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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Подагра – одне з найбільш відомих та поширених 

хронічних захворювань групи мікрокристалічних артритів, пов’язане з порушенням 

обміну сечової кислоти, яке клінічно проявляється рецидивним артритом, 

утворенням тофусів та ураженням внутрішніх органів із розвитком вторинних 

реактивних запальних змін (Барскова В.Г., 2011; Борткевич О.Г., 2011; 

Коваленко В.М., Шуба Н.М., 2013). За останні десятиліття поширеність подагри 

значно підвищилася, що пов’язано як зі збільшенням вживання алкоголю, продуктів, 

багатих пуринами, так і поліпшенням рівня діагностики (Яременко О.Б., 2013). 

Значна частка в зростанні захворюваності на подагру належить неконтрольованому 

прийому лікарських препаратів, які індукують розвиток подагри (Свінціцький А.С., 

2013). В останні роки доведено, що деякі широко вживані харчові добавки в 

продуктах харчування провокують порушення пуринового обміну і сприяють 

розвитку подагри. Є серйозні докази несприятливої ролі антропогенних 

металотоксикантів щодо зростання частоти подагри та її нових клінічних 

прогностичних варіантів (Синяченко О.В., 2012). 

Провідні фактори реалізації подагри – зловживання їжею, багатою на пурини, 

та алкоголю викликають також ураження гепатобіліарної системи, підшлункової 

залози, травного каналу, сприяють розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС), 

метаболічного синдрому (МС), ожиріння, підвищенню рівня васкулярних ризиків 

тощо (Яцишин Р.І., 2010, Середюк Н.М., 2013). Зазначені органи та системи 

додатково вражаються лікарськими засобами для лікування подагри: алопуринолом 

та нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП) (Шуба Н.М., 2013). Ці, 

раніше іменовані супутні захворювання, в останні десятиліття називають 

коморбідною патологією, такою, що має спільні, але недостатньо досліджені 

патогенетичні ланки формування та зумовлює клініко-патогенетичну залежність 

(Pillinger M.N. et.al., 2010, Белялов Ф.И., 2012). Така ситуація породжує нову 

проблему – цито- та органопротекції серцево-судинної та травної систем (Сміян С.І. 

і співавт., 2011; Choi H.K. et.al., 2012). В останні 15 років значна увага науковців 

різних профілів привернута до поглибленого вивчення проблеми гіпотиреозу 

(Фадеев В.В., 2004; Паньків В.І., 2011; 2012). Зазначається, що в середині 

ХХ століття гіпотиреоз мав місце в 0,5% серед загальної популяції, на початку 

ХХІ століття частота його зросла до 2%, а серед осіб старших вікових груп – до 

6-8% (Garber G.R. et.al., 2012). Є достатньо відомостей про негативний вплив 

гіпотиреозу на всі види обміну речовин та погіршення на його фоні перебігу будь-

яких соматичних захворювань, зниження ефективності їхнього лікування 

(Фадеев В.В., 2004). Однак при подагрі подібних змін у доступній нам літературі не 

виявили. 



В аспекті лікування коморбідних явищ найбільш визнаними вважаються ліки 

рослинного походження (Чекман І.С., 2006; Baumler S., 2007). Особливо цінними в 

таких ситуаціях є ліки рослинного походження поліфункціональної, поліорганної, у 

т.ч. артротропної дії. В останні роки в Україні з’явилися препарати такої дії – 

«Уронефрон», кверцетин та «Зобофіт», що стало одним з об’єктів нашої уваги в 

дослідженні. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в рамках планової НДР кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб 

Буковинського державного медичного університету «Особливості циркадіанних 

оксидативних порушень, змін вегетативного тонусу у хворих на ревматоїдний 

артрит, подагру та дифузні ураження печінки невірусного походження, 

обґрунтування вдосконалення терапії» (номер держреєстрації 0110U003077). 

Здобувач є співвиконавцем цієї теми.  

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хворих на подагру 

шляхом дослідження вікових та гендерних особливостей формування коморбідної 

патології та гіпотиреозу у хворих на подаргу, спільних метаболічних основ їхнього 

формування та фармацевтичної корекції з використанням «Уронефрону», 

кверцетину і «Зобофіту». 

Завдання дослідження: 

1.  Вивчити ступінь виявлення супутніх та коморбідних захворювань і 

патологічних станів у віковому аспекті та дослідити лікувально-

профілактичну тактику в зазначеному контексті при ретроспективному аналізі 

історій хвороб хворих на подагру. 

2. Здійснити поглиблене проспективне дослідження хворих на подагру та 

вивчити ступінь поширеності, вікові і гендерні аспекти формування і розвитку 

подагри та коморбідних захворювань і патологічних станів за даними 

клінічних, ультрасонографічних, ЕКГ та лабораторно-інструментальних 

досліджень. 

3. Оцінити особливості розвитку коморбідних і супутніх патологічних станів та 

захворювань, згідно стадійності розвитку подагри у віковому та гендерному 

аспектах, порушень цитокінової ланки регуляції і визначити ступені 

васкулярного ризику й прогнозування перебігу подагри та коморбідних 

процесів. 

4. Дослідити в гендерному і віковому аспектах особливості формування 

гіпотиреозу та його вплив на клініку, перебіг та результати лікування хворих 

на подагру. 

5. Обґрунтувати, апробувати і вивчити ефективність удосконаленого 

комплексного лікування хворих на подагру з коморбідними та супутніми 



патологічними станами за допомогою фітофармацевтичних препаратів 

уронефрон, кверцетин та засобу зобофіт. 

Об’єкт дослідження: вікові аспекти формування коморбідної патології, 

гіпотиреозу у хворих на подагру та їхні особливості. 

Предмет дослідження: особливості перебігу подагри в умовах коморбідної 

патології, гіпотиреозу, їхні патогенетичні залежності, пуриновий та ліпідні обміни, 

цитокіни, удосконалення комплексної терапії досліджуваних патологічних станів. 

Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічні, лабораторні, імунохімічні 

з електрохемілюмінесцентною детекцією, хемілюмінесцентні імунні, 

інструментальні, статистичні. 

