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АНОТАЦІЯ 

Савченко О. В. Оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на 

ревматоїдний артрит. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби» (222 - 

Медицина). – Сумський державний університет МОН України, Суми, 2018. 

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", 

м.Івано-Франківськ, 2019. 

На сьогодні відомо, що основною причиною передчасної летальності 

в 40−50 % хворих на ревматоїдний артрит є захворювання серцево-судинної 

системи, зумовлені атеросклеротичним ураженням судин (ішемічна хвороба 

серця, інфаркт міокарда, 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 ревматоїдного 

артриту відзначається підвищення ризику смерті від інфаркту міокарда у 2−4 

рази, від гострих порушень мозкового кровообігу – в 1,5−2 рази, порівняно з 

загальною популяцією (Mitchel L. Zoler, 2015). 

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. 

Мета дослідження − оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на 

ревматоїдного артриту з урахуванням кардіоваскулярного ризику за шкалою 

SCORE та генотипу за Bcl1 поліморфізмом генаглюкокортикоїдного 

рецептора. 
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Методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні, 

інструментальні, антропометричні дослідження; лабораторні обстеження: 

ліпідограма (загальний холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів 

низької та високої щільності, глюкоза, С-реактивний білок, ревматоїдний 

фактор, антитіла до циклічного цитрулінового пептиду, аналіз сечі на 

мікроальбумінурію; інструментальні методи: рентгенологічне дослідження 

суглобів, електрокардіографія, ехокардіографія, вимірювання артеріального 

тиску та велоергометрія; генетичне дослідження (визначення генотипів за 

Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора за допомогою 

полімеразної ланцюгової реакції з подальшим проведенням аналізу довжини 

рестрикційних фрагментів); статистичне оброблення одержаних результатів 

за допомогою програми SPSS-17. 

У хворих на ревматоїдний артрит у 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). 

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 поправки на чинники ризику, такі як паління, ожиріння та 

дисліпідемію, шанс розвитку артеріальної гіпертензії в гомозигот за 
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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).  

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). 

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). 

G/G генотип вірогідно частіше виявляли у хворих із серопозитивним 

варіантом ревматоїдного артриту за вмістом антитіл до циклічного 

цитрулінового пептида (86,5%), порівняно з серонегативним (13,5%) 

(р=0,02). В осіб з серопозитивним ревматоїдним артритом за вмістом антитіл 

до циклічного цитрулінового пептида II групи G/G генотип (90,9 %) був 

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

Призначення аторвастатину в дозі, залежно від рівня серцево-

судинного ризику за шкалою SCORE впродовж 4 тижнів у хворих на 

ревматоїдний артрит 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%) осіб) упродовж 

наступних 4 тижнів призвело до зниження холестерину ліпопротеїдів низької 

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

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 ревматоїдним артритом впродовж 4 тижнів сприяло 

зниженню холестерину ліпопротеїдів низької щільності до цільової 

концентрації (p=0,001).  

Наукова новизна. У дисертаційній роботі було доповнено наукові дані 

стосовно частоти чинників ризику серцево-судинних захворювань у хворих 

на ревматоїдний артрит. Виявлено, що серед пацієнтів із ревматоїдним 
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артритом у поєднанні з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою 

серця (II група) вірогідно частіше зустрічались особи з тривалістю 

захворювання більше 10 років, порівняно з хворими на ревматоїдний артрит 

(I група). У пацієнтів із тривалістю захворювання більше 10 років ризик 

розвитку ішемічної хвороби серця в 3,5 раза вищий відносно такої до 10 

років. 

Уперше доведено, що ризик розвитку артеріальної гіпертензії в носіїв 

G/G генотипу в 4,9 раза вищий, порівняно з C/C генотипом (ВШ=4,96; 

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

дисліпідемія шанс розвитку артеріальної гіпертензії в гомозигот за мінорним 

G алелем зберігався вірогідно вищим, порівняно з носіями C алеля (С/G+C/C) 

(ВШ = 5,77; р=0,001) та гомозиготами за C алелем (ВШ = 6,32; р = 0,003). 

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

ревматоїдним артритом, порівняно з групою контролю. Встановлено, що G/G 

генотип за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора 

підвищує ризик розвитку ревматоїдного артриту в 2,7 раза та ішемічної 

хвороби серця у хворих на ревматоїдний артрит − у 6,57 раза. Після поправки 

на чинники ризику такі, як артеріальна гіпертензія, ожиріння, тривалість 

ревматоїдного артриту більше 10 років, наявність вісцеральних уражень та 

серопозитивність шанс розвитку ІХС у гомозигот за мінорним G алелем 

зберігається вірогідно вищим, порівняно з носіями C алеля (С/G+C/C)  (ВШ  

= 5,77; Р = 0,001) та гомозиготами за C алелем (ВШ  = 7,32; Р = 0,002). 

Уперше доведено, що  G/G генотип у хворих на ревматоїдний артрит з 

ожирінням спостерігався вірогідно частіше, порівняно з масою тіла в межах 

норми. Уперше виявлено зв’язок G/G генотипу з серопозитивним 

ревматоїдним артритом за вмістом антитіл до циклічного цитрулінового 

пептиду, а також його вищу частоту у хворих на ревматоїдний артрит у 

поєднанні з ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією з 

серопозитивним варіантом захворювання, порівняно з серонегативним.  
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Уперше доведено, що застосування аторвастатину в дозі вдвічі 

більшій за рекомендовану хворим на ревматоїдний артрит II групи з G/G 

генотипом сприяє зниженню рівня холестерину ліпопротеїдів низької 

щільності до цільової концентрації впродовж 4 тижнів. 

Уперше доведено доцільність оптимізації лікування дисліпідемії у 

хворих на ревматоїдний артрит шляхом корекції вмісту холестерину 

ліпопротеїдів низької щільності, залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом 

гена глюкокортикоїдного рецептора з урахуванням ризику кардіовасулярної 

летальності за шкалою SCORE. Встановлено необхідність призначення 

аторвастатину в дозі вдвічі більшій за рекомендовану хворим на 

ревматоїдний артрит із G/G генотипом, що дозволяє досягти цільової 

концентрації холестерину ліпопротеїдів низької щільності та оптимізувати 

лікування дисліпідемії в цих пацієнтів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в прогнозуванні 

розвитку артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та ожиріння на 

підставі отриманих даних щодо підвищеного ризику розвитку даних станів у 

носіїв G/G генотипу за Вcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора.  

Розроблено диференційований підхід до оптимізації лікування 

дисліпідемії у хворих на ревматоїдний артрит шляхом корекції вмісту 

холестерину ліпопротеїдів низької щільності, залежно від 

кардіоваскулярного ризику за шкалою SCORE та генотипу за досліджуваним 

поліморфізмом.  

Встановлено, що призначення рекомендованих доз аторвастатину 

хворим на ревматоїдний артрит з урахуванням ризику серцево-судинної 

смертності з G/G генотипом не дозволяє досягти цільової концентрації 

холестерину ліпопротеїдів низької щільності, що є підґрунтям для його 

застосування у дозі вдвічі більшій за попередньо розраховану.  

Використання подвійної дози аторвастатину у хворих на ревматоїдний 

артрит II групи із G/G генотипом за Bcl1 поліморфізмом гена 
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глюкокортикоїдного рецептора від початку лікування дає можливість досягти 

адекватного гіполіпідемічного ефекту даного препарату впродовж 4 тижнів. 

Розроблено диференційований підхід до оптимізації лікування дисліпідемії у 

хворих на ревматоїдний артрит I групи з урахуванням кардіоваскулярного 

ризику за шкалою SCORE та генотипу за досліджуваним поліморфізмом. 

Встановлено, що застосування аторвастатину рекомендованими дозами у 

хворих на ревматоїдний артрит із G/G генотипом не дозволяє досягти 

цільової концентрації ХС ЛПНЩ, що є підґрунтям для його призначення в 

дозі, удвічі більшій за попередньо розраховану. 

Ключові слова: ревматоїдний артрит, ішемічна хвороба серця, 

артеріальна гіпертензія, Bcl1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного 

рецептора, SCORE, дисліпідемія, холестерин ліпопротеїдів низької 

щільності, аторвастатин. 

ABSTRACT 

O.V.Savchenko Optimization of dyslipidemia management among 

patients with rheumatoid arthritis. – Qualifying scientific work as a 

manuscript   

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

Science (PhD) in internal diseases – 14.01.02 (222 – Medicine). – “Sumy State 

University”, MoH of Ukraine, Sumy, 2018. 

SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical University", Ivano-Frankivsk, 

2019. 

Nowadays, cardiovascular disorders caused by atherosclerotic vascular 

disease (ischemic heart disease, myocardial infarction, cerebrovascular disease, 

congestive heart failure) which appear 10 years earlier than in population are 

considered the main premature mortality reasons for 40-50% rheumatoid arthritis 

patients (Kitas GD, et al., 2011; Solomenchuk T.M. and co-authors, 2015). For 

patients with rheumatoid arthritis, the mortality risk ratio increase is registered by 

2-4 times by myocardial infarction and 1,5-2 times by  cerebrovascular disease if 

compared to the general population (Mitchel L. Zoler, 2015). 
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It has been proved that rheumatoid arthritis patients’ premature mortality is 

caused by cardiovascular conditions in 40-50% cases. Their development is 

promoted by regular cardiovascular risk factors, chronic inflammation influence as 

well as genetic factors i.e. Bcl1 glucocorticoid receptor gene polymorphism. In 

Ukraine, data on genotype frequency of the mentioned polymorphism in patients 

with rheumatoid arthritis and its connection to dyslipidemia by patients’ genetic 

profile is not available.   

The aim of this research is to optimize dyslipidemia management for 

patients with rheumatoid arthritis considering SCORE scale cardiovascular risk 

and Bcl1 glucocorticoid receptor gene polymorphism. 

Methods of the research: clinical, laboratory and instrumental methods, 

anthropometric measures; laboratory examination: lipid profile (total cholesterol, 

triglycerides, low and high density lipoprotein cholesterol, glucose, C-reactive 

protein, rheumatoid factor, cyclic citrullinated peptide antibodies, 

microalbuminuria test; instrumental methods: joint X-ray, electrocardiography, 

echocardiography, blood pressure measurement, cardiac stress test; genetic 

research (Bcl1 glucocorticoid receptor gene polymorphism genotype test by means 

of polymerase chain reaction with further restriction fragment length test); 

statistical analyses of the obtained results was performed by SPSS-17 program.    

Rheumatoid arthritis patients with arterial hypertension and ischemic heart 

condition (Group 2) were more likely to have disease duration of over 10 years 

(60%) if compared to rheumatoid arthritis patients with no complications (Group 

1) (36,8%) (р=0,01). Ischemic heart disease development ratio with duration of 

over 10 years is 3,5 times higher than that of under 10 years (OR=3,53; 95% CI 

1,24–10,02; р=0,018). When comparing by smoking, obesity, dyslipidemia, 

seropositivity by rheumatoid factor and cyclic citrullinated peptide antibodies as 

well as visceral signs of rheumatoid arthritis, no probable difference between 

groups had been registered (р>0,05).    

It has been determined that G/G genotype was more frequently observed in 

rheumatoid arthritis patients with arterial hypertension (86,5%) if compared with 
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patients without arterial hypertension (13,5%) (р=0,002). It has been proven that 

arterial hypertension development risk is 4,9 higher for G/G genotype carriers than 

for those with C/C genotype (OR=4,96; 95% CI 1,86–13,23, р=0,001). Having 

adjusted such risk factors as smoking, obesity and dyslipidemia, arterial 

hypertension development ratio in homozygotes by minor G allele kept probably 

higher than for C allele carriers (С/G+C/C) (OR =5,87; 95% CІ 2,09−16,97; 

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

G/G genotype of Bcl1 glucocorticoid receptor gene polymorphism was 

found in 23% rheumatoid arthritis patients and in 12,5% control group patients 

while C/C genotype was found in 27,9% and 41,7% correspondingly. G allele 

frequency in rheumatoid arthritis patients (47,5%) was higher in comparison with 

the control group (35,4%) (χ2=7,018; р=0,03). It has been proved that G/G 

genotype was more typical in Group 2 patients (78,4 %) if compared to those of 

Group 1 (21,6%). Rheumatoid arthritis and ischemic heart disease development 

ratio was 2,7 times higher in G/G genotype carriers (OR=2,74; 95% CІ 2,44–

17,73; р=0,001) and 6,6 times higher if compared to C/C genotype carriers (OR= 

6,57; 95% CІ 2,44–17,73; р=0,001). Having adjusted the ischemic heart disease 

risk factors such as arterial hypertension, obesity, rheumatoid arthritis duration of 

over 10 years, visceral conditions and seropositivity, the ischemic heart disease 

development risk for minor G allele homozygotes remained probably higher if 

compared to C allele carriers (С/G+C/C) (OR = 5,77; 95% CІ 2,08−15,98; 

р=0,001) and C allele homozygotes (OR = 7,32; 95% CІ 2,03−26,46; р = 0,002). 

Among patients within normal weight range, C/C genotype was found in 

43,7%, C/G genotype – in 54,2% and G/G genotype – in 2,1% while the same 

figures for patients with excess weight are the following: in 24,5%, 59,2% and 

16,3%; for obese patients: 18,8%, 37,5% and 43,7% correspondingly (р=0,01). It 

has been proved that G allele homozygous patients are 4,98 times more susceptible 

to obesity than C allele carriers (OR=4,98; 95 % CІ 2,17–11,41, р=0,001). 

G/G genotype was more frequently found in seropositive rheumatoid 

arthritis variant patients by cyclic citrullinated peptide antibodies level (86,5%) if 
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compared to the seronegative one (13,5%). Anti-CCP positive rheumatoid arthritis 

patients from Group 2 more frequently had G/G genotype (90,9%) than those with 

the negative one (9,1%) (р=0,01). 

It has been determined that Group 1 patients with low physical activity by 

DAS28 scale had C/C genotype in 58,3% of cases, C/G genotype – in 33,3%, G/G 

genotype – in 8,4% with the average of 35,0, 40,0 and 25,0%, with high – in 16,7, 

66,6 і 16,7%, correspondingly (р1=0,07) while Group 2 patients had the following 

results: in 23,1, 53,8 and 23,1%, in 30,3, 48,5 and 21,2 %, and 17,9, 51,4, and 

30,7% correspondingly (р2=0,71). The summary analyses results of clinical 

laboratory activity in rheumatoid arthritis patients considering the genetic factor 

show no probable difference in genotype distribution of the polymorphism under 

study. 

Atorvastatin, prescribed in dosage considering SCORE scale 

cardiovascular risk for 4 weeks to rheumatoid arthritis patients from Group 1 with 

C/C genotype helped decrease the low density cholesterol level by 20,9% 

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

245). Prescribing twice the same dosage of atorvastatin considering cardiovascular 

mortality risk and G/G genotype (16 patients or 21,1%) during the following 4 

weeks resulted in decrease of low density cholesterol to the target level (p=0,001). 

Therapeutic application of atorvastatin for Group 2 rheumatoid arthritis 

patients with C/C genotype during 4 weeks helped decrease the low density 

cholesterol level 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). The following use of atorvastatin 

double dosage considering SCORE scale cardiovascular mortality risk and G/G 

genotype helped decrease the low density cholesterol to the target level (p=0,001). 

Scientific novelty. The dissertation reviews the contemplated scientific data 

on cardiovascular disease risk factors’ frequency in patients diagnosed with 

rheumatoid arthritis. The research determined that among patients with rheumatoid 

arthritis associated arterial hypertension and ischemic heart disease (Group 2) there 

were more cases of over 10 years disease duration if compared with Group 1 
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rheumatoid arthritis patients. Patients with disease duration of over 10 years have 

3,5 times higher risk of ischemic heart disease in comparison to those with less 

than 10 years. 

For the first time, it has been proven that arterial hypertension risk is 4,9 

times higher for individuals with G/G genotype if compared with C/C genotype 

(OR=4,96; р=0,001). After risk factors adjustment, such as smoking, obesity and 

dyslipidemia, the arterial hypertension risk in homozygous minor G allele carriers 

remained potentially higher compared to C allele carriers (С/G+C/C) (OR =5,77; 

р=0,001) and C allele homozygotes (OR=6,32; р=0,003). 

For the first time, it has been proven that G/G genotype was more common 

for patients diagnosed with rheumatoid arthritis in comparison with those from the 

control group. It has been first determined that G/G genotype of Bcl1 

glucocorticoid receptor gene polymorphism increases rheumatoid arthritis risk by 

2,7 times and ischemic heart disease for rheumatoid arthritis patients – by 6,57 

times. Risk factors adjusted, such as arterial hypertension, obesity, rheumatoid 

arthritis disease duration of over 10 years, visceral diseases and seropositivity, IHD 

risk in homozygous minor G allele carriers keeps potentially higher in comparison 

to those with C allele (С/G+C/C) (OR =5,77; р=0,001) and C allele homozygotes 

(OR=7,32; р=0,002). 

It has been first proven that G/G genotype in rheumatoid arthritis patients 

with obesity was more common if compared with patients with normal weight. For 

the first time, we proved the connection between G/G genotype with seropositive 

rheumatoid arthritis by cyclic citrullinated peptide antibodies content as well as 

ischemic heart disease and arterial hypertension with seropositive disease variant if 

compared with seronegative one. 

In the research, recommended atorvastatin dose increased twice has been 

first proven to help reduce concentration of low-density lipoprotein cholesterol to 

its target concentration within 4 weeks  when prescribed to Group 2 patients with 

rheumatoid arthritis and G/G genotype.  



13 
 

For the first time, feasibility of dyslipidemia management optimization 

among patients with rheumatoid arthritis has been proven through low-density 

lipoprotein cholesterol level management by Bcl1 glucocorticoid receptor gene 

polymorphism considering cardiovascular mortality risk according to SCORE 

scale. It has been determined that it is necessary to prescribe a twice increased 

recommended atorvastatin dose to rheumatoid arthritis patients with G/G genotype 

which allows to reach a target concentration of low-density lipoprotein cholesterol 

and optimize dyslipidemia management for these individuals.  

Practical importance of the obtained results is in risk prediction of arterial 

hypertension, ischemic heart disease and obesity based on the increased risk of the 

above conditions among Bcl1 glucocorticoid receptor gene polymorphism G/G 

genotype carriers.  

A differentiated approach has been developed to optimize dyslipidemia 

management among rheumatoid arthritis patients by low-density lipoprotein 

cholesterol level optimization according to SCORE scale cardiovascular risk and 

genotype of the investigated polymorphism.  

It has been found that prescription of recommended atorvastatin dosage to 

rheumatoid arthritis patients considering cardiovascular mortality risk with G/G 

genotype does not reduce low-density lipoprotein cholesterol to the target level and 

therefore such patients shall be prescribed a double dose compared to the 

previously calculated one. The use of the double dose of atorvastatin in patients 

with rheumatoid arthritis of Group II with the G/G genotype for the Bcl1 

polymorphism of the glucocorticoid receptor gene from the onset of treatment 

provides an opportunity to achieve an adequate hypolipidemic effect of this drug 

for 4 weeks. Differentiated approach to the optimization of treatment of 

dyslipidemia in patients with Group 1 rheumatoid arthritis with a cardiovascular 

risk based on SCORE scale and genotype according to the studied polymorphism. 

It has been established that the use of atorvastatin at recommended doses in 

patients with reumatoid arthritis with a G/G genotype does not allow achieving the 
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target concentration of low-density lipoprotein cholesterol, which is the basis for 

administration in a dose of twice as much as previously calculated. 

Keywords: rheumatoid arthritis, ischemic heart disease, arterial 

hypertension, Bcl1 glucocorticoid receptor gene polymorphism, SCORE, 

dyslipidemia, low-density lipoprotein cholesterol, atorvastatin. 
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АТ − артеріальний тиск  

АЦЦП − антитіла до циклічного цитрулінового пептиду 

ВАШ − візуальна аналогова шкала. 

ВШ − відношення шансів  

ГК – глюкокортикоїди  

ГЛШ − гіпертрофія лівого шлуночка 

ГР – глюкокортикоїдний рецептор 

ГХЕ – гіперхолестеринемія 

ДАТ − діастолічний тиск 

ДІ − довірчий інтервал 
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ССУ – серцево-судинні ускладнення 

ТГ − тригліцериди  

ХС − холестерин  

ХС ЛПВЩ − холестерин ліпопротеїдів високої щільності 

ХС ЛПНЩ − холестерин ліпопротеїдів низької щільності  
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ФНП – фактор некрозу пухлин  

ШОЕ − швидкість осідання еритроцитів 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сьогодні відомо, що основною причиною 

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

захворювання серцево-судинної системи, зумовлені атеросклеротичним 

ураженням судин (ішемічна хвороба серця (ІХС), порушення мозкового 

кровообігу, застійна серцева недостатність), що виникають на 10 років 

раніше, ніж у популяції [11, 228]. За наявності РА відзначається підвищення 

ризику смерті від інфаркту міокарда (ІМ) у 2−4 рази, від гострих порушень 

мозкового кровообігу – в 1,5−2 рази, порівняно з загальною популяцією 

[239]. Ріст ризику прослідковується, навіть, у дебюті РА та асоційований із 

його серопозитивністю [21, 58]. При цьому роль класичних 

кардіоваскулярних факторів ризику таких, як артеріальна гіпертензія (АГ), 

дисліпідемія, ожиріння, цукровий діабет, куріння у виникненні 

несприятливих клінічних наслідків у пацієнтів із РА зберігається, хоча 

частоту серцево-судинних ускладнень (ССУ) неможливо пояснити лише 

їхньою наявністю.  

Суттєву роль у розвитку кардіоваскулярної летальності у хворих на 

РА відіграє прогресування атеросклерозу внаслідок безпосереднього 

негативного впливу хронічного запального процесу [4, 7]. 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-лімфоцитзв’язувальним 

антигеном, генами хемокінових рецепторів-5, NO-синтетази та матриксної 

металопротеїнази-9 [14]. Визначення генетичних детермінант є важливим не 

лише для розуміння патофізіології прогресування РА, а також − для 

виявлення хворих, які матимуть можливість отримати користь від нових 

терапевтичних стратегій у відповідності до їхнього генетичного профілю. 

Серед  генів, які можуть впливати на каскад запальних реакцій та відповідь 
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на протизапальні препарати, викликають науковий інтерес гени, які 

контролюють ефекти ендогенних та екзогенних глюкокортикоїдів (ГК). 

Найбільш розповсюдженим та вивченим є Bcl1 поліморфізм гена 

глюкокортикоїдного рецептора (ГР) [155], який асоційований із виникненням 

РА [15, 139, 166], ІХС, АГ, індексом маси тіла (ІМТ), дисліпідемією, 

інсулінорезистентністю, ендотеліальною дисфункцією, активністю 

запалення, а також чутливістю до ГК [91, 135, 136, 155, 211, 234]. Відомо, що 

однонуклеотидні поліморфізми різних генів задіяні в патогенезі серцево-

судинних захворювань (ССЗ), що надають можливість ідентифікувати 

пацієнтів із високим ризиком їхнього розвитку та проводити ефективну 

терапію, залежно від генотипу пацієнта [18].  

В Україні відсутні дані стосовно частоти генотипів за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР у хворих на РА та зв’язку даного поліморфізму з 

дисліпідемією з 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: 



22 
 

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 
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аналізу довжини рестрикційних 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).  
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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.  

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.  

http://uapatents.com/patents/g01n-33-53
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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 
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рекомендації, забезпечено їхнє впровадження в медичну практику та 

відображено в опублікованих працях. 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ХВОРИХ НА 

РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДАНІ, РОЛЬ 

ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ТА BCL1 ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА 

ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОГО РЕЦЕПТОРА 

 

1.1. Епідеміологія серцево-судинних захворювань та особливості їх 

перебігу у хворих на ревматоїдний артрит 

Україна посідає одне з перших місць в Європі за показниками 

смертності від хвороб системи кровообігу (459,48 на 100 000 населення), які 

істотно перевищують аналогічні показники у Франції (30,08 на 100 000 

населення), Німеччині (75,09 на 100 000 населення), Польщі (88,37 на 100 000 

населення), Великобританії (76,11 на 100 000 населення). В Європі серцево-

судинна патологія зумовлює близько 40 % усіх випадків смерті осіб віком 

менше 75 років, з яких раптова серцева смерть становить понад 60 % [9, 17]. 

Визначення реальної поширеності стабільної ІХС має певні труднощі 

через мультисимптомність захворювання. Як правило, епідеміологічні  

дослідження ІХС базуються на виявленні стабільної стенокардії, як найбільш 

типової клінічної ознаки хвороби, із наступним підтвердженням діагнозу. 

Поширеність стенокардії суттєво зростає з віком, незалежно від статі. У 

жінок показник складає 5−7% у віці 45−64 роки і 10−12% у віці 65−84 роки. 

У чоловіків – 4−7% у віці 45−64 роки та 12−14% у 65−84 роки. За офіційною 

статистикою 2013 р. поширеність усіх форм  ІХС серед дорослого  населення  

України становить близько 24%, у тому  числі,  серед  осіб працездатного  

віку – близько 10%. Захворюваність складає понад 2% на  рік. Стенокардія 

виявляється в 35,5% хворих з ІХС, які звертаються за медичною допомогою. 

Проте, за результатами «Українського дослідження 20 факторів  ерцево-

судинного ризику в міській популяції м. Дніпропетровськ (2009−2013 рр.)», 

розповсюдженість ІХС у віковій групі 30−69 років за клінічними  даними  і  
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змінами  на  ЕКГ склала 13,2%, тобто,  суттєво менше офіційних показників і 

практично відповідає даним європейської статистики [28]. 

У ряді багатоцентрових клінічних досліджень останніх років 

встановлено, що традиційні чинники ризику атеросклерозу обумовлюють 

розвиток ІХС не більше, ніж на 30−40%. У більшості випадків його важкі 

клінічні прояви у вигляді гострого коронарного синдрому та інфаркту 

міокарда (ІМ) розвиваються за відсутності гіперхолестеринемії (ГХЕ) і 

підвищеного вмісту в крові ХС ЛПНЩ. Тим не менш, багато дослідників і, 

особливо клініцистів, продовжують розглядати їх, як провідні чинники 

атерогенезу та як основні мішені для проведення втручань, спрямованих на 

попередження виникнення та прогресування атеросклерозу. Це обумовлює 

необхідність більш поглибленого вивчення природи атерогенезу з 

визначенням факторів патогенезу атеросклерозу паралельно з ГХЕ. 

Атеросклероз є швидкоплинним процесом, і тому неминуче 

поєднується з іншими патологічними явищами, які можуть впливати на його 

динаміку. У подібних випадках кардіоваскулярні порушення часто 

набувають значимості в розвитку кінцевих точок, оскільки тяжкість 

клінічних проявів атеросклерозу може істотно домінувати над тяжкістю 

перебігу супутнього захворювання. При цьому супутні процеси можуть мати 

проатерогенну дію як через традиційні чинники атерогенезу, так і незалежно 

від них. Однак питання про механізми, які можуть у цих випадках сприяти 

розвитку та агресивному перебігу атеросклерозу, залишається в даний час 

дискусійним. До числа таких патологічних процесів належать системні 

запальні захворювання, зокрема − РА, які значно прискорюють 

прогресування атеросклерозу, підвищують тяжкість його клінічного перебігу 

та частоту розвитку кінцевих кардіальних точок [16]. 

Згідно з даними світової статистики, РА − поширене захворювання 

запальної природи, яке уражає 0,6−1,3% загальної популяції [49, 225]. 

Наявність РА значно прискорює летальність [131]. Тривалість життя осіб із 

РА в середньому на 17 років менша, ніж у загальній популяції. При цьому 
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смертність від усіх причин за наявності РА зростає практично вдвічі, і 

приблизно 50 % усіх смертей в осіб із даним захворюванням  визначається 

ІХС [16, 181].  

