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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АГ – артеріальна гіпертензія  

АЛТ – аланінамінотрансфераза  

ACT – аспартатамінотрансфераза 

AT – артеріальний тиск   

ВАШ – візуальна аналогова шкала 

ГГТП – гама-глутамілтранспептидаза  

ГБС – гепато-біліарна система 

ГУ - гіперурікемія 

ДЛП – дисліпопротеїдемія   

ЗХС – загальний холестерин  

ІЛ – інтерлейкіни  

ІМТ – індекс маси тіла  

ІХС – ішемічна хвороба серця 

КО - ксантиноксигеназа   

ЛДГ - лактатдегідрогеназа 

ЛФ – лужна фосфатаза  

МС – метаболічний синдром 

МНУ – мононатрію урат   

НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати 

ПЗО – практично-здорові особи  

ПОЛ – перекисне окислення ліпідів  

СРБ – С-реактивний білок 

СК – сечова кислота 

ТТГ – тиреотропний гормон 

– трийодтиронін-вільний 

 – тироксин (тетрайодтиронін)-вільний  

УЗД – ультразвукова діагностика  

ФНП-α – фактор некрозу пухлин-α 

ФНС – функціональна недостатність суглобів 
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ЦД – цукровий діабет 

ЦОГ – циклоксигеназа 

ЩЗ – щитоподібна залоза 
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ВСТУП 

Подагра – одне з найбільш відомих та поширених хронічних 

захворювань групи мікрокристалічних артритів, пов’язане з порушенням 

обміну сечової кислоти, яке клінічно проявляється рецидивним артритом, 

утворенням тофусів та ураженням внутрішніх органів із розвитком 

вторинних реактивних запальних змін [9, 21, 44, 68, 90]. За останні 

десятиліття поширеність подагри значно підвищилася, що пов’язано як зі 

збільшенням вживання алкоголю, продуктів, багатих пуринами, так і 

покращенням рівня діагностики [8, 10, 89 ]. Значна частка в зростанні 

захворюваності на подагру належить неконтрольованому прийому 

лікарських препаратів, які індукують розвиток подагри: діуретики, 

метилксантини, рибоксин, АТФ, навіть, низькі дози ацетилсаліцилової 

кислоти, нікотинової кислоти, леводопи, протитуберкульозні препарати 

[11, 44]. В останні роки доведено, що деякі широко вживані харчові 

добавки, як глутамат натрію, у продуктах харчування провокують 

порушення пуринового обміну і сприяють розвитку подагри. Існують 

серйозні докази несприятливої ролі антропогенних металотоксинів щодо 

зростання частоти подагри та її нових клінічних прогностичних варіантів 

[32, 65, 95, 118, 141]. 

Значні труднощі в лікуванні подагри зумовлені найчастіше пізнім її 

виявленням та майже закономірним поліморбідним фоном, особливо в 

жінок, що суттєво затрудняє реалізацію довготривалого (пожиттєвого) 

застосування ключового лікарського засобу – алопуринолу [13, 58, 69]. 

Адже ключові фактори реалізації подагри – зловживання їжею, багатою 

пуринами та алкоголю – викликають також ураження гепатобіліарної 

системи, підшлункової залози, травного каналу, порушення метаболізму 

білків та вуглеводів, сприяють розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС), 

метаболічного синдрому (МС), ожиріння, підвищенню рівня васкулярних 

ризиків тощо [7, 34, 39, 72, 124]. Ці ж органи та системи додатково 

уражаються лікарськими засобами для лікування подагри : алопуринолом 
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та нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП) [ 44, 120, 165, 

253]. До того ж, на пізніх стадіях подагри в уражених суглобах 

розвиваються явища вторинного остеоартрозу, що вимагає врахування в 

лікувальній тактиці, оскільки погіршує наступні прогностичні тенденції. 

Ці, раніше іменовані супутні захворювання, в останні десятиліття 

називають коморбідною патологією, такою що має спільні, але 

недостатньо досліджені патогенетичні ланки формування та зумовлює 

клініко-патогенетичну залежність [17, 47, 49, 217]. Зазначена ситуація 

породжує нову проблему – цито- та органопротекцію серцево-судинної та 

травної систем [16, 224] і, навіть, породжує конфлікт лікувально-

профілактичних інтересів [ 245 ].  

В останні 15 років значна увага науковців різних профілів 

привернута до поглибленного вивчення проблеми гіпотиреозу серед різних 

прошарків населення [ 35, 51, 73-75, 81 ]. Авторами зазначається, що якщо 

в середині ХХ століття гіпотиреоз мав місце в 0,5% серед загальної 

популяції, то на початку ХХІ століття частота його зростає до 2%, а серед 

осіб старших вікових груп – 6-8%, особливо жінок (до 14-18%) [73, 75, 

215]. Є достатньо відомостей про негативний вплив гіпотиреозу на всі 

види обміну речовин та погіршення на його фоні перебігу будь-яких 

соматичних захворювань, зниження ефективності їхнього лікування [81, 

176]. Саме останні явища є основною причиною уваги та дослідження 

гіпотиреозу при різних захворюваннях [73, 168]. Однак при подагрі 

подібних вислідів у доступній нам літературі не виявили. 

В аспекті лікування коморбідних явищ найбільш визнаними 

вважаються ліки рослинного походження [24, 26, 110]. Особливо цінними 

в таких ситуаціях є ліки рослинного походження поліфункціональної, 

поліорганної, в тому числі артротропної дії. Одними з таких в останні роки 

в Україні з’явилися препарати варті уваги щодо досліджуваної нами 

проблеми – уронефрон, кверцетин та зобофіт, що стало одним з об’єктів 

нашої уваги в дослідженні. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Робота виконана в рамках планової НДР кафедри пропедевтики  

внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету 

«Особливості циркадіанних оксидативних порушень, змін вегетативного 

тонусу у хворих на ревматоїдний артрит, подагру та дифузні ураження 

печінки невірусного походження, обґрунтування вдосконалення терапії» 

[номер держреєстрації 0110U003077]. Здобувач є співвиконавцем цієї 

теми. 

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хворих на 

подагру шляхом дослідження вікових та гендерних особливостей 

формування коморбідної патології та гіпотиреозу у хворих на подаргу, 

спільних метаболічних основ їхнього формування та фармацевтичної 

корекції з використанням «Уронефрону», кверцетину і «Зобофіту».  

Завдання дослідження: 

1.  Вивчити ступінь виявлення супутніх та коморбідних 

захворювань і патологічних станів у віковому аспекті та дослідити 

лікувально-профілактичну тактику в зазначеному контексті при 

ретроспективному аналізі історій хвороб хворих на подагру. 

2. Здійснити поглиблене проспективне дослідження хворих на 

подагру та вивчити ступінь поширеності, вікові і гендерні аспекти 

формування і розвитку подагри та коморбідних захворювань і 

патологічних станів за даними клінічних, ультрасонографічних, ЕКГ та 

лабораторно-інструментальних досліджень. 

3. Оцінити особливості розвитку коморбідних і супутніх 

патологічних станів та захворювань, згідно стадійності розвитку подагри у 

віковому та гендерному аспектах, порушень цитокінової ланки регуляції і 

визначити ступені васкулярного ризику й прогнозування перебігу подагри 

та коморбідних процесів. 
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4. Дослідити в гендерному і віковому аспектах особливості 

формування гіпотиреозу та його вплив на клініку, перебіг та результати 

лікування хворих на подагру. 

5. Обґрунтувати, апробувати і вивчити ефективність 

удосконаленого комплексного лікування хворих на подагру з 

коморбідними та супутніми патологічними станами за допомогою 

фітофармацевтичних препаратів «Уронефрон», кверцетин та засобу 

«Зобофіт». 

Об’єкт дослідження: вікові аспекти формування коморбідної 

патології, гіпотиреозу у хворих на подагру та їхні особливості. 

Предмет дослідження: особливості перебігу подагри в умовах 

коморбідної патології, гіпотиреозу, їхні патогенетичні залежності, 

пуриновий та ліпідні обміни, цитокіни, удосконалення комплексної терапії 

досліджуваних патологічних станів. 

Методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні, імунохімічні з 

електрохемілюмінесцентною детекцією, визначення рівнів ТТГ, Т₃, Т₄ - 

вільні в сироватці крові, хемілюмінесцентні імунні, інструментальні 

статистичні. 

Наукова новизна роботи: Уперше з’ясовані вікові та гендерні 

особливості формування супутніх захворювань у пацієнтів із подагрою 

крізь призму коморбідності та гіпотиреозу. Виявлено зростаючі з віком 

хворих, давністю та стадією подагри ступені коморбідності, спільні 

патогенетичні ланки, їхню залежність і вираженість у контексті 

прогресування подагри, зростання загрози васкулярних та 

гастроінтестинальних ризиків, обмеження реалізації ключових принципів 

лікування подагри. Встановлено, що зі зростанням рівня коморбідних 

процесів вираженості та торпідності їхніх проявів спостерігаються 

прогресуючі порушення в цитокіновій ланці у вигляді дисбалансу з 

переважанням рівнів прозапальних цитокінів. Уперше досліджено вікові та 

гендерні особливості формування субклінічного і маніфестного 
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гіпотиреозу у хворих на подагру і встановлено зростаючі з віком, особливо 

в жінок, явища гіпотиреозу, що поглиблюють ступінь патогенетичних 

взаємин та вираженість коморбідних процесів, погіршують їхній перебіг та 

результати лікування і вимагають обов’язкової корекції функціонального 

стану щитоподібної залози. Патогенетично обґрунтовано та доведено, що 

застосування комплексної терапії з використанням препаратів 

«Уронефрон» та кверцетин в якості оптимізаторів лікування хворих на  

подагру, за клінічними даними, позитивними ефектами на пуриновий, 

ліпідний обмін, цитокінову ланку регуляції запального процесу, а також 

«Зобофіту» у хворих з явищами субклінічного гіпотиреозу, виявлено 

позитивний його вплив на тиреоїдний гомеостаз і клінічні прояви 

коморбідних процесів. 

Практичне значення роботи. Проведене дослідження дозволило 

запропонувати практичній медицині вагомі вдосконалення рівня 

діагностики як подагри, так і коморбідних захворювань, у тому числі 

субклінічного гіпотиреозу. Обгрунтовано виділення серед коморбідних 

захворювань груп раннього періоду подагри та пізнього періоду 

(виражений МС, сечокам’яна хвороба, хронічна ниркова недостатність, 

анемія) та врахувати їх як основу стратифікації ризику серцевих подій  

(помірний, високий, дуже високий) із метою підвищення рівня 

профілактики. Доведено доцільність визначення в крові рівня 

тиреотропного гормону та ультразвукового дослідження щитоподібної 

залози у хворих на подагру жінок у віці після 50 років, у чоловіків – після 

55-60 років із метою ранньої діагностики субклінічної та маніфестної форм 

гіпотиреозу. Отримані дані дозволили патогенетично обґрунтувати 

диференційовані підходи і довести медичну ефективність доповнень до 

комплексного лікування хворих на подагру препаратами «Уронефрон», 

кверцетин та «Зобофіт», що сприяло підвищенню ефективності лікування 

як подагри, так і коморбідних патологічних станів, субклінічного і 

маніфестного гіпотиреозу, профілактики васкулярних подій, уражень 
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системи травлення, скоротити тривалість застосування НПЗП та зменшити 

добову дозу алопуринола. Диференційовані вдосконалення комплексного 

лікування хворих на подагру захищені патентами на корисну модель: 

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

Бюл. №4), та «Спосіб лікування хронічного подагричного артриту на тлі 

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

Впровадження результатів дослідження. Матеріали роботи 

впроваджені в практику ревматологічних відділень міської клінічної 

лікарні №3 м. Чернівці та Чернівецької обласної клінічної лікарні, Івано-

Франківської обласної клінічної лікарні, а також впроваджені в навчальний 

процес кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, внутрішньої медицини 

та фізіотерапії Буковинського державного медичного унівеситету, 

використовуються при проведенні курсів тематичного вдосконалення з 

ревматології, клінічної фітотерапії, науково-практичних конференцій 

терапевтів і сімейних лікарів Чернівецької області, Івано-Франківської, 

Тернопільської областей. 

Особистий внесок аспіранта. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею здобувача. Внесок дисертанта полягає в обґрунтуванні 

актуальності проблеми, розробці завдань та методів дослідження, 

здійсненні патентно-інформаційного дослідження, аналізу літературних 

джерел, виборі та обстеженні хворих, спостереженні за ними на 

амбулаторно-поліклінічному етапі. Здобувач брала участь у проведенні 

лабораторних та інструментальних досліджень, особисто виконала 

статистичну обробку даних та їхній науковий аналіз, написала всі розділи 

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

завдання дослідження, висновки і практичні рекомендації та основні 

положення роботи сформульовані разом із науковим керівником. Участь 

здобувача в опублікованих у співавторстві наукових працях є основною і 

полягає в підборі й обстеженні хворих проведенні лабораторно-
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біохімічних і інструментальних досліджень, статистичній обробці даних, 

аналізі отриманих результатів та формулюванні висновків. 

Апробація матеріалів роботи. Основні положення роботи 

оприлюднені на підсумкових щорічних наукових конференціях 

співробітників Буковинського державного медичного університету (2011- 

2014), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Екзо- та 

ендоекологічні аспекти здоров`я людини: ретроспектива і погляд у 

майбутнє»( Ужгород, 2011, 2012), «Щорічні терапевтичні читання: 

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

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

Франківськ, 2012), «Актуальні питання клінічної ендокринології, клінічної 

імунології та алергології» (Чернівці, 2013), науково-практичних 

конференціях «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх 

хвороб» (Вінниця, 2012, 2013, 2014), «Поліморбідні стани в практиці 

сімейного лікаря» (Тернопіль, 2014 ), "Сучасні аспекти збереження 

здоров'я людини" (Ужгород, 2015). 

Публікації.  За темою дисертації опубліковано 24 наукові праці, із 

них 5 статей у фахових наукових виданнях України, 1 - у зарубіжному, 

зокрема в журналі «Modern science», який індексується в MEDLINE, 

відображений у базі даних SCOPUS і ВИНИТИ РАН, 13 тез в інших 

виданнях (збірники наукових праць, тези та матеріали конференцій). 

Підготовлено 2 деклараційні патенти України на корисну модель та 3 

раціоналізаторські пропозиції. 

 



13 

 

РОЗДІЛ 1 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОМОРБІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ХВОРИХ НА 

ПОДАГРУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ЛІКУВАННЯ 

(огляд літератури) 

 

1.1. Епідеміологія та особливості уражень внутрішніх органів 

у хворих на подагру 

Подагра – це хронічне системне метаболічне захворювання, пов’язане 

з запаленням у місцях відкладання кристалів натрію моноурату в осіб з 

гіперурікемією (ГУ), зумовленою зовнішньосередовищними і / чи 

генетичними факторами [8, 41, 44]. У середині ХХ століття подагру 

відмічали в 0,5% дорослого населення, у кінці ХХ століття, у середньому, 

до 2% [153], а в повідомленнях останніх років – навіть до 5% [44, 68, 115, 

228, 252]. У передових країнах світу подагру виявляють в 1-3% дорослого 

населення, а ГУ – у 4-20% жителів [44, 113, 214, 216]. Щорічне число 

нових випадків подагри становить 1-3 особи на 1000 чоловіків та 0,2 на 

1000 жінок [45, 113, 228]. В Україні поширеність захворювання на подагру 

складає 5-28 випадків на 1000 чоловіків; 1-6 – на 1000 жінок, а 

поширеність ГУ – 15-20% [41, 44, 45, 113, 186]. У США, за різними 

статистичними даними, проживають від 8 до 10 млн. таких хворих [151, 

214], а серед чоловіків у віці старше 40 років подагричний артрит є 

найбільш частим захворюванням суглобів [155, 216]. Висловлюється 

гіпотеза про появу нової епідемії подагри на початку ХХІ століття [ 113 ], 

яка буде наносити все відчутніші медико-соціальні і економічні збитки 

державам через тимчасову та стійку втрати працездатності [134, 210, 240]. 