Наукова новизна роботи. Уперше з’ясовані вікові та гендерні особливості 

формування супутніх захворювань у пацієнтів із подагрою крізь призму 

коморбідності та гіпотиреозу. Виявлено зростаючі з віком хворих, давністю та 

стадією подагри ступені коморбідності, спільні патогенетичні ланки, їхню 

залежність і вираженість у контексті прогресування подагри, зростання загрози 

васкулярних та гастроінтестинальних ризиків, обмеження реалізації ключових 

принципів лікування подагри. Встановлено, що зі зростанням рівня коморбідних 

процесів вираженості та торпідності їхніх проявів спостерігаються прогресуючі 

порушення в цитокіновій ланці у вигляді дисбалансу з переважанням рівнів 

прозапальних цитокінів. Уперше досліджено вікові та гендерні особливості 

формування субклінічного і маніфестного гіпотиреозу у хворих на подагру і 

встановлено зростаючі з віком, особливо в жінок, явища гіпотиреозу, що 

поглиблюють ступінь патогенетичних взаємин та вираженість коморбідних 

процесів, погіршують їхній перебіг та результати лікування і вимагають 

обов’язкової корекції функціонального стану щитоподібної залози. Патогенетично 

обґрунтовано та доведено застосування комплексної терапії з використанням 

препаратів «Уронефрон» та кверцетин в якості оптимізаторів лікування хворих на 

подагру за клінічними даними, позитивними ефектами на пуриновий, ліпідний 

обмін, цитокінову ланку регуляції запального процесу, а також «Зобофіту» у хворих 

з явищами субклінічного гіпотиреозу, виявлено його позитивний вплив на 

тиреоїдний гомеостаз і клінічні прояви коморбідних процесів. 

Практичне значення роботи. Проведене дослідження дозволило 

запропонувати практичній медицині вагомі вдосконалення рівня діагностики як 

подагри, так і коморбідних захворювань, у т.ч. субклінічного гіпотиреозу. 

Обгрунтовано виділення серед коморбідних захворювань груп раннього періоду 

подагри та пізнього періоду (виражений МС, сечокам’яна хвороба, хронічна ниркова 

недостатність, анемія) та врахувати їх як основу стратифікації ризику серцевих 

подій (помірний, високий, дуже високий) із метою підвищення рівня профілактики. 

Доведено доцільність визначення в крові рівня тиреотропного гормону та 



ультразвукового дослідження щитоподібної залози у хворих на подагру жінок у віці 

після 50 років, у чоловіків – після 55-60 років із метою ранньої діагностики 

субклінічної та маніфестної форм гіпотиреозу. Отримані дані дозволили 

патогенетично обґрунтувати диференційовані підходи і довести медичну 

ефективність доповнень до комплексного лікування хворих на подагру препаратами 

«Уронефрон», кверцетин та «Зобофіт», що сприяло підвищенню ефективності 

лікування як подагри, так і коморбідних патологічних станів, субклінічного і 

маніфестного гіпотиреозу, профілактики васкулярних подій, уражень системи 

травлення, скоротити тривалість застосування НПЗП та безпечніше збільшувати 

добову дозу алопуринола до цільової. Диференційовані вдосконалення 

комплексного лікування хворих на подагру захищені патентами на корисну модель: 

«Спосіб лікування хронічної тофусної подагри» (№87944 від 25.02.2014р., Бюл. №4) 

та «Спосіб лікування хронічного подагричного артриту на тлі субклінічного 

гіпотиреозу» (№ 94495 від 10.11.2014р., Бюл. №21). 

Впровадження результатів роботи в практику. Матеріали роботи 

впроваджені в практику ревматологічних відділень міської клінічної лікарні №3  

м. Чернівці та Чернівецької обласної клінічної лікарні, Івано-Франківської обласної 

клінічної лікарні, а також у навчальний процес кафедри пропедевтики внутрішніх 

хвороб, внутрішньої медицини та фізіотерапії Буковинського державного медичного 

університету, використовуються при проведенні курсів тематичного вдосконалення 

з ревматології, клінічної фітотерапії, науково-практичних конференцій терапевтів і 

сімейних лікарів Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської областей.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею здобувача. Внесок автора полягає в обґрунтуванні актуальності проблеми, 

розробці завдань та методів дослідження, здійсненні патентно-інформаційного 

дослідження, аналізу літературних джерел, виборі та обстеженні хворих, 

спостереження за ними на амбулаторно-поліклінічному етапі. Здобувач брала участь 

у проведенні лабораторних та інструментальних досліджень, особисто виконала 

статистичну обробку даних та їхній науковий аналіз, написала всі розділи 

дисертаційної роботи, підготувала і оформила всі матеріали до друку. Мета, 

завдання дослідження, висновки і практичні рекомендації та основні положення 

роботи сформульовані разом із науковим керівником. Участь здобувача в 

опублікованих у співавторстві наукових працях є основною і полягає в підборі й 

обстеженні хворих, проведенні лабораторно-біохімічних і інструментальних 

досліджень, статистичній обробці даних, аналізі отриманих результатів та 

формулюванні висновків. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи оприлюднені 

на підсумкових щорічних наукових конференціях співробітників Буковинського 

державного медичного університету (2011- 2014), науково-практичній конференції з 



міжнародною участю «Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров`я людини: 

ретроспектива і погляд у майбутнє» (Ужгород, 2011, 2012), «Щорічні терапевтичні 

читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування» (Харків, 2012), 

«Терапевтичні читання, присвячені пам’яті акад. Є.М. Нейка» (Івано-Франківськ, 

2012), «Актуальні питання клінічної ендокринології, клінічної імунології та 

алергології» (Чернівці, 2013),  науково-практичних конференціях «Стандарти 

діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» (Вінниця, 2012, 2013, 2014), 

«Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» (Тернопіль, 2014), «Сучасні 

аспекти збереження здоров’я людини» (Ужгород, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 24 наукових праці, із них 

5 статей у фахових наукових виданнях України, 1 - у зарубіжному (журнал «Modern 

science», який індексується в MEDLINE і відображений у базі даних SCOPUS і 

ВИНИТИ РАН), 13 тез в інших виданнях (збірники наукових праць, тези та 

матеріали конференцій). Підготовлено 2 деклараційні патенти України на корисну 

модель та 3 раціоналізаторські пропозиції.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 146 сторінках  

основного тексту, включає вступ, огляд літератури, опис матеріалу і методів 

дослідження, 3 розділи власних досліджень, аналіз і узагальнення результатів, 

висновки, практичні рекомендації, перелік використаних літературних джерел 

(253 джерела: 120 – кирилицею, 133 – латиницею) та додатки. Дисертація 

ілюстрована 19 таблицями та 10 рисунками.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження.  За даними ретроспективного аналізу 

120 історій хвороби на подагру встановлено, що зі зростанням віку пацієнтів та 

давності, важкості хвороби відмічається збільшення кількості супутніх захворювань, 

однак практичні лікарі не виділяють серед них коморбідні процеси і пов’язані з 

ними ризики. 

