нижчу відповідь на терапію аторвастатином. 

Визначення генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР дозволяє 

індивідуалізувати призначення аторвастатину у хворих на РА залежно від 

ризику кардіоваскулярної летальності за шкалою SCORE з метою оптимізації 

лікування дисліпідемії.  

Ключові слова: ревматоїдний артрит,  ішемічна хвороба серця, 

артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, Bcl1 поліморфізм гена 

глюкокортикоїдного рецептора, SCORE, аторвастатин. 
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Савченко О.В. Оптимизация лечения дислипидемии у больных 

ревматоидным артритом. − Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.02 − внутренние болезни. − ГВУЗ «Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет» МЗ Украины, Ивано-Франковск, 

2019. 

Диссертация посвящена оптимизации лечения дислипидемии у 161 

больного ревматоидным артритом (РА) и связи Bcl1 полиморфизма гена 

глюкокортикоидного рецептора (ГР) с факторами риска сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов данной категории. Доказано, что G/G генотип 

ассоциирован с развитием РА, ишемической болезни сердца, артериальной 

гипертензии, ожирения и серопозитивностью РА по содержанию антител к 

циклическому цитруллинового пептида. Носители G/G генотипа, наряду с 

серопозитивностью, длительность заболевания более 10 лет и наличием 

висцеральных поражений, имеют более высокое содержание холестерина 

липопротеидов низкой плотности и низкий ответ на терапию аторвастатином.  
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Определение генотипов по Bcl1 полиморфизму гена ГР позволяет 

индивидуализировать назначение аторвастатина у больных РА в зависимости 

от риска кардиоваскулярной летальности по шкале SCORE с целью 

оптимизации лечения дислипидемии.  

Ключевые слова: ревматоидный артрит, ишемическая болезнь сердца, 

артериальная гипертензия, дислипидемия, Bcl1 полиморфизм гена 

глюкокортикоидного рецептора, SCORE, аторвастатин. 

 
 

ABSTRACT 

Savchenko O.V. Optimization of dyslipidemia management among 

patients with rheumatoid arthritis. – Manuscript.  

Dissertation with the view to earn a degree of Candidate of Medical Science 

in internal diseases – 14.01.02 – SHEE “Ivano-Frankivsk National Medical 

University” of MoH of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

The dissertation is devoted to investigation of connection between Bcl1 

glucocorticoid receptor gene (GR) polymorphism and rheumatoid arthritis (RA) as 

cardiovascular disease risk factors among patients of this category. There were 161 

RA patients aged between 40 and 64 under our medical supervision. The control 

group included 96 healthy individuals. Two groups were formed: the 1st group 

included 76 RA patients who were divided into 2 subgroups: 1A – 40 (52,6%) 

patients without arterial hypertension (AH) and 1B – 36 (47,4%) patients with 

associated AH; the 2nd group included 85 RA patients with associated AH and 

ischemic heart disease (IHD) (stable FC I-II stenocardia). To estimate the probability 

of connection between Bcl1 GR gene polymorphism and risk of RA, AH and IHD, 

inflammation activity and effectiveness of hypolipidemic therapy, the patients were 

divided according to their genotype: 45 individuals with C/C, 79 – with C/G and 37 – 

with G/G genotype.  

In the dissertation, the scientific data on cardiovascular disease risk factors 

frequency in RA patients is complemented by multiple cases with disease duration of 

over 10 years in the 2nd group compared to the 1st one. Patients with disease duration 

of over 10 years have 3,5 times higher risk of IHD in comparison to those of less than 

10 years (OR=3,53; 95% CI 1,24–10,02; р=0,018). It is proven that AH risk in G/G 

genotype is 4,9 times higher in comparison with C/C genotype (OR=4,96; 95 % CI 

1,86–13,23, р=0,001). After risk factors adjustment, such as smoking, obesity and 

dyslipidemia, the AH ratio in homozygous minor G allele carriers remained probably 

higher compared to C allele carriers (С/G+C/C) (OR =5,87; 95 % CI 2,09−16,97; 