Зростання частоти захворюваності на подагру в останні десятиріччя 

пов’язують із поширеністю ожиріння, алкоголізму, малорухомим способом 

життя, особливостями сучасної їжі, збагаченої різними харчовими 
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домішками та виробленої за сучасних агрохімічних і агропромислових 

технологій [36, 146, 150, 194]. 

Важливим ендогенним фактором зростання поширеності подагри є те, 

що вміст СК, в середньому, в організмі людини за останнє століття значно 

підвищився: із менше ніж 0,21 ммоль/л у 20-х роках минулого століття до 

0,36 ммоль/л в 1970 році і ця тенденція до зростання спостерігається й 

донині [ 44 ]. 

Переконливими є численні дослідження наукової школи члена- 

кореспондента професора О.В. Синяченка про подагропровокуючу роль 

ряду антропогенних металотоксикантів [94, 97, 98, 99], як у підвищенні 

частоти, так і нових клінічних особливостей подагри в пацієнтів регіонів 

високого техногенного навантаження [93, 96, 200]. 

Слід відзначити також підвищення рівня діагностики цієї хвороби на 

сучасному етапі [33, 63, 65, 68 , хоча він є все ще недостатнім. Зокрема, за 

даними Інституту ревматології РАМН лікарі практичної охорони здоров’я 

діагноз подагри в перший рік захворювання встановлюють лише в 25% 

випадків, а в інших – 75%, у середньому, на сьомий рік хвороби [68, 69]. 

Чоловіки частіше хворіють на подагру, порівняно з жінками 

(співвідношення 7:1), але частота розвитку подагри в жінок і чоловіків 

після 60 років майже вирівнюється. Пік захворюваності чоловіків на 

подагру відмічається у віці 40-50 років [12, 33, 102, 118, 151]. Майже в 

третини пацієнтів із подагрою остання спостерігалася і в найближчих 

родичів [ 44 ]. Патогенетично гіперурікемія сприяє формуванню кристалів 

мононатрію урату, які викликають запалення (гострий подагричний 

артрит) та відкладення їх у тканини (тофусна подагра) [145, 147, 162, 172]. 

На подагру хворіють до 2% дорослого населення Землі, причому, у віці до 

70 років чоловіки хворіють у 20 разів частіше, ніж жінки [44, 153, 172]. 

Серед чоловіків у віці 55-65 років подагра спостерігається в 4,5-6% 

випадків [ 151 ]. Складність подагри часто недооцінюють і тому останні 

дослідження зазначають, що якість медичної допомоги хворим на подагру 
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є недостатньою [12, 62, 44, 125]. Існують особливості епідеміологічного 

поширення подагри в різних країнах та континентах, зумовлені традиціями 

та особливостями харчування, вживання алкогольних напоїв, кави [122, 

138, 141, 155, 177, 178, 205, 212]. Однією з причин складності лікування 

подагри є те, що в пацієнтів з ГУ чи подагрою часто виявляють високу 

частоту коморбідних захворювань. При обстеженні 500 хворих на подагру 

встановлено, що половина з них має 4 супутні патології, а 5-10% таких 

хворих – мають 7 і більше коморбідних хвороб [122, 163, 180, 191, 202]. 

Справді, найбільш поширеною патологією серед хворих на подагру є 

артеріальна гіпертензія [11, 15, 44, 85, 101]. 

Ураховуючи роль супутньої патології у хворих на подагру, варто 

встановити чи ГУ і подагра є наслідком коморбідних захворювань, чи 

навпаки – велика кількість хвороб в одного пацієнта призводить до 

порушення пуринового обміну і подагри, чи всі вони виникають через 

багаторічні порушення харчової поведінки хворих. Наприклад, подагра 

часто діагностується в пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю, 

оскільки зниження клубочкової фільтрації сприяє гіперурикемії (вторинна 

подагра).  Тому важливим є встановлення головних коморбідностей, які є 

при подагрі. 

Гіперурікемія, подагра і серцево-судинна система. Із часів 

відкриття першого методу визначення СК у сироватці крові відбулася 

дивна метаморфоза відношення лікарів до цього метаболічного 

порушення. ГУ пройшла шлях від атрибута подагри, більш того, 

діагностичного критерію, до частого симптому метаболічних порушень в 

організмі людини [44, 113, 201]. На думку експертів, відношення 

«подагричної» ГУ до ГУ іншого ґенезу може складати 1:3-5 [7, 18, 40, 46, 

60]. ГУ присутня в 9-20% населення Земної кулі, проте на подагру хворіє 

лише 2% [44, 113, 117, 253]. 

Відомо, що більш ніж у 45% хворих на подагру діагностується 

артеріальна гіпертензія (АГ). Встановлено, що навіть ГУ без подагри 
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сприяє розвитку АГ [15, 18, 113, 152, 161]. Дані дослідження вказують, що 

СК: 

 має здатність до прямої стимуляції ренін-ангіотензинової 

системи в нирках [15, 85, 171, 195], 

 пригнічує синтез оксиду азоту в судинах, стимулює 

проліферацію гладкої мускулатури судин, що призводить до звуження 

просвіту судин [2, 18, 39, 131, 162, 244], 

 викликає порушення ниркового кровообігу, розвитку 

інтерстиційного запалення і ураження клубочків нирок [88, 152, 154, 171]. 

Крім того, розвитку АГ в пацієнтів з ГУ та подагрою сприяє хронічна 

гіперінсулінемія або інсулінорезистентність [29, 32, 56, 78, 247]. У 

результаті прямої дії інсуліну на нирки відбувається затримка натрію і 

води. Між рівнем ГУ і АГ виявлена пряма кореляційна залежність із 

систолічним АТ. У хворих із ГУ частіше виявляють гіпертрофію лівого 

шлуночка і зміни судин сітківки, ніж у пацієнтів із АГ і нормальною 

концентрацією СК [39, 46, 60, 77, 101]. Доведено, що збільшення 

концентрації СК у крові на 1 ммоль/л збільшує частоту серцево-судинних 

ускладнень на 10% [113, 117, 154, 160]. 

У результаті підвищення АТ порушується стан мікроциркуляторного 

русла, що призводить до системної ішемії тканин, ураження клітин 

організму з масовим розпадом АТФ на аденін і ксантин і підвищенню 

вироблення ксантиноксидази (КО). Підвищення концентрації як субстрату 

(ксантину), так і активності ферменту КО супроводжується надлишковим 

утворенням СК і формуванням прооксидантів. Аналогічні процеси 

відбуваються при хронічній серцевій недостатності. Іншим можливим 

механізмом, який призводить до розвитку ГУ і подагри у хворих на 

есенціальну АГ, є зниження ниркового кровотоку (через спазм артеріол), 

що стимулює реабсорбцію уратів, а також блокує секрецію уратів 

лактатом, який утворюється в тканинах у підвищеній кількості у зв’язку з 

ішемією [7, 15, 18, 179]. 
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Декілька досліджень продемонстрували вплив ГУ на розвиток 

атеросклерозу [183, 226, 227, 241, 242, 251]. Вона підсилює окислення 

ліпопротеїдів низької щільності і сприяє перекисному окисненню ліпідів 

[244]. Збільшення вмісту СК супроводжується підвищенням вмісту вільних 

радикалів, зростанням кардіоваскулярного ризику [80, 143, 164, 175, 249]. 

В останні роки привертається підвищена увага до вивчення дисфункції 

ендотелію, атеросклеротичної жорсткості судин, маркерів системного 

запалення у хворих на подагру, особливо в поєднанні з АГ та ожирінням 

[2, 22, 92]. 

Таким чином, складно відділити АГ від ГУ, і навпаки, як і визначити 

причинно-наслідкові зв’язки, оскільки дані стани можуть взаємно 

індукувати виникнення і закріплення один одного. Сумуючи 

вищезазначені факти, можна зробити висновок, що АГ, призводячи до 

складних метаболічних порушень, може бути як причиною ГУ і відповідно 

подагри, так і її наслідком. Якщо брати до уваги різні механізми 

виникнення АГ, то її роль у прогресуванні пошкодження нирок при 

подагрі не викликає сумнівів і має велике значення для прогнозу подагри. 

За даними різних досліджень, ГУ і АГ, незалежно від первинності, 

підвищує ризик смерті від будь яких причин [113, 164, 185, 249]. 

Основними змінами серця при подагрі вважають: формування 

клапанних вад; прогресування міокардіосклерозу з розвитком хронічної 

серцево-судинної недостатності; прогресуючий перебіг ішемічної хвороби 

серця та атеросклеротичного ураження коронарних артерій; формування 

гіпертрофії лівого шлуночка, зміни діастолічних характеристик міокарда 

[184]. 

Можливість відкладення сечокислих сполук на структурах клапанів із 

розвитком асептичного кристал-індукованого вальвуліта і формуванням 

клапанних дефектів обговорювалася давно [60, 65, 95, 98]. Найбільш часто 

в процес специфічних змін втягуються мітральний і аортальний клапани, 

причому найчастіше формується клапанна недостатність, рідше – 
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комбінована вада. Вважають, що обов’язковою умовою розвитку 

клапанних вад при подагрі є некомпенсована ГУ. При 

патоморфологічному дослідженні клапанів спостерігаються дрібноточкові 

білуваті потовщення розмірами від 2 до 15 мм, які містять кристали 

мононатрію урату (МНУ). Відкладення уратів в осіб із ГУ найчастіше 

виявляють у ділянках ендокарда, перикарда і коронарних артерій, рідше – 

на стулках мітрального клапана. Вважають, що в розвитку подагричних 

вад можуть відігравати роль декілька механізмів: по-перше, при взаємодії 

СК із фосфоліпідами клітинних мембран кристали МНУ можуть викликати 

цитоліз; по-друге, солі СК активують синтез кінінів із наступною 

активацією протеаз і комплемента, супероксидних аніонів, збільшенням 

продукції інтерлейкіну-1, який бере участь у запаленні; по-третє, активація 

і вивільнення клітинних ензимів може виявляти самостійну 

пошкоджувальну дію на структуру клапанів [10, 60]. 

Характерними ознаками ремоделювання лівого шлуночка є 

гіпертрофія лівого шлуночка, дилатація і деформація його порожнини, що 

обумовлено АГ, активацією ренін - ангіотензинової і симпатоадреналової 

систем. ГУ сприяє інтенсивній продукції вільних радикалів кисню і 

утворення цитокінів [15, 18]. 

Подагра і метаболічний синдром. Про поєднання окремих 

компонентів МС і подагри відомо давно [44, 248]. Так, хоча подагра була 

знайома лікарям ще з глибокої давнини, а МС уперше був описаний лише в 

кінці ХХ століття, найбільш яскpаві клінічні його прояви, як ожиріння, 

асоціювалися з подагрою з перших згадок про хворобу. Не стихають в 

останні роки дебати про значення ГУ в розвитку асоційованих з 

атеросклерозом кардіоваскулярних захворювань [14, 15, 18, 113]. 

У середині ХХ століття було встановлено, що більшість хворих на 

подагру (60%) помирають від поєднаних з атеросклерозом серцево-

судинних ускладнень і тільки менше ніж 25% – від хронічної ниркової 

недостатності [ 44 ]. Часто виявляють у хворих на подагру і МС [40, 61, 78, 
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89, 97]. Діагностований за допомогою робочих критеріїв, запропонованих 

експертами Національного інституту здоров`я США, він виявлений у 82% 

хворих на подагру. Велике значення має і збільшення поширеності деяких 

компонентів МС, особливо ожиріння і діабету [14, 30, 111, 119, 194]. 

Збільшується і захворюваність на подагру. Так, у 10% хворих на подагру 

виявлили цукровий діабет (ЦД) ІІ типу, у 68,4% – АГ, у 75% – 

гіперхолестеринемію, у 42% – гіпертригліцеридемію [ 19 ], у 25% – 

ішемічну хворобу серця (ІХС) [129, 140, 174, 226]. Наявність ГУ і подагри 

є незалежним фактором ризику розвитку інсульту, а також підвищення 

ризику смерті у хворих на ЦД ІІ типу [177, 243]. 

Встановлено поширеність МС за різного вмісту СК у крові. Вона 

складає 18,9% при концентрації СК у плазмі крові менше 6 ммоль/л, 36% – 

при концентрації від 6 до 6,9 ммоль/л, 40,8% – від 7 до 7,9 ммоль/л, 59,7% 

– від 8 до 8,9 ммоль/л, 62% – від 9 до 9,9 ммоль/л, 70,7% – більше 10 

ммоль/л [243, 249, 251]. 

Цікавим є також поєднання ГУ і ЦД [ 139, 226 ]. Глюкоза й інсулін є 

важливими факторами в гомеостазі СК, оскільки забезпечують процеси 

секреції і реабсорбції СК. Дисбаланс даних показників призводить або до 

гіпорурікемії, або до ГУ. Так, гіперглікемія сприяє урикозурії, і, таким 

чином, рівень СК у крові хворих із некомпенсованим ЦД будь-якого типу 

може знижуватися. Ефекти інсуліну на екскрецію СК прямопротилежні 

ефектам глюкози. Гіперінсулінемія, яка спостерігається при 

інсулінорезистентності і ЦД ІІ типу, сприяє зниженню екскреції СК [23, 

32, 179]. Це було доведено у хворих на АГ і здорових волонтерах, в яких 

гостра глікемічна гіперінсулінемія призвела до транзиторної гіперурікемії 

в результаті підвищення реабсорбції натрію і СК. Зворотня кореляція 

чутливості тканини до інсуліну і рівня СК, за даними глікемічного тесту, 

виявлялася у пацієнтів із клінічними ознаками МС без діабету [194, 197, 

226]. 
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Інсулінорезистентність спостерігається в 25-60% хворих на подагру. 

Значення цього синдрому для хворих на дану патологію полягає не тільки 

в простому збільшенні факторів ризику, які призводять до серцево-

судинних захворювань, але і впливу гіперінсулінемії та 

інсулінорезистентності на перебіг подагри, яка характеризується високою 

ГУ і тенденцією до хронічного перебігу суглобового синдрому [97, 140, 

179, 197, 226]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна припустити, що поєднання 

впливу багатьох факторів, які беруть участь у патогенезі 

інсулінорезистентності, а також вплив ГУ і гіперінсулінемії на судинне 

русло нирок у хворих на подагру призводить до значно більш вираженого 

порушення функції нирок, ніж вплив кожного з них окремо [44, 99, 113]. 

На теперішній час відомі механізми взаємодії СК і глюкози. Достатня 

кількість робіт свідчить про більш низьку концентрацію цієї кислоти в 

пацієнтів з ЦД. Зазначений факт пояснюють зниженою здатністю нирок до 

канальцевої реабсорбції уратів в умовах гіперглікемії і глюкозурії. Інші 

дослідження демонструють високу частоту ГУ і подарги при ЦД. Крім того 

існує думка, що ГУ при діабеті може відігравати самостійну патогенетичну 

роль і є її попередником [ 129 ]. Убачають, що на формування подагри, МС 

та ЦД впливає соціоекономічний статус пацієнта [170, 226, 239]. 

Ураження нирок при подагрі. Подагрична нефропатія в тій чи іншій 

формі спостерігається майже у 100% хворих [65, 99, 152, 154]. 

Сечокислий діатез за подагри виявляється значно частіше, ніж за її 

відсутності. Сечокам’яна хвороба в популяції реєструється приблизно в 1 з 

852 осіб на рік, тоді як при ГУ – в 1 з 295, а при подагрі – в 1 з 114. За 

даними ряда авторів [69, 88, 99, 121, 154] приблизно у 40% хворих вона 

нерідко передує суглобовим проявам подагри. Важливе патогенетичне 

значення в його розвитку відіграє ГУ, але ще більшу роль має 

гіперурікозурія. При виділенні за добу менше 700 ммоль СК уролітіаз 

спостерігається в 21% пацієнтів, а при виділенні 1100 ммоль – у більш, ніж 
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50% хворих. До інших сприяючих факторів відносять порушення 

розчинності СК унаслідок вираженої кислої реакції сечі, а також дефіцит 

продукції амонію. 