Ряд досліджень вказують на підвищення ризику розвитку ІХС та будь-

яких серцево-судинних подій у хворих на РА в 1,5 раза, порівняно з 

середньопопуляційним показником [99, 189, 233]. У деяких клінічних 

дослідженнях показано, що ризик зростає практично відразу після клінічної 

маніфестації РА і зберігається підвищеним надалі [109, 128]. Так, за даними 

2-річного спостереження після встановлення діагнозу РА ризик госпіталізації 

з приводу ІМ, а також розвитку німого ІМ був достовірно вищим у хворих на 

РА, ніж у їх однолітків із загальної популяції [216]. Навпаки, за даними 

дослідження, проведеного на двох великих когортах пацієнтів у Швеції, не 

виявлено підвищення захворюваності на ІМ, хронічну серцеву недостатність 

(ХСН) безпосередньо перед розвитком клінічної симптоматики РА, що 

підтверджує надзвичайно важливу патогенетичну роль факторів, 

асоційованих із РА, у розвитку прогресуючого атеросклерозу, серцево-

судинних захворювань та їхніх ускладнень [153].  

Результати багатьох епідеміологічних і клінічних спостережень 

свідчать про те, що поширеність ІХС у хворих на РА збільшена більш ніж на 

40% , наявність ІХС при РА скорочує тривалість життя в середньому на 5−10 

років [175], а частота розвитку ІМ в осіб із РА з тривалістю більше 10 років 

підвищена щонайменше вдвічі [238], у жінок − у 3,1 раза [98]. У хворих на 

РА, порівняно з загальною популяцією, відзначається значне зростання 

частоти розвитку кінцевих точок ІХС у вигляді ІМ, застійної серцевої 

недостатності та коронарної смерті [154]. Частота летальності від гострого 

коронарного синдрому в осіб із РА досягає 40%, порівняно з 15% у загальній 

популяції, а повторний розвиток кардіоваскулярних явищ у межах 3 міс 

становить відповідно 57,5 і 30% [98].  

У клінічному дослідженні, проведеному на 236 пацієнтах із РА, 

частота ІМ, інсульту, реваскуляризаційних втручань, а також кардіальної 
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смертності була вищою, порівняно з частотою виникнення подібних явищ в 

осіб віком 25−65 років протягом 8 років без наявності РА. Доведено, що 

ймовірність розвитку кардіоваскулярних явищ у хворих на РА не залежить 

від традиційних факторів ризику і визначається присутністю специфічних 

чинників серцево-судинного ризику [154]. В іншому великому дослідженні 

при загальній тривалості спостереження, що перевищила 70000 пацієнто-

років, ризик розвитку ІМ та інсульту у хворих на РА був підвищений 

приблизно вдвічі, кардіоваскулярної летальності − на 30%. Значне зростання 

ризику розвитку ІМ встановлено і в проспективному дослідженні, до якого 

було включено близько 100 тис. обстежених осіб із РА [131].  

У значному числі досліджень з акцентом на визначенні залежності 

між наявністю РА і ризиком розвитку кінцевих кардіоваскулярних точок 

встановлено виражене підвищення ризику виникнення важких наслідків ІХС, 

що вказує на необхідність раннього виявлення факторів цього ризику і 

агресивного впливу на них. У дослідженні, проведеному за участю 114342 

практично здорових жінок, за 25-річний період спостереження відзначено 

527 випадків розвитку РА і 3622 випадки − ІМ та інсульту. Ризик розвитку 

ІМ у пацієнток із РА склав 2,0, а ішемічного інсульту − 1,48 [131]. У 

відповідності зі статистичними даними, частота летальних випадків при РА 

практично не зменшилася протягом останніх 3 десятиліть, а значимість 

важкого РА, як причини кардіоваскулярної та загальної смертності, 

порівнюється з трьохсудинним ураженням коронарної системи. При цьому 

для пацієнтів із РА характерний частіший і більш ранній розвиток гострих 

коронарних явищ із летальним результатом, а безпосередньою причиною 

смерті є ІМ і застійна серцева недостатність. За даними холтерівського 

моніторування, ІХС у 50% осіб із РА та ангіографічно підтвердженим 

коронарним атеросклерозом перебігає безсимптомно, а більш ніж у 20% 

пацієнтів відсутня стенокардія, навіть, за умови розвитку гострого 

коронарного синдрому, що значно ускладнює діагностику ІХС на ранніх 

стадіях [102].  
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Значна залежність між наявністю РА та його тривалістю, як чинника 

кардіоваскулярного ризику відзначена в дослідженні, проведеному за участю 

70 пацієнтів із раннім (менше 5 років), 71 − розгорнутим (більше 10 років) 

РА і 86 контрольних осіб. Кальцифікацію коронарних артерій зареєстровано 

у 60,6% пацієнтів із розгорнутим РА, у 42,9% − із раннім та в 38,4% 

контрольних осіб [106]. Доведено, що в зростанні кардіоваскулярного ризику 

у хворих на РА важливе значення має тривалість захворювання, проте в 

ранній період (до 10 років) РА істотно не відбивається на кардіоваскулярній 

летальності, цей ефект стає очевидним лише після 10 років перебігу процесу. 

Більш того, не встановлено зростання поширеності та тяжкості перебігу 

кардіальної патології в осіб, в яких вона передувала розвитку РА [98]. 

Відповідно до сучасних уявлень, значимість кардіоваскулярної патології, як 

основної причини смерті осіб із РА [175], визначається здатністю даного 

захворювання прискорювати розвиток атеросклерозу. Це проявляється, 

насамперед, безсимптомним характером клінічного перебігу, а також 

значною нестабільністю атероматозних бляшок [115].  

Аналіз смертності хворих на РА продемонстрував, що за 40 років 

спостереження тривалість життя і смертність хворих практично не змінилися. 

Важливо відзначити, що при однаковій поширеності традиційних факторів 

ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів із РА і порівнюваній за 

віком популяції населення без РА і серцево-судинної патології на початку 

дослідження (за винятком тютюнопаління, яке було більш поширеним серед 

хворих) абсолютний ризик розвитку кардіоваскулярних подій (ІМ, ХСН, 

кардіальної раптової смерті) був достовірно вищим серед хворих на РА, 

причому він був приблизно таким, як в осіб групи контролю, старших на 10 

років [157]. 

Для осіб із РА характерною є висока поширеність АГ. Показано, що 

приблизно в 56% осіб із РА без ознак кардіоваскулярної патології 

систолічний артеріальний тиск (САТ) перевищував 140 мм рт. ст., а у 

дослідженні, проведеному за участю 400 пацієнтів із РА, наявність АГ 
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встановлено в 70,5% пацієнтів. Характерно, що гіпертензія у хворих на РА 

відрізняється високою резистентністю до терапії, і з 60,6% пацієнтів, які 

перебували на антигіпертензивній терапії, оптимальний контроль АТ був 

досягнутий тільки в 22% [162]. Значення АГ у проатерогенній дії РА 

показано в дослідженні 75 пацієнтів із РА, у 15 з яких (21%) відмічено 

наявність коронарного атеросклерозу. При цьому пацієнти з поєднанням РА 

та атеросклерозу характеризувалися достовірно вищою поширеністю АГ 

(відповідно 46,7 і 14,5 %) [199]. 

Результати багатьох досліджень останніх років показали, що РА є 

одним із нових факторів кардіоваскулярного ризику порівняним за 

значимістю з цукровим діабетом. Встановлено, що поширеність ІХС 

приблизно в рівній мірі підвищена в осіб як із РА, так і з цукровим діабетом 

2-го типу [191]. Як при РА, так і при цукровому діабеті 2-го типу ризик ІМ та 

інсульту, насамперед ішемічного, підвищений у 2−3 рази, незважаючи на 

істотні відмінності в патогенезі, спектрі та вираженості проатерогенних 

факторів [102]. Результати прямих досліджень коронарних судин в осіб із РА 

свідчать про те, що в патогенезі коронарного атеросклерозу при РА 

традиційні чинники атерогенезу є причиною розвитку ІХС менш, ніж на 50%, 

а домінує значимість прямої проатерогенної дії медіаторів запалення. При 

дослідженні біоптатів коронарних артерій і за даними аутопсії підтверджено, 

що бляшки в осіб із РА характеризуються підвищеною нестабільністю [109].  

Проведений аналіз досліджень із вивчення епідеміологічних аспектів 

ІХС у хворих на РА показав, що її розповсюдженість у таких пацієнтів 

підвищена більш, ніж на 40%. Наявність ІХС при РА скорочує тривалість 

життя в середньому на 5−10 років [68]. Слід відмітити, що виникненню 

несприятливих клінічних ефектів у даних хворих сприяють класичні 

кардіоваскулярні чинники ризику, такі як АГ, дисліпідемія, ожиріння, 

цукровий діабет, куріння. Проте частоту ССУ неможливо пояснити лише 

впливом традиційних факторів ризику. Суттєву роль у розвитку 

кардіоваскулярної летальності у хворих на РА відіграє прогресування 
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атеросклерозу внаслідок безпосереднього негативного впливу хронічного 

запалення, що диктує необхідність жорсткого контролю його активності в 

таких пацієнтів. 

 

1.2 Серцево-судинні фактори ризику у хворих на ревматоїдний 

артрит 

           Основна причина високої серцево-судинної летальності у хворих на 

РА – прискорення розвитку атеросклерозу. Отже ідентифікація та контроль 

серцево-судинних чинників – одні з найважливіших задач лікаря у веденні 

пацієнта з РА [1]. У численних публікаціях підкреслюється важлива роль 

традиційних факторів ризику таких як АГ, дисліпідемія, гіперглікемія, 

куріння, ожиріння, малорухомий спосіб життя, менопауза та ін. у розвитку 

атеросклеротичного ураження судин та їхніх ускладнень у цих пацієнтів [83, 

117, 131, 162, 220, 221].  

Згідно епідеміологічних даних, куріння є чинником ризику РА та 

обтяжує його перебіг [160]. Вираженість субклінічного коронарного 

атеросклерозу (за даними електроннопроменевої  комп’ютерної томографії) 

та каротидного атеросклерозу (за даними ультразвукового сканування) у 

хворих на РА тісно пов’язана з курінням [119, 160]. Хоча зв’язок між цим 

чинником та серцево-судинною летальністю в пацієнтів із РА не вивчений, 

його значимість у загальній популяції дозволяє вважати припинення куріння 

дієвою мірою профілактики ускладнень [228].  

Згідно даних деяких авторів, летальність у хворих на РА з ожирінням 

істотно нижча, ніж при дефіциті маси тіла, причому, зв'язок носить лінійний 

характер. Парадоксальна зворотна залежність ІМТ і летальності частково 

пояснюється запальною активністю захворювання: у хворих із дефіцитом 

маси тіла ШОЕ значно вища, ніж у пацієнтів з ожирінням [132]. Результати 

інших досліджень доводять, що в деяких когортах частка пацієнтів із РА з 

надлишковою масою тіла та ожирінням досягає 63−68%, у той час як дефіцит 

маси тіла зустрічається набагато рідше − усього в 1−13% хворих [84, 177, 
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236]. За даними Норфолкського реєстру, серед  хворих на ранній артрит 

(ураження > 2 суглобів протягом > 4 тижнів) ожиріння вже мали 25% [84]. Т. 

Bartfai et al. [88] не виявили залежності частоти РА від ІМТ, але на думку 

C.S. Crowson et al. [111], «епідемія ожиріння» в останні роки вплинула на ріст 

захворюваності на РА. За даними цієї роботи, ожиріння пов'язане з появою 

більш ніж половини (52%) нових випадків РА. Інші автори  

продемонстрували, що ожиріння веде до збільшення ймовірності розвитку 

РА в 3,74 раза [170]. А. Wesley et al. [78] стверджують, що існують певні 

статеві відмінності: ожиріння в жінок асоціюється з виникненням 

негативного за вмістом АЦЦП РА, а в чоловіків є протективним  фактором, 

що попереджає АЦЦП-позитивний РА. За даними S. Ajeganova  et al. [71], 

ІМТ > 28 кг/м2 був асоційований із вищою активністю РА за DAS28 та 

найгіршими показниками болю та стану здоров'я в цілому за візуальною 

аналоговою шкалою (ВАШ). Водночас продемонстрований протективний 

ефект високого ІМТ та абдомінального ожиріння відносно деструкції 

суглобів і рентгенологічного прогресування РА [113, 237]. 

Відомо, що при РА спостерігається збільшення рівня ХС ЛПНЩ [11]. 

Інше дослідження показало, що за наявності РА вміст ХС ЛПВЩ 

знаходиться в зворотній залежності від рівнів маркерів запалення (СРБ і 

ШОЕ). У той же час, зміни ліпідного профілю в осіб із РА не мають 

закономірного характеру, і встановлено як підвищення, так і зниження та 

відсутність змін вмісту ХС і ТГ. Більш того, між вмістом ліпідів та важкістю 

перебігу захворювання, інтенсивністю запалення часто спостерігається 

зворотний зв’язок [146]. При дослідженні 4862 осіб із РА, які не приймали 

ГК або хворобомодифікуючих препаратів, вміст ХС був у межах норми, 

проте співвідношення ХС/ХС ЛПВЩ було вірогідно вищим. При цьому 

концентрація ХС ЛПВЩ була зниженою на 2,5 мг/дл за наявності не менше 3 

критеріїв захворювання та на 8,8 мг/дл – за наявності 4 критеріїв і більше. 

Хоча практично в усіх хворих на РА була тенденція до зниження 

концентрації ХС ЛПВЩ, наявність закономірного зворотного зв’язку 
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встановлено лише за умови вірогідного збільшення вмісту СРБ та 

серопозитивності за РФ [72]. В іншому дослідженні підтверджено, що для   

хворих на РА характерне порушення ліпідного спектра крові, що асоціюється  

з віком, тривалістю і активністю захворювання. У пацієнтів з високим 

вмістом СРБ та фактору некрозу пухлини (ФНП)-α достовірно вищий рівень 

загального ХС, ХС ЛПНЩ, ТГ та нижчий − ХС ЛПВЩ [7].  

У популяції хворих на РА АГ є одним із найбільш поширених 

чинників ризику та асоційована з несприятливим прогнозом щодо розвитку 

кардіоваскулярних захворювань та смерті від серцево-судинних причин [117, 

162, 189]. Частота її розвитку за різними даними може коливатися від 18 до         

70,5 % [149, 235]. Так, результи популяційного дослідження 280 тис. хворих 

на РА та 113 тис. осіб без ревматичних захворювань свідчать про вірогідно 

вищу частоту АГ у пацієнтів із РА. При обстеженні 400 пацієнтів, які 

хворіють на РА, підвищення АТ було виявлено в 70,5% випадків. 

Встановлено, що поширеність АГ зростає зі збільшенням тривалості РА. При 

тривалості захворювання менше 5 років на АГ страждають 33% пацієнтів, а 

при тривалості більше 10 років − 48% хворих віком до 60 років [179]. За 

даними іншого спостереження, підвищений АТ виявлявся в 63,7% хворих на 

РА [19]. Однак більш важливою проблемою є те, що за даними 

вищезгаданого дослідження тільки в 21,6% хворих на РА з підвищеним АТ 

антигіпертензивна терапія була ефективною [179]. Слід зазначити, що процес 

патогенетичних взаємовідносин АГ та РА є досить складним. У сучасній 

науковій літературі дискутується питання щодо зв’язку між активністю РА та 

рівнем АТ, проте результати досліджень залишаються досить суперечливими 

[149]. До можливих причин підвищення АТ при РА відносять хронічне 

запалення, аутоімунні та метаболічні порушення, застосування 

протизапальних препаратів із потенційно гіпертензивними ефектами 

(нестероїдні протизапальні засоби, ГК та базисні препарати). За наявності РА 

встановлено зв’язок між неадекватною вазодилатацією плечевої артерії та 
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високим АТ [163, 184]. Виявлено підвищення жорсткості артеріальної стінки, 

що поряд із АГ сприяє зростанню смертності в пацієнтів із РА [158]. 

Доведено, що АГ та її ступінь у хворих на РА асоціюється з віком, 

ожирінням, тривалістю РА, вмістом СРБ та тривалістю застосування ГК, а 

наявність субклінічних проявів атеросклерозу − із рівнем САТ, ожирінням, 

позасуглобовими проявами РА, серопозитивністю, вмістом РФ та активністю 

запального процесу [31].  

Аналіз даних літератури стосовно кардіоваскулярних чинників ризику 

показав, що причиною підвищення захворюваності та смертності від серцево-

судинної патології в пацієнтів із РА є розвиток передчасного та агресивного 

атеросклерозу, зумовлений впливом, у тому числі й традиційних факторів 

ризику. 

 

1.3. Роль хронічного запалення при ревматоїдному артриті у 

виникненні атеросклерозу 

Суттєву роль у розвитку кардіоваскулярної летальності у хворих на 

РА відіграє прогресування атеросклерозу внаслідок безпосереднього 

негативного впливу хронічного запального процесу [4]. Встановлені 

предиктори ІХС, що асоціюються з його наслідками – висока активність і 

тривалість РА, оцінка за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) болю > 50 

мм, прийом ГК більше 12 міс у сумарній дозі вище 3 г за преднізолоном [61, 

62].  

Дані інших спостережень також свідчать про те, що РА є важливим 

фактором ризику розвитку кардіоваскулярної патології, і цей рівень найбільш 

високий в осіб, які не мали раніше кардіоваскулярних явищ. Встановлено 

також, що значну роль у підвищенні ризику серцево-судинної летальності у 

хворих на РА відіграє тривалість і тяжкість перебігу захворювання [6, 79]. 

Важливо відзначити, що незважаючи на успіхи ревматології в 

лікуванні РА, тривалість життя хворих на РА продовжує скорочуватись, 

порівняно з такою в загальній популяції [196]. Тому надзвичайно важливим є 
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визначення факторів, які впливають на формування і агресивний перебіг 

атеросклерозу, розвиток серцево-судинних захворювань та їхніх складнень у 

хворих на РА, для вчасного виявлення осіб із підвищеним ризиком і 

проведення активних діагностичних, лікувально-профілактичних втручань 

[26, 154]. 

Відтак, у 2010 р. у центральному науковому журналі EULAR — 

«Annals of the Rheumatic Diseases» опубліковані рекомендації щодо ведення 

хворих із кардіоваскулярним ризиком при ревматичних запальних артритах, 

у тому числі й при ревматоїдному [128]. Розробка рекомендацій контролю, 

менеджменту і лікування захворювань опорно-рухового апарату є важливою 

метою Постійної комісії з клінічної роботи (ESCCA) при EULAR. 

Визначення чинників кардіоваскулярного ризику і стратегії профілактики для 

населення ґрунтуються на таких оціночних шкалах, як Фрамінгемська шкала 

(найчастіше використовується на Американському континенті) та 

систематична оцінка коронарного ризику SCORE (найчастіше застосовується 

в Європі). У цих моделях використовуються такі традиційні чинники ризику, 

як вік, стать, куріння, АТ і ліпіди крові (співвідношення загального ХС і ХС 

ЛПВЩ). Зазначені шкали не застосовували в пацієнтів із запальними 

артропатіями, в яких присутній важливий і агресивний чинник ризику − 

хронічне запалення. Тому EULAR забезпечила рекомендації щодо 

управління серцево-судинним ризиком у хворих на артрити запального 

характеру [8]. Так, сумарна оцінка кардіоваскулярного ризику за шкалою 

SCORE в пацієнтів із РА має бути підвищена в 1,5 раза за умов наявності 

одного з таких критеріїв: тривалість захворювання > 10 років, 

серопозитивність за РФ чи АЦЦП, тяжкі вісцеральні ураження [128]. Проте 

результати останніх досліджень свідчать про те, що рівень 

кардіоваскулярного ризику в пацієнтів із РА не цілком відображається при 

використанні шкали SCORE навіть з урахуванням коефіцієнта 1,5 [95], що 

зумовлює пошук додаткових маркерів серцево-судинного ризику в цих 

хворих. Так, у рамках щорічного конгресу EULAR у 2015 р. анонсовано 
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оновлення рекомендацій 2009 р. з управління серцево-судинним ризиком у 

пацієнтів із РА та зазначено необхідність використання ультразвукового 

дослідження сонних артерій як доповнення оцінки традиційних факторів 

ризику [239]. Адже, як відомо, збільшення товщини комплексу інтима-медіа 

каротидних артерій є важливою ознакою субклінічного атеросклерозу та 

передує розвитку ІХС. Встановлено, що РА є самостійним, незалежним 

чинником утворення атеросклеротичних бляшок у каротидних артеріях, що є 

предиктором кардіоваскулярних подій серед пацієнтів із даним 

захворюванням за відсутності традиційних факторів ризику [101].  

Відомо, що в осіб із РА одним із показників активності є РФ, а 

збільшення його вмісту в крові поєднується зі значним зростанням ризику 

розвитку атеросклерозу [150]. У дослідженні, яке включало 11872 осіб 

загальної популяції, у 140 хворих на РА, позитивних за РФ, зареєстровано 

підвищення як загальної (на 50%), так і кардіоваскулярної (на 60%) 

летальності, тоді як урахування традиційних чинників серцево-судинного 

ризику мало незначний вплив на цю залежність. Особи з підвищеним вмістом 

РФ, але без ознак ураження суглобів, характеризувалися зростанням як 

загальної, так і серцево-судинної смертності в середньому на 33% [124]. 

У дослідженні за участю 196 пацієнтів із ІХС (у 98 з яких вона 

поєднувалася з РА тривалістю 12 років, а 98 осіб без РА служили групою 

контролю), середній АТ і вміст загального ХС були практично однаковими в 

обох групах. Незважаючи на ідентичний ліпідний профіль, поширеність 

атеросклерозу сонних артерій у хворих на РА була в 3 рази вищою (44%, 

порівняно з 15%), тоді як величина товщини інтима-медіа сонної артерії була 

вищою в контрольній групі. Вміст медіаторів запалення в крові пацієнтів із 

РА (СРБ, інтерлейкіну (ІЛ)-6 та ін.) був суттєво вищим, а в 55% хворих 

концентрація СРБ перевищувала 30 мг/л. Однак це зростання було приблизно 

однаковим в осіб із РА як за наявності атеросклерозу, так і за його 

відсутності. Результати проведеного багатофакторного аналізу свідчили, що 

до числа незалежних чинників розвитку атеросклерозу за наявності РА 
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відноситься не лише його активність, а й підвищений вміст РФ у крові, що 

було зареєстровано в 7,4% контрольних осіб і 38,5% пацієнтів із РА. При 

цьому АГ не належала до числа предикторів розвитку атеросклерозу сонних 

артерій [55]. Згідно даних іншого спостереження, більшість позитивних за 

РФ та АЦЦП хворих на ранній РА з високим ступенем активності мають 

високий та дуже високий кардіоваскулярний ризик [13].  

Водночас завдяки масштабним популяційним дослідженням 

накопичується все більше доказів участі ряду індикаторів запального процесу 

та прозапальних цитокінів: СРБ, амілоїду А, IЛ-6, ФНП-α у патогенезі 

розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема ІХС та їхніх ускладнень. 

Доведено роль СРБ, як фактора ризику смерті від ІХС, виникнення 

симптомної ІХС, першого ІМ, інсульту, симптомного атеросклерозу 

периферичних артерій [94, 197, 198, 201, 207]. За даними деяких авторів, СРБ 

асоціюється з частотою індукованої ішемії міокарда та визначає прогноз у 

хворих зі стабільним перебігом ІХС [56]. В одному з досліджень 

продемонстровано значне зростання ризику повторного ІМ в осіб із вищим 

вмістом СРБ, виявлено 2-разове підвищення ризику всіх судинних подій в 

осіб із вмістом СРБ, що відповідав верхньому квартилю вимірювань, 

незалежно від наявності інших чинників ризику. Важливо відзначити, що 

СРБ показав однакову прогностичну значимість як для чоловіків, так і для 

жінок, навіть за відсутності ГХЕ [197]. Значимість запалення в прогресуванні 

ІХС чітко підтверджено в проспективному дослідженні 5360 чоловіків 

(середній вік − 77 років). Протягом 7 років спостереження відзначено 853 

випадки кардіальної смерті, і ризик її розвитку корелював з активністю 

системного запалення і вмістом СРБ більш значуще, ніж із традиційними 

ліпідними факторами атеросклерозу [57]. 

Схожі дані щодо підвищення ризику розвитку ІХС, ІМ, смерті від 

серцево-судинних подій одержані також щодо IЛ-6 і ФНП-α [201]. За 

результатами дослідження STANISLAS встановлено можливість 

застосування ФНП-α як маркера підвищеного ризику атеросклерозу разом із 
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СРБ та IЛ-6. Доведено роль IЛ-6 і ФНП-α як незалежних предикторів 

смертності у хворих на ХСН. У пацієнтів із ІХС показано підвищення 

синтезу ФНП-α та IFN-γ у відповідь на ішемію. Виявлено, що таке 

підвищення вмісту ФНП-α може бути причиною повторних ішемічних подій 

як у ранній період після перенесеного ІМ, так і пізніше, а також сприяти 

розвитку дисфункції лівого шлуночка [159]. У деяких дослідженнях було 

показано, що ФНП-α є єдиним прозапальним цитокіном, що відноситься до 

групи маркерів гострих форм ІХС. Рівень ФНП-α збільшувався при ІМ, 

незалежно від його варіанта [2]. В іншому дослідженні продемонстровано 

тісний зв'язок між підвищенням активності прозапальних цитокінів у 

сироватці крові (ФНП-α, ІЛ-6) та важкістю ХСН ішемічної та не ішемічної 

етіології [60]. Наведено дані, що збільшені рівні циркулюючих прозапальних 

цитокінів (ФНП-α, ІЛ-6) і розчинних рецепторів ФНП-α є предикторами 

виникнення смерті у хворих із прогресуючою ХСН [10] 

Результати клінічних спостережень та імуногістохімічних досліджень 

також свідчать про запальну природу і значну схожість механізмів, що 

лежать в основі розвитку хронічного синовіїту в уражених суглобах та 

сприяють формуванню і деструкції атеросклеротичної бляшки [228]. 

Пошкодження судин, що виникає під впливом запальних та аутоімунних 

механізмів може бути оцінено неінвазивними методами дослідження шляхом 

визначення товщини інтими-медії сонної артерії, швидкості пульсової хвилі і 

потік-опосередкованої дилатації, маркерів субклінічного атеросклерозу, 

артеріальної ригідності та ендотеліальної функції [99]. 

Про домінантну роль системного запалення в розвитку 

кардіоваскулярної патології при РА свідчить суттєве зниження частоти 

кардіальних летальних випадків при застосуванні протизапальної терапії. У 

групі хворих на РА, які отримували метотрексат, відзначено паралельно 

зменшення як тяжкості РА та інтенсивності системного запалення, так і 

ризику розвитку кардіоваскулярної патології, а серцево-судинна летальність 

знизилася в середньому на 70%. Виразні антиревматичний та 
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кардіопротекторний ефекти при РА відзначені і в разі раннього застосування 

антитіл до ФНП−α у поєднанні з метотрексатом та їхнього прийому протягом 

5 років [16]. 

Таким чином, у даний час вже не викликає сумнівів, що 

неконтрольоване системне запалення при РА сприяє розвитку атеросклерозу, 

а ефективне лікування запалення та нормалізація вмісту СРБ у крові значно 

зменшують ризик розвитку кардіоваскулярної патології. Крім цього, 

запалення при РА може сприяти виникненню таких додаткових факторів 

ризику, як інсулінорезистентність, дисфункція ендотелію, дисліпідемія. 