Проведено обстеження і проліковано 127 хворих у віці 37-76 років, середній 

вік – (56,3 ± 4,6) років, на первинну подагру, серед яких домінували чоловіки 

(99 осіб – 77,95%), жінок відповідно 28 осіб (22,05%). Діагноз подагри виставляли 

згідно критеріїв Уоллеса, Рекомендацій Європейського товариства ревматологів із 

діагностики та лікування подагри (EULAR, 2013) та Наказу МОЗ України № 676 від 

12.10.2006 р. за розділом «Ревматологія». Діагностику гіпотиреозу здійснювали у 

відповідності до рекомендацій провідних вітчизняних і зарубіжних наукових 

центрів (Фадеев В.В., 2004; Балаболкин М.И., 2007; Паньків В.І., 2011) та 

Американської асоціації клінічних ендокринологів 2012 року (Clinical practice 

guidelines for hypothyroidism in adult: Cosponsored by the American Association of 



clinical endocrinologists and the American thyroid Association, 2012). Діагноз МС 

виставлявся згідно рекомендацій Міжнародної діабетичної федерації (IDF – 

International Diabetes Federation) та Національного інституту серця, легень та крові 

(NHLBI – National Heart, Lung and Blood Institute) (доповнення 2009 р.). Діагностика 

інших захворювань здійснювалася згідно відповідних Наказів МОЗ України 

профільними спеціалістами. 

Дизайн дослідження – відкрите ретро- та проспективне дослідження. 

Критерії включення в дослідження: хворі на первинну подагру, що дали 

інформовану згоду на проведення дослідження. 

Критерії виключення: хворі на вторинну подагру,  хворі на первинну подагру з 

вираженими ураженнями серцево-судинної, травної, гепатобіліарної систем, 

онкологічними, онкогематологічними, психічними захворюваннями; хворі на 

первинну подагру, які не дали згоди на участь у науковому дослідженні. 

Із 127 обстежених хворих на подагру за методами лікування створено чотири 

групи. Перша (42 особи) – лікованих стандартними методами (СТ), згідно Наказу 

МОЗ України 676 від 12.10.2006 року за розділом 13 «Ревматологія» (група 

порівняння). Друга (30 пацієнтів) – лікованих тими ж СТ з додатковим 

призначенням біофлавоноїда кверцетину (основна група К). Третя (30 осіб) – 

лікованих СТ з додатковим призначенням полікомпонентного препарату 

«Уронефрон» (основна група У). Четверта (25 хворих на подагру із коморбідним 

гіпотиреозом) – лікованих СТ та додатковим призначенням фітозасобу «Зобофіт» 

(основна група З). 

Динамічне спостереження за хворими проведене впродовж двох років. За 

васкулярну подію приймали випадок інфаркту міокарда, транзиторної церебральної 

ішемічної атаки, інсульт. Обстежено також 20 практично здорових осіб, 

репрезентативних у віковому і статевому відношенні (група контролю за 

біохімічними показниками). 

Використані методи дослідження: загальноприйняті клінічні, пальпація 

щитоподібної залози, УЗ-дослідження органів черевної порожнини та щитоподібної 

залози, рівні систолічного  та діастолічного артеріального тиску, швидкість 

клубочкової фільтрації, ЕКГ, біохімічні: рівні глюкози, сечової кислоти, сечовини, 

креатиніну, загального холестерину, тригліцеридів, активності аланін 

амінотрансферази ( АЛТ ), аспартатамінотрансферази ( АСТ ), лактатдегідрогенази, 

лужної фосфатази, гама-глутамілтранспептидази, білірубіну та його фракцій у крові; 

імуноферментні – визначення в крові рівнів тиреотропного (ТТГ), трийодтироніну 

( ), тироксину ( ) у сироватці крові виконані в біохімічній лабораторії 

Чернівецького обласного діагностичного центру на біохімічному аналізаторі 

«Accent 200» («Cormay S.A.», Польща). Рівень С-реактивного протеїну (СРБ) 

визначали імуноферментним тестом UBI MAGIWEL CRP Quantitative Labsystem 



(США) у клінічній лабораторії Чернівецького обласного діагностичного центру.   

Дослідження цитокінового профілю в сироватці крові: прозапальних цитокінів 

туморнекротичного фактора α (ТNF-α) та інтерлейкіну 1β (ІЛ-1β), протизапального 

цитокіну інтерлейкіну-4 (ІЛ-4) виконано з використанням відповідних наборів 

фірми Bender MedSystems GmbH (Австрія) твердофазовим імуноферментним 

методом Platinum ELISA, згідно інструкції виробника до кожного з наборів 

зазначених цитокінів у сертифікованій лабораторії імуноферментних досліджень 

Чернівецької обласної дитячої лікарні №2 на імуноферментному аналізаторі “Stat 

Fax 303” (США).  

Статистична обробка отриманих результатів проведена за допомогою 

комп’ютерної програми PAST Version 2.05. Середню арифметичну величину M, 

середню помилку середньої арифметичної m, число варіант (n), вірогідність різниці 

двох середніх арифметичних «р» величини р<0,05 оцінено достовірними. Для 

визначення статистичних відмінностей між двома незалежними групами 

використовували t–критерій Стьюдента і критерій Манна – Уітні. Достовірність змін 

показників у динаміці лікування виявляли за допомогою парного критерію 

Стьюдента. Достовірною вважали ймовірність помилки менше 5% (р<0,05). 