Адгезія мікрокристалів до поверхні ниркових клітин канальців є 

кроком до формування ниркових камінців. Рух аніонів підвищує утворення 

кристалів СК. Водневі зв’язки і гідрофобна взаємодія відіграють головну 

роль в адгезії кристалів СК у ниркових клітинах [20, 130, 195, 234]. 

Нирка є основним органом, який контролює вміст МНУ в біологічних 

рідинах, але до теперішнього часу невідомо, які механізми відповідають за 

даний процес. Це, у свою чергу, ускладнює розуміння істинних причин, які 

приводять до прогресування подагри і розвитку уратної нефропатії [66, 99, 

154, 237]. 

СК у фізіологічних умовах існує переважно в оксиформі. Розчинність 

оксиформи СК у воді дуже низька. Зміщенню таутомерної рівноваги в бік 

добре розчинної оксиформи сприяють багато факторів: полярність, іонна 

сила середовища, характер асоціації, міцність утворених комплексів та ін. 

Ступінь дисоціації, а отже, і розчинність СК у значній мірі обумовлює рН 

розчину. При рН розчину 5,75 близько 50% СК іонізується, тобто 

знаходиться в оксиформі. При зниженні рН розчину до 4,75 лише 10% СК 

дисоціюється, тоді як при збільшенні рН до 6,75 дисоціюється вже 90% СК. 

Очевидно, що ріст рН розчину приводить до підвищення розчинності СК 

[99, 171]. 

Таким чином, зниження в нефроні рН канальцевої рідини від рН 7,4 у 

початковому відділі проксимального канальця до 4,5 – 5,0 у збірній трубці 

повинно спричинити утворення недисоційованої, а отже погано розчинної 

СК. Недисоційована СК при рН 4,5 – 5,0 має розчинність близько 100 мг/л у 

сечі здорової людини, тоді як при рН сечі 6,5 межа її розчинності 

підвищується до 1200 мг/л [ 66, 161, 171 ]. 

Ниркова екскреція СК у людини являє собою складний 4-етапний 

процес, який включає: а) клубочкову фільтрацію; б) майже повну 
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реабсорбцію в початковій частині проксимального канальця; в) секрецію; г) 

постсекреторну реабсорбцію в проксимальному канальці. 

СК плазми вільно фільтрується в клубочках. У проксимальному 

канальці нефрону відбувається як реабсорбція, так і секреція. Причому 

реабсорбція урату найбільш виражена в початковій частині 

проксимального канальця, тоді як секреція тут обмежена. У проміжній 

частині проксимального канальця відбувається, переважно, секреція урату, 

і в термінальній частині швидкість активної уратної реабсорбції і секреції, 

ймовірно, рівна. Однак, так як рівень урату в канальцевій рідині набагато 

більший, ніж у крові, він може знову дифундувати в кров. Це пояснює так 

звану постсекреторну реабсорбцію, яка підтверджена кліренсованими 

дослідженнями в експерименті та в клініці [207, 216]. У здорової людини 

екскреторна фракція урату складає 6 – 10% [158, 171, 189, 218]. 

До утворення кристалів СК у сечі приводять будь-які ситуації, які 

супроводжуються персистенцією кислої сечі, у тому числі, лихоманка та 

діарея. Каменеутворенню також сприяють стаз сечі (уроджені аномалії 

сечовивідних шляхів, гіпертрофія простати та ін.) і її інфікування [20, 33, 

66, 68]. 

Камені СК класифікують на 2 групи. Тип 1 включає камінці з 

маленьким центральним ядром і компактними стовпчиками ангідритів. СК 

обволікає ядра, мов шкаралупа, та тут же виявляють камінці з центральним 

ядром та безстовпчикові шари навколо нього (формується при низькій 

концентрації СК). 

Тип 2 – пористі камінці без внутрішньої структури та камінці з 

центральною порожниною і добре розвинутим товстим шаром (формується 

на високій концентрації СК) [99, 103, 112]. 

Показано, що камені з СК, як і кристалів МНУ в сечі, містять 

органічний матрикс – до його складу входять гепарин сульфат, альбуміни, 

мукопротеїн Тамма-Хорсфалла [44, 99, 112]. 
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Існують три різних типи ураження нирок, які зумовлені порушенням 

метаболізму СК: уролітіаз, хронічна і гостра уратна нефропатія. 

Нефролітіаз у хворих на подагру спостерігається  в 1000 разів частіше, ніж 

у популяції. Уролітіаз при подагрі виявляється в 20% випадків, що також у 

сотні раз частіше, ніж у хворих без подагри, і часто (у 40%) передує 

суглобовим проявам подагри. Причиною формування уратних камінців є 

ГУ, зниження відносної щільності сечі і фракції СК, яка виділяється 

нирками. Хронічна подагрична нефропатія – варіант хронічної ниркової 

недостатності, який індукований відкладенням кристалів МНУ в мозковій 

речовині нирок [99, 112, 154, 195]. 

Серед механізмів ураження нирок при подагрі, крім прямого 

нефротоксичного ефекту, обговорюють активацію комплементу і 

стимуляцію пошкоджувальної дії лейкоцитів і тромбоцитів на судинну 

стінку, взаємодія кристалів МНУ з поліморфноядерними лейкоцитами, які 

призводять до розвитку запалення [ 204 ]. 

Кристали уратів володіють прямою цитотоксичністю по відношенні до 

ниркових клітин. Проявами уратної нефропатії є неспецифічні ознаки: 

мікроальбумінурія (у 20-40% хворих), зниження відносної щільності сечі, 

швидкості клубочкової фільтрації, артеріальна гіпертензія і хронічна 

ниркова недостатність у 30% пацієнтів. 

Подагра і гепато-біліарна система. При клінічному, лабораторному, 

інструментальному обстеженні хворих на подагру патологія гепато-

біларної системи (ГБС) виявлена в 77,8% хворих. Хронічний гепатит 

(переважно латентні і субклінічні форми) діагностовано в 77,8% хворих, 

хронічний некалькульозний холецистит – у 74,1%. Прихований перебіг 

ураження органів даної системи встановлено в більш ніж половини хворих, 

що свідчить про необхідність поглибленого лабораторно-

інструментального обстеження цього контингенту пацієнтів у 

гастроентерологічному напрямку [3, 54]. 
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Із появою та наростанням інтенсивності уражень ГБС, переважно 

паренхіми печінки, перебіг подагри набуває торпідності, формується 

вищий ризик рецидивів та побічних ефектів від НПЗП, знижується 

ефективність від антиподагричних засобів, що вимагає більш тривалого 

лікування та застосування гастропротекторних чинників [3, 102]. 

При вивченні біоптатів печінки поряд із неспецифічними ознаками 

дистрофії, фіброзом портальних трактів із незначною клітинною 

інфільтрацією в паренхімі печінки виявляються аморфні білкові маси, які 

містять нуклеотиди. Приєднання додаткових гепатотоксичних чинників, 

зокрема алкоголю, надає морфологічним змінам у печінці специфічності, 

яка характерна для цього процесу і тим самим посилює тяжкість ураження 

печінки. Порушення жирового обміну при супутньому ожирінні при 

подагрі посилює також зазначені стеатогепатозом [29, 40, 177, 223]. 

Для подагри властивий розвиток жирової дистрофії печінки, яку 

гістологічно можна виявити в 60-90% хворих. За прижиттєвого вивчення 

тканини печінки у хворих на подагру спостерігається підвищення 

активності ксантиноксидази паралельно з ксантиноксидаземією [ 194 ]. 

Ураження кістково-м`язової системи. Акумуляція СК у кістковій 

тканині або в м’яких тканинах призводить до утворення позасуглобових 

кристалічних відкладень, які називаються тофусами [9, 30, 41, 127]. 

Допускають, що наявність в організмі дегенерованих тканин, наприклад, 

вузликів за ідіопатичного остеоартрозу може бути сприяючим фактором у 

відкладенні там кристалів МНУ [44, 113, 187, 236]. 

Формування тофусів із часом призводить до розвитку ускладнень, 

пов’язаних із деструкцією та компресією анатомічних структур. Описано 

випадки подвійного тунельного синдрому верхніх кінцівок, грудну 

мієлопатію, зумовлену компресією епідуральними тофусами, велику 

кількість компресійних нейропатій, порушення структури голосових 

складок, зміни вушних раковин та повік, порушення функції суглобів тощо 

[65, 68, 94, 221]. 
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Вважають, що основою формування тофусів є особливості фенотипу 

моноцитів/макрофагів, які здатні утворювати осередки в тканинах, а далі 

шляхом активного клітинного транспорту забезпечувати накопичення в 

їхньому центрі великої кількості уратів. Міграція макрофагів у зону 

формування тофусів є низькою і завершується одразу по формуванню 

оточуючого „вінця”. У таких осередках є всі необхідні умови для 

кристалізації і формування локальних депозитів солей СК, які стійко 

зберігаються в тканинах, навіть, після розсмоктування оточуючого 

„вінчика” із клітин [ 9, 10, 33, 208, 223, 229 ].  

Подагра, навіть, за хронічного перебігу може призвести до локальної 

деструкції кістки (зони локальної деструкції, так звані “штамповані 

дефекти”, які часто виявляються на рентгенограмах при значній тривалості 

захворювання) [ 5, 9, 87 ]. Встановлено, що остеобласти теж контактують 

із мікрокристалами [ 41, 64, 136 ]. Кристали МНУ мають здатність 

прилипати до остеобластів in vitro і частково фагоцитуються, що вдалося 

виявити під електронним мікроскопом. Кристали МНУ дозозалежно 

стимулюють вироблення PgЕ2 остеобластами людини, що збільшується у 

присутності ІЛ-1β. Механізм цього синергізму полягає, принаймні 

частково, у рівні виділення циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) [ 82, 94, 101, 147 ]. 

Кристали МНУ також збільшують виділення ІЛ-6, ІЛ-8 і зменшують 

активність 1,25-дигідровітаміну Д3 [ 107, 145, 189 ], (хоча за рахунок 

інгібіції 1-гідроксилази СК може підвищувати його концентрацію у плазмі) 

підвищуючи ефекти лужної фосфатази (ЛФ) і остеокальцинату в 

остеобластах людини [ 162 ]. Тому допускають, що мікрокристали МНУ 

натрію змінюють нормальний фенотип остеобластів людини, зменшуючи 

кісткову структуру та посилюють кісткову резорбцію, чим збільшують 

ризик розвитку остеопорозу й виникнення патологічних переломів [ 147 ]. 

Відмічається, що в осіб старших вікових груп подагра може поєднуватися з 

остеоартрозом [ 213 ].  
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Гіперурікемія, подагра і деякі ліки. ГУ виникає також при прийомі 

багатьох широковживаних нині ліків, які блокують екскрецію СК нирками. 

До них відносять діуретики, особливо тіазидні, нікотинова кислота, 

ацетилсаліцилова кислота в низьких дозах, піразинамід, цитостатики, 

етамбутол, а також метилксантини, рибоксин, АТФ, вивчаються і інші 

лікарські засоби [8, 33, 53, 91, 94, 206]. Тіазидні діуретики збільшують 

урікемію, потенціюють екскрецію уратів і підвищують ризик розвитку 

тубулоінтерстиціального нефриту та тіазид-індукованої подагри [53, 101, 

111, 234]. У петлевих діуретиків гіперурікемічна дія виражена значно 

менше. Саме тому в Консенсусі експертів ACCF / AHA 2011 року з 

лікування АГ в осіб літнього віку рекомендується моніторинг рівня СК і за 

потреби – його корекція [ 252 ]. В аспекті зростаючої з віком коморбідності 

кількісно і якісно у хворих на подагру, при якій ураження нирок за різними 

механізмами є однією з ключових мішеней, доцільно в лікувальному 

комплексі передбачати засоби, що володіють нефропротекторними 

властивостями [9, 31, 44, 71, 101]. 

В останні п’ять років у контексті ускладнень і прогресування 

подагри доволі інтенсивно досліджуються адсорбційно-реологічні 

властивості сироватки крові у хворих на подагру і відмічається підвищення 

цих параметрів згідно стадії подагри та вираженості артритичного 

синдрому, включаючи рентгенологічні зміни, і вбачається в цьому 

негативна прогностична значущість [20, 93, 96]. 

Коморбідність. Новим науковим напрямком клінічних досліджень за 

останні 10-15 років у різних країнах світу є вивчення особливостей 

перебігу, результатів лікування хворих з основною патологією на тлі 

поліморбідності та коморбідності [4, 25, 47, 49, 55, 57, 70, 132, 148, 188]. 

При подагрі подібні дослідження з’явилися в останні роки за кордоном 

[122, 163, 180, 191, 202, 205, 209, 211, 220]. У них зазначається, що ведення 

пацієнтів на тлі поліморбідності, особливо коморбідності, значно 

ускладнюється в аспекті поліпрагмазії, побічних дій ліків, здорожчання 
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процесу лікування, підвищеної частоти повторних звернень до лікарів, 

включаючи збільшення частоти госпіталізацій, тривалості лікування в 

стаціонарах, інвалідності та смертності [16, 55, 135, 137, 148, 193, 217]. 

Лікування хворих із коморбідними станами часто супроводжується 

конфліктом інтересів лікарів, пацієнтів та страхових компаній [ 245 ]. 

Зазначається, що полі- та коморбідність зростають із віком хворих, 

особливостями хвороб, мають свої гендерні відмінності, різноваріантність 

індивідуальну та в різних країнах і континентах [16, 48, 143, 188]. Певним 

прикладом цьому є особливості формування подагри в жінок, що буде 

викладено нами нижче. Але саме за цієї широкої палітри варіантів полі- та 

коморбідності, важливості та складності ведення хворих, відсутності 

доповнень до стандартів лікування хвороб на доказових засадах ВООЗ 

визнала одним із пріоритетних хвороб напрямків необхідність дослідження 

коморбідних процесів. 

Подагра в жінок. Згідно епідеміологічних досліджень вітчизняних і 

зарубіжних клініцистів, у загальній сукупності хворих на подагру 

контингент жінок складає від 12 до 25% [53, 84, 91, 128, 138]. У зв’язку з 

зазначеними у наукових повідомленнях кількість хворих на подагру жінок 

як правило невелика; проводяться порівняльні аспекти проявів подагри в 

жінок і чоловіків [12, 33, 232, 235]. Зазначається, що подагра в жінок, як 

правило, розвивається в постменопаузальному періоді [169, 225, 231] на 7-

12 і більше років пізніше, ніж у чоловіків [ 44, 53 ] на поліморбідному 

фоні. Часто пацієнтки лікуються в інших спеціалістів із приводу 

захворювань поліморбідного фону до появи подагри, нерідко з 

застосуванням подагропровокуючих засобів [84, 91]. Особливо цим 

грішать лікарі первинної ланки медичної допомоги. Убачається, що 

причиною вищенаведеного є зменшення в жінок тривалості 

постменопаузального періоду життя [53, 128, 225]. Естрогенам, як відомо, 

притаманна захисна дія щодо порушень пуринового обміну [113, 231]. 

Однак у контексті коморбідності та віку подагра в жінок висвітлена 
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недостатньо. Оскільки згідно прогнозів експертів ВООЗ у ближчі 

десятиліття в більшості країн світу очікується подальше зростання 

тривалості життя, особливо жінок, необхідні поглиблені дослідження 

коморбідності у хворих на подагру жінок, позаяк це слугуватиме 

обґрунтуванням у вдосконаленні лікувально-профілактичних заходів для 

цього контингенту хворих. Тому одним із фрагментів нашого дослідження 

було вивчення особливостей розвитку, діагностики подагри та властивих 

коморбідностей у жінок у віковому аспекті. 

У заключенні до цього підрозділу слід відмітити, що в літературі в 

загальному достатньо широко висвітлено ураження основних органів та 

систем у хворих на подагру. Однак вимагають уточнення часові аспекти 

розвитку уражень органів та систем, залежно від віку, статі хворих, 

давності, особливості перебігу та важкості подагри в контексті 

коморбідності, які нерідко є однією з причин ураження головного мозку, 

включаючи інсульт. Також доцільні дослідження загально-патологічних 

неспецифічних метаболічних порушень, які можуть лежати в основі будь-

якого з зазначених уражень, а також дослідження вищезазначених процесів 

і патологічних станів крізь призму коморбідності в лікувально-

профілактичному і прогностичному аспектах. 