 

1.4. Асоціація Bcl1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного 

рецептора з розвитком ревматоїдного артриту та серцево-судинних 

захворювань 

Ген ГР людини (ядерний рецептор, підродина 3, група C, член 1 h-

GR/NR3C1) представлений єдиною копією, яка знаходиться в 5-й хромосомі 

(локус 5q31.3). До його складу входить дев'ять екзонів, що кодують 

послідовність із 777 амінокислотних залишків [75, 96]. За даними  

Національного інституту здоров'я США, існує 2571 однонуклеотидних 

поліморфізмів гена ГР. Серед них лише 161 має частоту мінорного алеля 

вищу 10%, а 127 − вищу 1% [35, 98, 132]. Зареєстровано кілька поліморфізмів 

гена ГР, пов'язаних із зміною чутливості до ГКС, антропометричними та 

метаболічними показниками [136, 144, 176, 222]. Найбільш поширеним і 

вивченим є BclI поліморфізм (C647G, 2,3 кб/4,5 кб, rs41423247) із частотою G 

алеля більше 30%, залежно від популяції [96]. Даний поліморфізм уперше 

описаний J.C. Мurray et al. в 1987 році [194]. Він утворюється шляхом заміни 

цитозину на гуанін в 647-му положенні 2-го інтрону. Bcl1 поліморфізм гена 

ГР пов'язаний з альтернативним сплайсингом мРНК (за наявності С алеля 

утворюється мРНК розміром 2,3 кб, при заміні цитозину на гуанін – 4,5 кб) і 

формуванням різних ізоформ рецептора. Згідно з даними літератури, С алель 

є найбільш розповсюдженим та може розглядатись, як алель дикого типу 
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[156, 194]. Аналіз зразків дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) осіб із 

декількох популяцій, включаючи жителів Африки, Південної Америки, Азії, 

Близького Сходу та Європи показав високу частоту С алеля в жителів Азії 

(32,8±8,7)%, а низьку − у жителів Південної Америки (15,2±6,2)%. Bcl1 

поліморфізм (C647G) у промоторі гена NR3C1 пов’язаний зі зміною функції 

ГР [64, 69, 136, 187]. Існує низка досліджень стосовно зв’язку Bcl1 

поліморфізму з активністю гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи, 

дисліпідемією [104, 136, 186], із показниками ІМТ, підвищенням коефіцієнту 

централізації жиру, абдомінальним ожирінням [64, 136], синдромом Кушинга 

[180], інсулінорезистентністю [142, 200, 234], АГ [67, 142], депресією, 

ефективністю її лікування та схильністю до “раннього самогубства” у хворих 

на рак [80, 90, 141, 204], хворобою Крона [135, 151], бронхіальною астмою  

[35, 214], зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини [202] та 

активністю запалення [138]. Інші дослідники довели доцільність визначення 

BclI поліморфізму (із використанням ядерних еритроцитів плоду) із метою 

пренатальної діагностики гемофілії А [133]. 

Останнім часом з’явилось ряд публікацій про зв’язок Bcl1 

поліморфізму з РА [15, 118, 139, 166]. У дослідження А. Aydeniz et al. (2011) 

встановлено, що у хворих на РА не було ніякої суттєвої різниці між частотою 

генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, залежно від віку, статі, тривалості 

захворювання й інших клінічних параметрів, таких як рівень активності за 

DAS28 та ВАШ. Не виявлено відмінностей у розподілі генотипів за даним 

поліморфізмом у пацієнтів із РА та в групі контролю. Доведено наявність 

відхилення від рівноваги Харді-Вайнберга у розподілі алелей за Bcl1 

поліморфізмом серед пацієнтів із РА. Це вказує на те, що даний поліморфізм 

може відігравати важливу етіопатогенетичну роль у розвитку РА та реакції 

на лікування ГКС [166]. З іншого боку, у дослідженні М.М. Костика та ін. 

[15, 139] у групі дівчаток була виявлена асоціація носійства G алелю з 

несприятливим перебігом артриту, більш високим ступенем запальної 

активності та більш раннім дебютом захворювання. Встановлено, що G алель 
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та G/G генотип є патогномонічними ознаками несприятливого перебігу 

ювенільного ідіопатичного артриту в дівчаток [15, 139]. У дослідженні E.B. 

Lee et al. (2005) не було зв’язку генотипів за Bcl1 поліморфізмом із РФ та 

позасуглобовими проявами РА [145]. Інше дослідження також не показало 

жодних зв’язків генотипів за BclI поліморфізмом гена ГР із ризиком розвитку 

РА та різниці в їхньому розподілі серед досліджуваних хворих [118]. M. J. M. 

van Oosten еt al. [187] встановили, що N363S та Bcl1 поліморфізми гена ГР  

пов'язані зі зниженою сприйнятливістю до розвитку РА. У дослідженні 

PARA (pregnancy-induced amelioration of rheumatoid arthritis), яке включало  

140 вагітних та жінок у післяпологовий період із РА, проведено аналіз 

зв’язку Bcl1 та 9β поліморфізмів гена ГР із перебігом даного захворювання. 

Доведено, що під час вагітності та в післяпологовий період, носії мінорного 

алеля Bcl1 поліморфізму мали нижчу активність захворювання, порівняно з 

таким за наявності 9β поліморфізму. Ця відмінність була більш виражена в 

пацієнтів, які отримували ГК. Отже досліджувані поліморфізми гена ГР 

впливають на перебіг РА під час і відразу після вагітності, а носії Bсl1 

поліморфізму можуть отримати кращий ефект від лікування екзогенними ГК 

[140]. Згідно даних R. A. M. Quax еt al. [186] носії G алелю за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР мали нижчі показники активності РА за шкалою DAS 

та вищу чутливість до міст-терапії ГК. Аналіз частоти Bcl1 поліморфізму 

гена ГР не показав істотної різниці в осіб з ожирінням і без ожиріння. 

Доведено, що в носіїв G/G генотипу з ожирінням були вищими рівень ДАТ, 

вміст інсуліну і глюкози крові, порівняно з С/С та G/С генотипами [164]. 

Встановлено зв’язок BclI поліморфізму гена ГР із підвищеним ІМТ у 

пацієнтів із хворобою Кушинга [180]. 

В італійських пацієнтів гомозиготних за G алелем із тяжким 

ожирінням встановлено вищі показники систолічного та діастолічного тиску, 

загального ХС та ХС ЛПНЩ [219]. Доведено, що в чоловіків BclI 

поліморфізм був пов'язаний із вищим на 34 % ризиком серцево-судинних 

захворювань [126].  
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Встановлено зв’язок даного поліморфізму з ендотеліальною 

дисфункцією, яка є раннім маркером атеросклерозу [211]. У дослідженні      

B. Popovic et al. [89] Bcl1 поліморфізм гена ГР частіше зустрічався у хворих 

на ІХС, порівняно з групою контролю. Відомо, що характерні для BclI 

поліморфізму змінена чутливість до ГК та накопичення вісцерального жиру є 

чинниками розвитку атеросклерозу та серцево-судинної патології [229]. Це 

підтверджено високим ризиком розвитку ІХС і ожиріння в носіїв G/G  

генотипу за даним поліморфізмом [65, 137, 164, 176]. У дослідженні інших 

науковців, яке включало 130 здорових жінок у віці від 20 до 40 років, не було 

встановлено жодних асоціацій Bcl1 поліморфізму гена ГР із вмістом 

кортизолу та метаболічними показниками, а саме з вмістом глюкози, 

інсуліну, загального ХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ та ТГ [155]. 

У дослідженні K. Numakura et al. [104] визначили поширеність 

дисліпідемії в японській когорті реципієнтів ниркового алотрансплантату з 

вивченням клінічних та генетичних характеристик, пов'язаних з її розвитком. 

Так, із 126 пацієнтів, які отримали ниркові алотрансплантати, у 44 (34,9%) 

було діагностовано дисліпідемію протягом 1-го року після трансплантації. 

Генетичний аналіз показав, що частота дисліпідемії була значно вищою в 

носіїв G алеля за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, порівняно з C/C генотипом (р 

= 0,001). Встановлено, що G алель є істотним чинником ризику розвитку 

дисліпідемії (відношення шансів (ВШ) = 4,6; 95% довірчий інтервал (ДІ) = 

1,8−12,2)  

Отримані результати щодо зв'язку Bcl1 поліморфізму гена ГР із 

виникненням та особливостями перебігу РА, ІХС та її чинниками ризику, 

мають важливе значення для подальших наукових досліджень, які 

допоможуть оптимізувати профілактику кардіоваскулярної патології в 

пацієнтів із даним захворюванням. 
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1.5. Особливості лікування дисліпідемії у хворих на ревматоїдний 

артрит та його фармакогенетичні аспекти  

Відомо, що одним із важливих аспектів профілактики ССУ у хворих 

на РА є оцінка сумарного кардіоваскулярного ризику за допомогою моделі 

SCORE (www.escardio.org/prevention) із метою визначення оптимальної 

стратегії щодо корекції чинників, що сприяють розвитку таких ускладнень. 

Оцінку ризику ССУ доцільно інтегрувати в рутинний візит до ревматолога з 

обов'язковим визначенням ліпідного спектру: загального ХС, ХС ЛПНЩ та 

ХС ЛПВЩ, ТГ і вимірюванням рівня АТ [35]. До теперішнього часу частота 

визначення ліпідного профілю особам із РА залишається нижчою, ніж у 

загальній популяції [178] і при остеоартрозі [134]. Так, за 2,5 року 

спостереження лише в 60% хворих на РА хоча б один раз проводять 

визначення вмісту ліпідів у крові [134].  

У даний час гіполіпідемічна терапія статинами розглядається як 

основа первинної та вторинної профілактики ССУ [25]. Зростання ризику 

розвитку ССУ за наявності РА є вагомою підставою для застосування 

статинів у цієї категорії хворих [35]. За даними Т. Toms і співавт. [209], до 

26% хворих на РА без клінічних ознак кардіоваскулярних захворювань 

мають високий і дуже високий ризик розвитку ССУ. Регулярний прийом 

статинів пацієнтами з РА сприяє зниженню ризику розвитку ІМ, попереджає 

кардіоваскулярну смертність та уповільнює прогресування 

атеросклеротичного ураження сонних артерій [157]. 

Статини є структурними інгібіторами ферменту гідрокси-

метилглутарил коензим-А-редуктази, основного ферменту, що регулює 

біосинтез ХС у гепатоцитах [25]. У результаті зниження 

внутрішньоклітинного вмісту ХС печінкова клітина збільшує кількість 

мембранних рецепторів до ХС ЛПНЩ на своїй поверхні. Рецептори 

«розпізнають», зв'язують і виводять із кровотоку атерогенні частки ХС 

ЛПНЩ і, таким чином, знижують концентрацію ХС у крові. Однак в останні 

роки велику цікавість викликають додаткові молекулярні механізми дії 
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статинів, а саме запобігання утворення проміжних продуктів біосинтезу ХС. 

Ці продукти беруть участь у посттрансляційній модифікації ряду білків, які є 

«регуляторами» проліферації, диференціювання, мітогенезу, апоптозу різних 

клітин. Саме цими механізмами схильні пояснювати численні так звані ХС-

незалежні (або плейотропні) ефекти статинів, які проявляються в дії на 

функціональну активність клітин багатьох органів і тканин (судин, імунної 

системи, нирок, підшлункової залози та ін.), які, як вважають, багато в чому 

визначають унікальну клінічну ефективність статинів щодо профілактики 

кардіоваскулярних катастроф. Плейотропні ефекти (протизапальні та 

імуномодулюючі властивості) статинів підсумовані в численних оглядах 

літератури [32, 63, 95]. Ці препарати знижують вміст прозапальних цитокінів 

(ІЛ-1β, -6, -8, ФНП- α), розчинних форм клітинних молекул адгезії (sICAM 1, 

sVCAM 1, Е-селектин, Р-селектин) та матриксних металопротеїназ 1, 3, 9, що 

призводить до пригнічення запальної відповіді [32, 63, 95, 152, 182, 206, 212].  

У деяких дослідників продемонстровані позитивні ефекти інгібіторів 

гідрокси-метилглутарил коензим-А-редуктази на параметри фібринолізу.  

Вони також пригнічують агрегацію тромбоцитів через пряме інгібування 

CD40L-опосередкованої генерації тромбіну [231]. Крім того, статини 

пригнічують експресію антигенів головного комплексу гістосумісності 

(MHC) класу II у макрофагах, гладком'язових і ендотеліальних клітинах і, 

таким чином, пригнічують MHC II-опосередковану активацію Т-лімфоцитів. 

Вони покращують функцію ендотелію, позитивно впливаючи на синтез NO 

та, інгібуючи утворення вільних радикалів ендотеліальними клітинами, 

знижують рівень ендотеліну. Симвастатин активує експресію скавенджер-

рецепторів класу В, тип 1, що призводить до збільшення вмісту NO і 

пригнічення молекул адгезії [161].  

Для пацієнтів із РА наявність плейотропних ефектів статинів має 

особливе значення, оскільки завдяки цим властивостям вони можуть не лише 

знижувати ризик ССУ, але і позитивно впливати на перебіг РА, зменшуючи 

активність і ступінь прогресування захворювання. Отримані дані про 
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протизапальну дію статинів на моделі колагенового артриту 

(експериментальний аналог РА) [123, 224].  

Застосування статинів на 40% знижує ризик розвитку РА у хворих із 

гіперліпідемією. За даними 10-річного дослідження (n = 211627, із них 2578 

випадків розвитку РА і 17878 – остеоартриту в осіб, які отримували статини 

регулярно (більше 8 із 10 років спостереження), на 40% знизився ризик РА та 

на 10% − остеоартриту (р<0,001). При цьому, чим молодший вік хворого на 

момент призначення препарату, тим вищий позитивний ефект (ВР = 0,44; 

0,56; 0,62 для тих, що почали прийом статинів у віці 18−55, 56−65, 66−75 

років відповідно) [73]. У той же час, за даними іншого проспективного 

дослідження EIRA (n = 1973 хворих на РА і 2230 − осіб без ревматичних 

захворювань), використання статинів протягом 5 років до початку РА не 

призводить до зниження ризику розвитку даного захворювання (ВР = 1,0) і не 

асоціюється зі зниженням активності РА на момент встановлення діагнозу 

(ВР = 1,0), проте в дослідженні не враховувалася регулярність і тривалість 

прийому гіполіпідемічних засобів [148]. Показано зниження активності 

запалення при РА на 10−20% унаслідок застосування статинів [33, 59, 93, 

103, 122, 123, 174, 226]. ТАRA (Trial of Atorvastatin in Rheumatoid Arthritis) − 

перше подвійне сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване клінічне 

дослідження, яке показало, що лікування аторвастатином протягом 6 місяців 

призводить до вірогідного зниження активності захворювання (за DAS 28), 

концентрації СРБ, ШОЕ і ІЛ-6, показників гіперкоагуляції й активації 

ендотелію (в'язкість плазми, фібриноген) [226]. У роботі I. Shirinsky і співавт. 

[103] також продемонстровано, що у хворих на РА з високою активністю 

захворювання застосування симвастатину в дозі 40 мг/добу протягом 3 

місяців призводить до вірогідного зниження DAS 28, ВАШ, тривалості 

ранкової скутості, ШОЕ та ІЛ-17.  

H. Okamoto і співавт. [217] проаналізували вплив статинів на 

показники запалення у великій когорті хворих на РА. Із 4152 пацієнтів (83% 

жінки, середній вік − 58 років) 279 (6,7%) отримували статини (правастатин, 
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аторвастатин, флувастатин, симвастатин). Хворі, які приймали статини, мали 

нижчий рівень СРБ (0,85, проти 1,24 мг/дл) і меншу кількість припухлих 

суглобів (1,8 і 2,55), проте частіше використовували ГК (2,88 і 2,4 мг/добу), 

порівняно з тими, що не отримували інгібітори гідрокси-метилглутарил 

коензим-А-редуктази. Після поправки на прийом ГК, активність РА (ВАШ 

пацієнта і число припухлих суглобів) виявилася значно нижчою у хворих, які 

отримували інгібітори гідрокси-метилглутарил коензим-А-редуктази [93]. 

Метааналіз, який включав 15 досліджень (992 пацієнти, 487 з яких 

отримували статини) продемонстрував плейотропні ефекти статинів на 

активність РA за рахунок зниження вмісту СРБ та рівня ШОЕ протягом 12 

місяців, що надає можливість рекомендувати їх для лікування хворих на РА 

[217]. Призначення статинів впродовж 6 місяців поряд із базисними 

препаратами призвело до вірогідного зниження клінічної та лабораторної 

активності РА [114]. Встановлено, що лікування симвастатином хворих на 

РА в клінічній ремісії, із низьким або помірним ступенем активності за 

DAS28 сприяло більш ефективному зниженню прозапальних цитокінів (ІЛ-

17A, IЛ-6, IЛ-22), порівняно з високим ступенем активності (DAS28 більше 

5,1) [203]. 

Доведено, що застосування статинів знижує частоту остеопорозу в 

загальній популяції [3]. Інші дослідники на моделі in vivo показали, що 

призначення симвастатину запобігає не тільки розвитку запалення суглобів 

при стрептокок-індукованому артриті, але і пригнічує деструкцію кісткової 

тканини навколо суглоба, що з'являється пізніше в процесі захворювання, 

зберігає мінеральну щільність кісткової тканини, запобігає підвищенню 

кількості периартикулярних остеобластів [70]. Статини також знижують 

остеокластогенез за допомогою зменшення експресії RANKL [85]. Можна 

припустити, що прийом лікарських препаратів даної групи сприяє 

збереженню кісткової тканини навколо суглоба за допомогою пригнічення її 

резорбції, індукованої запаленням [35].  
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Протизапальна дія статинів позитивно впливає і на традиційні 

чинники ризику. За даними пілотного дослідження, у пацієнтів з активним 

РА (DAS 5,3) і без дисліпідемії лікування високими дозами аторвастатину   

(80 мг/добу) протягом 3 місяців призвело до істотного підвищення вмісту ХС 

ЛПВЩ. Високі дози аторвастатину не чинили серйозних побічних ефектів, 

незважаючи на одночасний прийом базисної протизапальної терапії 

(метотрексат − 65%) [122]. Згідно даних інших дослідників, у разі 

призначення аторвастатину в дозі 10 мг/добу хворим на РА без 

кардіоваскулярної патології, але за наявності дисліпідемії відмічено вірогідне 

зниження концентрацій загального ХС, ХС ЛПНЩ, ТГ й активності РА [33]. 

Крім того, відзначено зниження жорсткості артерій і значне збільшення 

здатності ендотелію до вазодилатації, що узгоджується з результатами 

дослідження ФАРВАТЕР у хворих на ІХС із дисліпідемією [48] і даними 

інших науковців про позитивний вплив аторвастатину на функції судин за 

наявності РА [120]. Встановлено, що аторвастатин у хворих на РА з 

дисліпідемією позитивно впливає не лише на ліпідний профіль крові, але й 

на активність захворювання шляхом зниження показників інтенсивності 

системного запалення (СРБ, ШОЕ, прозапальних цитокінів) та еластичні 

властивості судин [34].  

Використання аторвастатину в дозі 40 мг/добу протягом 24 тижнів у 

пацієнтів із РА з помірною активністю захворювання (DAS28=4,2) і 

тривалістю хвороби більше 10 років призводить до зниження активності 

(DAS 28, ШОЕ, СРБ), індексу атерогенності [120]. У подвійному сліпому 

плацебо-контрольованому дослідженні пацієнти з РА отримували 

розувастатин у дозі 10 мг або плацебо протягом 6 міс. У групі хворих, які 

використовували розувастатин, через 6 міс відбулося вірогідне поліпшення 

таких показників, як товщина інтима-медіа сонної артерії, окислених ЛПНЩ, 

індексу HAQ. Отримані дані свідчать про те, що залучення статинів до 

комплексної терапії хворих на РА з дисліпідемією не лише сприяє значимому 

зниженню вмісту загального ХС, ХС ЛПНЩ, ТГ, а й позитивно впливає на 
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запальну активність захворювання, знижуючи концентрацію білків гострої 

фази (СРБ і фібриногену) та інтенсивність пошкодження ендотелію, 

покращує антитромбогенну активність судинної стінки, вазодилатуючу 

функцію ендотелію й еластичні властивості артерій, що може бути основою 

профілактики розвитку ССУ у хворих на РА [125].  В іншому спостереженні 

також підкреслено, що статини можуть бути використані в якості доповнення 

до стандартної терапії ревматичних захворювань через їхню протизапальну, 

імуномодулюючу та антитромбогенну дію [168].  

Хоча багато досліджень свідчать про зниження кардіоваскулярного 

ризику в разі ефективної терапії базисними протизапальними препаратами, 

питання про відсутність прогресування серцево-судинних захворювань у разі 

низької активності РА залишається відкритим. Так, у хворих на РА, що 

перебувають у ремісії або мають низьку активність захворювання, вміст СРБ 

вище 3 мг/л зберігався у 84% пацієнтів, вище 10 мг/л − у 19%, що може 

свідчити про високий ризик ССУ, навіть, у хворих із «ефективним» 

контролем запалення [148]. JUPITER − перше велике дослідження з 

первинної профілактики атеросклерозу і його ускладнень, яке показало 

ранній (< 2 років) достовірний ефект застосування розувастатину в дозі 20 

мг/добу у 8900 осіб із низьким ризиком розвитку атеросклерозу, що мали 

вміст загального ХС та ХС ЛПНЩ у межах норми та підвищений вміст СРБ 

> 2 мг/л. За результатами цього дослідження, зниження кількості серцево-

судинних захворювань склало 44% (p <0,0001), загальної смертності − 20%  

(p = 0,02), у тому числі й у пацієнтів із низьким ризиком згідно традиційних 

чинників ризику: жінок, осіб із нормальним ІМТ, що не палять, із 

кардіоваскулярним ризиком за Фрамінгемською шкалою < 10% [193]. Аналіз 

результатів іншого дослідження показав, що рівень зниження вмісту ХС 

ЛПНЩ під дією статинів пов'язаний з аналогічним ступенем зниження 

кардіоваскулярних подій у хворих на РА та групі контролю [100]. Терапія 

статинами у хворих на РА з дисліпідемією є виправданою не лише з метою 

зниження серцево-судинного ризику, а й з позиції їхнього можливого 
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позитивного впливу на перебіг самого РА за рахунок потенціювання 

протизапального ефекту базисної терапії [120]. В іншому дослідженні 

встановлено, що статини ініціюють зниження ризику кардіоваскулярної 

смертності в пацієнтів із РА на 21 %, незалежно від застосування базисних 

препаратів в середньому протягом 4,51 років [208] 

Ще одним важливим напрямком використання статинів при РА може 

стати корекція порушень ліпідного профілю на тлі застосування базисних 

протизапальних препаратів. Їхнє використання, включаючи ГКС на ранніх 

етапах захворювання, і генно-інженерних біологічних препаратів, у першу 

чергу інгібіторів ФНП-α, рецепторів до ІЛ-6, сприяє пригніченню запалення, 

що супроводжується збільшенням концентрації ХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, 

ТГ. Співвідношення ХС/ХС ЛПВЩ не зазнавало значних змін, проте є дані 

про його збільшення/зниження на тлі прийому генно-інженерних біологічних 

препаратів [127]. Результати досліджень суперечливі, можливо, у зв'язку з 

відмінностями в активності РА та змінами супутньої терапії. Можна 

припустити, що, незважаючи на підвищення концентрації ХС, ХС ЛПНЩ та 

ТГ у разі прийому генно-інженерних біологічних препаратів, зниження 

запалення опосередковано призводить до поліпшення якісного складу 

частинок ХС ЛПВЩ, тим самим нівелюючи атерогенність ліпідного профілю 

[55, 127]. Однак рекомендується оцінювати співвідношення загального 

ХС/ХС ЛПВЩ, ступінь кардіоваскулярного ризику і проводити відповідну 

корекцію дисліпідемії статинами за наявності високого ризику серцево-

судинної летальності [127]. 

За даними ретроспективного дослідження (РА: n = 12319, середній вік 

− 54 роки, остоартрит: n = 29 621, середній вік − 59 років), гіперліпідемія 

виявлена у 49 і 57% хворих (р = 0,0001), статини від початку дослідження 

отримували 27 і 30% хворих (р = 0,0001). За наявності РА реєструвалось 

підвищення вмісту загального ХС на 5 мг/дл, ХС ЛПНЩ на 4 мг/дл, ХС 

ЛПВЩ − 1 мг/дл на тлі терапії інгібіторами ФНП-α за умови відсутності 

призначення статинів [192].  
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У дослідженні, яке включало хворих на АГ у поєднанні з РА більшість 

обстежених мали підвищений вміст ТГ, ХС ЛПНЩ, загального ХС − 40,5, 

57,1 50 % відповідно та знижений вміст ХС ЛПВЩ – 42,9 % пацієнтів. 

Встановлено, що застосування 20 мг аторвастатину у складі комлексної 

терапії хворих на АГ та РА сприяло досягненню цільових показників 

ліпідного спектру крові в більшості хворих, а також додатковому зниженню 

СРБ сироватки крові [23]. Інше дослідження підкреслює доцільність 

включення аторвастатину до комбінованої терапії РА за рахунок зниження 

загального ХС, ХС ЛПНЩ і ТГ та позитивного впливу на активність 

запального процесу [205]. Призначення аторвастатину протягом декількох 

місяців сприяло поліпшенню ліпідного профілю пацієнтів із РА, проте 

помітного впливу на активність захворювання зареєстровано не було [190].  

Доведено, що РА є захворюванням із високим кардіоваскулярним 

ризиком, збільшення якого пов'язано не лишеіз традиційними чинниками 

ризику, але і з спільними імунозапальними механізмами, що лежать в основі 

розвитку даного захворювання й атеросклерозу. Статини, за рахунок 

гіполіпідемічної та протизапальної дії, можуть стати запорукою успішної 

профілактики ССУ за наявності РА. Крім традиційних показань до 

призначення статинів, слід зазначити тривалу високу активність РА і пізній 

початок захворювання [95]. Результати досліджень Heart Protection Study, до 

якого були включені хворі на РА з наявними серцево-судинними 

захворюваннями, які отримували симвастатин і TRACERA з оцінки 

ефективності аторвастатину в первинній профілактиці ССУ при РА довели 

внесок  статинів у зниження ризику розвитку кардіоваскулярних ускладнень 

серед хворих на РА та свідчать про доцільність їхнього раннього 

призначення цим пацієнтам [35].  

У публікаціях деяких науковців подано дані щодо однонуклеотидних 

поліморфізмів різних генів, задіяних у патогенезі серцево-судинних 

захворювань, що надають можливість ідентифікувати пацієнтів із їхнім 

високим ризиком розвитку та проводити ефективну терапію, залежно від 



53 
 

генотипу пацієнта, зокрема статинами [18]. Хоча ці препарати, як правило, 

добре переносяться, але все ж у деяких пацієнтів можуть викликати значні 

побічні ефекти [110]. Крім того, у певної частини хворих гіполіпідемічна 

терапія є не ефективною. Значного прогресу досягнуто в ідентифікації 

мутацій, що впливають на фармакокінетику і фармакодинаміку статинів, на 

ризик розвитку і прогноз ІХС.  

Серед найбільш поширених генів-кандидатів для контролю за 

ефективністю статинів – є ген гідрокси-метилглутарил коензим-А-редуктази, 

а також інші − які модулюють гомеостаз ліпопротеїнів і ліпідів. Найбільш 

переконливими до теперішнього часу є дані звіту щодо недостатнього 

гіполіпідемічного ефекту правастатину в 7% пацієнтів-носіїв певного 

генотипу гена гідрокси-метилглутарил коензим-А-редуктази. Однією з 

причин побічних ефектів або недостатньої терапевтичної ефективності 

лікарських препаратів є поліморфізм генів тих ферментів, які забезпечують 

їхній метаболізм. У число таких ферментів входять родина цитохромів Р-450, 

глутатіон-S-трансфераза, N-ацілтрансферази і ін. Мутації в генах, що їх 

кодують, можуть призводити до підвищення або зниження / втрати їхньої 

активності [116].  