Кореляційний аналіз проводили за коефіцієнтом Пірсона. У ході дослідження 

обчислювали також відношення шансів (Odds ratio, OR), 95% довірчий інтервал, 

прогностичну цінність, Х2 критерій. 

Результати дослідження та їх обговорення. За даними ретроспективного 

аналізу 120 історій хвороби хворих на подагру встановлено, що зі зростанням віку 

пацієнтів та давності, важкості хвороби відмічається збільшення кількості супутніх 

захворювань. Серед них виявлено такі, що мають спільні з подагрою етіологічні 

причини: артеріальна гіпертензія (АГ), ІХС, ожиріння, цукровий діабет (ЦД), 

стеатогепатоз, їх доцільно оцінювати як коморбідні у вигляді МС, що значно 

підвищує рівень васкулярних ризиків. Деякі з них підвищують рівень 

гастроінтестинальних ризиків (гастрити, виразкова хвороба чи пептична виразка, 

панкреатити, холецистогепато-ентеропатії) та обмежують можливість належної 

реалізації антиподагричної терапії, і ті, що не впливають на перебіг і методи 

лікування хворих на подагру (хвороби ЛОР, шкіри, гінекологічні тощо). У лікарів-

ревматологів відмічена недостатня націленість на виявлення коморбідності, як 

факторів різних ризиків, а вторинна їхня профілактика здійснюється лише в аспекті 

АГ, ЦД, гастроцистопротекції та ІХС. 

Тому в проспективному дослідженні 127 хворих на подагру звернута увага на 

поглиблене дослідження формування явищ коморбідності у віковому та гендерному 

аспектах. Установлено, що в чоловіків подагра перебігає стадійно, прогресує 

повільно, із наростанням явищ поліморбідності та коморбідності від першої 

(інтервальна подагра) до другої (хронічний подагричний артрит) стадій, серед яких є 



домінуючими прояви МС (у першій стадії – АГ І ст., ожиріння І ст., стеатогепатоз, 

дисліпідемія, зрідка – початкові явища ІХС, у другій стадії – вірогідно зростають АГ 

ІІ ст., ожиріння ІІ-ІІІ ст., ІХС, стеатогепатоз чи стеатогепатит, ЦД 2 типу, р<0,001 у 

всіх випадках), що посилює рівень васкулярних ризиків до високого і дуже 

високого. Вірогідно (р<0,001) також зростають ураження нирок: сечокам’яна 

хвороба, вторинний пієлонефрит та анемія, що разом надають подагрі середнього 

ступеня тяжкості та погіршують результати лікування і прогноз. Вірогідно 

частішими (р<0,05-0,01) і вираженішими є прояви хронічних холециститів, 

панкреатитів, гастритів, виразкової хвороби, синдрому подразненої кишки, що 

підвищують рівень гастроінтестинальних ризиків і обмежують реалізацію 

антиподагричної терапії (медикаментозно-зумовлена коморбідність). Інші 

захворювання (ЛОР-органів, шкіри, статевої сфери, хронічні бронхіти) не впливають 

на прояви подагри та її лікування, не є коморбідними і лише доповнюють 

поліморбідний фон. 

Біохімічно у хворих виявлено вірогідне підвищення рівнів сечової кислоти 

(СК), загального холестерину, тригліцеридів, активності АЛТ, АСТ (помірних 

ступенів). 

Для глибшого патогенетичного розуміння взаємозв’язків подагри та 

коморбідних захворювань, зокрема, у проявах вторинного запального процесу, 

згідно стадій подагри, вивчено особливості змін С-реактивного протеїну (CRP), про- 

і протизапальних цитокінів TNF-α, IL-1β, IL-4, а також сечової кислоти в крові. При 

цьому встановлено, що в першій та другій стадіях подагри рівень сечової кислоти та 

CRP крові вірогідно підвищені майже однаково, однак рівні прозапальних цитокінів 

вірогідно (р<0,01-0,001) підвищені в другій стадії, порівняно з першою (р<0,001), а у 

випадках вираженого МС та подагри відмічено 4-разове перевищення вмісту цих 

цитокінів. Дослідження кореляційних зв’язків між СК і TNF-α постадійно 

підтверджувало зростаючу їхню пряму залежність: у першій стадії r=0,47 (р<0,01), у 

другій – r=0,66 (p<0,001); СК і IL-1β у першій стадії r=0,43 (p<0,01), у другій – 

r=0,64 (p<0,001). Подібною була закономірність кореляційних зв’язків між СК і 

CRP: у першій стадії подагри r=0,62 (p<0,001), у другій – r=0,76 (p<0,001). Але 

більш важливі, на нашу думку, виявилися зміни цитокінової ланки регуляції при 

реалізації стандартної терапії у хворих на подагру впродовж першого місяця 

лікування: при досягненні стану клінічної ремісії повільний регрес параметрів 

протизапальних цитокінів TNF-α та IL-1β явно не відображає клінічної динаміки 

подагри, особливо у хворих із другою стадією подагри. Це оцінено нами як вплив 

коморбідних процесів на підтримку неспецифічного низькоінтенсивного запалення 

в організмі, оскільки найбільш яскраво проявлялось у хворих на подагру з 

вираженим МС і, ймовірно, доповнювало патогенетичні основи васкулярних 

ризиків. 



На відміну від чоловіків, в обстежених жінок (28 осіб) подагра проявлялася на 

5-9 років пізніше, середній вік у чоловіків із подагрою – (57,6±3,54) років, у жінок – 

(65,3±1,32) роки, р<0,05), у постменопаузальному періоді на тлі сформованого до 

подагри поліморбідного фону, не характеризувалася чіткою стадійністю, вірогідно 

(р<0,01) швидше (у 2 рази) виникали тофусні елементи, як правило виявлялася в 

стадії хронічного подагричного артриту. Коморбідний фон у жінок із подагрою був 

майже аналогічний як  і у чоловіків, але в часі нашарування на нього подагри 

виглядає зворотним, нерідко мало місце застосування подагропровокуючих ліків із 

приводу коморбідних процесів. Ці вікові та гендерні відмінності подагри в жінок 

свідчать, що в них раніше і вищим є рівень васкулярних ризиків, порівняно з 

чоловіками. Певним підтвердженням цьому були документально підтверджені 

інфаркт міокарда та інсульт у чоловіків (4 особи – 4,04%), інфаркт міокарда в однієї 

та двох жінок – інсульт і транзиторна ішемічна атака (10,71% у групі жінок, р<0,05) 

упродовж двохрічного терміну спостереження. 