р=0,001) and C allele homozygotes (OR=6,32; 95 % CI 2,01−25,37; р=0,003). The 

study determined that G/G genotype was probably frequently typical of RA patients 

compared to healthy individuals and increased RA risk by 2,7 times (OR=2,74; 95 % 

CI 2,44–17,73; р=0,01), and IHD  risk − by 6,57 times (OR=6,57; 95 % CI 2,44–

17,73; р=0,001). Risk factors being adjusted, the IHD ratio in homozygous minor G 

allele carriers remained probably higher compared to C allele carriers (С/G+C/C) 

(OR=5,77; 95 % CI 2,08−15,98; p=0,001)  and C allele homozygotes (OR=7,32; 95 

% CI 2,03−26,46; p=0,002). The association between G/G genotype and obesity 
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among RA patients has been proven (р=0,001). The study also verified higher 

frequency of G/G genotype among seropositive RA patients by 

cyclic citrullinated peptide antibodies level (CCPA) (р=0,02).  

Atorvastatin, prescribed for 4 weeks according to SCORE scale 

cardiovascular risk, to 1st group RA patients with C/C genotype has proven to reduce 

concentration of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) by 20,9% (p=0,001), 

with C/G genotype – by 10 % (p=0,001), and with G/G genotype – by 3% (p=0,245). 

Double dosage of atorvastatin considering cardiovascular mortality risk and G/G 

genotype (16 (21,1 %) persons) during the next 4 weeks reduced LDL-C to the 

desirable cholesterol level (p=0,001). Atorvastatin, prescribed for 4 weeks to the 2nd 

group RA patients with C/C genotype, reduced LDL-C by 40,9 % (p=0,001), with 

C/G genotype – by 47,3 % (p=0,001), and with G/G genotype − by 6,4 % (p=0,123). 

Further intake of atorvastatin double dose for the next 4 weeks considering 

cardiovascular mortality risk by SCORE scale and G/G genotype, helped 13 (15,3%) 

RA patients reduce LDL-C to the desirable level (p=0,001). Within 8 weeks of 

atorvastatin treatment, DAS28 dynamics analysis did not show any probable 

reduction in RA disease activity among C/G (р=0,09) and G/G (р=0,24) genotype 

carriers, but only a tendency to DAS28 index reduction among C/C genotype carriers 

(р=0,05).    

Practical importance of the obtained results is in high AH risk prediction, as 

well as that of IHD and obesity among Bcl1 glucocorticoid GR gene polymorphism 

G/G genotype carriers in comparison with C/C and C/G genotypes. A differentiated 

approach has been developed to optimize the dyslipidemia management among RA 

patients by LDL-C level adjustment made according to the SCORE scale 

cardiovascular risk and genotype by the above polymorphism. It has been found that 

prescription of recommended atorvastatin dosage to RA patients with G/G genotype, 

considering cardiovascular mortality risk, does not reduce LDL-C to the desirable 

level and therefore such patients are to use a double dose of the primarily calculated 

one.  

Keywords: rheumatoid arthritis, ischemic heart disease, arterial hypertension, 

dyslipidemia, Bcl1 glucocorticoid receptor gene polymorphism, SCORE, 

atorvastatin. 
 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ − артеріальна гіпертензія  

АТ − артеріальний тиск  

АЦЦП − антитіла до циклічного цитрулінового пептиду 

ВШ − відношення шансів  

ГК – глюкокортикоїди  

ГЛШ − гіпертрофія лівого шлуночка 

ГР – глюкокортикоїдний рецептор 

ДІ − довірчий інтервал 
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ІМТ – індекс маси тіла  

ІХС – ішемічна хвороба серця  

РА – ревматоїдний артрит  

РФ − ревматоїдний фактор 

СРБ − С-реактивний білок   

ХС − холестерин  

ХС ЛПВЩ − холестерин ліпопротеїдів високої щільності 

ХС ЛПНЩ − холестерин ліпопротеїдів низької щільності  

ШОЕ − швидкість осідання еритроцитів 
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