Метаболізм статинів здійснюється, основним чином, цитохромом 

CYP3A4, флувастатина - переважно CYP2C8 [167]. Дослідження впливу 

генетичних чинників (148 поліморфізмів 10 генів-кандидатів) на 

ліпідознижувальний ефект правастатину в дозі 40 мг / добу в 1536 хворих 

протягом 24 тижнів показало, що два тісно пов'язаних поліморфізми, 

локалізованих в кодуючий ділянці гена гідрокси-метилглутарил коензим-А-

редуктази, були вірогідно асоційовані зі зниженням ефективності терапії. В 

осіб з однією копією мінорного аллеля АТ або ТЗ (поліморфізм SNP12 або 

SNP29) концентрація загального ХС знизилась на 22% (Р = 0,001) − це 

менше, ніж у гомозигот за мажорним алелем (АА або ТТ), а вміст ХС ЛПНЩ 

− на 19% (Р = 0,005) [116]. Вивчення двох поширених поліморфізмів гена-

переносника ефіру ХС – TaqIВ та А-629С у рамках рандомізованого 
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дослідження DALI не показало залежності впливу аторвастатину на вміст 

загального ХС і ХС ЛПНП від даних поліморфізмів [37]. Проте встановлено 

асоціацію поліморфізмів гена пробілку конвертази субтилізин/кексин типу 9 

із посиленням гіполіпідемічного ефекту статинів [215]. 

Аналіз літератури показав, що в Україні відсутні дані стосовно 

вдосконалення лікування дисліпідемії у хворих на РА з урахуванням 

генетичного профілю пацієнтів. Це стало передумовою для виконання даної 

роботи і сприяло визначенню мети та завдань дослідження. 

 

Наведені дані літературного пошуку опубліковані в таких роботах: 

1. Приступа ЛН, Кмита ВВ, Савченко ОВ. Ген глюкокортикоидного 

рецептора: структура, полиморфизм и клинические ассоциации. Georgian 

Medical News. 2013;6(219):53-58 [41]. 

2.  Приступа ЛН, Кмита ВВ, Савченко ОВ.  Bcl1 поліморфізм гена 

глюкокортикоїдного рецептора: асоціації з антропометричними та 

метаболічними показниками. Журнал клінічних та експериментальних 

медичних досліджень. 2013;1(2):121-130 [44].  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих 

Під нашим спостереженням перебували 161 хворий на РА у віці від 40 

до 64 років, які знаходились на лікуванні в Комунальному закладі Сумської 

обласної ради  «Сумська обласна клінічна лікарня» та в ревматологічному 

кабінеті Комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5». 

Дослідження було схвалено Комісією з питань біоетики медичного інституту 

Сумського державного університету (протокол № 10/1 від 02.10.2017 року). 

Пацієнтів включали за умови підписання згоди на участь у дослідженні після 

ознайомлення з метою та обсягом запланованих обстежень, необхідністю 

корекції лікування та можливим ризиком виникнення її побічних ефектів. 

Клінічну характеристику проведено після ґрунтовного вивчення скарг, 

анамнезу, даних об’єктивного та додаткових методів обстеження. 

Діагноз РА було встановлено на підставі скарг, анамнезу, клінічної 

картини захворювання, даних лабораторних та інструментальних методів 

обстеження згідно діагностичних критеріїв ACR/EULAR (2010) та Наказу 

МОЗ України № 263 від 11.04.2014 «Уніфікований клінічний протокол 

первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги та медичної реабілітації “Ревматоїдний артрит”» [27]. 

Діагностику АГ проводили у відповідності з національними рекомендаціями  

Уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної та вторинної 

(спеціалізованої)  медичної  допомоги  пацієнтам з АГ,  затвердженого 

Наказом МОЗ України №384 від 24.05.2012 р [29]. При встановленні діагнозу 

ІХС та функціонального класу стабільної стенокардії ми керувались Наказом 

МОЗ України №152 від 02.03.2016 «Про затвердження та впровадження 
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медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

стабільній ішемічній хворобі серця» [28]. 

Визначення цільової дози аторвастатину (препарат «Аторіс», 

фармацевтична фірма KRKA, Словенія, реєстраційне посвідчення                 

№ UA/5302/01/02, затверджене наказом МОЗ України № 593 (2) від 12. 07. 

2013 р. до 12. 07. 2018 р.) та контроль показників ліпідограми і ферментів 

(аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази та креатинфосфокінази) 

проводили згідно методичних рекомендацій асоціації кардіологів України  

(2011) [25]. 

Критеріями включення пацієнтів до основної групи були: 

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

поєднання РА, АГ I-II стадії та ІХС (стабільної стенокардії напруги 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 40 років; АГ III стадії; стабільна стенокардія напруги III-IV 

функціонального класу; небажання/ нездатність пацієнта дотримуватись 

рекомендацій лікаря. 

Групу контролю склали 96 практично здорових осіб, які проходили 

профілактичне обстеження на базі Комунального закладу «Сумська міська  

клінічна поліклініка №3».  

Аналіз розподілу хворих на РА за віком та статтю наведено в табл. 

2.1.  

Вік пацієнтів коливався від 40 до 64 років і склав (52,7 ± 0,57) років. 

Чоловіків було 4 (2,5%), жінок – 157 (97,5%). 
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Таблиця 2.1  

Характеристика пацієнтів за віком та статтю 

Показник, 

одиниця виміру 

Контроль, 

n=96 

Хворі на 

РА, n=161 

Вік, M±m років 53,1±1,51 52,7±0,57 

Чоловіків, n (%) 3 (3,1%) 4 (2,5%) 

Жінок, n (%) 93 (96,9%) 157 (97,5%) 
 

 

Були сформовані дві групи: I групу склали 76 пацієнтів із РА, яку 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 (стабільна стенокардія напруги I-II ФК) [47].  

Встановлено, що серед хворих на РА з супутньою стабільною 

стенокардією напруги I функціональний клас зустрічався в 45 осіб (52,9 %) та  

I − у 40 (47,1 %) осіб. 

В якості базисної терапії РА всі хворі отримували метотрексат у дозі 

10−20 мг/тиждень. Із нестероїдних протизапальних препаратів призначали 

«Ревмоксикам» 7,5−15 мг/добу (фармацевтична фірма «Фармак», Україна, 

реєстраційне посвідчення № UA/0759/02/01, затверджене Наказом МОЗ 

України № 610 (2) від 21.06.2016 р. до 21.06.2021 р.). Якщо нестероїдні 

протизапальні препарати  незадовільно контролювали больовий та запальний 

синдром, пацієнтам призначали ГК (преднізолон чи метилпреднізолон) 

коротким курсом у дозі еквівалентній 5−10 мг/добу преднізолону. Хворі II 

групи отримували традиційну базисну терапію ІХС згідно Наказу МОЗ 

України №152 від 02.03.2016 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

стабільній ішемічній хворобі серця» [28]. Лікування АГ проводили 

препаратом «Ампріл HL /HD» (раміприл / гідрохлортіазид) (фармацевтична 

фірма «KRKA», Словенія) у дозі 5−10 / 12,5−25 мг на добу. 
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З анамнестичних даних ми аналізували спадковість та тривалість РА. 

Серед пацієнтів I групи обтяжена спадковість за РА була в 6 осіб 

(7,9%), а в II групі – у 5 (5,9%) (р>0,05). Отже вірогідної відмінності за 

спадковим фактором між групами не виявлено.Тривалість захворювання в 

пацієнтів із РА I групи становила (9,5±0,43), а II групи − (12,3±0,69) років 

(р=0,02). 

Серед обстежених було 137 (85,1%) хворих у віці від 40 до 60 років та 

24 (14,9 % ) – старше 60 років, а в групі контролю – 81 (84,4%) і 15 (15,6%). У 

I групі було 40 (52,6 %) пацієнтів у віці від 40 до 60 років та 36 (47,4 %) – 

старше 60 років, а в II групі – 41 (48,2 %) та 44 (51,8 %) (χ2=0,057; р=0,96). 

Отже хворі на РА I та II груп за віком не відрізнялись. 

Серед обстежених I групи 14 (18,4 %) пацієнтів були курцями та 62 

(81,6 %) – не були курцями, а II групи − 17 (20 %) та 68 (80 %) (р>0,05). 

Таким чином, відмінностей за статусом палінням між групами не виявлено. 

Визначення ІМТ показало, що в I групі було 24 (31,6%) особи з 

нормальною вагою, 21 (27,6,%) – із надлишковою вагою та 31 (40,8%) – з 

ожирінням, а в II групі – 24 (28,2%), 28 (32,9%) і 33 (38,9%), відповідно 

(р>0,05). Це підтверджує відсутність відмінностей за ІМТ між пацієнтами I та 

II груп. 

Усім хворим проводили оцінку ступеню активності РА за 

показниками ВАШ, ШОЕ, СРБ та тривалістю ранкової скутості. 

0 ступінь активності: ВАШ = 0 см, ШОЕ ≤ 15 мм/ год, СРБ ≤ 1мг/л, ранкова 

скутість відсутня; 

I ступінь активності: ВАШ ≥ 3 см, ШОЕ =16−30 мм/год, СРБ ≤ 2мг/л, ранкова 

скутість протягом 30−60 хвилин; 

II ступінь активності: ВАШ = 4−6 см, ШОЕ = 31−45 мм/год, СРБ ≤ 3мг/л, 

ранкова скутість протягом 12 годин; 

III ступінь активності: ВАШ > 6 см, ШОЕ > 45 мм/год, СРБ > 3мг/л, ранкова 

скутість протягом дня. 
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Серед обстежених I групи з I ступенем активності було 32 (42,1%) 

особи, із II – 44 (57,9 %). II групу склали 29 (34,1 %) пацієнтів із I ступенем 

активності, 56 (65,9 %) – із II ступенем (р>0,05). Отже відмінностей за 

активністю РА між групами не виявлено. 

Із метою оцінки активності РА також застосовували індекс DAS28. У I 

групі пацієнтів низький ступінь активності за шкалою DAS28 було 

зареєстровано в 12 осіб (15,8%), середній – у 40 осіб (52,6%), високий – у 24 

осіб (31,6%). II групу склали 13 хворих із низьким ступенем активності 

(15,3%), 38 – із середнім (44,7%) та 34 – із високим (40%) (р>0,05). Таким 

чином, вірогідної відмінності за ступенем активності згідно індексу DAS28 

між групами не було. Показник даної шкали у хворих I групи становив 

(4,5±0,14) бала, а II групи − (4,7±0,12) бала (р=0,23).  

Серед усіх обстежених суглобову форму РА діагностовано в 54 

(33,5%), а суглобово-вісцеральну − у 107 (66,5%) хворих. У I групі суглобова 

форма була в 23 (30,2 %) осіб, суглобово-вісцеральна – у 53 (69,8 %), а в II 

групі – у 31 (36,5 %) та 54 (63,5%) осіб. 

Виявлено, що серопозитивний варіант РА за концентрацією АЦЦП 

був у 104 (64,6%), а серонегативний − у 57 (35, 4%) пацієнтів, за вмістом РФ 

– у 92 (57,1 %) та 69 (42,9 %) осіб у цілому. У 45 (59,2 %) хворих I групи 

реєстрували АЦЦП-позитивний та у 31 (40,8 %) − АЦЦП-негативний РА, а в 

II групі − у 59 (69,4 %) та 26 (30,6 %) хворих (р=0,6). Серед пацієнтів із РА I 

групи серопозитивність за вмістом РФ зустрічалась у 45 (40,8 %), а 

серонегативність – у 31 (59,2 %), у хворих II групи – у 47 (44,7 %) та 38 (55,3 

%) (р=0,2). 

Рентгенологічне обстеження суглобів показало, що в I групі 1 (1,3 %) 

хворий був із I стадією, 35 (46,1 %) – із II, 35 (46,1 %) – із III  та 5 (6,6 %) – із 

IV. У II групі: 1 (1,2 %) пацієнт був із I стадією, 36 (42,4 %) – із II, 39 (45,9 %) 

– із III та 9 (10,5 %) – із IV (р>0,05). Отже відмінностей між групами за 

рентгенологічною стадією РА не виявлено. 
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В обох обстежених групах переважали пацієнти з II ступенем 

функціональної недостатності. Так, у I групі I ступінь був в 1 (1,3 %), II 

ступінь − у 73 (96,1 %) та III – у 2 (2,6 %) осіб, а в II групі – у 1 (1,2 %), 82 

(96,5 %) і 2 (2,4 %) хворих, відповідно (р>0,05). Відмінностей між групами за 

частотою функціональної недостатності не виявлено. 

Усім пацієнтам при поступленні в стаціонар та амбулаторному 

зверненні проводили такі дослідження: загальний аналіз периферичної крові,  

аналіз крові на глюкозу, ліпідограму, аналіз крові на СРБ, РФ та АЦЦП, 

аналіз сечі на мікроальбумінурію, ЕКГ, ЕхоКС, велоергометрію, 

консультацію кардіолога та офтальмолога. 

Вивчення показників загального аналізу крові показало, що I групу 

склали 36 (47,4 %) хворих із рівнем еритроцитів у межах норми та 40 (52,6 

%) – з анемією, а II групу – 30 (35,3 %) та 55 (64,7 %) (р>0,05). Виявлено, що 

в I групі було 12 (15,8 %) осіб із показником ШОЕ до 15 мм/год., 20 (26,3 %) 

– від 16 до мм/год., 20 (26,3 %) – від 31 до 45 мм/год. та 24 (31,6 %) − більше 

45 мм/год., а в II групі − 13 (15,2 %), 19 (22,4 %), 19 (22,4 %) та 34 (40 %) 

відповідно (р>0,05). 

Остеоартроз з ураженням хребта діагностовано в 47 (62,8 %) хворих I 

групи та в 58 (68,2 %) − II групи, жовчнокам’яну хворобу – у 5 (5,8 %) осіб II 

групи, хронічний гастродуоденіт − у 40 (52,6 %) хворих I групи та у 43    

(50,5 %) − II групи, виразкову хворобу цибулини дванадцятипалої кишки − у 

4 (5,3 %) пацієнтів I групи й у 5 (5,8 %) − II групи. 

Порушення ритму виявлено в 21 (13,1%) хворого на РА в цілому, 

серед яких у 13 (61,9%) – реєстрували синусову аритмію, а у 8 (38,1 %) − 

суправентрикулярну екстрасистолію. Порушення провідності − у 7 (4,3%) 

пацієнтів, серед яких у 5 (71,4 %) − реєстрували неповну блокаду правої 

ніжки пучка Гіса та в 2 (28,6 %) − АV−блокаду I ступеню. Аналіз частоти 

порушень ритму та провідності за даними ЕКГ представлений у табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Порушення  ритму та провідності у хворих на ревматоїдний артрит  

Групи 

хворих/ n 

Порушення ритму 

та провідності 

відсутні 

Порушення ритму Порушення 

провідності 

n % n % n % 

I, n=76 63 89,9 10 13,2 3 3,9 

II, n=85 30 35,3 31 36,5 24 28,2 

 χ2=38,416 

 P=0,01 

 

Як видно з табл. 2.2, порушення ритму та провідності вірогідно 

частіше зустрічались у хворих на РА II групи.  

Ураховуючи те, що АГ є одним із традиційних чинників розвитку ІХС 

та була діагностована в 47,4 % обстежених I групи та в усіх хворих II групи, 

проведено аналіз частоти ГЛШ за даними ЕКГ та ЕхоКС у хворих на РА 

(табл. 2.3). Виявлено, що ГЛШ за ЕКГ − ознаками вірогідно частіше була у 

хворих на РА II групи, порівняно з хворими I групи, що також підтверджено 

даними ЕхоКС.  

                                                                                                        Таблиця 2.3  

Гіпертрофія лівого шлуночка за даними електрокардіографії та 

ехокардіоскопії у хворих на ревматоїдний артрит 

Групи 

хворих/ n 

 

              ГЛШ за ЕКГ  Товщина ЗСЛШ на ЕхоКС, см 

зареєстрована не 

зареєстрована 

≤1,1 >1,1 

 n % n % n % n % 

   I, n=76 29 38,2 47 61,8 47 61,8 29 38,2 

   II, n=85     55 64,7 30 35,3 55 64,7 30 35,3 

           χ2
1=26,829; P1=0,01 

           χ2
2=28,960; P2=0,01 
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Проводячи оцінку результатів ехокардіографічного дослідження 

хворих на РА, ми також звертали увагу на такі зміни: фіброз та кальциноз 

аортального клапану, ущільнення стінки аорти та наявність перикардіального 

випоту. Дані ЕхоКС у хворих на РА представлені в табл. 2.4. Так, ущільнення 

стінки аорти та зміни аортального клапану у вигляді фіброзу і кальцинозу за 

результатами ЕхоКС вірогідно частіше зустрічалися в пацієнтів із РА II 

групи, порівняно з хворими на РА I групи (р1=0,01; p2=0,01). 

 

Таблиця 2.4 

Дані ехокардіоскопії у хворих на ревматоїдний артрит 

Групи 

хворих/ n 

Стан аортального клапану Щільність стінки аорти 

Норма Фіброз, 

кальциноз 

Норма Ущільнення 

n % n % n % n % 

       I, n=76 71 93,4 5 6,6 74 97,4 2 2,6 

       II, n=85 49 57,4 36 42,4 5 5,9 80 94,1 

           χ2
1=27,054; P1=0,01; χ2

2=134,378; P2=0,01 

 

Оцінка наявності перикардіального випоту (за даними ЕхоКС), що є 

одним із вісцеральних проявів РА, показала, що в I групі було 44 (57,9 %) 

хворих із перикардіальним випотом, а в II групі – 53 (62,4 %). 

Аналіз частоти ризику кардіоваскулявної смертності за шкалою 

SCORE показав, що серед пацієнтів із РА I групи в 14 (18,4 %) − ризик смерті 

був низький, у 22 (28,9 %) – помірний та в 40 (52,7 %) – високий. Усі хворі на 

РА II групи мали дуже високий ризик кардіоваскулярної летальності. 

 

2.2. Методи дослідження 

Визначення вмісту СРБ проводили шляхом латекс -турбідіметричного 

методу за допомогою тест системи: Roshe Diagnostics (Швейцарія) на 

аналізаторі: Cobas 6000 (з 501 модуль). Дослідження вмісту РФ здійснювали 
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латекс-імуноідіметричним методом із використанням тест системи Roshe 

Diagnostics (Швейцарія) на аналізаторі: Cobas 6000 (з 501 модуль). 

Із метою визначення концентрації АЦЦП ми використовували 

методику проточної цитофлюориметрії, яка проводилась за допомогою тест 

системи BioRad (США) на аналізаторі BioPlex 2200. 

Визначення вмісту загального ХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ та ТГ 

здійснювалось ферментативно-колориметричним методом за допомогою тест 

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

модуль). 

Усі вищеперераховані обстеження проводились ліцензованою та 

акредитованою лабораторією “SYNEVO” (ліцензія МОЗ України № 599651 

від 26.12.2011 р., атестаційне свідоцтво № ПТ-120/12 від 06.04.12 р.; 

акредетаційний сертифікат серія МЗ №009872 від 02.08.12 р.). 

Із метою оцінки ступеню активності РА використовували 

уніфікований для застосування в клінічній практиці індекс DAS28 (Disease 

Activity Score) з урахуванням болючості та набряклості 28 суглобів (2 

плечових, 2 ліктьових, 2 променевзо-зап’ясткових, по 2 п’ястково-

фалангових 1-го − 5-го пальців кисті, 2 міжфалангових 1 пальця та по 2 

проксимальних міжфалангових 2-го − 5-го пальців кисті, 2 колінних). Серед 

додаткових показників використовували: показник ШОЕ або СРБ та загальну 

оцінку стану здоров’я за ВАШ. Залежно від рівня DAS28, ступінь активності 

розподілявся таким чином: 0 − ремісія (DAS28 < 2,6 бала), 1 − низький 

ступінь (DAS28 2,6 – 3,2 бала), 2 − середній (DAS28 3,2 – 5,1 бала), 3 − 

високий (DAS28 > 5,1 бала) [http://prodiagnosi.com/DAS28/]. 

Оцінку кардіоваскулярного ризику у хворих на РА проводили за 

шкалою SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation) (Conroy R.M. et al., 2003), 

яка враховує стать, вік, вміст загального ХС, рівень САТ та статус 

тютюнопаління. Для отримання більш точних розрахунків шкала була 

адаптована до пацієнтів із РА згідно рекомендацій EULAR [128]. Із цією 

метою оцінка кардіоваскулярного ризику була помножена на 1,5 за умов 
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наявності одного з таких критеріїв: тривалість захворювання на РА більше 10 

років, серопозитивність за РФ або АЦЦП  та наявність вісцеральних уражень. 

Для обрахунків ми використовували офіційний онлайн-калькулятор. 

 

2.3. Визначення алельного Вcl1 поліморфізму гена 

глюкокортикостероїдного рецептора 

Венозну кров у хворих на РА та практично здорових осіб набирали в 

стерильних умовах у моновети об’ємом 2,7 мл із калієвою сіллю 

етилендіамінтетраоцтової кислоти (11,7 мМ) в якості антикоагулянту 

(“Sarstedt”, Німеччина), заморожували та зберігали при температурі -20С. 

Виділення ДНК із лейкоцитів цільної крові. ДНК виділяли з цільної 

крові з використанням наборів DIAtom DNA Prep 100 («Isogene», Росія). 

Використаний метод базується на використанні лізуючого реагенту з 

гуанідинізоционатом, який призначений для лізису клітин, солюбілізації 

клітинного дебрісу, а також для денатурації клітинних нуклеаз. За 

присутності лізуючого реагенту ДНК активно сорбується на NucleoS™-

сорбенті, потім легко відмивається від білків та солей спиртовим розчином. 

Згодом ДНК екстрагують із сорбента та переносять у стерильні вільні від 

ДНК та РНК мікропробірки. Отримана ДНК може безпосередньо 

використовуватися для проведення полімеразної ланцюгової реакції. Набір 

дозволяє виділяти зі свіжого біологічного матеріалу високомолекулярну ДНК 

(40-50 тисяч пар нуклеотидів високої чистоти (OD260/280 нм 1,6 – 2,0). Вихід 

чистої ДНК із 100 мкл цільної крові становить 3 – 5 мкг. У процесі виділення 

ДНК ми дотримувалися рекомендацій, наведених у комерційному наборі, та 

проводили маніпуляції згідно наступного протоколу. 

Протокол виділення ДНК. У пробірку об’ємом 1,5 мл внести 100 мкл 

цільної венозної крові та додати 400 мкл лізуючого розчину. Перемішати 

вміст пробірок обертанням 10 разів і помістити в термостат на 5 хв при 

температурі 65С. Центрифугувати пробірки протягом 10 сек при 5 000 об/хв. 

та додати ретельно взбовтану на вортексі 20 мкл суспензії сорбенту 
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NucleoS™. Перемішувати проби протягом 10 хв і центрифугувати пробірки 

протягом 10 сек при 5 000 об/хв із видаленням супернатанту за допомогою 

помпи, не торкаючись до осаду сорбенту і додавши 200 мкл лізуючого 

розчину, ретельне перемішати на вортексі до гомогенного стану. Додати 1 мл 

сольового розчину та перемішувати пробірки 10 разів. Центрифугувати 

пробірки протягом 10 сек при 5 000 об/хв із видаленням супернатанту за 

допомогою помпи, не торкаючись до осаду сорбенту з ДНК. Додати 1 мл 

сольового розчину та перемішувати пробірки на вортексі до гомогенного 

стану з подальшим центрифугуванням пробірок протягом 10 сек при 5 000 

об/хв та видаленням супернатанту за допомогою помпи, не торкаючись до 

осаду сорбенту з ДНК. Висушити осадок при температурі 65С протягом 5 

хв. Додати в пробірки 50 мкл ЕкстраГену™ при постійному перемішуванні 

останнього розчину. Суспензувати вміст пробірок на вортексі до отримання 

гомогенної суспензії та помістити в термостат на 5 хв при температурі 65С. 

Суспензувати вміст пробірок і центрифугувати протягом 1 хв при 10 000 

об/хв із подальшим перенесенням супернатанту до мікропробірок та 

зберіганням при температурі -20С.  

Визначення алельного поліморфізму 2-го екзону гена 

глюкокортикоїдного рецептору (GR) -  Bcl1 (C647G). 

Bcl1 (rs41423247) поліморфізм 2-го екзону визначали методом 

полімеразної ланцюгової реакції (PCR) із наступним аналізом довжини 

рестрикційних фрагментів (PCR-RFLP) за Fleury I. et al. [105 із 

модифікаціями. Для цього ампліфікували ділянку промотора вказаного гена 

за допомогою пари специфічних праймерів: прямого (sence)-

5'AAATTGAAGCTTAACAATTTTGGC 3' і зворотного (antisense) –                       

5`GCAGTGAACAGTGTACCAGACC 3'. Праймери було синтезовано фірмою 

“Metabion” (Німеччина). Для ампліфікації брали 50-100 нг ДНК і додавали до 

суміші, що містила 5 мкл 5-кратного PCR-буферу, 1,5 мМ сульфату магнію, 

200 мкМ суміші чотирьох нуклеотидтрифосфатів, по 20 pM кожного з 
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праймерів і 0,75 ОД Taq-полімерази (“Ферментас”, Литва), об’єм доводили 

до 25 мкл деіонізованою водою. PCR проводили в термоциклері GeneAmp 

PCR System 2700 ("Applied Biosystems", США). Ампліфікація фрагмента 2-го 

екзону складалася з 33 циклів: денатурація – 94°С (50 с), гібридизація 

праймерів – 64,5°С (45 с) і елонгація – 72°С (1 хв). Потім 6 мкл продукту 

ампліфікації інкубували при 37°С протягом 18 годин з 3 ОД рестриктази BclI 

(Ksp221) ("Ферментас", Литва) у буфері G такого складу: 10 мМ трис-HCl 

(pH 7,5), 10 мМ хлориду магнію, 50 мМ NaCl і 0,1 мг/мл альбуміну. Якщо в 

647  позиції гена GR містився цитозин, ампліфікат, який складався з 206 пар 

основ, розщеплювався рестриктазою BclI  на два фрагменти – 116 і 90 пар 

основ. У разі заміни цитозину на гуанін сайт рестрикції для BclI втрачався і 

утворювався один фрагмент розміром 206 пар основ (рис. 2.1). Ампліфікати 

після рестрикції розділяли в 2,5% агарозному гелі, що містив 10 мкг/мл 

бромистого етидію. Горизонтальний електрофорез (0,13А; 200V) проводили 

протягом 25 хв. Візуалізацію ДНК після електрофорезу здійснювали за 

допомогою трансілюмінатора ("Біоком", Росія). Визначення Bcl1 

поліморфізму гена ГР проводили у науковій лабораторії молекулярно-

генетичних досліджень медичного інституту Сумського державного 

університету. 

  

Рис. 2.1. 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. 

 



67 
 

2.4. Статистичні методи 

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 значимим. 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 ВШ та 95% ДІ 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 регресія. Остання, поряд із 

генотипом, дозволяє як коваріанти вносити в регресійне рівняння відомості про 

ІМТ, АГ, звичку палити, тривалість РА, наявність вісцеральних уражень та 

серопозитивність РА. Статистично значущими вважали відмінності при р<0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ФАКТОРИ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У 

ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 

 

Зважаючи на те, що традиційними факторами ризику ССЗ є АГ, 

паління, дисліпідемія, гіперглікемія та ожиріння, ми провели аналіз частоти 

кожного з них у хворих на РА. 

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 в 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 з 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) мм рт. ст., 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.  

Під час дослідження частоти чинників ризику ССЗ таких, як куріння, 

ожиріння, дисліпідемія, вміст СРБ, тривалість РА, серопозитивність за 

вмістом РФ і АЦЦП та наявність вісцеральних проявів I групу пацієнтів було 

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

пацієнтів із супутньою АГ. 

Модифікатором ризику ІХС є куріння. Серед обстежених пацієнтів із 

РА 31 (19,3%) були курцями та 130 (80,7%) − не палили. Частота куріння у 

хворих на РА представлена в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Частота куріння у хворих на ревматоїдний артрит 

Групи/ 

кількість 

хворих 

Ні Так 

n % n % 

        I, n=76 62 47,7 14 45,2 

       II, n=85 68 52,3 17 54,8 

           χ2=0,064; P=0,8 

             

Як видно з табл. 3.1, не виявлено істотної різниці у частоті куріння 

серед пацієнтів із РА I та II груп. Встановлено, що в IA підгрупі хворих на РА 

палили 6 (15 %) осіб, не палили – 34 (85 %), а в IБ – 8 (22,2 %) та 28 (77,8 %) 

осіб відповідно (χ2=0,658; p=0,4). 