Важливим фактом є розширення морбідного маршруту хворих на подагру в 

зв’язку зі зростанням коморбідних процесів: до кардіологів, ендокринологів, 

урологів, нефрологів, гастроентерологів, лікарів сімейної медицини та зростання 

загрози медикаментозно індукованих загострень подагри. 

Скринінговими дослідженнями ТТГ, , - вільних у крові із 127 обстежених 

у 25 випадках (19,68%) виявлені ознаки гіпотиреозу: у 18 – субклінічна, у 7 – 

маніфестна форми. У жінок гіпотиреоз виявлявся після 50-55 років (6 осіб – 21,42% 

від числа жінок); у чоловіків – після 58-60 років (12 пацієнтів – 12,12% від числа 

чоловіків, тобто, в 1,77 раза рідше, ніж у жінок). Із семи хворих на маніфестний 

гіпотиреоз (5,51% від числа обстежених) було чотири жінки (14,25% від числа 

жінок, тобто, в 2,6 раза частіше). У гендерному аспекті різні форми гіпотиреозу 

серед чоловіків спостерігалися в 15 (15,15%) осіб, серед жінок – у 10 (35,71% від 

числа жінок) осіб, тобто, у 2,36 раза частіше (р<0,05). 

У клінічному аспекті, навіть, у хворих із субклінічним гіпотиреозом подагра і 

коморбідні процеси перебігали торпідніше, гірше піддавались традиційним засобам 

лікування, що може слугувати неспецифічним орієнтиром для скринінгового 

дослідження тиреоїдних гормонів у крові. Підтвердженням значення гіпотиреозу в 

прогресуванні подагри було дослідження кореляційної залежності між рівнями СК в 

крові та клубочкової фільтрації нирок: у хворих на подагру без гіпотиреозу виявлена 

середньої сили зворотна залежність (r= -0,47; p<0,01), за наявності гіпотиреозу – 

зворотна залежність високої сили (r= -0,75; p<0,001). Оцінка показників відношення 

шансів OR 95% CI ( довірчий інтервал) свідчила, що найбільш несприятливий 

прогноз перебігу подагри на тлі гіпотиреозу мають такі параметри як концентрація 

СК [ OR=1,68; CI (1,38-2,05), p<0,05], вміст креатиніну в крові [ OR=1,63; CI (1,08-

2,47), p<0,05] та ШКФ [ OR=1,98; CI (1,27-3,08), p<0,05]. 



Таким чином, досліджуючи часові і гендерні аспекти коморбідності у хворих 

на подагру, ми встановили, що з прогресуванням подагри і коморбідності в цього 

контингенту зростають до високого і дуже високого рівня васкулярні ризики. 

Погіршують перебіг результати лікування значні ураження нирок: сечокам'яна 

хвороба, пієлонефрити, анемія та гіпотиреоз. Тому до СТ хворим із високими 

рівнями васкулярних ризиків (група К) додатково застосовували кверцетин 

(квертин) упродовж 3-4 місяців. Установлено, що в цих хворих відносно групи 

порівняння на 2-3 доби раніше починався регрес суглобового больового синдрому, 

запальних артритичних явищ, час настання нестійкої ремісії був коротшим на 

2-4 доби, тому зменшилася потреба в тривалості застосування НПЗП, раніше 

наставала можливість призначати алопуринол і безпечніше підвищувати його дозу 

кожні два тижні. Уже через один місяць рівень СК в крові вірогідно (р<0,01) 

знизився відносно групи порівняння, а через 3 місяці – досягнуто цільового рівня 

(360,0 мкмоль/л). Застосування кверцетину сприяло зменшенню проявів 

гастроентеропатій, меншою мірою – АГ, ІХС, через 3 місяці вірогідно (р<0,05) 

кращою відносно групи порівняння була динаміка загального холестерину крові. 

Тобто, трьохмісячний термін застосування кверцетину в групі хворих із СТ показав 

помірні переваги на перебіг подагри і коморбідних захворювань, ліпідний обмін та 

більш вагомий вплив на метаболізм СК, що можна розцінювати як його 

потенціюючий вплив на урікодепресивну дію алопуринолу. 

Хворим на подагру із суттєвими ураженнями нирок (група У ) до СТ 

додатково призначали полікомпонентний фітопрепарат «Уронефрон» упродовж 

4-6 тижнів. Встановлено, що за дії «Уронефрону» з 2-3-ї доби, упродовж 6-8 діб, 

частішає сечовиділення, відмічається помутніння сечі, візуалізується збільшення 

видимої частини осаду, добового діурезу на 250-320 мл, а з 10-12-ї доби – зникнення 

неприємних відчуттів у попереку, вільніше сечовиділення, зменшення явищ 

протеїнурії, лейкоцитурії, сольового осаду в сечі, а також зменшення проявів 

супутніх холецистогепатопатій, синдрому подразненої кишки. Особливого впливу 

на регрес подагричного суглобового синдрому не відмічено. Уже через один місяць 

застосування «Уронефрону» відмічено вірогідне (р<0,01), відносно групи 

порівняння, зниження рівня СК в крові, а також креатиніну та швидкості 

клубочкової фільтрації нирок. 

За наявності субклінічного гіпотиреозу 18 хворим на подагру (група З) до СТ 

додатково призначали полікомпонентний фітозасіб «Зобофіт». При цьому 

встановлено, що застосування «Зобофіту» сприятливо впливало на коморбідні 

захворювання, особливо, АГ, а за біохімічними параметрами (початково вищими 

рівнями СК, креатиніну, швидкості клубочкової фільтрації нирок) упродовж 

двохмісячного застосування досягнуто такої ж динаміки, як у пацієнтів групи 

порівняння, однак ще не досягнуто цільового рівня СК. Важливо, що рівень ТТГ за 



цей період вірогідно (р<0,01) знизився в два рази. Відмічено помірний позитивний 

вплив «Зобофіту» на семіотику системи травлення, особливо гепатобіліарної 

системи й кишки. 