 

1.2. Гіпотиреоз як міждисциплінарна проблема сучасної 

медицини й ревматології 

У світі в останнє десятиріччя пильна увага науковців різних фахів 

медицини привернута до проблеми гіпотиреозу серед різних верств 

населення [51, 73, 74, 75, 81]. Авторами відмічено, що якщо в середині ХХ 

століття гіпотиреоз різного походження мав місце серед 0,5% загальної 

популяції та на початку ХХІ століття частота його зростає до 2% [73, 105], 

а серед осіб старших вікових груп навіть до 6-8%, при цьому, серед жінок 

цієї вікової категорії – до 14-18% [73, 168]. Констатується, що гіпотиреоз 
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частіше буває у осіб, які страждають на ожиріння, МС [42, 81, 105]. 

Відзначається, що проблема гіпотиреозу нині повинна розглядатися не 

стільки як ендокринологічна, а більше як міждисциплінарна патологія, 

особливо в кардіоревматології [105, 142, 168]. Дотепер більшість наукових 

досліджень при гіпотиреозі присвячені вивченню порушень ліпідного 

обміну, зростанню серцево-судинних захворювань та смертності від них. 

Ці дані підсумовані в декількох великих мета-аналізах. 

Слід зазначити, що нечіткі та неузгоджені в колах ендокринологів 

світу клініко-біохімічні та ендокринологічні критерії діагностики 

гіпотиреозу з 1995 по 2010 рр. не давали уяви про істинне його поширення 

в популяції країн різних континентів [35, 73, 168]. Значних успіхів у ранній 

діагностиці гіпотиреозу досягнуто вченими Американської асоціації 

клінічних ендокринологів і Американської тиреоїдної асоціації, 

підсумованих у відповідних клінічних керівництвах [142, 168, 230]. Ними 

наведено дані, які демонструють, що в доклінічній стадії (субклінічний 

гіпотиреоз) спостерігається в 2-3 рази частіше його маніфестна форма та 

впродовж 1-2 років трансформується в останню. 

Оскільки тиреоїдна функція щитоподібної залози (ЩЗ) регулює 

широку палітру метаболічних параметрів, що змінюються вже на стадії 

субклінічного гіпотиреозу, стало можливим дослідження цих метаболічних 

показників та їхнє порівняння з аналогічними порушеннями при 

маніфестній формі [115, 144]. Було встановлено, що найбільш 

визначальними в прогностичному аспекті є порушення білково-ліпідного 

обміну, як ризик-фактора васкулярних кардіальних і церебральних подій  

[ 116 ]. При чому, ці загрози починаються зі стадії субклінічного 

гіпотиреозу [73, 105, 144]. При маніфестному гіпотиреозі відмічено 

підвищену схильність до атеросклерозу вінцевих артерій серця [ 116 ], АГ, 

ендотеліальної дисфункції, МС, інсулінорезистентності [ 144 ]. 

За рекомендаціями Американської тиреоїдної асоціації, субклінічний 

гіпотиреоз визначається скринінгово за підвищеним рівнем ТТГ при 



30 

 

нормальних рівнях Т₃, Т₄ в сироватці крові і спостерігається в загальній 

популяції від 4,3 до 9 % [142, 168], є вищим у жінок та осіб старших 

вікових груп. Ризик прогресування субклінічного в маніфестний 

гіпотиреоз є вищим за наявності в крові антитіл до тиреопероксидази, або 

вищих значень ТТГ. При субклінічному гіпотиреозі відмічається також 

схильність до гіперкоагуляції, зниження здатності до вазодилатації і 

продукції оксиду азоту, що дало підстави вважати субклінічний гіпотиреоз 

підвищуючим рівень кардіоваскулярного ризику [73, 81]. Зокрема 

доведено, що починаючи з рівня ТТГ≥7 мОд/л васкулярні ризики, 

включаючи інсульти, вірогідно зростають. 

Ураховуючи вагомий, хоч і прихований, негативний вплив 

гіпотиреозу на ліпідний обмін, як один із найважливіших факторів 

кардіоваскулярного ризику, починаючи з субклінічної його стадії, 

Американська тиреоїдна асоціація рекомендує проводити скринінгове 

дослідження в сироватці крові рівня ТТГ із віку 35 років і повторювати 

його кожні наступні 5 років [ 168 ]. А враховуючи, що у хворих на подагру 

досить поширеними є інсулінорезистентність і ЦД, поєднання їх з 

гіпотиреозом може відігравати особливо несприятливу роль, на що 

недавно звернув увагу G. Brenta [ 133 ]. 

Є дискусії щодо лікувальної тактики при субклінічному гіпотиреозі 

[73, 144]. Однак щодо маніфестної форми гіпотиреозу, то всіма 

клініцистами ендокринного профілю однозначно визнано потребу 

застосування L-тироксину [73, 105, 173]. При субклінічному гіпотиреозі 

окремі дослідники [ 105 ] відмічають позитивну дію L-тироксину в 

нормоліпідних пацієнтів, однак інші не відзначають позитивної дії L-

тироксину при порушеннях ліпідного обміну [105, 176]. 

Більшість вітчизняних дослідників [73, 74] вважає субклінічний 

гіпотиреоз відносним показанням до застосування L-тироксину, але за 

наявності хоча б одного з факторів ризику ішемічної хвороби серця, у тому 
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числі менопаузи, призначення мінімальних доз ( 6,25-25 мкг на добу) під 

контролем рівня ТТГ через 3, 6, 12 місяців вважається обґрунтованим. 

У всіх наведених роботах зазначається, що гіпотиреоз добре 

піддається корекції L-тироксином, певні труднощі виникають за наявності 

у хворих значних проявів ішемічної хвороби серця, коронарного склерозу, 

при яких слід проявляти обережність в дозуванні L-тироксину, повільна 

поступовість підвищення дозування під контролем ЕКГ, а за потреби – 

біохімічних маркерів можливого метаболічного пошкодження міокарда за 

рахунок надмірної активації метаболізму в міокарді при значній 

коронарній недостатності [73, 105, 176]. 

З усього переліку і аналізу наукових праць, присвячених проблемі 

гіпотиреозу в різних галузях медицини, ми не зустріли робіт, присвячених 

вивченню гіпотиреозу при подагрі. 

У контексті вікового та гендерного аспекту коморбідних захворювань 

у хворих на подагру, частково висвітлених у підрозділі 1.1. огляду 

літератури, випливає прогресуюче домінування судинних уражень органів 

і систем, у першу чергу, серцевої. Важливими є дані літератури щодо 

вторинних, переважно метаболічно-регуляторних, змін при різних формах 

гіпотиреозу, знову ж таки переважно серцево-судинної, актуальним можна 

вважати проведення дослідження в цьому напрямку, у т.ч. із розробкою 

вдосконалень у лікувальну тактику. Ураховуючи також дискусійність 

лікування субклінічної форми гіпотиреозу, особливо в пацієнтів старших 

вікових груп із можливим високим коморбідним фоном, доречним можна 

апробувати полікомпонентні засоби рослинного походження, яким, на 

нашу думку, може бути вітчизняний засіб «Зобофіт». У літературі вже є 

відомості успішного його застосування як в лікуванні автоімунного 

тиреоїдиту з різним функціональним станом ЩЗ, так і гіпотиреозу [50, 

114]. 
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1.3.Сучасні аспекти лікування хворих на подагру 

Залишається актуальною проблема лікування даної нозології, 

особливо на подальших етапах її прогресування з втягненням у процес 

внутрішніх органів. Незважаючи на досить широкий арсенал 

медикаментозних засобів, терапія подагри на практиці обмежується 

дієтою, застосуванням НПЗП, у дуже гострих випадках – кортикостероїдів 

та алопуринолу [8, 13, 31, 37, 44, 52, 64, 181, 246]. Наявність системних 

подагричних чи набутих уражень внутрішніх органів, особливо з 

субклінічними проявами, їхній вплив на подальший перебіг подагри та 

корекція медикаментозних підходів здійснюється рідко [44, 68, 71, 101]. 

У зазначеному контексті суттєві труднощі виникають при лікуванні 

подагри в осіб старших вікових груп [101, 190, 238]. 

В біохімічному аспекті ключову патогенетичну роль відіграють 

порушення активності КО, яка каталізує перетворення гіпоксантину і 

ксантину у СК. Збільшення продукції і / чи зменшення виведення цієї 

кислоти призводить до ГУ і подагри. Тому, при лікування подагри 

застовують ліки, які блокують дані урикодепресанти [44, 94]. В останні три 

декади ХХ століття алопуринол залишається єдиним препаратом першої 

лінії із даної групи лікарських засобів в Україні [44, 83, 90, 118, 196, 198]. 

Однак тривале його застосування нерідко призводить до виникнення 

гепатиту, нефропатії, алергічної і токсичної реакцій (остання виникає 

внаслідок дії метаболіту 6-меркаптопурину), лихоманки, лейкопенії, 

дерматиту, васкуліту тощо [44, 94, 120, 165]. Ураховуючи вищезазначене, 

існує необхідність пошуку нових інгібіторів КО [101, 199, 200, 219]. 

Одним із таких, що володіє кращою ефективністю та має значно менше 

побічних ефектів є препарат фебуксостат ( уриказа ), але він лише в травні 

2014 року зареєстрований в Україні [ 44 ]. Проте в розвинутих країнах 

світу основну увагу приділяють на застосування фебуксостату [44, 67, 159, 

182, 192, 203, 219, 223]. Іншою групою препаратів, які можна 

застосовувати в якості препаратів першого ряду, є урикозуричні засоби. Ці 



33 

 

препарати збільшують екскрецію сечової кислоти нирками за рахунок 

зниження реабсорбції уратів у проксимальних канальцях [44, 112]. Проте 

вони неефективні, коли клубочкова фільтрація менше 60 мл/хв. До них 

відносять пробенецид, сульфінпіразан, бензбромаран. Але їм також 

притаманні серйозні побічні ефекти та ускладнення у вигляді алергічних 

реакцій, пригнічення кістково-мозкового кровотворення, розвиток 

ерозивно-виразкових уражень травного каналу тощо [ 44, 118 ]. Однак саме 

ці препарати в узгоджених рекомендаціях є основою лікування подагри та 

ГУ [86, 150, 156, 157, 167, 178, 250]. 

Важливим для хворих на подагру з супутньою АГ виявився 

урикозуричний ефект лозартану, однак він значно слабший, ніж у 

вищезазначених препаратів. 

Застосування рослинного препарату з пізньоцвіту осіннього – 

колхіцину важливе лише в лікуванні гострого нападу подагри, проте це 

може бути короткочасним через значні побічні ефекти цього засобу, 

особливо у пацієнтів старших вікових груп [1, 41]. З’явилися нові наукові 

розробки з поєднаного застосування алопуринолу з рослинними 

лікарськими засобами [ 104 ], комплексних біологічних препаратів [ 28 ]. Є 

відомості про успішне застосування комплексних рослинних препаратів 

при лікуванні подагри [38, 76, 79, 103, 108]. 

Фізіотерапевтичні процедури в період затихання суглобового 

синдрому (УВЧ, калій-літієвий електрофорез, компреси з 

диметилсульфоксидом, іонофорез із гідрокортизоном, озокерит, грязі, 

парафін) та санаторно-курортне лікування (Хмільник, Синяк, Трускавець, 

Сатанів, Брусниця – із радоновими, сірководневими, йодобромними 

джерелами та питними водами типу «Нафтуся») є важливими, але лише 

допоміжними факторами лікування хворих на подагру [44, 90]. 

Лікарські рослини з глибини століть застосовували для лікування 

різних захворювань. Переваги фітотерапії – різноплановий патогенетичний 

поліорганний механізм дії, добра переносимість тривалих курсів 
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лікування, м’який, але стійкий фармакологічний ефект, відсутність 

значних побічних явищ, а також все те, що поетично формулюється як 

„поєднання вікової народної мудрості з сучасними технологіями 

виробництва лікарських препаратів” – розуміє кожен лікар [24, 26, 110, 

126]. 

Дотепер застосування лікарських рослин при подагрі спрямовано на 

досягнення гіпоурикемічного ефекту, пригнічення ознак суглобового 

синдрому і лікуванню нефропатії; іншим органним проявам подагри 

приділялася незаслужено менша увага. Такими донині в практиці 

антиподагричного лікування апробовані фітоліт [ 3 ], урохол [ 76 ], урісан 

[38, 79, 108], хомвіоревман [ 104 ] та інші біологічні препарати [ 28 ]. 

У комплексному лікуванні подагри доцільно завбачливо призначати 

лікарські засоби, які би профілактували системність уражень внутрішніх 

органів, або пом’якшували їхні прояви за наявності останніх, зменшували 

темпи прогресування та покращували якість життя пацієнтів. 

Згідно особливостей перебігу подагри, залежно від давності хвороби 

та віку хворих та наведеного огляду літератури, для покращення 

результатів лікування цієї недуги доцільно додаткове застосування 

полікомпозитних рослинних засобів. 

У цьому аспекті на фармацевтичному ринку України з’явився новий 

полікомпонентний препарат «Уронефрон» (у краплях, сиропі та гелі), 

складовими якого є витяжки з рослин: коріння пирію, петрушки, 

любистку, трави хвоща польового, золотарника, гірчака пташиного, 

насіння пажитника ( гуньби сінної), листя берези, лушпиння цибулі. 

Щоб краще зрозуміти механізми дії та перспективи застосування 

цього препарату в медицині нижче наводимо основні складові чинники 

зазначених рослин цього препарату та їхні дії (табл. 1.1) [ 59 ]. 

Згідно інструктивних вказівок до препарату «Уронефрон» у ньому 

доведені зазначені наступні властивості: діуретичні, літолітичні, 

протизапальні, спазмолітичні, антибактеріальні, антиоксидантні та  
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Таблиця 1.1 

Основні складові препарату «Уронефрон» та їхні фармакологічні 

властивості 

Лікарська рослина Хімічний склад Фармакологічні властивості 

Пирій, коріння Полісахарид тритицин, фенол 

авенін, жирна і ефірна олія, 

аргонірен, маніт, фруктоза, 

левульоза, кремнієва, яблучна, 

аскорбінова кислоти, слизи  

Протизапальні, 

антиоксидантні, 

болетамувальні, регуляція 

обміну речовин, 

відхаркувальні. Застосовують 

при подагрі, остеоартрозі, 

сечокам’яній хворобі, 

циститах, люмбаго.  

Петрушка, коріння Ефірні олії, флавоноїди (аніїн, 

кверцетин, кемпферол), 

нікотинова кислота, β-

каротин, вітамін , С, білки, 

цукри. 

Діуретичні, літолітичні, 

спазмолітичні, протизапальні, 

жовчогінні, поліпшення 

процесів травлення, 

пригнічують процеси 

бродіння, регуляція обміну 

речовин.  

Любисток, коріння Фурокумарини, лецитин, 

смоли, камедь, ангелікова, 

яблучна, оцтова, 

ізовалеріанова, бензойна 

кислоти, ефірні олії, дубильні 

речовини, мінеральні солі. 

Сечогінні, солегінні, 

болетамувальні, 

спазмолітичні, протизапальні, 

заспокійливі, кардіотонічні, 

відхаркувальні, покращення 

травлення. 

Хвощ польовий, трава Кремнієва кислота (25%), 

флавоноїди, сапоніни, 

алкалоїди, дубильні, смолисті 

й гіркі речовини, ситостерол, 

аконітова, щавелева, яблучна, 

лінолева кислоти, каротин, 

мінеральні солі. 

Сечогінні, літолітичні, 

гіпотензивні, протизапальні, 

демінералізуючі, кровоспинні, 

протисклеротичні, 

репаративні. Використовують 

при сечо- та жовчокам’яній 

хворобах, подагрі, артритах, 

артеріальній гіпертензії, 

цукровому діабеті.  