Проведене нами дослідження з вивчення вмісту глюкози в крові 

хворих на РА показало, що у 83,9% її концентрація була у межах норми, а у 

16,1 % – підвищена. Вміст глюкози в крові пацієнтів із РА подано в табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

Вміст глюкози крові у хворих на ревматоїдний артрит 

Групи/ 

кількість 

хворих 

≤ 5,8 ммоль/л > 5,8 ммоль/л 

n % n % 

        I, n=76 66 48,9 10 38,5 

       II, n=85 69 51,1 16 61,5 

           χ2=0,951; P=0,33 

 

Концентрація цукру в крові пацієнтів I групи становила (4,9±0,09) 

ммоль/л  та із супутньою ІХС та АГ – (5,2±0,11) ммоль/л (p=0,07). 
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Встановлено, що в IA підгрупі хворих на РА підвищена концентрація 

глюкози крові була в 3 (7,5 %) хворих, а в межах норми – у 37 (92,5 %), у IБ – 

у 7 (19,4 %) та 29 (80,6 %) осіб відповідно (χ2=2,366; p=0,1). 

Отже дослідження вмісту глюкози в крові у хворих на РА не виявило 

вірогідної відмінності. Проведення глюкозотолерантного тесту показало, що 

серед пацієнтів I групи, які мали підвищений вміст глюкози зустрічалось 

лише порушення толерантності до вуглеводів. 

Аналіз ліпідограми показав, що вміст загального ХС, ХС ЛПНЩ, ТГ 

та ХС ЛПВЩ у межах норми у хворих на РА зустрічався в 37,9, 29,2, 81,4 та 

81,4%. Підвищена концентрація загального ХС реєструвалась у 62,1%, ХС 

ЛПНЩ – у 70,8% та ТГ – у 18,6% хворих на РА, знижений вміст ХС ЛПВЩ 

зустрічався у 18,6% пацієнтів із даним захворюванням.  

Ліпідний спектр крові у хворих на РА I та II груп представлено в табл. 

3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Ліпідний спектр крові у хворих на ревматоїдний артрит 

 

Показники ліпідного 

спектру крові, 

ммоль/л 

Групи/кількість хворих 

I, n=76 II, n=85 

n % n % 

Загальний 

ХС 

≤5,2 33 54,1 28 45,9 

>5,2 43 43,0 57 57,0 

χ2=1,873; P=0,2 

ХС ЛПНЩ         ≤3,0 27 57,4 20 42,6 

>3,0 49 47,2 65 52,8 

χ2=2,794; P=0,09 

ХС  ЛПВЩ        ≥1,3−ж 

≥1,0−ч 

16 53,4 14 46,6 
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Продовження табл. 3.3  

<1,3−ж 

<1,0−ч 

60 45,8 71 54,2 

χ2=1,811; P=0,40 

ТГ ≤1,7 65 49,6 66 50,4 

>1,7 11 36,7 19 63,3 

 χ2=1,643; P=0,2     

Примітки: 

1. ж – жінки;  

2. ч – чоловіки.  

 

Виявлено, що статистично значимих відмінностей за частотою 

показників ліпідограми у хворих I та II груп не було. Встановлено, що вміст 

ХС ЛПНЩ у хворих II групи (5,5±0,14) ммоль/л був вірогідно вищим, 

порівняно з таким у I групі (3,1±0,11) (p=0,02). Концентрація загального ХС 

мала тенденцію до підвищення у хворих II групи (6,1±0,16) ммоль/л, 

порівняно з I групою (5,6±0,13) (p=0,06). Решта показників ліпідограми між 

групами не відрізнялась (ХС ЛПВЩ – I група (1,7±0,07) та II група (1,7± 

0,05) ммоль/л (p=0,44); ТГ – I група (1,5±0,08) та II група (1,7±0,09) ммоль/л 

(p=0,1). 

Аналіз показників ліпідограми у хворих на РА I групи представлено в 

табл. 3.4.  

Доведено, що IА та IБ підгрупах хворих на РА за показниками 

ліпідограми вірогідної відмінності не існувало. 

Не менш важливим чинником ризику ССЗ є ожиріння. Окрім цього, у  

літературі існують неоднозначні дані щодо зв’язку ожиріння та РА [78, 83, 

113, 213, 237]. 
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Таблиця 3.4 

Ліпідний спектр крові у хворих на ревматоїдний артрит 

Показники ліпідного 

спектру крові, 

ммоль/л  

Підгрупи/кількість хворих 

IА, n=40 IБ, n=36 

n % n % 

Загальний 

ХС 

≤5,2 17 42,5 16 44,4 

>5,2 23 57,5 20 55,6 

χ2=0,029; P=0,8 

ХС ЛПНЩ         ≤3,0 17 42,5 10 27,8 

>3,0 23 57,5 26 72,2 

χ2=1,793; P=0,2 

ХС  ЛПВЩ        ≥1,3−ж 

≥1,0−ч 

7 17,5 9 25 

<1,3−ж 

<1,0−ч 

33 82,5 27 75 

χ2=1,641; P=0,4 

ТГ ≤1,7 34 85 31 86,1 

>1,7 6 15 5 13,9 

 χ2=0,019; P=0,9     

 

Встановлено, що в 29,8% хворих маса тіла була в межах норми, у 

30,4% – зустрічалась надлишкова маса тіла та в 39,8% – ожиріння. ІМТ у 

хворих на РА представлений у табл. 3.5. 

Таким чином, у нашому дослідженні не встановлено вірогідної 

відмінності у показниках ІМТ серед хворих на РА I та II груп. Серед 

пацієнтів I групи ІМТ у межах норми був у 31,6%, надлишкова маса тіла – у 

27,6% та ожиріння − у 40,8%. У хворих на РА II групи – у 28,2%, 32,9% та 

38,8%, відповідно (p=0,76) (рис. 3.1).  
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Таблиця 3.5 

Індекс маси тіла у хворих на ревматоїдний артрит 

Групи/ 

кількість 

хворих 

Маса тіла у межах 

норми 

Надлишкова маса 

тіла 

Ожиріння 

n % n % n % 

I, n=76 24 50,0 21 42,9 31 48,4 

II, n=85 24 50,0 28 57,1 33 51,6 

 χ2=0,561; P=0,76 

 

 

Рис. 3.1. Частота різної маси тіла (%) у хворих на ревматоїдний 

артрит. 

 

Показник ІМТ у пацієнтів із РА склав (28,8±0,57) кг/м2, а в групі 

контролю – (23,0±1,62) кг/м2. Отже в пацієнтів із РА ІМТ вищий, ніж у 

контролі (р=0,01). ІМТ в осіб I групи становив (28,3±0,63) кг/м2, а в осіб II 

групи – (29,2±0,59) кг/м2 (р=0,34). 

Аналіз частоти ІМТ у хворих на РА I групи представлено в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Індекс маси тіла у хворих на ревматоїдний артрит I групи 

Підгрупи/ 

кількість 

хворих 

Маса тіла у межах 

норми 

Надлишкова маса 

тіла 

Ожиріння 

n % n % n % 

IА, n=40 11 15,0 11 40,0 18 45,0 

IБ, n=36 13 13,9 10 41,7 13 44,4 

 χ2=0,812; P=0,7 

 

Встановлено, що ІМТ у IА та IБ підгрупах хворих на РА не мав 

статистично вірогідної відмінності. 

Суттєву роль у розвитку кардіоваскулярної летальності в популяції 

хворих на РА відіграє прогресування атеросклерозу внаслідок 

безпосереднього негативного впливу хронічного запального процесу [4]. 

Поряд із традиційними факторами ризику встановлені предиктори ССЗ, що 

асоційовані з наслідками хронічного запалення, високою активністю та 

тривалістю РА, ВАШ болю вище 50 мм, прийомом ГКС [61]. Ризик смерті 

прослідковується, навіть, у дебюті РА та асоційований із його 

серопозитивністю [21, 58]. 

Доведено, що системне запалення та підвищена концентрація СРБ у 

крові є важливими механізмами розвитку атеросклерозу та його клінічних 

проявів [16]. Аналіз вмісту СРБ у хворих на РА показав, що в 34,8% його 

концентрація була меншою 5 мг/л, у 19,2% − у межах 5−10 мг/л та в 46,0% − 

більше 10 мг/л. Вміст СРБ в обстежених пацієнтів I та II груп представлено в 

табл. 3.7. 

Як видно з табл. 3.7, у хворих на РА за вмістом СРБ не встановлено 

статистично вірогідної відмінності (р=0,4). Так, серед пацієнтів I групи в  

39,6 % вміст СРБ був менший 5 мг/л, у 15,8 % − у межах від 5 до 10 мг/л та у 
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44,4% − більший 10 мг/л. У II групі – у 30,6, 22,3 та 47,1%, відповідно (рис. 

3.2). 

 

Таблиця 3.7 

Вміст С-реактивного білка  у хворих на ревматоїдний артрит  

Групи/ 

кількість 

хворих 

< 5 мг/л 5−10 мг/л > 10 мг/л 

n % n % n % 

I, n=76 30 53,6 12 38,7 34 45,9 

II, n=85 26 46,4 19 61,3 40 54,1 

 χ2=1,861; P=0,4 

 

 

 

Рис. 3.2. Частота різної концентрації С−реактивного білка (%) у 

хворих на ревматоїдний артрит. 

 

Вміст СРБ у хворих на РА I групи, залежно від наявності АГ, 

представлено в табл. 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Вміст С-реактивного білка  у хворих на ревматоїдний артрит I групи 

Підгрупи/ 

кількість 

хворих 

< 5 мг/л 5−10 мг/л         > 10 мг/л 

n % n % n % 

IА, n=40 20 50 10 25 10 25 

IБ, n=36 10 27,8 2 5,6 24 66,6 

 χ2=14,26; P=0,001 

 

Встановлено, що 64,6% хворих на РА були серопозитивними за 

вмістом АЦЦП, а за вмістом РФ − 57,1%. Вміст РФ та АЦЦП у хворих на РА 

представлений у табл. 3.9. 

 

Таблиця 3.9 

Вміст ревматоїдного фактору та антитіл до циклічного цитрулінового 

пептиду у хворих на ревматоїдний артрит 

Групи/ 

кількість 

хворих 

Вміст АЦЦП, Од/мл Вміст РФ, МO/мл 

 ≤ 3,0        > 3,0  ≤ 3,0 > 3,0 

n % n % n % n % 

I, n=76 31 54,4 45 43,3 31 44,9 45 48,9 

II, n=85 26 45,6 59 56,7 38 55,1 47 51,1 

  χ2
1=1,826; P1=0,2   

  χ2
2=0,251; P2=0,6 

Примітки:  

1. P1 – значимість відмінностей у частоті серологічних варіантів 

ревматоїдного артриту за вмістом антитіл до циклічного цитрулінового 

пептиду; 

2. P2 – значимість відмінностей у частоті серологічних варіантів 

ревматоїдного артриту за вмістом ревматоїдного фактору.  
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Як видно з табл. 3.9, статистично значимої відмінності за вмістом 

АЦЦП (р=0,2) та РФ (р=0,6) у хворих на РА не виявлено. Встановлено, що в I 

групі 59,2 % хворих мали АЦЦП-позитивний та 40,8 % − АЦЦП-негативний 

РА, а в II групі − 69,4 та 30,6 %. Серед пацієнтів із РА I групи 

серопозитивність за вмістом РФ реєструвалась у 40,8 %, а серонегативність – 

у 59,2 %, у хворих на РА II групи – у 44,7 та 55,3 % (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Частота (%) серологічних варіантів ревматоїдного артриту.  

 

Титр АЦЦП у пацієнтів I групи був (150,1±36,22) Од/мл, у хворих II 

групи – (158,9±33,91) Од/мл (р=0,86), що свідчить про відсутність вірогідної 

відмінності за вмістом АЦЦП між групами хворих на РА. 

 

Частоту серологічних варіантів РА у I групі хворих представлено в 

табл. 3.10. 

Як показують отримані результати, у хворих на РА IA та IБ підгруп 

вірогідної відмінності за вмістом АЦЦП і РФ не встановлено. 
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Таблиця 3.10 

Вміст ревматоїдного фактору та антитіл до циклічного цитрулінового 

пептиду у хворих на ревматоїдний артрит I групи 

Підгрупи/ 

кількість 

хворих 

Вміст АЦЦП, Од/мл Вміст РФ, МO/мл 

 ≤ 3,0        > 3,0  ≤ 3,0 > 3,0 

n % n % n % n % 

IА, n=40 15 55 25 45 18 47,5 22 52,5 

IБ, n=36 16 33,3 20 66,7 13 47,2 23 52,8 

  χ2
1=0,378; P1=0,5   

  χ2
2=0,62; P2=0,4  

 

Важливим фактором, що сприяє виникненню кардіоваскулярних 

захворювань та ускладнень у хворих на РА є тривалість захворювання. Серед 

загальної кількості пацієнтів тривалість РА до 10 років була в 50,9%, більше 

10 років − у 49,1%, зокрема тривалість захворювання у хворих I групи 

становила (9,5±0,69) років, а в II групі – (12,3±0,69) років (p=0,005). Тобто, 

тривалість РА у хворих II групи вірогідно більша, ніж без її наявності. 

Аналіз тривалості РА представлений у табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Тривалість ревматоїдного артриту у групах хворих 

Групи/ 

кількість 

хворих 

      < 10 років          ≥ 10 років 

n % n % 

I, n=76 48 58,5 28 35,4 

II, n=85 34 41,5 51 64,6 

χ2=9,152;     P1=0,01   

 

Як видно з табл. 3.11, тривалість РА більше 10 років вірогідно частіше 

зустрічалась у II групі, а тривалість до 10 років – у I групі хворих на РА. 
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Доведено, що серед пацієнтів із РА I групи тривалість захворювання до 10 

років траплялась у 63,2 % та більше 10 років – у 36,8 %. Серед хворих на РА 

II групи в 40 % тривалість захворювання становила менше 10 років, а у 60 % 

− більше 10 років (р=0,01) (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Частота різної тривалості ревматоїдного артриту. 

 

Частоту тривалості РА у хворих I групи подано в табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

Тривалість ревматоїдного артриту у хворих на РА I групи 

Підгрупи/ 

кількість 

хворих 

 < 10 років  ≥ 10 років 

n % n % 

IА, n=40 25 70 15 30 

IБ, n=36 23 27,8 13 72,2 

χ2=0,016;     P1=0,9   

 

Аналіз тривалості РА у хворих І групи, залежно від наявності АГ 

показав відсутність вірогідної відмінності. 
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Результати вивчення ризику виникнення ІХС, залежно від тривалості 

РА, наведено в табл. 3.13. 

 

Таблиця 3.13 

Аналіз ризику виникнення ішемічної хвороби серця, залежно від 

тривалості ревматоїдного артриту 

Тривалість 

РА, роки 

CR SE WS P OR 95% CI 

для OR 

нижній 

95% CI 

для OR 

верхній 

До 10 0,424 0,554 0,586 0,444 1,528 0,516 4,522 

≥ 10 1,261 0,533 5,609 0,018 3,529 1,243 10,023 

Примітки: 1. Порівняння проводилось відносно тривалості РА до 10 

років; 2. CR – коефіцієнт регресії; 3. SE – стандартна похибка; 4. WS – 

статистика Вальда; 5. P – статистична значимість; 6. OR – відношення 

ризику; 7. CI – довірчий інтервал. 

 

Отже ризик розвитку ІХС у пацієнтів із тривалістю РА більше 10 

років у 3,5 раза вищий, порівняно з таким у хворих на РА тривалістю до 10 

років (р=0,018). 

Чинником розвитку серцево-судинних захворювань є наявність 

вісцеральних проявів у хворих на РА. Розподіл пацієнтів із РА за формою 

захворювання представлений у табл. 3.14. 

Як показують результати дослідження, статистично вірогідної 

відмінності в частоті суглобової та суглобово-вісцеральної форм РА не було 

(р=0,1). 

Доведено, що в I групі досліджуваних пацієнтів було 42,1% із 

суглобовою формою РА та 57,9 % із суглобово-вісцеральною, а в II групі – 

36,5 та 63,5% (рис. 3.5)  
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Таблиця 3.14 

Форми ревматоїдного артриту 

Групи/ 

кількість 

хворих 

суглобова суглобово-вісцеральна 

n % n % 

I, n=76 32 50,7 44 44,9 

II, n=85 31 49,3 54 55,1 

 χ2=2,13; P=0,1 

            

 

Рис. 3.5. Частота (%) форм ревматоїдного артриту серед хворих 

досліджуваних груп. 

 

Аналіз частоти форм РА в I групі хворих представлено в табл. 3.15. 

У хворих IА та IБ підгруп за частотою суглобової та суглобово-

вісцеральної форми вірогідної відмінності не встановлено. 

Підсумовуючи отримані результати дослідження щодо аналізу 

чинників ризику ССЗ у хворих на РА, слід відмітити, що рівень САТ і ДАТ 

був вищим у пацієнтів II групи, порівняно з I групою. Встановлено, що в II 
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групі переважали хворі на РА з тривалістю захворювання  більше 10 років, а 

у I – із тривалістю захворювання до 10 років. 

 

Таблиця 3.15 

Частота форм ревматоїдного артриту в I групі хворих 

Підгрупи/ 

кількість 

хворих 

суглобова суглобово-вісцеральна 

n % n % 

IА, n=40 19 47,5 21 52,5 

IБ, n=36 13 36,1 23 63,9 

 χ2=1,008; P=0,32 

 

Доведено, що в пацієнтів із тривалістю РА більше 10 років ризик 

розвитку ІХС у 3,5 раза вищий, порівняно з таким у хворих на РА тривалістю 

до 10 років. Вивчення частоти таких факторів ризику ССЗ, як як 

дисліпідемія, гіперглікемія, куріння, ожиріння, серопозитивність за вмістом 

РФ і АЦЦП та наявність вісцеральних уражень не показало вірогідної 

відмінності в обстежених хворих на РА. 

 

Наведені результати дослідження опубліковані у таких роботах: 

1. Приступа ЛН, Савченко ОВ.  Зв’язок серологічного варіанту 

ревматоїдного артриту із генотипами за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдого рецептора. Буковинський медичний вісник. 2015;19(4) 

(76):145-148 [42]. 

2. Приступа ЛН, Савченко ОВ, Короза СА. Ассоциация содержания 

антител к циклическому цитрулиновому пептиду с показателями активности 

ревматоидного артита в зависимомти от генотипа по Bcl1 полиморфизму 

гена глюкокортикоидного рецептора. Georgian Medical News. 

2015;10(247):36-40 [40]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ЗВ’ЯЗОК ЧИННИКІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ІЗ 

ГЕНЕТИЧНИМ 

 

4.1. Розподіл генотипів та алелів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит 

Останнім часом з’явилось ряд публікацій стосовно зв’язку Bcl1 

поліморфізму гена ГР із виникненням, тяжкістю перебігу та ефективністю 

лікування РА [15, 139, 166]. Зважаючи на відсутність даних про частоту 

генотипів за досліджуваним поліморфізмом у хворих на РА та його 

можливий зв’язок із даним захворюванням в Україні, ми провели 

порівняльне вивчення частоти генотипів за Bcl1поліморфізмом гена ГР у 

загальній популяції та у хворих на РА. 

Частоту трьох можливих варіантів генотипу за Bcl1 поліморфізмом, а 

також перевірку відповідності розподілу основного і мінорного алелів 

рівновазі Харді – Вайнберга подано в табл. 4.1. 

Як випливає з наведених даних, розподіл генотипів і алелів у 

контрольній групі та в групі хворих із РА не має статистично вірогідних  

відхилень від очікуваних за генетично-популяційним законом величин (р > 

0,05). 

Нами проведено порівняльне вивчення частоти генотипів за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР у контрольній групі та у хворих на РА (табл. 4.2). Як 

видно з даної таблиці, G/G генотип вірогідно частіше був у пацієнтів із РА, 

C/G генотип приблизно з однаковою частотою зустрічався в осіб із РА та в 

контролі, а C/C генотип вірогідно частіше − у групі контролю. Встановлено, 

що частота G алеля була вищою у хворих на РА, порівняно з групою 

контролю (p=0,03) [46, 54]. 
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                                                                                                 Таблиця 4.1 

Частота генотипів і алелів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора 

Генотип, 

алель 

Контрольна група, n=96 Хворі на ревматоїдний 

артрит, n=161 

n % n % 

C/C 40 41,7 45 27,9 

C/G 44 45,8 79 49,1 

G/G 12 12,5 37 23,0 

C 0,65 0,53 

G 0,35 0,48 

 χ2=0,04; p>0,05 χ2=0,01; p>0,05 

Примітки: 1. n – кількість пацієнтів;  

2. χ2 і P відображають відхилення від рівноваги Харді−Вайнберга. 

 

Таблиця 4.2 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора у групі контролю та у хворих на ревматоїдний артрит 

Генотип Контрольна група, n=96 Хворі на ревматоїдний 

артрит, n=161 

n % n % 

C/C 40 41,7 45 27,9 

C/G 44 45,8 79 49,1 

G/G 12 12,5 37 23,0 

χ2=7,018; P=0,03  

Примітки:  

1.  χ2 – критерій Пірсона; 

2.  Р  –  значимість відмінностей у розподілі генотипів. 



85 
 

Отже в практично здорових осіб найбільш поширеним є С алель, що 

не суперечить даним літератури [156, 194]. 

Ризик розвитку РА, залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена, 

представлено в табл. 4.3. Отримані результати свідчать про те, що G/G 

генотип за Bcl1 поліморфізмом гена ГР підвищує ризик розвитку РА у 2,7 

раза (р=0,011). 

 

Таблиця 4.3 

Ризик виникнення ревматоїдного артриту залежно від генотипу за Bcl1 

поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора 

Генотип CR SE WS P OR 95% CI 

для OR 

нижній 

95% CI 

для OR 

верхній  

C/G 0,467 0,287 2,645 0,104 1,596 0,909 2,803 

G/G 1,008 0,397 6,451 0,011 2,741 1,259 5,967 

Примітки: 1. Порівняння проводилось відносно гомозигот за 

основним C алелем; 2. CR – коефіцієнт регресії; 3. SE – стандартна похибка; 

4. WS – статистика Вальда; 5. P – статистична значимість; 6. OR – 

відношення ризику; 7. CI – довірчий інтервал. 

 

Серед пацієнтів I групи носіями С/С генотипу були 38,2%, C/G 

генотипу − 51,3% та G/G генотипу – 10,5%, а II групи − 18,8, 47,1 і 34,1% 

відповідно (рис. 4.1). Доведено статистично вірогідну відмінність у розподілі 

генотипів за досліджуваним поліморфізмом у пацієнтів обстежених груп. 

Одержані результати показують, що G/G генотип вірогідно частіше 

зустрічався у хворих II групи, а C/C генотип – у пацієнтів I групи (р=0,02). 

Проведено порівняльне вивчення розподілу генотипів за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР у хворих на РА I та II груп (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4  

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит 

Генотип I група, n=76 II група, n=85 

n % n % 

C/C 29 64,4 16 35,6 

C/G 39 49,4 40 50,6 

G/G 8 21,6 29 78,4 

χ2=15,23;  P=0,02  

Примітки: 1.  χ2 – критерій Пірсона; 2.  Р  –  значимість відмінностей у 

розподілі генотипів у хворих I та II груп. 

 

  

Рис. 4.1. Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора.  

 

Аналіз розподілу генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих 

на РА I групи показав  вірогідно вищу частоту G/G генотипу за наявності АГ 

(табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит I групи 

Генотип IА підгрупа, n=40 IБ підгрупа, n=36 

n % n % 

C/C 19 47,5 10 27,8 

C/G 20 50 19 52,8 

G/G 1 2,5 7 19,4 

χ2=7,128;  P=0,03  

 

Ризик розвитку ІХС у хворих на РА, залежно від генотипу за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР, наведено в табл. 4.6.  

Встановлено, що ризик розвитку ІХС у 6,57 раза вищий у 

гомозиготних пацієнтів із РА за G алелем (р=0,001) та в 3,5 раза– у 

гетерозигот (р=0,006) відносно гомозигот за С алелем [53, 171]. 

 

Таблиця 4.6 

Ризик розвитку ішемічної хвороби серця у хворих на ревматоїдний 

артрит залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора 

Генотип CR SE WS P OR 95% CI 

для OR 

нижній 

95% CI 

для OR 

верхній  

C/G 1,263 0,458  7,586 0,006 3,534 1,439 8,680 

G/G 1,883 0,506 13,819 0,001 6,570 2,435 17,728 

Примітки: 1. Порівняння проводилось відносно гомозигот за 

основним С алелем; 2. CR – коефіцієнт регресії; 3. SE – стандартна похибка;  

4. WS – статистика Вальда; 5. P – статистична значимість; 6. OR – 

відношення ризику; 7. CI – довірчий інтервал. 
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Результати аналізу зв’язку генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР із 

розвитком ІХС в рамках чотирьох моделей успадкування наведені в табл. 4.7. 

 

Таблиця 4.7  

Аналіз зв’язку Bcl1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного 

рецептора з розвитком ішемічної хвороби серця з урахуванням різних 

моделей успадкування 

Модель Pспост OR спост (95 % CI) Р попр OR попр (95 % CI) 

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) 

Примітки: 1. 95 % CI –довірчий інтервал; 2. Pспост – спостережуване  

значення  P  (без поправки на коваріати); 3. ORспост  –  спостережуване 

відношення шансів;  4. Pпопр –  значення  P  після поправки на звичку палити, 

АГ, ІМТ, тривалість РА, серологічний варіант РА та наявність вісцеральних 

уражень; 5. ORпопр –  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.  

Із метою підвищення надійності аналізу та зменшення ймовірності  

одержання хибних результатів, дослідження асоціації генотипів із розвитком 

ІХС у хворих на РА проводили в умовах поправки на чинники її ризику, 

зокрема на звичку палити, АГ, ІМТ, тривалість РА більше 10 років, 

суглобово-вісцеральну форму та серопозитивний варіант РА. Встановлено, 

що в рамках рецесивної моделі ризик розвитку ІХС у гомозигот за мінорним 

алелем у 4,4 раза вищий, порівняно з носіями основного С алеля. Розрахунок 
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ризику в рамках адитивної моделі показав, що в гомозигот за G алелем ризик 

ІХС був у 6,3 раза вищий, ніж у гомозигот за С алелем. Після поправки на 

такі чинники ризику ІХС, як звичка палити, АГ, ІМТ, тривалість РА, 

серологічний варіант РА та наявність вісцеральних уражень вірогідність цих 

результатів зберігалась, а ризик зростав. Результати аналізу в рамках інших 

моделей не досягали статистичної значимості без поправки та із поправкою 

на чинники ризику ІХС 

Підсумовуючи отримані результати слід відмітити, що серед хворих 

на РА вірогідно частіше зустрічається G/G генотип, який асоційований із 

вищим у 2,7 раза ризиком розвитку РА та в 6,57 раза ризиком − ІХС, 

порівняно з гомозиготами за С алелем. Аналіз ризику ІХС, залежно від 

моделі успадкування, показав, що в межах рецесивної моделі (до та після 

поправки на чинники ризику) шанс розитку ІХС залишається вірогідно 

вищим у гомозигот за G алелем, порівняно з носіями основного С алеля, а в 

рамках адитивної моделі − порівняно з гомозиготами за С алелем. 

 

4.2. Аналіз частоти чинників ризику серцево-судинних 

захворювань у хворих на ревматоїдний артрит залежно від генотипу за 

Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикостероїдного рецептора  

Існує низка досліджень стосовно зв’язку Bcl1 поліморфізму гена ГР із 

серцево-судинними чинниками ризику. Встановлено асоціації 

досліджуваного поліморфізму з дисліпідемією, із ІМТ, ожирінням [136, 164], 

інсулінорезистентністю [200], АГ [142]. 