Отримані нами дані дозволили розробити методику комплексного 

диференційованого лікування хворих на подагру, залежно від особливостей 

коморбідних процесів із боку серцево-судинної системи, нирок та гіпотиреозу з 

використанням кверцетину, «Уронефрону» та «Зобофіту». 

 

ВИСНОВКИ  

1. В останні десятиріччя відмічено зростання захворюваності на подагру. 

Новим науковим напрямком у медицині, якому все більше приділяється увага, є 

дослідження коморбідних процесів при різних захворюваннях та їхньої ролі в 

зростанні васкулярних подій. Серед численних коморбідних станів у віковому та 

гендерному аспектах гіпотиреоз є найменш вивченим, у т.ч. у хворих на подагру. За 

цих обставин назріли вимоги вдосконалення традиційних методів лікування 

пацієнтів із подагрою. Дане наукове дослідження присвячене вирішенню цих 

завдань.  

2. Зі зростанням давності, тяжкості перебігу подагри та віку пацієнтів за 

даними ретро- та проспективного дослідження вірогідно (Р<0,05-0,01) зростають 

прояви поліморбідності з 3 до 7-9 захворювань, з яких доцільно виділяти коморбідні 

захворювання та патологічні стани, які мають спільні з подагрою етіологічні та 

патогенетичні механізми, істинно супутні захворювання, які не впливають на 

перебіг та лікування хворих на подагру;  та захворювання, лікувальні засоби для 

яких провокують загострення подагри. 

3. Серед групи коморбідних захворювань у хворих на подагру необхідно 

виділяти ті, що формують метаболічний синдром та визначити ступінь проявів його 

в ранньому періоді подагри, періоді вираження її проявів і уражень внутрішніх 

органів, та пізньому періоді – метаболічний синдром і глибокі ураження нирок 

(сечокам`яна хвороба, інтерстиціальний нефрит, хронічна ниркова недостатність та 

анемія), які визначають прогностичні тенденції перебігу, фактори ризику судинних 

подій, інтенсивність терапії, у т.ч. у контексті профілактики васкулярних подій. 

4. Подагра в жінок формується переважно в постменопаузальному періоді, 

характеризується атиповим перебігом, раннім розвитком хронічного подагричного 

артриту, тофусних елементів, перебігає на тлі значного поліморбідного і 

коморбідного фону з вищою в 1,5 раза, ніж у чоловіків частотою та вираженістю 

метаболічного синдрому, остеоартрозу, в 1,77  раза вищою частотою гіпотиреозу, 

що рано формують високі ступені васкулярного і гастроінтестинального ризиків. 

5. Субклінічний гіпотиреоз розвивається в 21,4% від загальної кількості 

жінок та 12,12% від загального числа хворих чоловіків, маніфестний гіпотиреоз в 2, 



36 раза (Р<0,05) частіше виявляється в жінок, притому обидві форми гіпотиреозу у 

жінок розвиваються на 5-6 років раніше (із 50-55-річного віку). Субклінічний і 

маніфестний гіпотиреоз погіршують перебіг подагри, сприяють її прогресуванню та 

зростанню явищ поліморбідності і коморбідності, переважно, за рахунок 

метаболічного синдрому. Найбільш несприятливий прогноз щодо перебігу подагри 

на тлі гіпотиреозу за оцінкою показників відношення шансів мають показники 

швидкості клубочкової фільтрації нирок (OR=1,98 CI (1,27-3,08), p<0,05); 

концентрації сечової кислоти (OR=1,68 CI (1,38-2,05), p<0,05) та вмісту креатиніну 

крові (OR=1,63 CI (1,08-2,47), p<0,05). 

6. У стадії гострого подагричного артриту на тлі помірного полі- і 

коморбідного фону у хворих до 50-річного віку встановлено дисбаланс про- і 

протизапальних цитокінів, а саме, вірогідне (Р<0,01) підвищення рівнів 

прозапальних цитокінів ТNF-α та IL-1β при невірогідному підвищенні 

протизапального цитокіну IL-4. При високому рівні полі- і коморбідності на стадії 

хронічного подагричного артриту та у віці за 55-60 років спостерігається подальше 

вірогідне зростання рівнів прозапальних цитокінів ТNF-α та IL-1β (Р<0,001) та 

невірогідне підвищення протизапального цитокіну IL-4 (Р>0,05), які гірше 

коригуються стандартним лікувальним комплексом, порівняно з хворими з першою 

стадією подагри. 

7. Хворим із гострим подагричним артритом чи загостренням хронічної 

подагри без / чи з наявністю тофусів призначення до комплексного лікування 

полікомпонентного фітопрепарату «Уронефрон»  прискорює регрес ниркових 

проявів хвороби впродовж 1-1,5 місяця, вірогідно знижує рівень гіперурикемії 

впродовж тримісячного застосування на 61,15% та сприятливо впливає на окремі 

супутні захворювання системи травлення. Призначення хворим на подагру з 

високим рівнем васкулярних ризиків біофлавоноїда кверцетину впродовж 

2-4 місяців сприятливо впливає на коморбідні ураження серцево-судинної системи, 

а також на прояви гастроінтестинальних уражень. Пацієнтам із подагрою та 

проявами субклінічного гіпотиреозу додаткове призначення полікомпонентного 

засобу «Зобофіт» упродовж не менше 3 місяців сприятливо впливає регрес і 

відповідь на патогенетичну терапію супутніх захворювань, тиреоїдний гомеостаз та 

клубочкову фільтрацію нирок.  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1.  У хворих на подагру серед поліморбідного комплексу доцільно 

виділяти групу коморбідних захворювань раннього періоду подагри (переважно 

неповний метаболічний синдром), періоду виражених подагричних уражень 

суглобів та внутрішніх органів (виражений метаболічний синдром, ішемічна 

хвороба серця з явищами серцевої недостатності) та пізнього періоду подагри 



(виражений метаболічний синдром та глибокі ураження нирок: сечокам`яна 

хвороба, інтерстиціальний нефрит, хронічна ниркова недостатність та анемія). 