Золотарник, трава Сапоніни, флавоноїди, 

дубильні, гіркі, слизисті 

речовини, ефірні олії, смоли, 

органічні кислоти, каротин, 

нікотинову й аскорбінову 

кислоти.  

Сечогінні, жовчогінні, 

в’яжучі, антибактеріальні, 

протизапальні, літолітичні, 

капіляроукріплюючі. Спектр 

застосування: сечокам’яна 

хвороба, пієліти, цистити, 

пієлонефрити, подагра, 

артрити, жовчокам’яна 

хвороба, ХОЗЛ.  
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Продовження таблиці 1.1. 

Гірчак пташиний 

(спориш), трава 

Дубильні речовини, 

флавоноїди, ефірні олії, 

кумарини, сапоніни, 

алкалоїди, сполуки кремнієвої 

кислоти, каротин, органічні 

кислоти. 

Антимікробні, протизапальні, 

в’яжучі, літолітичні, 

діуретичні, 

капілярозміцнювальні, 

гіпотензивні, антиоксидантні, 

регуляція обміну речовин.  

Пажитник (гуньба 

сіння), насіння 

Алкалоїд тригонелін, 

сапоніни, гіркоти, холін, 

ефірні олії, нікотинова 

кислота, рутин, слизи, 

флавоноїди, фітостерини. 

Тонізуючі властивості, 

покращення травлення, 

обміну речовин, 

гіпоглікемічні, спазмолітичні, 

протизапальні, 

відхаркувальні, 

антиоксидантні властивості. 

Листя берези Ефірні олії, сапоніни, 

дубильні речовини, смоли, 

нікотинова кислота, вітамін С, 

флавоноїди, каротин, 

гіперозид. 

Сечогінні, жовчогінні, 

протизапальні, спазмолітичні, 

репаративні, антифунгальні, 

антивірусні, регуляція обміну 

речовин. Ефективні при: 

сечокам’яній хворобі, ХОЗЛ, 

подагрі, артритах. 

Цибуля, лушпиння Ефірні олії, каротиноїди, 

флавоноїди, фітинова, 

тіоціанова, лимонна кислоти. 

Сечогінні, жовчогінні, 

гіпотензивні, 

протисклеротичні, регуляція 

обміну речовин, 

протизапальні властивості. 

 

загальнозміцнювальні, а спектр застосування – сечокам’яна хвороба, 

хронічні цистит, пієлонефрит, уретрит, профілактика сечокам’яної 

хвороби. 

У спеціально вищенаведеній таблиці ми наводимо дані літератури, 

які свідчать, що перспективи застосування препарату «Уронефрон» є 

значно ширшими, в тому числі при подагрі та спектрі коморбідних 

захворювань, що її супроводжують. Адже 4 із 9 лікарських рослин (пирій, 

хвощ, золотарник, листя берези), що входять до складу «Уронефрону», за 

даними літератури, застосовувались й у хворих на подагру [ 59 ]. 

Певною мірою підтверджують це дослідження Г.І. Арич [3], яка 

використовувала з метою оптимізації лікування хворих на подагру 

вітчизняний фітопрепарат «Фітоліт», складниками якого є теж екстракти 

хвощу польового, споришу, а також звіробою та авісан. Про користь 

фітозасобів при подагрі є повідомлення про доцільність застосування 
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«Канефрону Н» - суміші екстрактів золотушника, кореня любистку, які 

входять і до складу «Уронефрону», та листя розмарину. За свідченнями 

літератури, у хворих на подагру закономірно виникають ураження ГБС, що 

поглиблюються НПЗП та гіпоурикемічними засобами, а таким складовим 

частинам уронефрону як корені петрушки, трави золотарника, лушпиння 

цибулі властиві жовчогінні якості. З огляду на наявність АГ при подагрі 

чинником хвоща польового, гірчака пташиного, лушпиння цибулі 

притаманна гіпотензивна дія; кореню любистку – кардіотонічна, насінню 

пажитника – гіпоглікемічна, адже, порушення вуглеводного обміну та 

явища серцевої недостатності також мають місце в певної частини хворих 

на подагру. В аспекті коморбідних при подагрі патологічних станів, 

дослідженню яких в останні роки надається все більша увага, та 

поставлених у нашій роботі завдань застосування в комплексному 

лікуванні хворих на подагру такого препарату як «Уронефрон». 

Щодо лікування субклінічного гіпотиреозу в частини хворих на 

подагру, то нашу увагу привернув вітчизняний фітозасіб «Зобофіт», 

складниками якого є екстракти з лікарських рослин: перстачу білого, 

гадючника шестипелюсткового, дроку красильного, півонії незвичайної, 

бруньок берези повислої та спіруліни. Про успішне використання цього 

засобу при найбільш поширених захворюваннях ЩЗ є повідомлення І.Б. 

Щербака з провідних ендокринологічних наукових центрів України [ 114 ]. 

Однак щоб не тільки обґрунтувати можливість застосування 

«Зобофіту» у хворих на подагру з субклінічним гіпотиреозом, але й 

ймовірного його впливу на спектр коморбідних патологічних процесів, 

наводимо відому з наукової літератури [ 59 ] інформацію про складові 

чинники та властивості рослин-складників «Зобофіту» ( табл.1.2). 

За наведеними в табл. 1.2 даними літератури видно, що апробований 

при захворюваннях ЩЗ засіб «Зобофіт» містить лікарські рослини, 

чинники яких застосовувалися для лікування хворих на подагру. А 

чинники дроку красильного, бруньок берези повислої та спіруліни 
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Таблиця 1.2. 

Основні складові препарату «Зобофіт» та їх фармакологічні 

властивості 

 

Лікарська рослина Хімічний склад Фармакологічні властивості 

Перстач білий, корінь Елементарний йод, аніон 

йодистої кислоти, дубильні 

речовини, сапоніни, Са, Zn, 

Mn, Fe, Cu, Co, Mo,Ni, Bi. 

Одна з найперспективніших 

лікарських рослин для 

лікування хвороб ЩЗ з 

різними функціональним 

станом. Володіє 

протизапальними, 

в’яжучими, діуретичними, 

спазмолітичними, 

кровоспинними 

властивостями.  

Гадючник 

шестипелюстковий 

Дубильні речовини, ефірні 

олії, флавоноїди, 

саліцилова кислота, 

глікозид гаультерин 

Сечогінні, протизапальні, 

в’яжучі, дезінфікуючі, 

кровоспинні. 

Використовують при 

сечокам’яній хворобі, 

подагрі, артритах, 

запальних ураженнях 

травного каналу, серцевій 

недостатності. 

Дрік красильний, трава Алкалоїди, флавоноїди, 

лютеонін, геністеїн, ефірні 

олії, тритерпенові 

сапоніни, гіркоти, 

органічні кислоти, слизи, 

мінеральні солі. 

Сечогінні, жовчогінні, 

заспокійливі, кровоспинні, 

протизапальні, 

кровоочисні.Застосовуються 

при запальних процесах в 

сечостатевій системі, всіх 

видах жовтяниць, 

ураженнях ЩЗ з різними 

функціональним станом, 

подагрі. 

Півонія незвичайна, корінь Дубильні речовини, 

флавоноїди, 

фенологлікозиди, 

саліцилова кислота, 

метилсаліцилат, бензойна 

кислота, ефірні олії, 

сапоніни, ситостерин, 

багато Mn, Mo, Cu, Mg, Zn, 

Se, Ca. 

Болетамувальна, седативна, 

імуномодулююча, 

загальнозміцнювальна. 

Засоби ефективні при 

вазопатіях, атеросклерозі, 

НЦД, фобіях, 

імунодисфункції, подагрі, 

артритах, безсонні. 
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Продовження таблиці 1.2 

Бруньки берези повислої Ефірні олії, дубильні 

речовини, сапоніни, смоли, 

нікотинова, аскорбінова 

кислоти, флавоноїди, 

каротин, гіперозид. 

Спазмолітичні, 

протизапальні, репаративні, 

сечогінні, жовчогінні, 

протисклеротичні, регуляція 

обміну речовин. Засоби 

ефективні при сечокам’яній 

хворобі, ХОЗЛ, подагрі. 

Спіруліна β-каротин, біотин, 

інозитол, флавоноїди, 

фолієва, пантотенова 

кислоти, оптимальне 

співвідношення вітамінів. 

Багатий макро- і 

мікроелементний склад, в 

т.ч. Cu, Zn, Mn, Co, Se, Fe. 

Загальнозміцнювальні, 

антиоксидантні, 

антисклеротичні, 

геропротекторні, 

імуномодулюючі, 

гепатопротекторні. 

 

володіють жовчогінними та гепатопротекторними властивостями, що є 

важливим з урахуванням коморбідних уражень ГБС у хворих на подагру. 

Отже доцільність його застосування в обраного нами контингенту хворих 

на подагру з субклінічним гіпотиреозом важливо апробувати в обох 

напрямках: щодо корекції функції ЩЗ та потенціюючої дії на прояви 

подагри та коморбідних процесів. 

На нинішньому етапі на фармацевтичному ринку України з’явився 

кверцетин ( кверцетин-гранули, квертин-таблетки, Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод). Згідно численних наукових досліджень, що лягли 

в основу інструктивних вказівок до цього препарату йому притаманні 

антиоксидантні, протизапальні, гастропротекторні, кардіопротекторні, 

репаративні, гіпотензивні, спазмолітичні, антиагрегатні, 

мембраностабілізувальні, антисклеротичні, діуретичні, протисклеротичні 

властивості [40]. Саме з огляду на такий широкий спектр дії цього 

біофлавоноїда та високий рівень коморбідності з потребою багатопланової 

корекції, особливо в аспекті мінімізації васкулярних, гастроінтестинальних 

ризиків, закономірного формування вторинного остеоартрозу, нами обрано 

цей препарат в якості ад’ювантного в комплексному лікуванні хворих на 

подагру на тлі численних коморбідних процесів. 
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Резюме. Згідно наведеного літературного огляду з проблеми подагри 

ключовим є явище суттєвого зростання захворюваності на цю недугу в 

останні десятиріччя та потреба поглибленого вивчення патогенетичної 

сутності цього процесу з метою вдосконалень лікувально-профілактичних 

програм. Іншою стороною наукових досліджень цього спрямування є 

інтенсивне вивчення захворювань, що супроводжують подагру, яке 

висвітлюється, переважно, крізь призму «супутні захворювання», що 

ускладнюють розпізнавання та ефективне лікування хворих на подагру. 

Однак з’явились нові, кращі в сенсі патогенетичного розуміння наукові 

тенденції, які розглядають таке поєднання хвороб з концепції 

коморбідності, тобто пошуку патогенетичних взаємозв’язків різних 

патологічних процесів, а звідси патогенетично краще обґрунтоване 

вдосконалення лікування. За такого підходу чіткішою постала проблема 

васкулярних (кардіальних, церебральних), гастроінтестинальних ризиків у 

хворих на подагру та пошук заходів їхнього запобігання. 

Ще однією важливою міждисциплінарною проблемою, що набула 

особливої актуальності  за останні 12-15 років – це проблема гіпотиреозу: 

причин її суттєвого зростання, впливи на метаболічні процеси в організмі 

та супутні захворювання, як своєчасно виявляти та лікувати хворих на 

стадіях субклінічного і маніфестного гіпотиреозу. За даними літератури з 

цих двох проблем видно, що вони певною мірою у віковому аспекті 

переплітаються, а в гендерному – мають зворотні залежності. У всякому 

разі наведені вагомі докази посилення васкулярних ризиків за гіпотиреозу. 

Однак при подагрі вікові і гендерні аспекти формування коморбідності, 

тим більше за гіпотиреозу не висвітлені, або недостаньо висвітлені. 

Тому й складною виглядає проблема лікування хворих на подагру в 

умовах віково-зростаючої коморбідності та ще й гіпотиреозу в контексті 

зменшення васкулярних ризиків, поліпрагмазії, побічних ефектів та 

ускладнень від застосування лікарських засобів. Одним із виходів із 

зазначеної ситуації щодо подагри та уражень нею органів-мішеней, а 
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частково і коморбідних процесів, ми обрали вітчизняний 

полікомпонентний препарат «Уронефрон», а щодо корекції гіпотиреозу – 

то вітчизняний полікомпонентний фітозасіб «Зобофіт». У наведених із 

літератури в підрозділі 1.3 табличних даних випливає, що ці обидва 

препарати за інструктивними вказівками лише в ключовому напрямку 

мають урологічне («Уронефрон») та ендокринологічне («Зобофіт») 

спрямування дії, але насправді вони мають чинники, які можуть 

сприятливо впливати на явища подагри. 

Накінець, із метою зменшення васкулярних і гастроінтестинальних 

ризиків у хворих на подагру за умов коморбідності та гіпотиреозу ми 

обрали біофлавоноїд кверцетин (вітчизняний препарат «Квертин»). 

Дослідженням у цьому напрямку присвячені наступні розділи нашої 

дисертації. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Матеріалом дисертаційної роботи слугували комплексне клінічне, 

лабораторно-біохімічне, імунологічне та інструментальне обстеження 127 

хворих на подагру, які лікувалися в ревматологічних стаціонарах міської 

клінічної лікарні №3 м. Чернівці та Чернівецької обласної клінічної лікарні 

за 2009-2014 роки, та ретроспективний аналіз 120 історій хвороб пацієнтів 

із подагрою на предмет оцінки коморбідності та супутньої патології. Усі 

дослідження виконані за принципом випадкової вибірки, оскільки метою 

роботи є новий підхід оцінки супутньої патології крізь призму 

коморбідності, в основі якої лежить, переважно, клінічний принцип.  

Протокол обстеження хворих був затверджений на засіданні комісії з 

біоетики Буковинського державного медичного університету. Зазначений 

документ складений відповідно до вимог, регламентованих VI розділом 

керівництва СН ДСР (1996) та створеного на його основі вітчизняного 

керівництва «Настанови з клінічних досліджень. Лікарські засоби. 

Належна клінічна практика», затвердженого Наказом МОЗ України №373 

від 22.07.2005р. При складанні протоколу та виконанні дисертаційного 

дослідження дотримувалися основних принципів Гельсинської декларації 

щодо біометричних досліджень (1974), адаптованої на ХХХХІ 

Міжнародній Асамблеї в Гонконзі (1989), в яких людина виступає 

об’єктом, а також «Етичних принципів медичних наукових досліджень із 

залученням людських суб’єктів», прийнятих 52-ю Асамблеєю Всесвітньої 

медичної асоціації (2000) [ 109 ]. У протоколі та виконанні дисертаційних 

досліджень дотримано базових принципів належної медичної практики, а 

саме: повага до особистості, інформованість пацієнта, оцінка ризику 

шкоди та користі. 
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Дизайн дослідження – відкрите ретро- та проспективне 

дослідження. 

Критерії включення в дослідження: 

- хворі на первинну подагру, що дали інформовану згоду на 

проведення дослідження. 

Критерії виключення були: хворі на вторинну подагру; хворі на 

первинну подагру з вираженими ураженнями серцево-судинної, травної, 

гепатобіліарної систем, онкологічними, онкогематологічними, психічними 

захворюваннями; хворі на первинну подагру, які не дали згоди на участь у 

науковому дослідженні. 

Тривалість дослідження – один-два роки. 

Із 127 обстежених хворих на подагру за методами лікування 

створено чотири групи: 

- Перша, 42 осіб, лікованих стандартними методами згідно 

Наказу МОЗ України 676 від 12.10.2006 року за розділом 13 

«Ревматологія» (група порівняння). 

- Друга, 30 пацієнтів, лікованих тими ж стандартними методами 

з додатковим призначенням біофлавоноїда кверцетину (основна група К). 

- Третя, 30 осіб, лікованих стандартними методами з додатковим 

призначенням полікомпонентного препарату «Уронефрону» (основна 

група У). 

- Четверта, 25 хворих на подагру із коморбідним гіпотиреозом, 

лікованих стандартними методами та додатковим призначенням 

фітозасобу «Зобофіту» (основна група З). 

Основне динамічне спостереження за хворими проведене впродовж 

року. За васкулярну подію приймали випадок інфаркту міокарда, 

транзиторної церебральної ішемічної атаки, інсульт. 
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Обстежено також 20 практично здорових осіб (ПЗО) 

репрезентативних у віковому і статевому відношенні (група контролю за 

біохімічними показниками). 