Зважаючи на те, що в Україні не проводилося вивчення впливу Bcl1 

поліморфізму гена ГР на розвиток ССЗ, у тому числі й у пацієнтів із РА, ми 

проаналізували частоту генотипів за даним поліморфізмом, залежно від 

наявності/відсутності факторів ризику ССЗ: АГ, куріння, ожиріння, 

дисліпідемії, гіперглікемії та підвищеного вмісту СРБ. 

Виявлено, що ву гомозигот за С алелем рівень САТ становив 

(131,6±3,19) мм рт. ст., ДАТ − (83,8±2,05) мм рт. ст., у гетерозигот (С/G) 
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рівень САТ був (135,7±3,02) мм рт. ст., ДАТ − (86,1±1,97) мм рт. ст., у 

гомозигот за G алелем – (155,3±3,67) та (100,6±2,71) мм рт. ст. Отже рівень 

як САТ, так і ДАТ у носіїв G/G генотипу вищий, порівняно з C/C та C/G 

генотипами. 

Наявність/відсутність АГ, залежно від генотипу за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР, у хворих на РА представлено в табл. 4.8. 

 

Таблиця 4.8  

Частота артеріальної гіпертензії, залежно від генотипу за Bcl1 

поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора, у хворих на 

ревматоїдний артрит                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, залежно від 

наявності АГ, подано на рис. 4.2. 

Встановлено, що серед хворих без АГ C/C генотип зустрічався в 50 %, 

C/G – у 37,5 % і G/G – у 12,5 %, із АГ – у 20,6, 52,9 та 26,5 %, відповідно 

(р=0,02). Отже аналіз розподілу генотипів за Bcl1поліморфізмом гена ГР 

показав вірогідну різницю між частотою АГ, залежно від генотипу, та її 

зв’язок із G/G генотипом. 

 

АГ Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

Немає 20 44,4 15 18,9 5 13,5 

Є 25 55,6 64 81,1 32 86,5 

                   χ2=13,254; P=0,02 
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Рис. 4.2. Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора, залежно від артеріального тиску. 

 

Ризик розвитку АГ, залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена 

ГР, у хворих на РА представлено в табл. 4.9. Встановлено, що ризик розвитку 

АГ у носіїв G/G генотипу в 4,9 раза вищий, порівняно з носіями C/C генотипу 

(р=0,001) [172].  

Таблиця 4.9 

Ризик розвитку артеріальної гіпертензії, залежно від генотипу за Bcl1 

поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора 

Генотип CR SE WS P OR 95% CI 

для OR 

нижній 

95% CI 

для OR 

верхній  

C/G 1,110 0,459  5,855 0,016 2,741 1,235 7,459 

G/G 1,602 0,501 10,236 0,001 4,961 1,860 13,232 

Примітки: 1. Порівняння проводилось відносно гомозигот за 

основним С алелем; 2. CR – коефіцієнт регресії; 3. SE – стандартна похибка; 

4. WS – статистика Вальда; 5. P – статистична значимість; 6. OR – 

відношення ризику; 7. CI – довірчий інтервал. 
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Результати аналізу зв’язку генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР із 

розвитком АГ у рамках чотирьох моделей успадкування наведені в табл. 4.10. 

 

Таблиця 4.10  

Аналіз зв’язку Bcl1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного 

рецептора з розвитком артеріальної гіпертензії з урахуванням різних 

моделей успадкування 

Модель Pспост OR спост (95 % CI) Р попр OR попр (95 % CI) 

Домінантна 0,198 1,683 (0,697−3,197) 0,383 1,734 (0,824−3,392) 

Рецесивна 0,001 4,422 (1,965−11,491) 0,001 5,872 (2,099−16,972) 

Наддомінантна 0,570 1,286 (0,734−2,213) 0,753 1,175 (0,672−2,102) 

Адитивна 0,115 1,959 (0,985−3,966) 0,067 2,288 (0,855−5,517) 

0,0001 5,324 (3,346−15,257) 0,003 6,321 (2,006−25,369) 

Примітки: 1. 95 % CI – довірчий інтервал; 2. Pспост – спостережуване  

значення  P  (без поправки на коваріати); 3. ORспост  –  спостережуване 

відношення шансів;  4. Pпопр –  значення  P  після поправки на звичку палити, 

ожиріння та дисліпідемію; 5. ORпопр –  відношення шансів після поправки на 

звичку палити, ожиріння та дисліпідемію; 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. 

 

Встановлено, що в рамках рецесивної моделі ризик розвитку АГ у 

гомозигот за мінорним алелем у 4,4 раза вищий, порівняно з носіями 

основного С алеля. Розрахунок ризику в рамках адитивної моделі показав, 

що в гомозигот за G алелем ризик АГ був у 5,3 раза вищий, ніж у гомозигот 

за С алелем. Після поправки на такі чинники ризику АГ, як звичка палити, 

ожиріння та дисліпідемію, вірогідність цих результатів зберігалась, а ризик 

зростав. Результати аналізу в рамках інших моделей не досягали 

статистичної значимості без поправки та з поправкою на чинники ризику АГ. 
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Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, залежно від ІМТ у 

хворих на РА, подано в табл. 4.11. 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 (рис. 4.3).  

Таблиця 4.11  

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит із 

різною масою тіла 

                       Примітки: 

1.  χ2 – критерій Пірсона; 

2.  Р  –  значимість відмінностей у розподілі генотипів залежно від 

маси тіла.  

 

Виявлено, що у хворих із масою тіла в межах норми вірогідно частіше 

зустрічався C/C генотип, порівняно з C/G та G/G генотипами, а в пацієнтів із 

ожирінням частіше − G/G генотип, ніж С/С і С/G генотипи. Доведено, що за 

наявності G/G генотипу ожиріння було вірогідно частіше, ніж маса тіла в 

межах норми (р=0,01) [50]. 

ІМТ Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

У межах 

норми 

21 46,6 26 32,9 1 2,7 

Зайва маса 

тіла 

12 26,7 29 36,7 8 21,6 

Ожиріння 12 26,7 24 30,4 28 75,7 

                   χ2=31,54; P=0,01 
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Рис. 4.3. Розподіл генотипів (%) за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора, залежно від маси тіла хворих на 

ревматоїдний артрит. 

 

Показник ІМТ у гомозигот за С алелем був (23,7±1,01) кг/м2, у 

гетерозигот (С/G) – (27,6 ± 0,76) кг/м2 та у гомозигот за G алелем – 34,7± 0,67 

кг/м2. Таким чином, у носіїв G/G генотипу ІМТ вищий, порівняно з носіями 

С/С та C/G генотипів. 

Ризик розвитку ожиріння в пацієнтів із РА, залежно від генотипу за 

Bcl1 поліморфізмом гена ГР, подано в табл. 4.12. 

Встановлено, гомозиготи за G алелем мають ризик розвитку ожиріння 

у 4,98 раза вищий, ніж гетерозиготи та гомозиготи за С алелем [45]. 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих на РА I та 

II групиіз різним ІМТ представлена в табл. 4.13. Виявлено, що в I групі 

хворих на РА з масою тіла в межах норми C/C генотип був у 58,3%, C/G 

генотип − у 41,7%, G/G генотип не реєстрували, із зайвою вагою – у 28,6, 

71,4% і 0% та з ожирінням – у 16,1, 35,5 і 48,4% відповідно. У хворих на РА I 

групи встановлено вірогідну відмінність у розподілі генотипів за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР, залежно від ІМТ (р=0,01). 
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Таблиця 4.12  

Аналіз ризику виникнення ожиріння у хворих на ревматоїдний артрит, 

залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора 

Генотип CR SE  OR 95% CI 

для OR 

нижній 

95% CI 

для OR 

верхній  

C/C 0,188 0,392 0,36 0,16 0,78 

C/G 0,375 0,473 0,67 0,34 1,32 

G/G 0,438 0,135 4,98 2,17 11,41 

χ2=16,99 ; P=0,001 

Примітки: 1. CR – коефіцієнт регресії; 2. SE – стандартна похибка;     

3. OR – відношення ризику; 4. CI – довірчий інтервал; 5. P – статистична 

значимість.  

 

                                                                                               Таблиця 4.13 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит із 

різним індексом маси тіла 

ІМТ Групи/ 

кількість 

хворих   

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

У межах 

норми 

I, n=76 14 56,0 10 27,8 0 - 

II, n=85 7 35,0 16 37,2 1 4,5 

Зайва маса 

тіла 

I, n=76 6 24,0 15 41,7 0 - 

II, n=85 6 30,0 14 32,6 8 36,4 
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            Примітки: 1. P1− значимість відмінностей у частоті генотипів, залежно 

від маси тіла у хворих на ревматоїдний артрит I групи; 2. P2 − значимість 

відмінностей у частоті генотипів, залежно від маси тіла у хворих на 

ревматоїдний артрит II групи. 

 

У II групі пацієнтів із масою тіла в межах норми C/C генотип 

зустрічався в 29,2%, C/G генотип – у 66,6% та G/G генотип – у 4,2%, із 

зайвою масою тіла – у 21,4, 50,0 і 28,6% та з ожирінням – 21,2, 39,4 і 39,4% 

відповідно. Отримані результати свідчать про відсутність статистично 

вірогідної відмінності у розподілі алельних варіантів ГР у пацієнтів із РА II 

групи (р=0,06). 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих на РА IА 

та IБ підгруп, залежно від ІМТ, представлена в табл. 4.14.  

Таблиця 4.14 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит I групи 

з різним індексом маси тіла 

Продовження табл. 4.13 

Ожиріння I, n=76 5 20,0 11 30,5 15 100 

II, n=85 7 35,0 13 30,2 13 59,1 

χ2
1=32,92; P1=0,01 

χ2
2=9,28; P2=0,06    

ІМТ Підгрупи/ 

кількість 

хворих   

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

У межах 

норми 

IА, n=40 6 42,9 10 45,5 2 50 

IБ, n=36 7 46,7 8 47,1 1 25 
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Як показують результати дослідження, вірогідної відмінності за 

частотою генотипів, залежно від ІМТ у хворих на РА IА та IБ підгруп 

виявлено не було. 

Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, залежно від 

присутності факту паління, у хворих на РА подано в табл. 4.15. 

 

Таблиця 4.15  

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора у хворих на ревматоїдний артрит залежно від статусу куріння 

            Примітки: 1.  χ2 – критерій Пірсона; 2.  Р  –  значимість відмінностей у 

розподілі генотипів. 

Продовження табл. 4.14 

Зайва маса 

тіла 

IА, n=76 5 35,7 7 31,8 1 25 

IБ, n=85 5 33,3 6 35,3 1 25 

Ожиріння IА, n=76 3 21,5 5 22,7 1 25 

IБ, n=85 3 20 3 17,6 2 50 

χ2
1=0,173; P1=0,99 

χ2
2=2,068; P2=0,72   

Куріння Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

 Ні 8 17,8 17 21,5 6 16,2 

 Так 37 82,2 62 78,5 31 83,8 

                   χ2=0,54; P=0,76 
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Отже вірогідної відмінності в розподілі генотипів, залежно від 

наявності факту куріння не встановлено. У складі хворих, що не палять, 

гомозигот за C алелем було 25,8%, гетерозигот (С/G) – 54,8% та гомозигот за 

G алелем – 19,4%; хворих, що палять − 28,5, 47,7 і 23,8% відповідно (р=0,76).  

Частоту генотипів за досліджуваним поліморфізмом, залежно від 

факту куріння у хворих на РА I та II групи, подано в табл. 4.16. 

 

Таблиця 4.16 

Частотна генотипів за Bcl1поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний, залежно від 

статусу куріння 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:  

1. P1− значимість відмінностей у розподілі генотипів залежно від 

статусу паління у хворих I групи;  

2. P2 − значимість відмінностей у розподілі генотипів залежно від 

статусу у хворих II групи. 

 

Куріння Групи/ 

кількість 

хворих   

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

Не 

курить 

I, n=76 6 24,0 5 13,9 3 20,0 

II, n=85 2 10,0 12 27,9 3 13,6 

Курить I, n=76 19 76,0 31 86,1 12 80,0 

II, n=85 18 90,0 31 72,1 19 86,4 

χ2
1=1,04; P1=0,6     

χ2
2=3,49; P2=0,18 
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Частоту генотипів, залежно від статусу куріння, у хворих на РА IА та 

IБ підгруп подано в табл. 4.17. 

 

Таблиця 4.17 

Частотна генотипів за Bcl1поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит IА та 

IБ підгруп, залежно від статусу куріння 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлено, що вірогідної відмінності в частоті генотипів, залежно 

від статусу куріння, у хворих IА та IБ підгруп зареєстровано не було. 

Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих на РА в 

цілому, залежно від концентрації глюкози в крові, подано на рис. 4.4.  

Аналіз вмісту глюкози крові, залежно від генотипу за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР, показав, що серед носіїв С/С генотипу вміст глюкози 

в межах норми зустрічався в 36 (80%), підвищена її концентрація – у 9 (20%), 

С/G генотипу – у 66 (83,5%) та 13(16,5%) і G/G генотипу – у 33 (89,2%) та 4 

(10,8%) пацієнтів із РА (p=0,53). Таким чином, дослідження частоти 

Куріння Підгрупи/ 

кількість 

хворих 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

Не 

курить 

IА, n=40 12 75 18 94,7 3 60,4 

IБ, n=36 10 76,9 18 90 2 66,7 

Курить IА, n=40 4 25 1 5,3 2 39,6 

IБ, n=36 3 23,1 2 10 1 33,3 

χ2
1=5,519; P1=0,06     

χ2
2=4,347; P2=0,1 
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генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих на РА залежно від вмісту 

глюкози у крові не виявило статистично значимої відмінності. 

 

 

Рис. 4.4 Розподіл генотипів (%) за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит, залежно від 

концентрації глюкози в крові. 

Вивчено частоту генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих на 

РА I та II групи, залежно від концентрації глюкози в крові (табл. 4.18). 

 

Таблиця 4.18  

Частота генотипів у хворих на ревматоїдний артрит, 

залежно від вмісту глюкози 

Вміст  

глюкози,  

ммоль/л 

Групи/ 

кількість 

хворих 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

≤5,8 I, n=76 22 88,0 32 88,9 12 80,0 

II, n=85 14 70,0 34 79,1 21 95,5 
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Як видно з табл. 4.18, порівняння даних частоти генотипів за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР у хворих на РА I та II групи, залежно від вмісту 

глюкози в крові свідчить про відсутність статистично значимих відмінностей 

(р1=0,68; р2=0,96). 

Аналіз показників ліпідограми у хворих на РА, залежно від генотипу 

за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, представлено в табл. 4.19. 

Встановлено, що у хворих на РА із концентрацією загального ХС у 

межах норми гомозиготи за C алелем зустрічались у 32,8 %, гетерозиготи − у 

50,8 %, гомозиготи за G алелем − у 16,4 %; у пацієнтів із підвищеною 

концентрацією – у 25, 48 і 27 %. Із ХС ЛПНЩ у межах норми C/C генотип 

був − у 31,9 %, C/G – у 51,1 %, G/G – у 17,0 %; із підвищеним вмістом − у 

26,4, 48,2 і 25,4 %, відповідно. Із ТГ у межах норми – у 27,5, 45,8 та 26,7 % та 

із підвищеною концентрацією ТГ − у 30,0, 63,3 і 6,7 % відповідно. Із ХС 

ЛПВЩ у межах норми − у 26, 48,9 і 25,1% та зі зниженим вмістом − у 36,7, 

50,0 та 13,3% відповідно. 

Аналіз ліпідного складу крові хворих на РА, залежно від генотипу за 

досліджуваним поліморфізмом показав, що за наявності C/C генотипу вміст 

загального ХС становив 5,5 (4,7−6,55) ммоль/л, ХС ЛПНЩ – 3,07 (2,22−3,79) 

ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 1,8 (1,36−2,17) ммоль/л та ТГ – 1,38 (0,99−2,17) 

ммоль/л, C/G генотипу – 5,5 (4,7−6,7), 3,17 (2,56−4,16), 1,5 (1,3−2,0) і 1,51 

(1,04−2,29) ммоль/л відповідно та G/G генотипу − 6,0 (4,85−6,85), 3,5 

(2,57−4,12), 1,5 (1,29−1,85) і 1,29 (0,84−1,62) ммоль/л відповідно.  

 

Продовження табл. 4.18 

>5,8 I, n=76 3 12,0 4 11,1 3 20,0 

II, n=85 6 30,0 9 20,9 1 4,5 

χ2
1=0,78; P1=0,68;  χ2

2=4,69; P2=0,96 
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Таблиця 4.19 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит, 

залежно від ліпідного складу крові 

 

Показники ліпідного 

спектру крові, ммоль/л 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

Загальний ХС ≤5,2 20 44,4 31 39,2 10 27,0 

>5,2 25 55,6 48 60,8 27 73,0 

χ2 
1=1,738; P1=0,25 

ХС ЛПНЩ ≤3,0 15 33,3 24 30,4 8 21,6 

>3,0 30 66,7 55 69,6 29 78,4 

χ2
2=1,453; P2=0,48 

ХС  ЛПВЩ ≥1,3-ж 

≥1,0-ч 

34 75,6 64 81,0 33 89,2 

<1,3-ж 

<1,0-ч 

11 24,4 15 19,0 4 10,8 

χ2
3=6,985; P3=0,14 

ТГ ≤1,7 36 80,0 60 75,9 35 94,6 

>1,7 9 20,0 19 24,1 2 5,4 

 χ2
4=5,855; P4=0,05 

            Примітки: 1. P1 − значимість відмінностей у розподілі генотипів, 

залежно від вмісту загального холестерину; 2. P2 − значимість відмінностей у 

розподілі генотипів, залежно від вмісту холестерину ліпопротеїдів низької 

щільності; 3. P2 − значимість відмінностей у розподілі генотипів, залежно від 

вмісту холестерину ліпопротеїдів високої; 4. P2 − значимість відмінностей у 

розподілі генотипів, залежно від вмісту тригліцеридів. 
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Дані результати демонструють, що концентрація загального ХС та ХС 

ЛПНЩ в осіб із G/G генотипом мала тенденцію до підвищення, порівняно з 

C/C та C/G генотипами. 

Дослідження розподілу генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, 

залежно від концентрації загального ХС (р=0,25), ХС ЛПНЩ (р=0,48) та ХС 

ЛПВЩ (р=0,14) показало відсутність статистично значимої відмінності та її 

наявність, залежно від вмісту ТГ (р=0,05). 

Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих на РА I та 

II групи, залежно від ліпідного складу крові, представлено в табл. 4.20 та 

4.21.  

 

Таблиця 4.20 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит I 

групи, залежно від ліпідного складу крові 

 

Показники ліпідного 

спектру крові, ммоль/л 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

Загальний ХС ≤5,2 16 64,0 19 52,8 5 33,3 

>5,2 9 36,0 17 47,2 10 66,7 

χ2
1=2,465; P1=0,29 

  ХС ЛПНЩ         ≤3,0 16 64,0 15 41,7 3 20,0 

>3,0 9 36,0 21 58,3 12 80,0 

χ2
2=2,174; P2=0,34 

  ХС  ЛПВЩ        ≥1,3-ж 

≥1,0-ч 

17 68,0 24 66,7 13 86,7 

<1,3-ж 

<1,0-ч 

8 32,0 12 33,3 2 13,3 

χ2
3=5,527; P3=0,24 
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                                                      Продовження табл. 4.20 

  ТГ ≤1,7 20 80,0 32 88,9 13 86,7 

>1,7 5 20,0 4 11,1 2 13,3 

 χ2
4=0,961; P4=0,62     

 

Таблиця 4.21 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора хворих на ревматоїдний артрит I групи, 

залежно від ліпідного складу крові 

 

Показники ліпідного 

спектру крові, ммоль/л  

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

 Загальний ХС ≤5,2 11 55,0 12 27,9 5 22,7 

>5,2 9 45,0 31 72,1 17 77,3 

χ2
1=5,938; P1=0,05 

  ХС ЛПНЩ         ≤3,0 6 30,0 9 20,9 5 22,7 

>3,0 14 70,0 34 79,1 17 77,3 

χ2
2=0,635; P2=0,73 

  ХС  ЛПВЩ        ≥1,3-ж 

≥1,0-ч 

11 55,0 33 76,7 20 90,9 

<1,3-ж 

<1,0-ч 

9 45,0 10 23,3 2 9,1 

χ2
3=2,113; P3=0,76 

  ТГ ≤1,7 16 80,0 28 65,1 22 100,0 

>1,7 4 20,0 15 34,9 0 0 

 χ2
4=10,287; P4=0,01     
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Як видно з табл. 4.20, у I групі хворих на РА статистично вірогідна 

відмінність за вмістом загального ХС та його фракцій, залежно від генотипу 

за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, була відсутня. 

Встановлено, що серед хворих II групи вірогідно частіше траплявся 

G/G генотип у разі підвищеної концентрації загального ХС (р=0,05). 

Частоту генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих на РА з 

різним вмістом СРБ представлено в табл. 4.22.  

 

                                                                                               Таблиця 4.22 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит із 

різним вмістом С-реактивного білка 

 

 

 

  

             

             

 

 

 

 

            Примітки: 

1.  χ2 – критерій Пірсона; 

2.  Р  –  значимість відмінностей у розподілі генотипів, залежно від 

концентрації С-реактивного білка.  

 

Аналіз розподілу генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР не показав 

статистично вірогідної відмінності, залежно від вмісту СРБ.  

Вміст  СРБ, 

мг/л 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

< 5 14 31,1 24 30,4 6 16,2 

5−10 10 22,2 15 19,0 18 48,6 

> 10 21 46,7 40 50,6 13 35,2 

                   χ2=4,37; P=0,36 
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Виявлено, що в осіб із концентрацією СРБ нижче 5 мг/л C/C генотип 

зустрічався в 31,8%, С/G генотип − у 54,5% та G/G генотип – у 13,7%, у 

межах від 5 до 10 мг/л – у 23,3, 34,9 і 41,8% та вище 10 мг/л – у 28,4, 54,1 і 

17,5% відповідно (р=0,36) (рис. 4.5). 

 

            Рис. 4.5. Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора, залежно від вмісту С-реактивного білка. 

 

Частоту генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих на РА з 

різним вмістом СРБ подано в табл. 4.23. 

                                                                                                         Таблиця 4.23  

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит із 

різним вмістом С-реактивного білка 

Вміст 

СРБ, 

мг/л 

Групи/ 

кількість 

хворих 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

<5 I, n=76 10 40,0 12 33,3 8 53,3 

II, n=85 4 20,0 12 27,9 10 45,5 

5−10 I, n=76 4 16,0 5 13,9 3 20,0 
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Результати дослідження показали, що вміст СРБ істотно не 

відрізнявся в носіїв різних варіантів генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР 

у I та II групах (р1=0,57; р2=0,41). 

Підсумовуючи отримані результати, слід відмітити, що G/G генотип 

вірогідно частіше зустрічався у хворих на РА з АГ, рівень САТ і ДАТ у носіїв 

G/G генотипу вірогідно вищий, порівняно з C/C та C/G генотипами. 

Встановлено, що ризик розвитку АГ у носіїв G/G у 4,9 раза вищий, порівняно 

з C/C генотипом. Дослідження зв’язку ожиріння з генетичним чинником 

показало, що за наявності G/G генотипу ризик його розвитку в 4,98 раза 

вищий, ніж у носіїв C/C генотипу. Доведено, що G/G генотип вірогідно 

частіше траплявся у хворих на РА I групи з ожирінням. Виявлено, що 

підвищена концентрація загального ХС у хворих I групи частіше 

зустрічалась у носіїв G/G генотипу. 

Із метою встановлення генетичних маркерів несприятливого перебігу 

РА та його впливу на кардіоваскулярний ризик у цих пацієнтів, ми провели 

аналіз зв’язку Bcl1 поліморфізму гена ГР із серологічними варіантами РА за 

вмістом РФ та АЦЦП, тривалістю захворювання і наявністю вісцеральних 

уражень. 

Результати дослідження частоти генотипів за Bcl1 поліморфізмом 

гена ГР, залежно від серологічного варіанту РА за вмістом АЦЦП 

представлено в табл. 4.24. 

Встановлено, що в розподілі генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, 

залежно від серологічного варіанту РА за вмістом АЦЦП, існувала 

статистично значима відмінність. Доведено, що в серопозитивних хворих за 

                                                            Продовження табл. 4.23 

II, n=85 6 30,0 10 23,3 3 13,6 

>10 I, n=76 11 44,0 19 52,8 4 26,7 

II, n =85 10 50,0 21 48,8 9 40,9 

χ2
1=2,945;  P1=0,57     χ2

2=3,953; P2=0,41 
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вмістом АЦЦП у 24,0% був C/С генотип, у 45,2% − С/G генотип та у 30,8% – 

G/G генотип, а в серонегативних – у 35,1, 56,1 та 8,8% відповідно (р=0,02). 

Так, за наявності серопозитивного РА частіше зустрічався G/G генотип, 

порівняно з серонегативним [42, 52]. 

 

Таблиця 4.24 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит. 

залежно від вмісту антитіл до циклічного цитрулінового пептиду 

 

 

 

 

   

 

 

 

            Примітки: 1. χ2 – критерій Пірсона; 2. Р –  значимість відмінностей у 

розподілі генотипів, залежно від концентрації антитіл до циклічного 

цитрулінового пептиду. Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР 

залежно від серологічного варіанта РА за вмістом АЦЦП представлено на 

рис. 4.6. 

Вміст  АЦЦП, 

ОД/мл 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

≤3,0 20 44,4 32 40,5 5 13,5 

>3,0 25 55,6 47 59,5 32 86,5 

                   χ2=7,443; P=0,02 
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Рис. 4.6. Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора, залежно від серологічного варіанта. 

 

Дослідження вмісту АЦЦП у хворих на РА, залежно від генотипу за 

Bcl1 поліморфізмом гена ГР, показало, що за наявності С/С генотипу він 

становив 5,82 (0,54−23,35) ОД/мл, C/G генотипу – 20,34 (3,72−109,73) ОД/мл 

та G/G генотипу – 34,91 (10,05−275,45) ОД/мл. Отже в осіб із G/G генотипом 

концентрація АЦЦП була вищою, порівняно з такою за наявності С/С та C/G 

генотипів. 

Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у серопозитивних 

та серонегативних хворих на РА за вмістом РФ наведено в табл. 4.25. 

 

Таблиця 4.25 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит, 

залежно від вмісту ревматоїдного фактора 

Вміст РФ, 

МО/мл 

Генотип 

C/C C/G G/G 
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            Примітки: 

1. χ2 – критерій Пірсона; 

2. Р – значимість відмінностей у розподілі генотипів, залежно від  

концентрації ревматоїдного фактору. 

 

Як показують отримані результати, серед серонегативних хворих за 

концентрацією РФ гомозигот за С алелем (C/C) було 28,9%, гетерозигот 

(С/G) − 46,4% та гомозигот за G алелем (G/G) − 24,7%. У серопозитивних 

пацієнтів частота генотипів становила – 27,2, 51,1 та 21,7%, відповідно. 

Таким чином, вірогідної відмінності в розподілі генотипів за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР, залежно від серологічного варіанту РА за вмістом 

РФ, установлено не було. 

Порівняльний аналіз частоти генотипів за досліджуваним 

поліморфізмом гена ГР, залежно від титру АЦЦП та РФ, у хворих на РА I та 

II груп подано в табл. 4.26 та 4.27. 