Пропонується врахувати ці прояви як основу стратифікації факторів ризику серцево-

судинних подій: помірний (коморбідні фактори початкового періоду подагри), 

високий (коморбідні фактори періоду значних подагричних уражень) та високий і 

дуже високий рівні (коморбідні процеси по типу вираженого метаболічного 

синдрому чи гіпотиреозу, у т.ч. пізнього періоду подагри). 

2. Рекомендується особливу увагу звертати на ті випадки подагри, при 

яких у віці після 50 років у жінок і 55-60 у чоловіків розвиваються і прогресують 

ожиріння ІІ-ІІІ ступенів, цукровий діабет 2 типу та хронічна серцева недостатність, 

в аспекті ранньої діагностики субклінічного чи маніфестного гіпотиреозу, особливо 

в жінок, назначивши дослідження в сироватці крові рівня ТТГ, ультразвукове 

дослідження щитоподібної залози, та за потреби консультацію ендокринолога, 

оскільки прогресування подагри в цих хворих частіше дає глибокі зміни уражень 

суглобів, нирок, серцево-судинної системи та гірші результати лікування. 

3. Хворим на подагру, починаючи з раннього періоду, до стандартного 

лікувального комплексу доцільно додатково призначити полікомпонентний 

фітопрепарат «Уронефрон»  по 1 дозованій ложці (або хворим на цукровий діабет у 

краплях по 25 крапель) тричі на день за 15-20 хв до їди впродовж 1 (початковий 

період подагри) – 1,5 місяця (період виражених подагричних уражень). У пацієнтів 

із подагрою, в яких виявлено вікове нашарування поліостеоартрозу та значних 

уражень серцево-судинної і ендокринної системи по типу метаболічного синдрому 

як факторів високого рівня васкулярного ризику до стандартного лікувального 

комплексу доцільно додатково призначити біофлавоноїд кверцетин (гранули або в 

таблетках квертин) по 40 мг двічі на добу за 20-30 хв до їжі впродовж 2-4 місяців, 

залежно від рівня кардіоваскулярного ризику.  

4. Хворим на подагру з коморбідними явищами субклінічного гіпотиреозу 

спільно з ендокринологом доцільно до комплексного лікування призначати 

полікомпонентний фітозасіб «Зобофіт» по 2 капсули двічі на день за 15-20 хв до їди 

впродовж не менше двох місяців, подальша тривалість застосування якого 

визначається контрольними дослідженням рівня ТТГ із можливою тривалістю 

3-6 місяці. 

Пацієнти з подагрою і явищами маніфестного гіпотиреозу з цього приводу 

повинні лікуватися та спостерігатися в ендокринолога.  
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АНОТАЦІЯ   

Доголіч О.І. Особливості формування коморбідності та гіпотиреозу у 

хворих на подагру: рання діагностика, вікові, гендерні та метаболічні аспекти, 

шляхи оптимізації лікування. - Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

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

національний медичний університет, Івано-Франківськ, 2015. 

 Ретроспективний аналіз 120 історій хвороби хворих на подагру показав, що зі 

зростанням віку пацієнтів та давності, важкості хвороби відмічається збільшення 

кількості коморбідних і супутніх захворювань. У 127 хворих на подагру 



встановлено, що в чоловіків подагра в часі перебігає стадійно, повільно 

прогресуючи, зі зростанням явищ коморбідності в кількісному і якісному аспектах. 

Із коморбідних захворювань пропонується виділяти стани, що формують 

метаболічний синдром і значно підвищують рівень васкулярних ризиків; стани, що 

підвищують рівень гастроінтестинальних ризиків; і супутні захворювання, що 

доповнюють фон поліморбідності. У жінок подагра проявляється на 10-15 років 

пізніше, ніж у чоловіків, на тлі сформованого комплексу коморбідності, зі стертою 

стадійністю перебігу. Гіпотиреоз спостерігається в 19,68% хворих на подагру, у віці 

старше 55-60 років, у 2,36 раза частіше в жінок і, навіть, у субклінічній формі 

погіршує перебіг та результати лікування подагри та коморбідних захворювань. 

 На тлі стандартної терапії уронефрон сприяє зменшенню урікемії, кверцетин 

запобігає кардіоваскулярним ускладненням, зобофіт – зменшує ознаки 

гіпотиреозу. 

Ключові слова: подагра, коморбідність, гіпотиреоз, васкулярні ризики, 

діагностика, лікування, кверцетин, уронефрон, зобофіт. 
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Доголич А.И. Особенности формирования коморбидности и гипотиреоза у 

больных подагрой: ранняя диагностика, возрастные, гендерные и 

метаболические аспекты, пути оптимизации лечения. – Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02. – внутренние болезни. Ивано-Франковский национальный 

медицинский університет, Ивано-Франковск, 2015. 

 Диссертация посвящена изучению особенностей формирования 

коморбидности и полиморбидности у больных подагрой и гипотиреоза в гендерном, 

возрастном аспектах с учетом метаболических нарушений и повышению 

эффективности лечения. 

 За данными ретроспективного анализа 120 историй болезни больных подагрой 

установлено, что с увеличением возраста пациента и давности, тяжести болезни 

отмечается увеличение количества коморбидных и сопутствующих заболеваний. 

Обследовано 127 больных подагрой, среди которых было 28 женщин. Установлено, 

что у мужчин подагра во времени протекает стадийно, медленно прогрессируя, с 

нарастающим фоном коморбидных и сопутствующих заболеваний в 

количественном и качественном аспектах. Из совокупности коморбидных 

заболеваний предлагается выделение группы патологических состояний, 

формирующих метаболический синдром и резко повышающих уровень риска 

васкулярных событий, группы заболеваний, повышающих уровень 



гастроинтестинального риска; сопутствующие заболевания, не имеющие общих 

патогенетических с подагрой звеньев, которые дополняют полиморбидный фон. 