 

2.1.Методи дослідження 

Діагноз подагри в 127 хворих на подагру виставлявся згідно 

критеріїв Уоллеса і співавторів (1977) та рекомендації Української 

асоціації ревматологів і Наказу МОЗ України № 676 від 12.10.2006р. за 

розділом 13 «Ревматологія», в т.ч. критеріїв подагри, наведених в 

Національному підручнику з ревматології 2013 року [ 44 ]. Діагноз подагри 

верифікували на підставі скарг, ретельно зібраного анамнезу, результатів 

об’єктивного обстеження, даних рентгенологічного, ультрасонографічного 

досліджень та показників біохімічного дослідження крові, аналізів сечі [7, 

9, 21, 30, 44]. Проводилося також вимірювання зросту, маси тіла, об’єму 

талії, стегон, визначення індексу маси тіла, визначення ступеню ожиріння 

та його типу. Рентгенологічне обстеження уражених суглобів 

здійснювалося за стандартними методиками. Ультрасонографічне 

дослідження органів черевної порожнини виконано за нашою участю на 

кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб (доценти Б.П. Сенюк та І.В. 

Лукашевич) на установці «Shimatzu» та в Чернівецькому обласному 

діагностичному центрі на апараті «Aloka SSD 360» (обидві установки – 

виробництва Японія) із визначенням структурних параметрів печінки, 

жовчного міхура, підшлункової залози та нирок. 

Ультрасонографічне дослідження ЩЗ виконувалося за стандартною 

методикою з визначенням розмірів дольок, перешийка та об’єму дольок із 

частотою 7,5 МГц. 

Усім хворим здійснений загальноприйнятий комплекс  лабораторно-

біохімічних методів дослідження. Забір крові для усіх досліджень 

здійснювали вранці натще. Загальні клінічні аналізи крові та сечі 

проводили за стандартними методиками. Активність системного запалення 
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оцінювали за кількістю лейкоцитів периферійної крові, ШОЕ, рівнями 

СРБ, концентрацією загального фібриногену. Рівень СРБ визначали 

імуноферментним тестом UBI MAGIWEL CRP Quantitative Labsystem 

(США) у клінічній лабораторії Чернівецького обласного діагностичного 

центру. Біохімічні дослідження крові виконані в біохімічній лабораторії 

Чернівецького обласного діагностичного центру (Головний лікар – А.М. 

Вдовічен, зав. лабораторії – А.А. Шварковська) на біохімічному 

аналізаторі «Accent 200» («Cormay S.A.», Польща). У крові визначилися 

рівні СК, сечовини, креатиніну, загального білірубіну і його фракцій, 

холестерину, тригліцеридів, альбуміну, загального білка, активності 

ферментів: АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЛФ, ГГТП, глюкози крові, рівня кальцію, 

фосфору та заліза. Діагностику гіпотиреозу здійснювали, згідно 

рекомендацій провідних вітчизняних і зарубіжних наукових центрів та 

Американської асоціації клінічних ендокринологів 2012 року [35, 51, 73, 

74, 115, 142]. Проводили аналіз можливих скарг, огляд та пальпацію ЩЗ, її 

УЗ-характеристики, імуноферментним методом визначали в крові рівні 

ТТГ, Т₃, Т₄ -вільних, за потреби – антитіла до тиреоїдної пероксидази. 

Аналізи виконані в лабораторії імуноферментних досліджень 

Чернівецького обласного діагностичного центру. Користуючись 

рекомендаціями Американської тиреоїдної асоціації [ 142 ], субклінічним 

гіпотиреозом вважали перевищення рівня ТТГ у сироватці крові від 4,3 до 

10 мОд/л, вище 10,0 мОд/л – вважали маніфестним гіпотиреозом, не 

дивлячись на мінімальні клінічні прояви та не завжди знижений рівень Т₄ -

вільного. 

Дослідження цитокінового профілю в сироватці крові: прозапальних 

цитокінів туморнекротичного фактора α (ТНФ-α) та інтерлейкіну 1β (ІЛ-

1β), протизапального цитокіну інтерлейкіну-4 (ІЛ-4) виконано з 

використанням відповідних наборів фірми Bender MedSystems GmbH 

(Австрія) твердофазовим імуноферментним методом Platinum ELISA, 

згідно інструкції виробника до кожного з наборів зазначених цитокінів у 
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сертифікованій лабораторії імуноферментних досліджень Чернівецької 

обласної дитячої лікарні №2* на імуноферментному аналізаторі “Stat Fax 

303” (США). Зазначені параметри досліджені також у 20 практично 

здорових добровольців (контрольна група) репрезативного віку та статі з 

хворими на подагру. 

ЕКГ виконано за загально прийнятою методикою. 

Швидкість клубочкової фільтрації нирок визначали за формулою 

Кокрофта-Голта:  

Для чоловіків (норма 90 – 150 мл/хв): 

ШКФ=1,23  

 

Для жінок (норма 90 – 130 мл/хв): 

ШКФ=1,05  

  

2.2. Методи лікування 

Усім обстеженим хворим проводилося базове стандартне лікування 

згідно Протоколу МОЗ України №263 з розділу «Ревматологія» від 

11.04.2014 року, яке включало застосування антиподагричної дієти в 

межах дієти №6 за М.І. Певзнером, нестероїдних протизапальних 

препаратів (моваліс 15 мг/добу ін’єкційно чи per os, або діклофенак 150 мг 

на добу ін’єкційно чи per os, рідше – німесулід 200 мг/добу в саше) на 

період гострого подагричного артриту (10-12 діб) чи загострення 

хронічного подагричного артриту (12-14 діб). Із моменту купірування 

гострого процесу переходили на подальше застосування алопуринолу з 

низьких доз (100 мг), підвищуючи через 10-12 діб (атака гострого 

подагричного артриту) до цільової дози 300-600 мг/добу на амбулаторно-

поліклінічному етапі з тривалістю до досягнення цільового рівня СК у 

крові 360 мкмоль/л у чоловіків чи 320 мкмоль/л у жінок та подальшого 

зниження до орієнтовної підтримуючої дози алопуринолу 100-150 мг/добу 
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Місцево призначали на найбільш уражені суглоби компреси з 

розчином дімексиду з НПЗП чи мазі, гелі, що містили НПЗП (найчастіше – 

«Ремісид») до зняття гострого процесу (10-12 діб) із подальшим 

застосуванням фізіотерапевтичних процедур, переважно теплового 

характеру (парафінові, озокеритові аплікації, чи УВЧ, діатермія) на 

амбулаторно-поліклінічному етапі. 

У дієті на весь період подагричної атаки виключали м’ясні і рибні 

страви, а в подальшому – багаті на пурини продукти (печінку, нирки, 

мозок, бульони, холодці, какао, шоколад) з акцентом на переважання в 

харчуванні молочної продукції, овочевих супів, каш, компотів, киселів, 

шипшини, підвищеного рідинного навантаження (2,2-2,5 літри на добу), 

виключали вживання спиртного, обмежували використання солі. 

Здійснювали навчання пацієнта щодо модифікації способу життя та 

харчування, зменшення маси тіла. 

Із вибірки в 127 хворих на подагру 30 пацієнтам (основна група У) з 

вираженими подагричними ураженнями нирок (сечокислий діатез, 

сечокам’яна хвороба, вторинний пієлонефрит) додатково до 

вищезазначеного стандарту назначали полікомпонентний фітопрепарат 

«Уронефрон» (ВАТ «Фармак», Україна, Реєстраційне посвідчення 

№UA/11226/02/01 до 22.11.2015р.) по 25-30 крапель водно-спиртового 

розчину або по 1 дозуючій ложці (5мл) сиропу 3-4 рази на день за 15-20 

хвилин до їди з першого дня перебування в стаціонарі та в подальшому до 

4 (гострий подагричний артрит) – 6 (загострення хронічного подагричного 

артриту) тижнів. Упродовж року рекомендували застосовувати 

«Уронефрон»  щоквартально в якості підтримуючих курсів по 2-3 тижні 2-

3 рази на день в тому ж часовому регламенті. 

Із цієї ж вибірки хворих 30 пацієнтам (основна група К) із високим 

рівнем васкулярного ризику до зазначеного базового лікування додатково 

призначали біофлавоноїд  кверцетин [ 43 ] (у гранулах, або «Квертин» у 

таблетках; Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, Реєстраційне 
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посвідчення №UA/0119/02/01 до 26.07.2018р.) по 1 таблетці 3 рази на добу 

за 30 хв до прийому їжі, розжовуючи та добре запиваючи теплою водою 

впродовж 3-4 міс. «Кверцетин» у гранулах розчиняли в 100 мл теплої води 

і вживали в тому ж часовому регламенті та кратності прийому і тривалості 

використання. 

У нашій вибірці виявилося 18 хворих із явищами субклінічного 

гіпотиреозу та 7 – з ознаками маніфестного гіпотиреозу (основна група З). 

Хворим на подагру з явищами субклінічного гіпотиреозу до 

вищезазначеного базового лікувального комплексу за спільним рішенням з 

ендокринологом високої кваліфікації додатково призначали фітозасіб 

«Зобофіт» (виробник ТОВ «Нутрімед», Україна, ТУУ 15.8-30112347-011-

2003 ) по 2 капсули двічі на добу за 15-20 хв до їди, запиваючи теплою 

водою, упродовж 3-6 міс. Тривалість використання визначалося спільно з 

ендокринологом шляхом контрольних досліджень рівнів ТТГ у крові 

(досягнення нормативних значень), клінічних спостережень за проявами 

подагри та коморбідних захворювань. 

Пацієнти з явищами маніфестного гіпотиреозу до стандартного 

антиподагричного комплексу додатково отримували левотироксин, 

починаючи з дози 25 мкг на добу вранці з поступовим підвищенням дози 

через кожні 3-4 тижні до цільової дози дози 75-100 мкг/добу, що 

здійснювалося тільки під контролем ендокринолога. Наша участьу цьому 

процесі визначалося динамічним спостереженням за клінічними ознаками 

подагри та коморбідних процесів. Як і при субклінічному гіпотиреозі, 

основними критеріями ефективності корекції гіпотиреозу були визначення 

в крові рівнів ТТГ, Т₃, Т₄ –вільних кожні 1-2 міс, клінічних спостережень 

за проявами гіпотиреозу, подагри та коморбідних захворювань. 

Окрім зазначеного, хворим на подагру та коморбідним ожирінням у 

харчуванні обмежували  споживання солі та добову калорійність дієти. 

Згідно ступеня ожиріння орієнтовно на 500-600 ккал (1500ккал); при 

наявності артеріальної гіпертензії – додатково призначали лозартан 
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(Лоріста, «КРКА», Словенія, реєстраційне посвідчення №UA/5516/01/03 до 

25.01.2017р.) в дозі 50-100 мг/добу, в окремих випадках АГ другого 

ступеня – ще й амлодипін 5 мг/добу («Ріхтер Гедеон», Угорщина); за 

наявності гіперліпідемії – аторвастатин 20 мг/добу (АТОРІС, «КРКА», 

Словенія ) до досягнення цільових рівнів артеріального тиску та 

загального холестерину. 

 

2.3. Статистичні методи 

Статистична обробка отриманих результатів проведена за 

допомогою комп’ютерної програми PAST Version 2.05. Середню 

арифметичну величину M, середню помилку середньої арифметичної m, 

число варіант ( n ), вірогідність різниці двох середніх арифметичних «Р» 

величини Р<0,05 оцінено достовірними. Для визначення статистичних 

відмінностей між двома незалежними групами використовували t–критерій 

Стьюдента і критерій Манна – Уітні. Достовірність змін показників у 

динаміці лікування виявляли за допомогою парного критерію Стьюдента. 

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

Кореляційний аналіз проводили за коефіцієнтом Пірсона. У ході 

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

довірчий інтервал, прогностичну цінність,  критерій. Визначення OR 

проводили за допомогою таблиці 2×2, де «а» і «с» - числа негативних 

наслідків лікування в основній і контрольній групах, а «в» і «а» - числа 

позитивних наслідків лікування в цих групах. При таких умовах OR= 

a×c÷b×d. 95% довірчий інтервал (ДІ або СІ – communicative incidence) 

визначався за формулою 1,96× , a «Р» – за значенням критерію . 

 

 

*Дисертант виносить щиру подяку зав.лабораторією Т.В. Тлоці за сприяння та 

виконання досліджень рівнів цитокінів сироватки крові в обраного нами контингенту хворих. 
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РОЗДІЛ 3 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ЛАБОРАТОРНО-БІОХІМІЧНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ В КОНТЕКСТІ 

КОМОРБІДНОСТІ ЗА ДАНИМИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ 

ІСТОРІЙ ХВОРОБ ТА ПРОСПЕКТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

3.1. Клінічна характеристика та аналіз результатів 

лабораторно-біохімічних і інструментальних досліджень в контексті 

коморбідності за даними ретроспективного аналізу історій хвороби 

Цей підрозділ роботи висвітлює результати ретроспективного 

аналізу 120 історій хвороби (медичних карт стаціонарного хворого) 

пацієнтів із подагрою, які лікувалися в ревматологічних відділеннях 

міської клінічної лікарні № 3 м.Чернівці та Чернівецької обласної клінічної 

лікарні за 2009-2011 роки. 

Серед проаналізованих історій хвороби пацієнтів було 105 (87,5%) 

чоловіків та 15 (12,5%) жінок. Віковий діапазон склав від 37 до 72 років, 

середній вік – (56,3 ± 4,6) років. Розподіл пацієнтів за основними віковими 

групами наведений у рис. 3.1., а за віком і статтю – у таблиці 3.1. 

 



51 

 

Таблиця 3.1 

Вікова та статева характеристика хворих на подагру 

Вік/стать, 

роки 

Чоловіки Жінки Разом 

n % n % n % 

30-39 3 2,5 – – 3 2,5 

40-49 43 35,83 – – 43 35,83 

50-59 39 32,5 2 1,66 41 34,17 

60-69 18 15,0 11 9,17 29 24,17 

70-79 2 1,66 2 1,66 4 3,33 

Разом 105 87,5 15 12,5 120 91,66 

 

Як видно з даних таблиці 3.1, домінуючим контингентом хворих на 

подагру є чоловіки, притому, найбільш часто вони потрапляли на 

стаціонарне лікування з загостренням подагри у віці 40-69 років. У жінок 

подагра вперше виявлялася у віці за 50 років, а після 60 років кількість 

хворих суттєво збільшувалася (майже у 4 рази), але не досягала такої 

поширеності як у чоловіків, що відповідає даним літератури [32, 53, 65, 72, 

85, 135] та пояснюється пригніченням естрогеноутворення, як прояву 

постменопаузи. 

За клінічними стадіями виявлено, що лише в 3 (2,5%) пацієнтів 

подагра маніфестувала гострим подагричним артритом, виявленим 

уперше. Вік зазначених пацієнтів був у межах 37 - 42 роки, ймовірний 

термін зловживання алкоголем та їжею, багатою пуринами, склав 3-5 

років. 

У 42 (35,0%) хворих виявлена міжприступна (інвервальна) подагра 

(усі - чоловіки), у 43 (35,83%) – хронічний подагричний артрит у період 

загострення та у 32 (26,7%) – хронічний тофусний артрит у період 

загострення. 

Рентгенологічна стадія була: перша – при давності подагри до 5-7 

років (у 43 – 35,83%), друга – при давності 7-12 років (у 52 – 43,33%) та 
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третя – при давності більше 12 років (у 18 - 15,0%). У семи (5,83%) 

пацієнтів із вперше виявленою подагрою кісткових змін в уражених 

суглобах не було виявлено. 