 

Таблиця 4.26 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит, 

залежно від вмісту антитіл до циклічного цитрулінового пептиду  

                                                   Продовження табл. 4.25 

n % n % n % 

≤3,0 20 44,4 32 40,5 17 45,9 

>3,0 25 55,6 47 59,5 20 54,1 

                   χ2=0,002; P=0,99 

Вміст  

АЦЦП, 

Групи/ 

кількість 

хворих 

Генотип 

C/C C/G G/G 
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1. P1 − значимість відмінностей у розподілі генотипів, залежно від 

вмісту антитіл до циклічного цитрулінового пептиду у хворих I 

групи; 

2. P2 − значимість відмінностей у розподілі генотипів, залежно від 

вмісту антитіл до циклічного цитрулінового пептиду у хворих II 

групи. 

Встановлено, що в пацієнтів I групи серонегативних за вмістом АЦЦП 

С/С генотип був у 38,7%, С/G генотип – у 38,7 % та G/G генотип – 22,6%, а 

серопозитивних – у 28,8, 53,4 і 17,8%, відповідно (р1=0,45), а в II групі 

хворих – у 31,6, 63,2 і 5,2% та у 17,0, 40,4 і 42,6%, відповідно. Слід відмітити, 

що в розподілі генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР серед хворих на РА 

II групи, залежно від концентрації АЦЦП, існувала статистично вірогідна 

відмінність: G/G генотип частіше зустрічався при серопозитивному, а C/C 

генотип – при серонегативному варіанті РА (р=0,01). 

 

 

 

 

ОД/мл                                         Продовження табл. 4.26 

n % n % n % 

≤3,0 

 

I, n=76 12 48,0 12 33,3 7 53,3 

II, n=85 12 60,0 24 55,8 2 9,1 

>3,0 I, n=76 13 52,0 24 66,7 8 46,7 

II, n=85 8 40,0 19 44,2 20 90,9 

χ2
1=1,581; P1=0,45     

χ2
2=15,328; P2=0,01 

         Примітки: 
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Таблиця 4.27 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит, 

залежно від вмісту ревматоїдного фактору 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 1. P1− значимість відмінностей у розподілі генотипів, 

залежно від вмісту ревматоїдного фактору у хворих I групи; 2. P2 − 

значимість відмінностей у розподілі генотипів, залежно від вмісту 

ревматоїдного фактору у хворих II групи. 

 

Подальший аналіз показав, що в I групі пацієнтів із серонегативним 

варіантом РА за вмістом РФ С/С генотип був у 32,3%, C/G генотип – у 51,6% 

і G/G генотип – у 16,1% та з серопозитивним – у 33,3, 44,4 і 22,3% (р1=0,76), а 

в II групі − у 23,1, 46,2 і 30,7% та у 23,7, 52,5 і 23,8% відповідно (р2=0,78). 

Отже відмінність у розподілі генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, 

залежно від концентрації РФ, виявилась статистично невірогідною. 

Вміст  

РФ, 

МО/мл 

Групи/ 

кількість 

хворих 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

≤3,0 

 

I, n=76 10 40,0 16 44,4 5 33,3 

II, n=85 6 30,0 12 27,9 8 36,4 

>3,0 I, n=76 15 60,0 20 55,6 10 66,7 

II, n=85 14 70,0 31 72,1 14 63,6 

χ2
1=0,551; P1=0,76     

χ2
2=0,494; P2=0,78 
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Вивчено розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР пацієнтів 

із РА, залежно від тривалості захворювання, результати якого представлено в 

табл. 4.28.  

Таблиця 4.28 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит із 

різною тривалістю захворювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 

1.  χ2 – критерій Пірсона; 

2.  Р  –  значимість відмінностей у розподілі генотипів залежно від  

тривалості ревматоїдного артриту. 

 

Встановлено, що у хворих із C/C генотипом тривалість РА менше 10 

років зустрічалась у 48,9 % та більше 10 років – у 51,1 %, із С/G генотипом − 

у 55,7 і 44,3 % та з G/G гентипом − у 43,2 і 56,8 % (р=0,62). Одержані 

результати свідчать про відсутність статистично значимої відмінності в 

розподілі алельних варіантів гена ГР, залежно від тривалості РА.  

Виявлено, що в складі хворих I групи з тривалістю РА менше 10 років 

носіїв С/С генотипу було 33,3%, C/G генотипу – 52,1% та G/G генотипу − 

14,6%, більше 10 років – 32,1, 39,3 і 28,6 % відповідно (р1=0,16), а в II групі − 

у 17,6, 55,9, 26,5 % та у 27,5, 47,1 і 25,4 % відповідно (р2=0,63) (табл. 4.29). 

 

Тривалість 

РА, роки 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

 <10  22 48,8 44 55,7 16 43,3 

 ≥10 23 29,1 35 44,3 21 26,6 

                   χ2=2,621; P=0,62 
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Таблиця 4.29 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит із 

різною тривалістю захворювання 

Примітки: 1. P1 − значимість відмінностей у розподілі генотипів, 

залежно від тривалості ревматоїдного артриту у хворих I групи; 2. P2 − 

значимість відмінностей у розподілі генотипів, залежно від тривалості 

ревматоїдного артриту у хворих II групи. 

 

Аналіз частоти генотипів за даним поліморфізмом у хворих на РА, 

залежно від тривалості захворювання, не показав статистично значимої 

відмінності. 

Вивчення розподілу генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, 

залежно від форми РА показало, що у хворих із суглобовою формою C/C 

генотип зустрічався в 24,9%, С/G генотип – у 56,3, G/G генотип – у 18,8%, із 

суглобово-вісцеральною – у 29,9, 44,3 і 25,8%, проте вірогідної відмінності 

встановлено не було (р=0,51) (табл. 4.30). 

 

Тривалість 

РА, роки 

Групи/ 

кількість 

хворих 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

<10 I, n=76 16 64,0 25 69,4 7 46,7 

II, n=85 6 30,0 19 44,2 9 40,9 

≥10 I, n=76 9 36,0 11 30,6 8 53,3 

II, n=85 14 70,0 24 55,8 13 59,1 

χ2
1=6,512; P1=0,16 

χ2
2=2,607; P2=0,63    
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Таблиця 4.30 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит 

залежно від форми захворювання 

 

 

             

 

 

 

 

             

 

Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих на РА I та 

II груп представлено в табл. 4.31. 

 

Таблиця 4.31 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит, 

залежно від форми захворювання 

Форма РА Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

Суглобова 16 35,6 36 45,6 11 29,7 

Суглобово-

вісцеральна 

29 64,4 43 54,4 26 70,2 

                   χ2=1,361; P=0,51 

Форма РА Групи/ 

кількість 

хворих 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

Суглобова I, n=76 9 40,9 16 41,1 7 46,7 

II, n=85 6 26,1 15 37,5 10 45,5 

Суглобово-

вісцеральна 

I, n=76 13 59,1 23 46,9 8 53,3 

II, n=85 17 73,9 25 62,5 12 54,5 

χ2
1=1,527; P1=0,47 
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Аналіз отриманих результатів продемонстрував наявність асоціації 

G/G генотипу з серопозитивним РА за вмістом АЦЦП та її відсутність із 

серологічним варіантом за концентрацією РФ. Встановлено, що G/G генотип 

вірогідно частіше зустрічався у хворих II групи з серопозитивним варіантом 

РА за вмістом АЦЦП, порівняно з серонегативним. 

 

4.3 Дослідження показників активності ревматоїдного артриту, 

залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора 

Зважаючи на суперечливі дані щодо впливу Bcl1 поліморфізму гена 

ГР на активність запального процесу у хворих на РА [15, 118, 136, 145, 166, 

186] та відсутність асоціації даного поліморфізму з концентрацією СРБ у 

нашому дослідженні, було проведено дослідження його зв’язку з клініко-

лабораторними характеристиками захворювання (сумарною шкалою 

активності DAS28 та рівнем ШОЕ). 

Активність РА за шкалою DAS28, залежно від генотипу за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР, представлено в табл. 4.32. 

Встановлено, що серед загальної кількості пацієнтів із низьким 

ступенем активності за DAS28 С/С генотип був у 40,0%, G/C генотип – у 

44,0%, G/G генотипу – у 16,0%, із середнім − у 30,8, 41,0 та 28,2%, із високим 

– у 19,0, 62,0 і 19% відповідно (рис. 4.7).  

Таблиця 4.32 

Активність ревматоїдного артриту за шкалою DAS28, залежно від 

генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора  

Генотип Ступінь активності за DAS28, бали 

≤3,2 3,2 – 5,1 >5,1 

                                                                                 Продовження табл.4.31 

χ2
2=0,30; P2=0,86    
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                                         Продовження табл.4.32 

n % n % n % 

C/C 10 22,3 24 53,3 11 24,4 

C/G 11 13,9 32 40,5 36 45,6 

G/G 4 10,8 22 59,5 11 29,7 

χ2=8,22; P=0,08 

             

 

 

Рис. 4.7. Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора, залежно від активності запалення за шкалою 

DAS 28. 

Отримані результати свідчать про наявність лише тенденції до 

зростання активності за шкалою DAS28 у хворих із G/G генотипом (р=0,08) 

[40].  

У гомозиготних пацієнтів за С алелем значення за шкалою DAS28 

становило 4,09 (3,39−5,08) бала, у гетерозиготних осіб (С/G) – 4,69 

(3,94−5,67) бала, а в гомозиготних за G алелем – 4,44 (3,63−5,45) бала 
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(р=0,23). Отже вірогідної різниці в показниках за шкалою DAS28 у хворих на 

РА з різними генотипами за досліджуваним поліморфізмом не встановлено.  

Проведено дослідження частоти генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

ГР, залежно від активності захворювання за шкалою DAS28 у хворих на РА I 

та II груп, результати якого подано в табл. 4.33. 

Як видно з табл. 4.33, статистично значимої відмінності в розподілі 

генотипів у хворих I та II груп, залежно від показника DAS28 встановлено не 

було. У I групі хворих із низьким ступенем активності за DAS28 C/C генотип 

зустрічався в 58,3%, С/G генотипу − 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). 

 

Таблиця 4.33 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит із 

різним ступенем активності за шкалою DAS28 

Ступінь 

активності 

за DAS28, 

бали 

Групи/ 

кількість 

хворих 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

≤3,2 I, n=76 7 28,0 4 11,2 1 6,7 

II, n=85 3 15,0 7 16,3 3 13,6 

3,2–5,1 I, n=76 14 56,0 16 44,4 10 66,7 

II, n=85 10 50,0 16 37,2 7 31,9 

>5,1 I, n=76 4 16,0 16 44,4 4 26,6 

II, n=85 7 35,0 20 46,5 12 54,5 

χ2
1=8,647; P1=0,07 
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Примітки: 

1. P1 − значимість відмінностей у розподілі генотипів, залежно від 

ступеня активності ревматоїдного артриту за шкалою DAS28 у 

хворих I групи; 

2. P2 − значимість відмінностей у розподілі генотипів, залежно від 

ступеня активності ревматоїдного артриту за шкалою DAS28 у 

хворих II групи. 

 

Встановлено, що у хворих на РА I групи за наявності C/C генотипу 

показник активності з шкалою DAS28 становив 3,88 (3,14−4,54) бала C/G 

генотипу – 4,22 (3,42−5,14) бала та G/G генотипу – 4,51 (3,88−5,71) бала, а в 

пацієнтів II групи – 4,39 (3,83−6,12), 4,69 (3,79−5,65) і 4,87 (3,94−5,67) бала 

відповідно. 

Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР серед пацієнтів із 

РА, залежно від показника ШОЕ, представлено в табл. 4.34. 

Аналіз частоти генотипів за досліджуваним поліморфізмом показав, 

що серед хворих із C/C генотипом у 46,7 % хворих на РА показник ШОЕ 

становив менше 30 мм/год, у 48,9 % − від 31 до 45 мм/год та у 4,1% − більше 

45 мм/год, із C/G генотипом у 50,7 % − менше 30 мм/год у 37,9 % − від 31 до 

45 мм/год та у 11,4 % − більше 45 мм/год, із G/G генотипом у 48,7, 43,2 та 

8,1% відповідно. 

Як показують отримані результати дослідження, статистично 

вірогідної відмінності в розподілі генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, 

залежно від рівня ШОЕ, не виявлено (р=0,6). 

 

 

 

                                                                                Продовження табл.4.33 

χ2
2=2,159; P2=0,71    
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Таблиця 4.34 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора, залежно від швидкості осідання еритроцитів 

Генотип ШОЕ, мм/год 

 ≤ 30 31−45 > 45 

 n % n % n % 

C/C 21 26,6 22 32,4 2 14,3 

C/G 40 50,6 30 44,1 9 64,3 

G/G 18 22,8 16 23,5 3 21,4 

                     χ2=2,524; P=0,6 

            Примітки: 

1.  χ2 – критерій Пірсона; 

2.  Р  –  значимість відмінностей у розподілі генотипів, залежно від  

швидкості осідання еритроцитів.  

 

Частоту генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, залежно від рівня 

ШОЕ, у хворих I та II груп представлено в табл. 4.35.  

Отже частота генотипів за досліджуваним поліморфізмом, залежно від 

рівня ШОЕ, у хворих на РА виявилась статистично не вірогідною. 

 

Таблиця 4.35 

Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит із 

різною швидкістю осідання еритроцитів 

Рівень 

ШОЕ, 

мм/год 

Групи/ 

кількість 

хворих 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

≤30 I, n=76 14 25,9 28 51,9 12 22,2 
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Отримані результати дослідження свідчать про відсутність 

вірогідного зв’язку Bcl1 поліморфізму гена ГР із показниками клініко-

лабораторної активності РА.  

 

Наведені результати дослідження опубліковані в таких роботах: 

          1. Савченко ОВ. Bcl1 поліморфізм гена глюкокортикостероїдного 

рецептора у хворих на ревматоїдний артрит. Журнал клінічних та 

експериментальних медичних досліджень. 2015;3(2):271-276 [54]. 

          2. Приступа ЛН, Савченко ОВ. Bcl1 поліморфізм гена 

глюкокортикостероїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит з 

ожирінням. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2015;15(1):144-148 [45]. 

3. Приступа ЛН, Савченко ОВ. Зв’язок серологічного варіанту 

ревматоїдного артриту із генотипами за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикостероїдого рецептора. Буковинський медичний вісник. 

2015;19(4):145-148 [42]. 

4. Приступа ЛН, Савченко ОВ, Короза СА. Ассоциация содержания 

антител к циклическому цитрулиновому пептиду с показателями активности 

ревматоидного артита в зависимомти от генотипа по Bcl1 полиморфизму 

гена глюкокортикостероидного рецептора. Georgian Medical News. 

2015;10(247):36-40 [40]. 

                                          Продовження табл.4.35 

II, n=85 15 22,7 33 50 18 27,3 

31−45 I, n=76 7 50 5 35,7 2 14,3 

II, n=85 4 28,6 7 50 3 21,4 

>45 I, n=76 4 50 3 37,5 1 12,5 

II, n=85 1 20 3 60 1 20 

χ2
1=4,141; P1=0,39   χ2

2=0,512; P2=0,97    
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5. Приступа ЛН, Савченко ОВ.  Кардіоваскулярний ризик у хворих на 

ревматоїдний артрит залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикостероїдного рецептора. Львівський медичний часопис. 

2016;22(1):15-19 [43]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ДИСЛІПІДЕМІЇ У ХВОРИХ НА 

РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 

 

5.1. Дослідження гіполідемічної ефективності аторвастатину у 

хворих на ревматоїдний артрит 

Метою нашого дослідження була оптимізація лікування дисліпідемії у 

хворих на РА? залежно від кардіоваскулярного ризику за шкалою SCORE та 

генотипу за Bcl1 поліморфізму гена ГР. 

Встановлено, 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 та 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 без 

супутніх серцево-судинних захворювань 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 та ТГ, залежно від генотипу вірогідної відмінності 

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 та 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 із G/G генотипом за наявності ІХС вміст 

загального ХС (р=0,03) та ХС ЛПНЩ (р=0,04) був вірогідно вищим, 

порівняно з C/C генотипом. За вмістом ХС ЛПВЩ та ТГ, залежно від 

генотипу вірогідної відмінності встановлено не було (р>0,05). 
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Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, залежно від вмісту 

ХС ЛПНЩ, у хворих на РА I групи представлено в табл. 5.1 

Таблиця 5.1 

Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикостероїдного 

рецептора, залежно від вмісту холестерину ліпопротеїдів низької 

щільності у хворих I групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з табл. 5.1, серед хворих із C/C генотипом концентрація ХС 

ЛПНЩ від 4,5 до 5,2 ммоль/л була в 9,5 %, від 3,5 до 3,9 ммоль/л –  у 23,8 %, 

від 3,0 до 3,4 ммоль/л − у 4,8 %, від 2,4 до 3,4 ммоль/л – у 28,6 % та від 1,8 до 

2,3 ммоль/л – у 33,3 %, із C/G генотипом – у 17,9; 12,8; 10,3; 41,1 та 17,9 % 

відповідно. Серед носіїв G/G генотипу з вмістом ХС ЛПНЩ від 4,4 до 5,2 

ммоль/л було 18,8 %, від 3,9 до 4,4 ммоль/л – 25 %, від 3,4 до 3,9 ммоль/л – 

25 %, від 2,9 до 3,4 ммоль/л − 18,8 % та від 2,3 до 2,9 ммоль/л −12,4 %. Отже 

за наявності C/C генотипу концентрація ХС ЛПНЩ  була вищою 2,3 ммоль/л 

у 66,7 % хворих, нижчою 2,3 ммоль/л – у 33,3 %, C/G генотипу – у 82,1 і 17,9 

%, а G/G генотипу − була вищою 2,3 ммоль/л (χ2=6,991; p<0,05).  

Вміст 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

4,5−5,2 2 16,7 7 58,3 3 25 

4,0−4,4 - - - - 4 100 

3,5−3,9 5 35,7 5 35,7 4 38,6 

3,0−3,4 1 12,5 4 50 3 37,5 

2,4−2,9 6 25 16 66,7 2 8,3 

1,8−2,3 7 50 7 50 - - 
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Частоту генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора, залежно від концентрації ХС ЛПНЩ, у хворих на РА II групи 

представлено в табл. 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Розподіл генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора, залежно від вмісту холестерину ліпопротеїдів низької 

щільності у хворих II групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доведено, що серед хворих із C/C генотипом концентрація ХС ЛПНЩ 

від 5,3 до 6,2 ммоль/л була в 4,2 %, від 4,5 до 5,2 ммоль/л − у 4,2 %, від 4,0 до 

4,4 ммоль/л – у 8,3 %, від 3,5 до 3,9 ммоль/л − у 12,5 %, від 3,0 до 3,4 ммоль/л 

– у 8,3 %, від 2,4 до 2,9  ммоль/л – у 37,5 % та від 1,8 до 2,3 ммоль/л – у 25 %. 

Серед пацієнтів із C/G генотипом – у 12,5; 7,5; 17,5; 17,5; 7,5; 25 та 12,5 % 

відповідно, а з G/G генотипом було 4,8 % хворих із вмістом ХС ЛПНЩ 

більше 6,2 ммоль/л, 9,5 % − від 5,3 до 6,2 ммоль/л, 23,8 % − від 4,5 до 5,2 

ммоль/л, 19,0 % − від 4,0 до 4,4 ммоль/л, 28,6 % − від 3,5 до 3,9 ммоль/л, 9,5 

Вміст 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

Генотип 

C/C C/G G/G 

n % n % n % 

> 6,2 - - - - 1 100 

5,3−6,2 1 12,5 5 62,5 2 2,5 

4,5−5,2 1 11,1 3 33,3 5 55,6 

4,0−4,4 2 15,4 7 53,8 4 30,8 

3,5−3,9 3 18,8 7 43,7 6 37,5 

3,0−3,4 2 28,5 3 42,9 2 28,5 

2,4−2,9 9 45,0 10 50,0 1 5,0 

1,8−2,3 6 54,5 5 45,5 - - 
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% − від 3,0 до 3,4 ммоль/л та 4,8 % − від 2,4 до 2,9 ммоль/л. Виявлено, що у 

18 (75 %) пацієнтів із C/C генотипом концентрація ХС ЛПНЩ була вищою 

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

(87,5) і 5 (12,5 %). У хворих із G/G генотипом вміст ХС ЛПНЩ був вищим 

2,3 ммоль/л (χ2=5,992; p<0,05).  

Призначення аторвастатину хворим на РА I групи здійснювали згідно 

рекомендацій асоціації кардіологів України (2011) [25] з урахуванням ризику 

кардіоваскулярної летальності за шкалою SCORE, аналіз якого показав, що 

високий ризик був у 40 (64,5 %) осіб, помірний – у 22  (35,5 %), а низький – у 

14 (18,4 %) [68]. Частоту генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена ГР у хворих 

на РА I групи з різним вмістом ХС ЛПНЩ, залежно від ризику 

кардіоваскулярної летальності за шкалою SCORE наведено на рис. 5.1. 

 

 

Рис. 5.1. Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора, залежно від ризику кардіоваскулярної 

летальності за шкалою SCORE. 
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Результати дослідження показали, що у хворих із G/G генотипом 

високий ризик (93,75 %) серцево-судинної смертності зустрічався частіше, 

порівняно з помірним ризиком (6,25 %)  (χ2=9,49; p<0,05). 

Рекомендовані дози аторвастатину в пацієнтів із РА I групи, залежно 

від серцево-судинного ризику подано в табл. 5.3. 

 

Таблиця 5.3 

Дозування аторвастатину  

хворим на ревматоїдний артрит I групи, залежно від кардіоваскулярного 

ризику за шкалою SCORE 

Примітки: 1.Чисельник – високий ризик за шкалою SCORE; 2. 

Знаменник – помірний ризик за шкалою SCORE; 3. n1, – кількість хворих із 

високим ризиком за шкалою SCORE; 4. n2 −  кількість хворих із помірним 

ризиком за шкалою SCORE.  

Вміст 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

Генотип Рекомендована 

доза 

аторвастатину, 

мг/добу 

C/C C/G G/G 

n1= 5 % n1=20 % n1=15 % 

n2=9 % n2=12 % n2=1 % 

4,5−5,2 1 

1 

11,1 

33,3 
5 

2 

55,6 

66,7 
3 

0 
33,3 

0 
40 

20 

4,0−4,4 0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
4 100 

0 
20 

0 

3,5−3,9 1 

4 
12,5 

66,7 
3 

2 
37,5 

33,3 
4 

0 
50 

0 
10 

10 

3,0−3,4 1 

0 
20 

0 
2 

2 
40 

66,7 
2 

1 
40 

33,3 
10 

10 

2,4−2,9 2 

4 
14,3 

40 
10 

6 
71,4 

60 
2 

0 
14,3 

0 
10 

10 
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Встановлено, що з метою досягнення цільового вмісту ХС ЛПНЩ із 

урахуванням ризику кардіоваскулярної летальності за шкалою SCORE в I 

групі, 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 них у 7 

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

років та 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 них у 20 (43,5 %) – серопозитивний 

варіант, тривалість більше 10 років та суглобово-вісцеральна форма), 14 (18,4 

%) осіб із РА без супутньої ІХС і низьким ризиком кардіоваскулярної 

летальності не мали потреби в призначенні статинів (серед них у 4 (28,6 %) 

був серопозитивний варіант РА, тривалість захворювання більше 10 років та 

суглобово-вісцеральна форма). 

Дозування аторвастатину пацієнтам із РА II групи, залежно від 

генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, наведено в табл. 5.4. Досліджено, 

що з метою досягнення цільового вмісту ХС ЛПНЩ 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 та 

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

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

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

(серед них у 9 (56,4 %) – серопозитивний варіант, тривалість більше 10 років 

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

хворих відповідно (серед них у 12 (31,5 %) був серопозитивний варіант РА, 

тривалість захворювання більше 10 років та суглобово-вісцеральна форма).  
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                                                                                                        Таблиця 5.4 

Призначення аторвастатину хворим на ревматоїдний артрит II групи 

Підсумовуючи отримані результати, слід відмітити, що в пацієнтів із 

РА I групи вміст ХС ЛПНЩ був вірогідно вищим у носіїв G/G генотипу, 

порівняно з C/C та C/G генотипами, а концентрація ХС ЛПВЩ – нижчою, 

ніж у носіїв С/С генотипу. Встановлено, що у хворих II групи з G/G 

генотипом вміст загального ХС та ХС ЛПНЩ був вірогідно вищим, ніж із 

C/C генотипом. Хворі на РА з G/G та C/G генотипами I та II груп за 

несприятливого ліпідного профілю потребували вищих доз аторвастатину. 

Виявлено, що в носіїв G/G та C/G генотипів I групи частота високого ризику 

кардіоваскулярної летальності за шкалою SCORE була вищою, порівняно з 

такою у носіїв C/C генотипу. 

 

5.2. Оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на ревматоїдний 

артрит  

Із метою оцінки ефективності лікування дисліпідемії у хворих на РА 

ми брали до уваги середні показники ХС ЛПНЩ, залежно від генотипу за 

Вміст ХС 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

Генотип Рекомендована 

доза 

аторвастатину, 

мг/добу 

C/C C/G G/G 

n1=24 % n1=40 % n1=21 % 

>6,2 0 0 0 0 1 100 80 

5,3−6,2 1 12,5 5 62,5 2 25 80 

4,5−5,2 1 11,1 3 33,3 5 55,6 80 

4,0−4,4 2 15,4 7 53,8 4 30,8 40  

3,5−3,9 3 18,8 7 43,8 6 37,4 20 

3,0−3,4 2 28,6 3 42,8 2 28,6 10 

2,4−2,9 9 45 10 50 1 5 10 

1,8−2,3 6 54,5 5 45,5 0 0 10 
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Bcl1 поліморфізмом гена ГР до призначення аторвастатину пацієнтам I 

групи. Динаміку концентрації ХС ЛПНЩ оцінювали через 4 тижні. 

Визначення його цільового вмісту здійснювали, залежно від  

кардіоваскулярного ризику за шкалою SCORE. Так, за наявності дуже 

високого ризику (більше 10 %) очікуваний вміст ХС ЛПНЩ − < 1,8 ммоль/л, 

високого ризику (від 5 до 10 %) − < 2,5 ммоль/л, а за умови помірного ризику 

(від 1 до 5 %) − < 3,0 ммоль/л. 

Вміст ХС ЛПНЩ у пацієнтів із РА I групи, залежно від генотипу за 

Bcl1 поліморфізмом гена ГР, до призначення аторвастатину та через 4 тижні 

лікування представлено в табл. 5.5. 

 

Таблиця 5.5 

Вміст холестерину ліпопротеїдів низької щільності у хворих I групи, 

залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора, під час лікування аторвастатином 
 

Вміст  

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

Ме (I-III) 

C/C, n=14 C/G, n=32 G/G, n=16 

3,06(1,85−3,75) 

2,42(1,21−3,11) 
2,79(2,33−3,44) 

2,51(2,05−3,16) 
3,66(2,64−4,0) 

3,55(2,53−3,89) 

P=0,001 P=0,001 P=0,245 

            Примітки: Чисельник – до лікування; Знаменник – після лікування. 

 

Встановлено, що після лікування аторвастатином протягом 4 тижнів у 

хворих даної категорії з C/C генотипом концентрація ХС ЛПНЩ знизилась 

на 20,9%, із C/G – на 10% та із G/G − на 3%. Отже оптимального вмісту ХС 

ЛПНЩ вдалося досягти лише в пацієнтів із C/C та C/G генотипами. 

Виходячи з того, що у хворих із G/G генотипом I групи в разі високого та 

помірного ризиків кардіоваскулярної летальності не відбулося зниження ХС 

ЛПНЩ до цільової концентрації 2,5 і 3,0 ммоль/л, було доцільним подальше 

призначення аторвастатину в дозі вдвічі більшій за початкову терміном на 4 
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тижні. Такої корекції потребувало 16 (21,1 %) пацієнтів, серед яких високий 

ризик кардіоваскулярної смерті був у 15 (93,8 %) осіб, а помірний – у 1      

(6,2 %) хворого на РА; 14 (87,5 %) пацієнтів були серопозитивними за 

АЦЦП, мали суглобово-вісцеральну форму РА та тривалість захворювання 

більше 10 років. 