 У женщин подагра возникает на 10-15 лет позже, по сравнению с мужчинами, 

в постменопаузальном периоде, на сформированном ранее полиморбидном фоне, 

дополняя спектр коморбидных состояний, особенно метаболический синдром, 

повышая уровень васкулярных событий, не имеет четкой стадийности течения. 

 В результате проспективных исследований в течение двух лет установлено, 

что у женщин с подагрой достоверно выше уровень васкулярных событий: у 

мужчин – 4,04%, у женщин – 10,71% (р<0,05). Способствуют возникновению 

васкулярных событий проявления позднего периода подагры – мочекаменная 

болезнь, осложненная пиелонефритом, почечная недостаточность и анемический 

синдром. 

 Исследование цитокинового звена регуляции (TNF-α, IL-1β и IL-4) 

воспалительного процесса и иммунологических нарушений в крови в динамике 

одномесячного лечения стандартными методами установлено, что при купировании 

остроты подагрического воспаления исходно выраженный достоверный дисбаланс 

(р<0,001) про- и противовоспалительных цитокинов, а также С-реактивного белка к 

концу месячного лечения уменьшается, но все еще достоверно (р<0,05-0,01) 

превышает показатели у практически здоровых лиц. Предполагается, что этот 

дисбаланс обусловлен наличием коморбидных процессов, особенно 

метаболического синдрома. Вышеизложенное обосновывает необходимость 

дополнений к стандартному лечебному комплексу, особенно в контексте 

профилактики васкулярных событий. 

 В связи с нарастающими явлениями коморбидности и полиморбидности, 

преимущественно в возрасте после 55-60 лет, морбидный маршрут больных 

приобретает новые направления: кардиологическое, нефро-урологическое, 

эндокринологическое, к врачам семейной медицины – общей практики. При этом 

нарастает угроза медикаментозно-индуцированных обострений подагры из-за 

недостаточных знаний врачей указанного профиля о подагропровоцирующем 

влиянии некоторых лекарств. 

 Скрининговым методом (исследование уровней ТТГ, , -свободных в 

крови, ультразвуковое исследование щитовидной железы и клиническое 

исследование) явления гипотиреоза выявлены у 25 пациентов (субклинический – 

18 лиц, манифестный – 7 больных), т.е. у 19,68%. При этом, у женщин он выявлен у 

21,42%, у мужчин – в 12,12% и в возрастном аспекте у женщин формировался на 

5-6 лет раньше. Обе формы гипотиреоза ухудшают течение подагры, результаты 

лечения способствуют ее прогрессированию, и росту явлений полиморбидности, 

коморбидности. 



 Дополнение к стандартной терапии биофлавоноида кверцетина в течение 

3-4 месяцев приводило к повышению эффективности лечения, особенно со стороны 

коморбидных заболеваний сердечно-сосудистой системы, уменьшению частоты 

обострений подагры ( р<0,001), удлинению ремиссий (р<0,001).  

Дополнение к стандартной терапии поликомпонентного фитопрепарата 

уронефрона в течение 4-6 недель при значительных  подагрических поражениях 

почек способствовало ускорению регресса подагрической атаки, изменений со 

стороны почек, более быстрому регрессу гиперурикемии (р<0,001), повышению 

уровня клубочковой фильтрации (р<0,01). 

 Дополнение к комплексному лечению больных подагрой и субклиническим 

гипотиреозом комплексного фитосредства «Зобофита» в течение 3-6 месяцев 

благоприятно влияло на коморбидные процессы со стороны сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем, способствовало нормализации тиреоидного гомеостаза, 

достоверно (р<0,01) улучшало скорость клубочковой фильтрации почек. 

 Полученные данные свидетельствуют о целесообразности применения при 

стандартной терапии кверцетина у больных подагрой с высоким уровнем 

васкулярных событий, уронефрона – при значительном подагрическом поражении 

почек, «Зобофита» - при сопутствующем гипотиреозе. 

 Ключевые слова: подагра, коморбидность, полиморбидность, гипотиреоз, 

васкулярные риски, диагностика, лечение, кверцетин, «Уронефрон», «Зобофит». 

 

SUMMARY 

Doholich O.I. Peculiarities of formation of comorbidity and hypothyroidism in 

patients with gout: early diagnostics, age-related, gender and metabolic aspects, ways 

of treatment optimization. – The manuscript. 

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Medical Sciences in 

specialty 14.01.02 – Internal Diseases. Ivano-Frankivsk National Medical University,  

Ivano-Frankivsk, 2015. 

127 patients with gout were examined; 28 females were among them. It was Phasic 

time-dependent course of gout in males, progressing slowly with increase of co-morbidity 

events in quantitative and qualitative aspects was established. Conditions that form 

metabolic syndrome and significantly increase level of vascular risks; conditions 

increasing level of gastrointestinal risks and others – concomitant diseases supplementing 

background of polymorbidity are proposed to be accentuated. Gout manifests 10-15 years 

later in females comparing males, onsets on the background of formed and significant co-

morbidity complex with erased stages of course. Hypothyroidism is observed in 19,5% 

patients with gout, at age over 55-60 years, 2,8 times more frequently in females and 

worsens course and treatment results of gout and comorbid diseases even being in sub-

clinical form. 



 “Uronephron” facilitates uricaemia and renal gout events decrease; Quercetinum 

prevents cardiovascular complications; “Zobofit” decreases signs of hypothyroidism on 

the background of standard therapy.  

Key words: gout, comorbidity, polymorbidity, hypothyroidism, vascular risks, 

diagnostics, treatment, Quercetinum, “Uronephron”, “Zobofit”. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АЛТ – аланінамінотрансфераза 

АСТ – аспартатамінотрансфераза 

ЕКГ – електрокардіографія 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

МС – метаболічний синдром 

НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати 

ПЗО – практично здорові особи 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СК – сечова кислота 

СТ – стандартна терапія 

 – трийодтиронін  

- тироксин 

ТNF-α – туморнекротичний фактор  

ТТГ – тиреотропний гормон 

УЗД – ультразвукова діагностика 

ЦД - цукровий діабет 

CI – communicative incidence – довірчий інтервал 

CRP – С-реактивний протеїн 

IL-1β – інтерлейкін-1β 

IL-4 – інтерлейкін-4 

OR – odds ratio – дослідження шансів 
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