За ступенем функціональної недостатності суглобів (ФНС) 

встановлено наступне: у 18 (15,0%) хворих вона була не порушена, у 62 

(51,67% ) був перший ступінь та в 40 (33,3%) – другий ступінь ФНС. У всіх 

пацієнтів відмічалося ураження першого плеснефалангового суглобу 

стопи, у 32 (26,67%) – велико-малогомілкового, у 26 (21,67%) – колінного, 

у 29 (24,12%) променево-зап'ясткових, у 19 (15,8%) – суглобів кисті та у 12 

(10,0%) – ліктьових суглобів. У 16 (13,3%) виявлені тофуси вушних 

раковин та ліктьових суглобів. Характерно, що в пацієнтів літнього віку як 

у чоловіків, так і в жінок подагра дебютувала поліартикулярним варіантом, 

причому, у жінок частіше спостерігалося ураження суглобів кисті. 

Формування тофусів спостерігалося при давності подагри більше 10 років 

та недотриманні пацієнтами здорового способу життя та харчування і 

частими порушеннями призначеної лікарем програми лікування. 

Сечокам'яна хвороба , як прояв подагри, клінічно спостерігалось в 

23 (19,17%), а за даними УЗД-дослідження – у 49 (40,83%) хворих, у решти 

групи пацієнтів виявлені чіткі ознаки сечокислого діатезу. У всіх хворих 

перебіг подагри був легкого (16 – 13,3%) та середнього ступеня важкості 

(104 – 86,7%) із малопомітною тенденцією до прогресування у віці до 50 

років та більш чітким, але повільно прогресуючим перебігом після 55-60 

років. 

Явища вторинного остеоартрозу в уражених подагрою суглобах 

рентгенологічно виявлено в 39 (32,5%) випадках, переважно при давності 

подагри 7 і більше років, надмірній масі тіла та у віці пацієнтів 60 і більше 

років. Частота подагричних атак за рік становила 3,9±0,42. 

Зафіксовані в медичних картах також супутні та коморбідні 

захворювання у хворих на подагру (таблиця 3.2). 
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Як видно з даних таблиці 3.2, домінуючою супутньою патологією 

виявилася гіпертензія (62 особи – 51,67%), на другому місці – ішемічна 

хвороба серця (44 особи – 36,67%), виявили ЦД II типу, компенсовані чи 

субкомпенсовані форми (16 осіб – 13,33%), хронічний вторинний 

пієлонефрит (19 осіб – 15,83%), хронічний панкреатит (25 осіб – 20,83%), 

хронічний бронхіт (18 осіб – 15,00%), стеатогепатоз (42 особи – 35,00%), 

хронічний гастрит (81 особа – 67,50%), виразкова хвороба (6 осіб – 5,00%), 

синдром подразненої кишки (36 осіб – 30,00%). Надмірна маса тіла 

виявлена в 42 (35,00%) осіб, ожиріння І-ІІІ ступеня – в 36 (30,00%). 

Характерно, що в одного і того ж пацієнта виявляли від 3 до 7 супутніх та 

коморбідних патологічних процесів. 

Таблиця 3.2 

Частота супутніх та коморбідних патологічних процесів у хворих на 

подагру (n,%) 

Назва захворювання Кількість хворих Відсоток 

Артеріальна гіпертензія 62 51,67 

Ішемічна хвороба серця 44 36,67 

Стеатогепатоз 42 35,00 

Надмірна маса тіла 42 35,00 

Ожиріння І-ІІІ ст. 36 30,00 

Цукровий діабет 16 13,33 

Хронічний панкреатит 25 20,83 

Хронічний холецистит, в т.ч. 

калькульозний 

67 55,83 

Хронічний гастрит 81 67,50 

Виразкова хвороба 6 5,00 

Синдром подразненої кишки 36 30,00 

Хронічний пієлонефрит 19 15,83 
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Продовження таблиці 3.2. 

Хронічний бронхіт 18 15,00 

Хронічний простатит 10 8,33 

Остеоартроз 36 30,00 

Зі зростанням віку хворих та давності подагри збільшувалася частота 

супутніх та коморбідних процесів, їх вираженість. З усієї сукупності 

виявлених патологічних процесів коморбідними, тобто, тими, які мають 

спільні етіологічні, патогенетичні корені, за Ф.І.Беляловим [16, 17] можна 

вважати: АГ, стеатогепатоз, ожиріння, ішемічну хворобу серця, ЦД типу II, 

меншою мірою – хронічний панкреатит та синдром подразненої кишки. 

Одним із провідних етіологічних чинників зазначених захворювань, у тому 

числі подагри, є аліментарні огріхи, зловживання м'ясною, «пікантною» 

їжею, алкоголем. Анамнестично такі захворювання як хронічний гастрит, 

хронічний бронхіт, хронічний холецистит, простатит, виразкова хвороба в 

пацієнтів виникли до формування подагри. Їхнє існування та перебіг мали 

відношення до проявів подагри лише в аспекті обмеження належного 

застосування НПЗП, алопуринолу та потреби в засобах 

гастроцитопротекції в процесі лікування подагри. Спільних 

патогенетичних ланок із подагрою в цій ситуації не спостерігали, тому їх 

можна вважати класично супутніми. 

Варто зазначити, що у хворих на ішемічну хворобу серця з 

проявами стенокардії, кардіосклерозу та серцевої недостатності на 

попередніх етапах дільничими лікарями застосовувалися рибоксин, АТФ, 

малі дози аспірину, тіазидні діуретики, які могли бути провокаторами 

загострення подагри. У хворих на хронічні бронхіти, хронічне 

обструктивне запалення легень також епізодично використовували 

еуфілін, теофедрин, які також можуть спровокувати загострення подагри. 

Важливо, що не у всіх медичних картах (16 випадків) загострювалася увага 

на застосування хворими в минулому лікарських засобів, які можуть 

спровокувати загострення подарги. Однак аналіз частоти загострень 
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подагри у хворих, які могли отримувати ліки, що провокують загострення 

подагри, показав невірогідно вищу частоту загострень, ніж у загальної 

популяції аналізованої вибірки (4,3±0,32, проти 3,1±0,22; p>0,05). 

Окремо слід виділити явище поєднання подагри, що розвилася у 

відносно молодому віці (до 45 років), та вікове нашарування остеоартрозу 

з досягненням пацієнтами 55-60 річного віку, що яскравіше проявлялося у 

хворих із надмірною масою тіла та ожирінням: чим вищим виявився 

ступінь ожиріння, тим раніше і вираженіше вражалися остеоартрозом 

опорні суглоби: колінні (особливо в жінок) та кульшові (переважно в 

чоловіків). Характерна для остеоартрозу картина ураження суглобів, 

включаючи вузлики Гебердена та Бушара, чітка схильність до генералізації 

артрозного процесу в 23 (19,17%) хворих у віці за 60 років давали підстави 

вважати, що на пізніх етапах подагри до цього патологічного стану може 

під'єднатися новий віковий коморбідний процес – остеоартроз. Ця нова, 

часова клініко-патогенетична ситуація вимагає доповнень до стандартної 

терапії подагри – хондропротекторів та омега-3 засобів. 

Аналіз сукупності таких патологічних процесів як АГ, ішемічна 

хвороба серця, надмірна маса тіла чи ожиріння, стеатогепатоз, ЦД, ГУ, 

гіперхолестерин- та гіпертригліцеридемія надав підстави ретроспективно 

вбачати в аналізованих клінічних випадках МС. За такого підходу ми 

виявили 67 (55,83%) подібних випадків. Це співзвучно з даними, що 

наводить провідний вчений України, який глибоко досліджував цю 

проблему, проф. О.В. Синяченко [93 - 99]. Згідно його досліджень, МС при 

подагрі, залежно від віку, спостерігається в 46-58% випадків. Цей 

контингент хворих на подагру О.В.Синяченко [93 - 99  ] пропонує 

відносити до високого ступеня ризику судинних катастроф, оскільки, 

фоновий генералізований атеросклероз при АГ та погіршенні функцій 

печінки є доброю основою для тромбоемболічних ускладнень, 

спровокованих ГУ. Навіть у разі швидкої нормалізації рівня СК під 

впливом лікування подальші провокуючі тромбоемболічні явища можуть 



56 

 

бути спричинені коксибами, що часом застосовують при загостренні 

подагри. Із вісцеральних подагричних уражень, окрім сечокам'яної 

хвороби та нефропатії, у 9 (7,5%) випадках зафіксовані подагричні 

ураження у вигляді флебітів (3 – 2,5%), кропив'янки (3), іридоцикліту (3). 

Згідно записам в медичних картах, ніхто із хворих на подагру на 

попередніх етапах не приймав алопуринол постійно, лише курсами до 2,5-

3, рідко 6 місяців, а 57 (47,50%) хворих приймали лише НПЗП при 

загостреннях. Важливим фактором виявилося те, що більшість хворих 

звернулися за допомогою лише через 2-3 роки від початку захворювання, а 

деякі з них (8 осіб – 6,67%) – через 7-9 років від початку, причому майже у 

всіх цих пацієнтів були наявні тофуси різної локалізації та вираженості. 

Оцінюючи лікувальний комплекс у стаціонарних умовах відзначимо, 

що в гострий період хворі отримували терапію згідно Протоколу МОЗ 

України №676 з розділу 13 «Ревматологія» від 12.10.2006 року, тобто 

головним чином НПЗП (німесулід або моваліс), місцево компреси 

дімексида з розчином НПЗП чи мазь «Ремісид», а з моменту покращення – 

із 10-12 дня підключали алопуринол в низьких (100 мг/добу) дозах, 

поступово збільшуючи до цільової дози – 300 мг/добу та орієнтуючи 

пацієнта через кожні два тижні до кінця третього тижня та переводилися 

на амбулаторне лікування алопуринолом на тлі канефрону Н при 

сечокам'яній хворобі чи вторинному пієлонефриті або урикозуричних 

засобів (блемарен, оліметин). Належна увага приділялася засобам 

гастропротекції (інгібітори протонової помпи чи блокатори Н2-

гістамінових рецепторів), навіть у випадках відсутності будь-якої 

симптоматики, що вказувала б на гастропатію, а також гіпотензивної 

терапії (і АПФ чи сартани). Однак, лише половині хворих із холецисто-, 

гепатопатіями призначалися гепатопротекторно-жовчогінні засоби, 

переважно, із росторопші та артишоку – у випадках помірних клінічних 

проявів ураження цієї системи. Наявність помірної гепатомегалії, чітких 

УЗ-ознак стеатогепатозу або помірних змін із боку активності трансаміназ 
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не слугували лікарям приводом щодо призначення гепатопротекторно-

жовчогінних засобів попри відому м'яку гепатотоксичність НПЗП та 

алопуринолу. Не приділялася також превентивна увага до помірних 

клінічних проявів хронічного панкреатиту та синдрому подразненої 

кишки, які в аналізованих клінічних випадках виглядали патогенетично 

взаємопов'язаними. Не проводилося обстеження мікрофлори товстої 

кишки на предмет мікробіологічних доказів можливого дисбактеріозу 

кишки. Саме ці випадки найбільш яскраво проявлялися в пацієнтів у віці за 

55-60 років, в яких подагра перебігала більш торпідно, частіше 

загострювалася та гірше піддавалися стандартним методам лікування. 

Можна припустити, що цьому сприяли також явища ендотоксикозу, 

властиві синдрому подразненої кишки та дисбактеріозу. 

Отже постає проблема системної корекції уражень органів 

травлення у хворих на тривало перебігаючу та часто рецидивуючу подагру 

в пацієнтів старших вікових груп не тільки з точки зору існування цих 

патологічних станів, але й розгляду їх як станів, що згодом формують нові  

патогенетичні ланки, певною мірою нівелюючи результати лікування. 

Однак такий підхід сприяє створенню ситуації поліпрагмазії, здорожчанню 

процесу лікування, що, ймовірно, також було однією з причин недостатньо 

належної уваги до цих явищ із боку лікарів практичної охорони здоров’я. 

За даними ретроспективного аналізу історій хвороби хворих на 

подагру, пролікованих в спеціалізованих ревматологічних відділеннях 

стаціонарів можна констатувати наступне: 

1.  Зі зростанням віку пацієнтів та давності, важкості перебігу 

подагри констатується збільшення кількості супутніх захворювань серед 

яких є такі, що мають спільні етіологічні причини: АГ, атеросклероз, 

переважно у формі ішемічної хвороби, надмірна маса тіла та ожиріння, ЦД 

– як прояви системних уражень. Іншою групою захворювань подібного 

типу етіології є ураження органів травлення: стеатогепатоз, хронічні 
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холецистит, панкреатит, синдром подразненої кишки; анамнестично не 

пов'язані з розвитком подагри: хронічні бронхіт, простатит. 

2. Практичними лікарями при подагрі рідко оцінювалася як МС 

така сукупність хвороб як АГ, ожиріння, ішемічна хвороба серця, 

стеатогепатоз, ЦД, ГУ, гіперхолестерин- та гіпертригліцеридемія та не 

виділяється така група хворих у контингент високого рівня ризику 

судинних подій. 

3. Лікувальні комплекси хворих на подагру побудовані, 

переважно, у контексті Наказу МОЗ України №676 із розділу 13 

«Ревматологія» від 12.10.2006 року відносно цього захворювання, а з 

супутніх захворювань медикаментозні доповнення регулярними є лише 

щодо АГ, ішемічної хвороби серця, ЦД, гастроцитопротекції, 

пієлонефриту. 

4. Щодо нашарування в пацієнтів із подагрою у віці за 55-60 

років інволютивного ураження суглобів по типу поліостеоартрозу, то, 

навіть, у практичних рекомендаціях лікарів на амбулаторно-поліклінічне 

лікування рідко призначалися хондропротектори. 

5. Згідно виявлених особливостей діагностики та лікування 

хворих на подагру, у спеціалізованих відділеннях випливає проблема 

необхідності поглибленого вивчення патогенетичних особливостей 

розвитку подагри у віковому аспекті та в контексті виявлення спільних 

патогенетичних ланок їх вираженості, зв’язку з іншими супутніми 

захворюваннями, оцінки ступенів залежності за принципами: спільний 

патогенетичний механізм чи причинно- наслідкові трансформації, чи 

ятрогенні (медикаментозні) механізми розвитку подагри. 

6. Постає проблема пошуку лікарських засобів багатоцільової 

поліорганної, системної дії, які б максимально впливали на наявні у хворих 

на подаргу коморбідні та поліморбідні стани, та апробація, вивчення їхньої 

ефективності. 
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3.2.Вікові та гендерні аспекти формування коморбідності та 

супутньої патології у хворих на подагру (проспективне дослідження) 

3.2.1.Вікові аспекти формування коморбідності та супутньої 

патології у хворих на подагру чоловіків. Мета цього підрозділу 

дослідження – вивчити вікові та гендерні аспекти формування 

коморбідності та супутньої патології у хворих на подагру. 

Спостереження проведені в 127 хворих на подагру, 79 із них – за 

даними повторних госпіталізацій від 2 до 3 разів, а також за даними 

динамічного амбулаторно-поліклінічного спостереження, вивчення 

первинної медичної документації, в тому числі за матеріалами звертань 

пацієнтів до інших спеціалістів. Вікові та статеві характеристики 

обстеження наведені в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Вікові і статеві особливості подагри в обстежених хворих 

Вікові групи Чоловіки (n, %) Жінки (n, %) Разом 

до 50 років 19 (14,96%) 1 (0,79%) 20 (15,75%) 

50-59 років 60 (47,24%) 11 (8,66%) 71 (55,91%) 

після 60 років 20(15,75%) 16 (12,60%) 36 (28,34%) 

Разом 99(77,95%) 28 (22,05%) 127 (100%) 

 

Клінічна оцінка стану уражених суглобів встановлювалася при 

дослідженні суглобового синдрому ( у балах 1-3), запального індексу ( у 

балах 1-3) та візуальної аналогової шкали (ВАШ) у міліметрах від 1 до 100. 

За цього підходу середньостатистичні дані за стадіями подагри наведені в 

табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Клінічна оцінка уражень суглобів у хворих на подагру чоловіків 

згідно стадії хвороби та віку хворих (M±m, n) 

Ознака  Вік до 50 років, перша 

стадія (n=19) 

Вік після 50 років, 

друга стадія (n=80) 

Суглобовий синдром, 

бали 

1,43±0,12 1,92±  

Запальний індекс, бали 1,26±0,12 1,28±0,16 

Візуальна аналогова 

шкала, мм 

61,34±2,24 69,56±  

Примітка:  * - вірогідність між групової різниці даних (Р<0,05-0,01). 