Динаміку концентрації ХС ЛПНЩ у хворих на РА II групи, залежно 

від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена ГР, до початку та через 4 тижні 

лікування аторвастатином представлено в табл. 5.6. 

 

Таблиця 5.6 

Вміст холестерину ліпопротеїдів низької щільності у хворих II групи, 

залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора, під час лікування аторвастатином  

  
Вміст ХС 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

Ме (I-III) 

C/C, n=24 C/G, n=40 G/G, n=21 

3,15(2,35−3,82) 

1,86(1,06−2,53) 
3,57(2,68−4,36) 

1,88(1,39−2,61) 
3,9(2,45−4,57) 

3,65(2,2−4,25) 

Р=0,001 Р=0,001 Р=0,123 

Примітки: Чисельник – до лікування; Знаменник – після лікування. 

 

Як видно з табл. 5.5 у II групі хворих на РА із G/G генотипом 

початковий вміст ХС ЛПНЩ був вищим, порівняно з C/C та C/G генотипами. 

Доведено, що залучення аторвастатину до лікування хворих на РА з 

C/C генотипом II групи протягом 4 тижнів сприяло зниженню ХС ЛПНЩ на 

40,9 %, із C/G генотипом – на 47,3 % та із G/G генотипом − на 6,4 % від 

їхньої початкової концентрації.  

Виходячи з того, що у хворих із G/G генотипом I групи в разі 

високого та помірного ризиків кардіоваскулярної летальності не відбулося 

зниження ХС ЛПНЩ до цільової концентрації 2,5 і 3,0 ммоль/л, а в II групі – 

до 1,8 ммоль/л за наявності дуже високого ризику, було доцільним подальше 
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призначення аторвастатину в дозі вдвічі більшій за початкову терміном на 4 

тижні. У I групі такої корекції потребувало 16 (21,1 %) пацієнтів (табл. 5.7), а 

у II –13 (15,3 %) гомозигот за G алелем. 

 

Таблиця 5.7 

Рзподіл хворих I групи із G/G генотипом за Bcl1 поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора, залежно від вмісту холестерину 

ліпопротеїдів низької щільності 

 

    

 

 

 

 

 

Примітки: Чисельник – високий ризик за шкалою SCORE; Знаменник 

– помірний ризик за шкалою SCORE. 

 

Встановлено, що з метою адекватної корекції дисліпідемії особам із 

G/G генотипом I групи за наявності високого ризику кардіоваскулярної 

летальності за шкалою SCORE з вмістом ХС ЛПНЩ у межах від 4,5 до 5,2 

ммоль/л необхідно призначати аторвастатин у дозі 80 мг (3 хворих          

(18,75 %)), від 4,0 до 4,4 ммоль/л – 40 мг (3 хворих (18,75 %)), а решті осіб, у 

тому числі і з помірним ризиком смерті – 20 мг (10 хворих (62,5 %)).  

У II групі 4 (30,7 %) пацієнтам із концентрацією ХС ЛПНЩ у межах 

від 3,9 до 4,4 ммоль/л аторвастатин слід призначати в дозі 80 мг, 6 (46,2 % ) − 

від 3,4 до 3,9 ммоль/ л – у дозі 40 мг, а 3 (23,1 %) хворим – від 2,9 до 3,4 та 

від 3,3 до 2,9 ммоль/ л – у дозі 20 мг. 

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

генотипом протягом 4 тижнів сприяло зниженню концентрації ХС ЛПНЩ на 

Генотип Вміст ХС ЛПНЩ, ммоль/л 

4,5−5,2 4,0−4,4 3,5−3,9 3,0−3,4 2,3−2,9 

n % n % n % n % n % 

G/G 3 

0 
25,0 

0 
3 

0 
25,0 

25,0 
3 

1 
25,0 

25,0 
1 

2 
8,3 

50,0 
2 

0 
16,7 

0 
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44,8 %, 40 мг –  на 39,8 % та 20 мг – на 28,6 %, а саме від 4,49 (3,37−4,73) до 

2,48 (2,21−2,89) ммоль/л, від 3,69 (2,87−4,23) до 2,22 (1,12−2,51) ммоль/л та 

від 3,57 (2,56−3,91) до 2,55 (2,18−3,12) ммоль/л відповідно. Застосування 80 

мг аторвастатину у носіїв G/G генотипу II групи сприяло зниженню ХС 

ЛПНЩ − на 60,2 %,  40 мг – на 55,2 %, та 20 мг – на 48,2 %. Вміст ХС ЛПНЩ  

було скориговано від 4,47 (3,37−4,73) до 1,78 (1,21−2,89) ммоль/л, від 3,91 

(2,45−4,51) до 1,75 (0,65−2,04) та від 3,55 (2,52−3,88) до 1,84 (0,83−2,33) 

ммоль/л відповідно (р=0,001) [51]. 

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 отримані результати, слід відмітити, що застосування 

аторвастатину в дозі вдвічі більшій за рекомендовану у хворих на РА з 

урахуванням ризику кардіоваскулярної летальності за шкалою SCORE та G/G 

генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена ГР надає можливість досягти 

необхідної концентрації ХС ЛПНЩ протягом 4 тижнів. Такий підхід 

дозволяє оптимізувати лікування дисліпідемії у хворих на РА. Доведено, що 

носії G/G генотипу в групі хворих на РА з супутньою АГ та ІХС потребують 

призначення аторвастатину в дозі вдвічі більшій за рекомендовану з метою 

корекції його гіполідемічної ефективності та досягнення цільової 

концентрації ХС ЛПНЩ. 

Наведені результати дослідження опубліковані в таких роботах:  

1. Савченко ОВ. Оптимізація профілактики ішемічної хвороби серця у 

хворих на ревматоїдний артрит залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом 

гена глюкокортикоїдного рецептора. Журнал клінічних та 

експериментальних медичних досліджень. 2017;5(2):786-793 [51]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Аналіз даних літератури показав, що РА – розповсюджене 

захворювання запальної природи, яке вражає 0,6−1,3% загальної популяції 

[49]. Однією з основних причин летальності цих хворих є такі серцево-

судинні катастрофи − як ІМ, інсульт, гостра серцева смерть, − обумовлені 

раннім розвитком і швидким прогресуванням атеросклеротичного ураження 

судин [39, 115]. Cмертність від усіх причин при РА зростає практично вдвічі 

та приблизно 50% усієї летальності у хворих на РА зумовлено ІХС. Наявність 

ІХС при РА скорочує тривалість життя d середньому на 5−10 років [175], а 

частота ІМ у хворих на РА з тривалістю більше 10 років підвищена вдвічі 

[238]. Ризик смерті наявний, навіть, у дебюті РА та асоційований із 

серопозитивністю [21, 58].  

Існує ряд досліджень щодо зв’язку РА, кардіоваскулярного ризику та 

чинників ІХС із генетичними детермінантами, зокрема − із Bcl1 

поліморфізмом гена ГР [90, 136, 164, 211, 219]. Проте відсутні дані стосовно 

асоціації даного поліморфізму з серцево-судинними захворюваннями при РА 

та обґрунтування профілактики їхнього розвитку відповідно до генетичного 

профілю пацієнтів. Тому, метою нашого дослідження була оптимізація 

лікування дисліпідемії у хворих на РА, залежно від ризику кардіоваскулярної 

летальності за шкалою SCORE та генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена ГР.  

Для реалізації даної мети було досліджено зв’язок Bcl1 поліморфізму 

гена ГР із РА, ССЗ та чинниками їхнього ризику та обґрунтовано, на підставі 

отриманих результатів, доцільність дозування статинів, залежно від серцево-

судинного ризику за шкалою SCORE та генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена 

ГР. 

Обстежено 161 хворий на РА у віці від 40 до 64 років, які перебували 

на стаціонарному лікуванні в Комунальному закладі Сумської обласної ради 

,,Сумська обласна клінічна лікарня” та Комунальній установі ,,Сумська 
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міська клінічна лікарня № 5”. Усі пацієнти зверталися з приводу основного 

захворювання. Клінічну характеристику проведено після ґрунтовного 

вивчення скарг, анамнезу, даних об’єктивного та додаткових методів 

обстеження. 

Діагноз РА було встановлено на підставі скарг, анамнезу, клінічної 

картини захворювання, даних інструментальних методів обстеження  згідно 

діагностичних критеріїв ACR/EULAR (2010) [27]. Діагностику АГ проводили 

у відповідності з національними рекомендаціями  Уніфікованого  клінічного  

протоколу первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої)  медичної  

допомоги пацієнтам з АГ, затвердженого Наказом МОЗ України №384 від 

24.05.2012 р [29]. При встановленні діагнозу ІХС та функціонального класу 

стабільної стенокардії ми керувались Наказом МОЗ України №152 від 

02.03.2016 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній 

хворобі серця». 

Із числа обстежених пацієнтів були сформовані дві групи: I групу 

склали 76 пацієнтів із РА без ІХС; II групу – 85 хворих на РА із супутньою 

ІХС, а групу контролю − 96 практично здорових осіб. У процесі дослідження 

I групу було поділено на 2 підгрупи: IА – 40 хворих на РА без супутньої АГ; 

IБ – 36 хворих на РА із супутньою АГ.  

Відомо, що у структурі причин передчасної смертності при РА ІХС 

займає найбільшу питому вагу. Дані ряду досліджень свідчать про роль 

класичних чинників кардіоваскулярного ризику, таких як АГ, дисліпідемія, 

ожиріння, цукровий діабет, куріння, у виникненні несприятливих клінічних 

ефектів серед пацієнтів із РА. Проте частоту ССУ неможливо пояснити лише 

впливом традиційних факторів ризику. Суттєву роль у розвитку 

кардіоваскулярної летальності у хворих на РА відіграє прогресування 

атеросклерозу внаслідок безпосереднього негативного впливу хронічного 

запального процесу [4, 6, 60]. Проведені дослідження з цією метою 

дозволили встановити предиктори ІХС, що асоційовані з високою активністю 
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запалення при РА та його тривалістю, показником болю за ВАШ вищим 50 

мм, прийомом ГК [61, 62]. Із метою ретельної оцінки кардіоваскулярного 

ризику у хворих на РА використовується модель SCORE з урахуванням таких 

чинників, як тривалість захворювання більше 10 років, серопозитивність за 

РФ чи АЦЦП та наявність вісцеральних проявів [128, 150, 231, 181, 241]. 

Виходячи з цього, ми провели аналіз кожного з таких чинників в обстежених 

хворих.  

Нами встановлено, що АГ була в 75,2 % від загальної кількості  

хворих на РА, а рівень САТ (р=0,005) і ДАТ (р=0,01) був вірогідно вищим у 

пацієнтів II групи, порівняно з I групою. Ці дані співзвучні з результатами 

зарубіжних вчених, що спостерігали 584 пацієнтів із РА, серед яких на АГ 

страждали понад 69 % осіб [31]. Виявлена нами частота АГ відповідає 

результатам інших дослідників [19, 38, 162] та підтверджує гіпотезу стосовно 

того, що РА може бути незалежним фактором ризику розвитку АГ [230]. 

Доведено, що тривалість РА більше 10 років  частіше зустрічалась у II 

групі (64,6 %), а до 10 років – у I групі (35,4 %) хворих на РА (р=0,01). 

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

ІХС у 3,5 раза вищий відносно такої до 10 років (р=0,018). Це співпадає з 

результатами дослідження, під час якого встановили, що ризик розвитку ІХС 

та її ускладень, зокрема ІМ, у пацієнток із РА вдвічі перевищує такий у жінок 

без зазначеного захворювання аналогічного віку. У разі тривалості РА понад 

10 років цей ризик зростає більше, ніж утричі [87].  

Аналіз частоти генотипів за Bcl1 поліморфізмом показав, що G/G 

генотип вірогідно частіше був у пацієнтів із РА (23 %), порівняно з 

популяцією (12,5 %), C/G генотип приблизно з однаковою частотою 

зустрічався в пацієнтів із РА (49,1 %) та в популяції (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 групі контролю (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 %) (p=0,03).  
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Отримані нами результати відповідають даним Aydeniz A. et al. [166]. 

. Так, у турецькій популяції в осіб без наявності РА встановлено, що частота 

генотипів C/C, C/G, G/G за Bcl1 поліморфізмом гена ГР складає 60,0%, 

34,3%, 5,7%, відповідно. У хворих на РА частота досліджуваних генотипів − 

53,8%, 30,8%, 15,4%, відповідно У дослідженні М.М. Костика та ін. [15, 139] 

у групі дівчаток була виявлена асоціація носійства G алеля з несприятливим 

перебігом артриту, більш високим ступенем запальної активності та більш 

раннім дебютом захворювання. Встановлено, що G алель та G/G генотип є 

прогностичними ознаками несприятливого перебігу ювенільного 

ідіопатичного артриту в дівчаток.  

Наше дослідження доводить те, що G/G генотип за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР підвищує ризик розвитку РА в 2,7 раза (р=0,011). 

Механізми, за допомогою яких Bcl1 поліморфізм може вплинути на 

виникнення РА, його активність та прогресування захворювання, 

залишаються нез’ясованими. Одним із пояснень ефективного контролю за 

інтенсивністю запалення та ступенем прогресування РА в процесі лікування 

можуть бути результати дослідження, що доводять вплив даного 

поліморфізму на чутливість до ГК [77, 156, 164, 188]. Тому важливість 

вивчення Bcl1 поліморфізму ґрунтується на його зв’язку з виникненням РА 

та зі зміною чутливості до ГК. М. Panarelli et al. [143] встановили, що в 

гомозигот за G алелем in vivo збільшується чутливість до ГК. Аналогічне 

підтвердження отримано в низці  інших досліджень. Дані результати також 

передбачають, що Bcl1 поліморфізм може мати тканинноспецифічний ефект 

чутливості до ГК [77, 164, 166]. 

Згідно результатів дослідження деяких науковців, існує асоціація G/G 

генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена ГР із АГ [142]. Нами  доведено, що АГ 

серед гомозигот за G алелем траплялася частіше, порівняно з АТ у межах 

норми (р=0,002). Встановлено, що ризик розвитку АГ у носіїв G/G генотипу в 

4,9 раза вищий, ніж у носів C/C генотипу (р=0,001). 
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У нашій роботі було досліджено роль Bcl1 поліморфізму гена ГР, як 

одногоіз найпоширеніших та вивчених, у виникненні ожиріння у хворих на 

РА. За даними літератури, Bcl1 поліморфізм гена ГР асоційований із 

накопиченням вісцерального жиру, що є чинником ризику розвитку 

атеросклерозу, серцево-судинної патології [81]. Це підтверджено високим 

ризиком розвитку ІХС і ожиріння в носіїв G/G генотипу за BclI 

поліморфізмом [136]. Деякі дослідження продемонстрували чітку асоціацію 

G/G генотипу за Bcl1 поліморфізмом з ожирінням. У жінок у пременопаузі, 

що були носіями G/G генотипу вірогідно частіше зустрічалось абдомінальне 

ожиріння, ніж у носіїв С/С та С/G генотипів [140]. У двох інших 

дослідженнях встановили, що G алель був пов’язаний із збільшенням ІМТ та 

маси вісцерального жиру [69, 165].  Виявлено зв’язок BclI поліморфізму гена 

ГР із підвищеним ІМТ у пацієнтів із хворобою Кушинга [180]. Інше 

дослідження показало, що в дівчат-підлітків із генотипом C/G було вагоміше 

збільшення підшкірно-жирової клітковини, порівняно з гомозиготами С/С і 

G/G протягом 12-річного періоду спостереження. Проте на початку 

дослідження, гомозиготи за G алелем мали більше підшкірного жиру, ніж 

носії C/C і C/G генотипів. Цей факт і пояснює відсутність більш вагомого 

збільшення підшкірно-жирової клітковини в гомозигот за G алелем, 

порівняно з гетерозиготами протягом тривалого спостереження [173]. В 

інших дослідженнях, частота генотипів та алелей за Bcl1 поліморфізмом  

істотно не відрізнялась в осіб без ожиріння та за його наявності [144, 164]. 

Проте в носіїв G/G генотипу з ожирінням були вищими рівень ДАТ, вміст 

інсуліну і глюкози крові, порівняно з С/С та С/G генотипами [164].  

Існує ряд досліджень, які демонструють зв’язок РА з ожирінням. Так, 

доведено, що ризик серопозитивного і серонегативного РА підвищений серед 

жінок із надлишковою вагою та ожирінням у віці молодше 55 років [92]. 

Інше дослідження показало, що стрімкий ріст поширеності ожиріння суттєво 

вплинув на збільшення захворюваності на РА [111]. Доведено, що ІМТ 

асоційований із тривалістю РА та активністю запального процесу [57]. 
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У нашому дослідженні встановлено, що у хворих на РА існувала 

вірогідна відмінність у частоті різної маси тіла, залежно від генотипу за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР. Так, за наявності G/G  генотипу ожиріння 

зустрічалося частіше, порівняно з масою тіла в межах норми (P=0,01). Це 

свідчить про те, що ІМТ у хворих на РА залежить від генотипу за Bcl1 

поліморфізмом гена ГР. Встановлено, що гомозиготи за G алелем мають 

ризик розвитку ожиріння в 4,98 раза вищий, ніж гетерозиготи та гомозиготи 

за С алелем (P=0,001). Таким чином, дане дослідження доводить те, що 

генотип G/G за Bcl1 поліморфізмом гена ГР асоційований із розвитком 

ожиріння у хворих на РА. 

Отже результати щодо асоціації G/G генотипу за Bcl1 поліморфізмом 

гена ГР із виникненням РА та ожиріння доводять ймовірність спільного 

генетичного походження даних нозологій та плейотропні властивості 

досліджуваного поліморфізму. Хоча, одержані нами дані стосовно зв’язку 

між Bcl1 поліморфізмом гена ГР і виникненням РА та ожиріння, потребують 

подальшого вивчення з метою пояснення складних молекулярних механізмів, 

що надасть можливість зрозуміти причини формування РА, асоційованого з 

ожирінням. 

Існує ряд публікацій щодо впливу концентрації АЦЦП на діагностику, 

ризик розвитку та клінічний перебіг РА [13, 74, 129]. Так, у дослідженні  N. 

Bizzaro et al. [129] позитивність за АЦЦП, як у низьких, так і високих титрах 

передбачала виникнення артриту суглобів кисті протягом двох років, 

причому в пацієнтів із високими титрами АЦЦП ризик був вищим. Крім того, 

термін встановлення діагнозу РА був коротший у пацієнтів із високими 

титрами АЦЦП, ніж із низькою концентрацією антитіл. В інших 

дослідженнях наявність АЦЦП підтверджувала діагноз РА в разі 

серонегативності за РФ. Більша кількість ерозій спостерігалась у випадках 

серопозитивності РА за АЦЦП. Комбіноване визначення РФ і АЦЦП у 

сироватці крові мало більше діагностичне та прогностичне значення в 

пацієнтів із РА, ніж застосування їх поодинці [210, 218]. У дослідженні О.П. 
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Борткевича та ін. [5] не було кореляційного зв’язку рівня АЦЦП із 

конституційними особливостями пацієнтів (віком, статтю), окремими 

клінічними проявами РА (тривалістю ранкової скутості, оцінкою 

інтенсивності болю за ВАШ, наявністю позасуглобових проявів тощо), 

лабораторними показниками (рівнем гемоглобіну, лейкоцитів, ШОЕ), а 

також з активністю процесу. Проте встановлено кореляційний зв’язок 

концентрації АЦЦП у сироватці крові з наявністю випоту в суглобах у 

пацієнтів із РА за даними УЗД та рівнем СРБ у сироватці крові. Це може 

свідчити про можливість використання АЦЦП не лише як діагностичного 

маркера РА, а також як показника інтенсивності запалення.  

Наше дослідження показало, що у хворих на РА з різними  

генотипами за Bcl1 поліморфізмом гена ГР рівень РФ істотно не відрізнявся. 

Проте існувала статистично вірогідна відмінність рівня АЦЦП, залежно від 

генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена ГР (р=0,02). Так, за наявності G/G 

генотипу в 6,4 раза частіше зустрічався серопозитивний варіант РА. 

Існують неоднозначні дані щодо зв’язку цього поліморфізму з 

проявами РА. Так, встановлено зв’язок G алеля та G/G генотипу з 

несприятливим перебігом ювенільного ідіопатичного артриту в дівчаток, 

вищою запальною активністю та більш раннім початком захворювання [15, 

139]. Інші дослідження не показали зв’язку генотипів за Bcl1 поліморфізмом 

із РФ, позасуглобовими проявами РА та ризиком розвитку РА [118,145]. 

Деякі вчені вважають, що визначення вмісту АЦЦП дає можливість 

ідентифікувати хворих на РА, які мають високу запальну активність, та 

потребують раннього призначення більш агресивного лікування [129]. На 

думку С.О. Салугиной и др. [13] раннє виявлення АЦЦП ізольовано або в 

комбінації з РФ може вказувати на вірогідне формування поліартикулярного 

суглобового синдрому, який частіше призводить до значної функціональної 

недостатності суглобів, що дозволяє вважати цей показник раннім 

діагностичним маркером серйозного захворювання і приводом для раннього 

призначення активної терапії з метою запобігання інвалідизації. 
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Порівняльний аналіз розподілу генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена 

ГР у нашому дослідженні не виявив вірогідної відмінності у хворих із різним 

ступенем активності РА за шкалою DAS28, вмістом СРБ та значеннями 

показника ШОЕ. 

Існує ряд досліджень, які демонструють значне підвищення частоти 

серцево-судинних захворювань у пацієнтів із РА. Доведено, що ризик 

розвитку ІХС та будь-яких серцево-судинних подій у хворих на РА в 1,5 раза 

вищий, порівняно з середньопопуляційним показником [99, 216, 233]. 

Причому, ризик зростає практично відразу після клінічної маніфестації РА, 

залишаючись підвищеним надалі, і, навіть, після проведення сучасної 

антиревматичної терапії зберігається високий рівень системного запалення в 

поєднанні з вираженим проатерогенним статусом. Такі дані свідчать про те, 

що цих пацієнтів слід розглядати як категорію з високим кардіоваскулярним 

ризиком, незалежно від стадії захворювання [30, 86, 128]. 

За результатами низки досліджень встановлено асоціації Bcl1 

поліморфізму з виникненням серцево-судинних захворювань, зокрема ІХС 

[89, 164] підвищенням ХС ЛПНЩ, із ІМТ, абдомінальним ожирінням [65, 

136], інсулінорезистентністю [200] та АГ [142]. 

Доведено, що в носіїв G/G генотипу з ожирінням були вищими рівень 

ДАТ, вміст інсуліну і глюкози крові, порівняно з С/С та G/С генотипами 

[164]. Відомо, що характерні для BclI поліморфізму змінена чутливість до 

ГКС та накопичення вісцерального жиру є чинниками розвитку 

атеросклерозу та серцево-судинної патології [81]. Це підтверджено високим 

ризиком розвитку ІХС і ожиріння в носіїв G/G генотипу за даним 

поліморфізмом [65, 137, 164]. 

У нашому дослідженні було встановлено, що ризик розвитку ІХС у 

6,57 раза вищий у гомозиготних пацієнтів із РА за G алелем (р=0,001) та в 3,5 

раза – у гетерозигот (р=0,006) відносно гомозигот за С алелем. Причому, 

після поправки на традиційні та незалежні чинники ризику такі, як 

артеріальна гіпертензія, ожиріння, тривалість РА більше 10 років, наявність 
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вісцеральних уражень та серопозитивність, шанс настання ІХС у гомозигот 

за мінорним G алелем зберігається вірогідно вищим, порівняно з носіями C 

алеля (ВШ попр = 5,771; Рпопр = 0,001) та гомозиготами за C алелем (ВШ попр = 

7,321; Рпопр = 0,002). 

Отримані нами результати щодо зв’язку Bcl1 поліморфізму гена ГР із 

розвитком ІХС у хворих на РА стали підґрунтям для вдосконалення 

профілактичних заходів щодо розвитку кардіоваскулярної патології в цих 

пацієнтів. 

Метою нашого дослідження було вдосконалення лікування 

дисліпідемії у хворих на РА, залежно від кардіоваскулярного ризику за 

шкалою SCORE та генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена ГР. У попередніх 

наукових працях доведено, що в пацієнтів із РА в поєднанні з ІХС, а також за 

відсутності клінічних проявів серцево-судинних захворювань із ризиком 

смерті вищим за 5% одночасно з немедикаментозними засобами слід 

призначати медикаментозну терапію статинами [35]. Так, застосування 

аторвастатину в нашому дослідженні з урахуванням кардіоваскулярного 

ризику за шкалою SCORE сприяло зниженню вмісту ХС ЛПНЩ  до цільових 

показників протягом 4 тижнів у носіїв C/C та C/G генотипів, проте                

16 (21,1 %) осіб із РА I групи та 13 (15,3 %) – II групи з G/G генотипом мали 

знижену гіполіпідемічну ефективність препарату. Виходячи з цього, було 

призначено аторвастатин у дозі вдвічі більшій за початкову терміном на 4 

тижні, що сприяло досягненню цільових рівнів ХС ЛПНЩ. Згідно даних 

інших авторів, залучення  аторвастатину до складу комлексної терапії хворих 

на РА так само сприяло досягненню цільових показників ліпідного спектру в 

більшості хворих та додатковому зниженню СРБ сироватки крові [20, 23]. 

Рандомізоване клінічне випробування аторвастатину у хворих на РА 

продемонструвало значне зниження загального ХС і ХС ЛПНЩ та додаткове 

зниження активності захворювання [226]. Інше дослідження підкреслює 

доцільність включення аторвастатину до комбінованої терапії РА з метою 

зниження загального ХС, ХС ЛПНЩ і ТГ та позитивного впливу на 
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активність запального процесу [205]. Хоча в іншому дослідженні, 

призначення аторвастатину протягом декількох місяців сприяло поліпшенню 

ліпідного профілю пацієнтів із РА, проте помітного впливу на активність 

захворювання зареєстровано не було [190].  

Існують дослідження щодо зв’язків  Bcl1 поліморфізму гена ГР із ІХС 

та її чинниками ризику, а саме з дисліпідемією. Так у роботі B. Popovic et al. 

[89] Bcl1 поліморфізм гена ГР частіше зустрічався у хворих на ІХС, 

порівняно і групою контролю [89]. Іншими вченими доведено, що даний 

поліморфізм має вплив на розвиток дисліпідемії [104, 126]. У публікаціях 

деяких науковців подано дані щодо однонуклеотидних поліморфізмів різних 

генів, задіяних у патогенезі серцево-судинних захворювань, що надають 

можливість ідентифікувати пацієнтів із їхнім високим ризиком розвитку та 

проводити ефективну терапію, залежно від генотипу пацієнта [18]. Так, 

вивчення двох поширених поліморфізмів гена-переносника ефіру 

холестерину  – TaqIВ та А-629С у рамках рандомізованого дослідження 

DALI не показало залежності впливу аторвастатину на вміст загального ХС 

та ХС ЛПНП від даних поліморфізмів [37]. Проте встановлено асоціацію 

поліморфізмів гена пробілку конвертази субтилізин/кексин типу 9 із 

посиленням гіполіпідемічного ефекту статинів [215]. Такі дані стали 

підґрунтям для нашого дослідження, в якому встановлено, що G/G генотип за 

Bcl1 поліморфізмом гена ГР, поряд із серопозитивністю, тривалістю 

захворювання більше 10 років та наявністю вісцеральних уражень, 

пов’язаний із зниженим гіполіпідемічним ефектом аторвастатину в пацієнтів 

із РА. Виходячи з цього, даній категорії хворих слід призначати аторвастатин 

у дозі вдвічі більшій за рекомендовану з урахуванням ризику 

кардіоваскулярної летальності за шкалою SCORE, що надає можливість 

досягти цільової концентрації ХС ЛПНЩ протягом 4 тижнів та оптимізувати 

лікування дисліпідемії у хворих на РА. 
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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 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).  
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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, 
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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%) 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).  
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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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