 

Згідно інформації з табл. 3.4, у хворих на подагру чоловіків у віці 

старше 50 років, у зв’язку з домінуванням другої стадії подагри 

виявляються вірогідно вираженіші явища суглобового синдрому та 

показників ВАШ. 

У жінок середні значення суглобового синдрому та ВАШ були 

однотипними з такими у хворих на подагру чоловіків із другою стадією 

хвороби: відповідно (1,88±0,16) суглобовий синдром, ВАШ – (67,8±2,86), 

запальний індекс – (1,27±0,18) (Р<0,05 в усіх випадках). 

Інші захворювання верифіковані в стаціонарах чи при консультаціях 

ендокринологів, урологів, гастроентерологів тощо, як правило, згідно 

відповідних протоколів та сучасних методів діагностики. Тривалість 

спостереження складала від 2 до 3 років. Серед обстежених чоловіків було 

99 (77,95%) осіб, жінок – 28 (22,05%). Вікові коливання у хворих на 

подагру чоловіків були в межах 37 – 78 (57,6±3,54) років, у жінок – 52-77 

(65,3±1,32) роки, давність захворювання у чоловіків складала 9 – 23 роки 

(18,2±1,16), у жінок – 2-11 (7,1±0,82) роки (Р<0,01). Спадкову схильність 

до подагри виявили в 36 (28,34%) осіб. 
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При анамнестичному дослідженні вікових та часових особливостей 

формування подагри у чоловіків встановлено, що початковий період 

подагри в них характеризувався 3-7- денними епізодами помірного 

гострого подагричного артриту при порушенні харчової поведінки з 

алкогольними ексцесами. Перші 1-3 епізоди купірувалися амбулаторно за 

допомогою різних НПЗП, часто «за порадою» нефахівців. Майже всі 

пацієнти вперше госпіталізовані за 3-4-го епізоду гострого подагричного 

артриту в спеціалізоване відділення, де діагноз подагри виставлявся 

вперше. Частота епізодів гострого подагричного артриту коливалася від 1-

2 за рік до одного на 2-3 роки, залежно від дотримання хворим дієти, 

медикаментозного лікування та уникнення інших ризик-чинників. У 

міжнападний період подагри хворі, як правило, рідко вживали будь-які 

медикаменти, лише відносно дотримувалися дієти. Саме ці основні 

складові визначали темпи прогресування подагри, перехід у форму 

хронічного подагричного артриту, формування тофусів різних локалізацій, 

подагричного ураження внутрішніх органів. Перший, сприятливий період 

тривав у хворих від 5 до 12 років. 

У 29 чоловіків (29,29%) встановлена хронічна інтервальна 

рецидивуюча подагра, у 56 (56,56%) – хронічний подагричний артрит у 

період загострення та в 14 (14,14%) – хронічний тофусний артрит в період 

загострення. За ступенем функціональної недостатності суглобів 

констатовано наступне: перший ступінь порушень – у 40 осіб (40,40%), 

другий ступінь – у 59 (59,59%) хворих. У 9 випадках (9,09%) хворі 

вимушені були підбирати спеціальне взуття та періодично користуватися 

палицею. 

В більшості хворих подагра проявлялася олігоартритичною 

формою (71 пацієнт – 71,7%), але на пізніх стадіях та при давності хвороби 

більше 15 років – поліартритичною формою (28 осіб – 28,28%) з 

охопленням суглобів стоп, кистей, колінних, ліктьових часто з численними 

тофусними елементами. 
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З урахуванням даних клінічних, ультрасонографічних та 

біохімічних методів дослідження латентний тип нефропатії встановлено в 

62 (62,62%) хворих (переважно осіб до 55-річного віку), уролітіазний – у 

18 (18,18%), протеїнуричний – у 19 (19,19%) хворих на подагру чоловіків. 

Уролітіазний та протеїуричний типи нефропатії спостерігалися, 

переважно, в осіб старше 50-річного віку. 

Тяжкість захворювання оцінювали за трьома факторами: частота 

захворювань за останній рік, кількість уражених суглобів та тривалість 

загострень, особливо останнього [ 44 ]. Легкий перебіг подагри відмічено в 

32 чоловіків (32,32%), середньої тяжкості – у 64 (64,65%) та тяжкий – у 3 

осіб (3,03%). У віковому аспекті легкий перебіг спостерігався переважно, в 

осіб до 50 років (в 17 із 19 хворих) і лише в 15 (25,0%) із 60 пацієнтів – у 

віці після 50 років. Рентгенологічні зміни кісткової тканини і суглобів, що 

відповідали І стадії, відмічено в 26 (26,26%) пацієнтів, ІІ стадії – у 64 

(64,65%) та ІІІ стадії – у 9 (9,09%) чоловіків, хворих на подагру. 

Провокуючими факторами подагричної атаки були: прийом їжі багатої на 

пуринові сполуки (47 осіб – 47,47%), вживання алкогольних напоїв (23 

випадки – 23,23% ), їхнє поєднання (19 випадків – 19,19%), надмірна 

ходьба, вібрація (6 – 6,06%), переохолодження (4 випадки – 4,04%). 

Усі хворі відмічали анамнестично, що початковий період подагри 

перебігав сприятливо, проявляючись 1-2 подагричними атаками впродовж 

року, але зі зростанням давності подагри, особливо у віці після 50 років 

частота атак зростала до 4-5 (4,2±0,32) на рік та тривалішими за часом (до 

3-3,5 тижнів), а в окремих пацієнтів (7 осіб – 7,07%) частота атак сягала 6 

разів, тривалістю, у середньому, біля одного місяця. Як правило, належний 

контакт із ревматологами відбувався на 3-4-й рік від перших проявів 

подагри. Тільки 6 пацієнтів (6,06%) майже постійно вживали підтримуючі 

дози алопуринола та належно дотримувалися дієти, хоча до цього їх 

спонукали часті рецидиви та тяжкий перебіг подагри. Переважна більшість 

чоловіків, хворих на подагру на етапі епізодів гострого подагричного 
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артриту недостатньо дотримувалися дієтичного режиму, відмічали як 

визначальну подагропровокуючу роль поєднання алкогольних ексцесів та 

дієтичних огріхів у виникненні рецидивів. 

Поліморбідний і коморбідний фон у них був помірний, а за ступенем 

вираженості – м’який (таблиця 3.5.). Із коморбідних захворювань були: 

надмірна маса тіла або ожиріння І-ІІ ст., АГ першого ступеня, сечокислий 

діатез та набуті до захворювання на подагру ураження системи травлення 

(гастрити, гастродуоденіти, виразкова хвороба, хронічні холецистити). 

Переважно такі вияви хворобливого стану були властиві для хворих віком 

до 50-, рідше 55-річного віку. Із приводу гастроентерологічної патології 

хворі також не вирізнялися особливою пунктуальністю в харчуванні та 

лікуванні. Морбідний маршрут, в основному, полягав у спостереженні і 

лікуванні в ревматолога, значно рідше та в амбулаторному режимі – у 

гастроентеролога чи кардіолога. У середньому в кожного хворого виявляли 

від 3 до 6 таких захворювань. 

Таблиця 3.5 

Вікові аспекти частоти коморбідних і супутніх патологічних 

процесів у чоловіків хворих на подагру  

Назва захворювання Вік до 50 років, 

n=19 

Вік після 

50 років, n=80 

Артеріальна 

гіпертензія I ст. 

7(36,84%) 4(5,0%) (Р<0,001) 

Артеріальна 

гіпертензія ІІ ст. 

1(5,20%) 62(77,50)     

(Р<0,001) 

Ішемічна хвороба 

серця:  помірні прояви 

виражені прояви 

 

4(21,05%) 

 

47(58,75%) 

(Р<0,001) 

– 6(7,50%) 

Надмірна маса 

тіла 

4(21,05%) 2(2,5%)(Р<0,001) 

Ожиріння І – ІІ 

ст. 

9(47,36%) 40(50,0%) 



64 

 

Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 

Ожиріння ІІ - ІІІ ст. 5(26,32%) 38(47,45%) 

Цукровий діабет  19(23,75%) 

Стеатогепатоз (гепатит) 12(63,15%) 69(86,25%) 

Хронічні холецистити, 7(36,84%) 49(61,25%)(Р<0,05) 

З них калькульозні – 17(21,25%) 

Хронічний панкреатит 3(15,79%) 31(38,75%)(Р<0,01) 

Сечокислий діатез 18(94,74%) 62(77,50%) 

Сечокам’яна хвороба 1(5,26%) 18(22,50%)(Р<0,001) 

Хронічний пієлонефрит 1(5,26%) 18(22,50%)(Р<0,01) 

Хронічна анемія - 11(13,75%) 

Хронічні гастрити, 

гастродуоденіти 

10(52,63%) 57(71,25%) 

Виразкова хвороба 1(5,26%) 9(11,25%) 

Синдром подразненої 

кишки 

2(10,52%) 23(28,75%)(Р<0,05) 

Первинний остеоартроз – 24(30,00%) 

Хронічний бронхіт 1(5,26%) 10(12,50%) 

Хронічне обструктивне 

запалення легень 

- 6(7,50%) 

Простатити, аденома 

передміхурової залози 

1(5,26%) 42(52,50%)(Р<0,001) 

Хвороби шкіри 

(грибкові, дерматити, 

хронічна екзема) 

2(10,52%) 9(11,25%) 

Захворювання ЛОР-

органів 

2(10,52%) 10(12,50%) 

Примітка: відсоткове значення визначали від кількості хворих у 

відповідній віковій групі. 
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Певні особливості на стадії хронічного подагричного артриту 

проявлялися ураженням суглобів стоп, колінних, ліктьових, кистей, а через 

2-3 роки з нашаруванням множинних тофусів різних локалізацій, 

закономірними проявами подагричної нефропатії, сечокам’яної хвороби 

(див. табл. 3.5). Частота подагричних атак зростала до 4-5 затяжних 

епізодів різної інтенсивності на рік, у міжнападний період ремісія була 

нестійкою, відмічалися рухові обмеження в уражених суглобах, 

прогресуюча функціональна недостатність, зростала частота тимчасової 

непрацездатності, прогресували рентгенологічні зміни в суглобах, 

нашаровувалися явища вторинного остеоартрозу. Такі особливості 

подагричних уражень спостерігалися у чоловіків з 50-55 до 60-65 – річного 

віку. 

Паралельно з зазначеним зростав коморбідний фон: збільшувалася 

частота і вираженість ожиріння (як правило, абдомінальний тип), вірогідно 

зростали помірно прогресуючі різні форми ішемічної хвороби серця, 

гіпертонічної хвороби, інсулінорезистентності чи ЦД 2 типу, жирової 

хвороби печінки, як основні прояви МС, а після 60-65 років – інших 

атеросклеротичних уражень, нашарування вікового первинного 

остеоартрозу не уражених подагрою суглобів (див. табл. 3.5). Саме ці 

захворювання суттєво підвищують рівень кардіоваскулярного ризику до 

високого і дуже високого. Як наслідок – у 2 хворих згодом виник інфаркт 

міокарда, в одного – ішемічний інсульт, в одного – інфаркт міокарда та з 

інтервалом 3 роки – ішемічний інсульт (4,04% в групі хворих на подагру 

чоловіків). 

Менш вагомо вірогідно прогресували та маніфестували ураження 

системи травлення, однак слід відмітити зростання частоти і 

прогресування хронічних панкреатитів, гепатитів, калькульозних форм 

холециститів та пов’язаних клініко-патогенетично з ними синдромів 

подразненої кишки, дисбіозу тощо. Рецидиви зазначених патологічних 

станів нерідко провокувалися застосуванням будь-якого з 
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антиподагричних та НПЗП засобів попри вживання гастро- чи ентеро-, 

гепатотоксичних чинників та були обмежуючими факторами в належній 

реалізації антиподагричної терапії (зворотна причинно-наслідкова 

коморбідність). У цьому аспекті слід мати на увазі зростання 

гастроінтестинального ризику від антиподагричних та НПЗП засобів. 

Доцільно відзначити наявність ряду супутніх захворювань, що 

складали поліморбідний фон, але не мали помітних патогенетичних чи 

інших зв’язків із подагрою та не впливали на перебіг і лікування цієї 

недуги: хронічні бронхіти, простатити, аденома передміхурової залози, 

захворювання ЛОР-органів, грибкові захворювання шкіри (див. табл. 3.5). 

У кожного хворого вже виявляли від 5 до 8 захворювань. 

Проте саме на цій стадії та вікового періоду у хворих на подагру в 

зв’язку з наростанням спектру та вираженості коморбідних процесів 

морбідний маршрут, окрім ревматологічного, набував нових напрямків: до 

кардіолога, ендокринолога, судинного хірурга, уролога, гастроентеролога, 

лікарів первинної ланки, а сумарна частота госпіталізацій зазначених 

профілів переважала над ревматологічною. Інтенсивність і тривалість 

медикаментозного навантаження, навіть, в амулаторному режимі мимоволі 

погіршувала комплайєнс антиподагричної терапії, що сприяло 

прогресуванню подагри. Саме на цій стадії при лікуванні коморбідних 

захворювань, особливо які зумовлюють високий кардіоваскулярний ризик, 

спостерігали медикаментозно-індуковані рецидиви подагри від 

застосування тіазидних діуретиків, рибоксину, АТФ, пентоксифіліну, 

рідше – малих доз аспірину. Слід зазначити, що застосовані лікарські 

засоби включені в стандарти лікування коморбідної патології відповідного 

профілю. Нами також зафіксована активація подагри в 2 хворих із 7, які 

тривало лікувалися гептралом із приводу хронічного гепатиту в 

гастроентеролога. У зазначених випадках виявлена спадкова схильність до 

подагри. Не знайдено відповіді чому інші хворі перенесли лікування 

гептралом добре. Але найбільш часто грішили застосуванням 
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подагроактивуючих лікарських засобів лікарі первинної ланки медичної 

допомоги. 

Отже багатовекторність морбідного маршруту пацієнта на цій стадії 

приховує в собі загрозу медикаментозно-індукованих рецидивів подагри 

від необізнаності лікарів інших фахів в існуванні цієї небезпеки при 

лікуванні хворого на подагру з високим коморбідним і поліморбідний 

фоном. 

Певні особливості перебігу подагри та полі- і коморбідного фону в 

чоловіків, хворих на подагру відмічені і після 65-річного віку. Попри 

подальше прогресування явищ полі- і коморбідності, відображається вплив 

зміни соціально-економічного статусу, наявність вільного часу пенсіонерів 

для самоосвіти, належного виконання лікарських рекомендацій, особливо 

щодо дієти та лікування, контролю за станом здоров’я, зменшення 

психофізичного навантаження, економічні причини. Серцево-судинна чи 

ендокринна патологія ставали визначальними напрямками лікування; 

подагра та первинний остеоартроз набували спільної проблеми в лікуванні 

ревматологів; гастроентерологічна патологія ускладнювалась ішемічним 

компонентом і серцево-судинні засоби мимовільно ставали однією з 

складових їхнього лікування в додаток до замісної і симптоматичної 

терапії. 

3.2.1.1. Особливості уражень органів черевної порожнини та 

нирок у обстежених хворих на подагру чоловіків за даними 

ультрасонографічного дослідження. Ультрасонографічне обстеження 

органів черевної порожнини та нирок дозволило значною мірою поглибити 

клінічне уявлення про суть морфологічних уражень зазначених органів як 

подагричним процесом, так і за їхнього пошкодження коморбідними та 

супутніми захворюваннями. Ехографічно оцінювали розміри, контури, 

структуру зазначених органів. Ультрасонографічне дослідження 

здійснювали натще, через 10-12 год після останнього прийому їжі за 

загальноприйнятою методикою. 
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Результати ультрасонографічного дослідження в обстежених хворих 

наведені в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Ультрасонографічні параметри органів черевної порожнини у 

хворих на подагру чоловічої статі (М±m, n, %) 

 

Характеристика органу Оцінка 

параметру 

Середнє значення 

(в мм) 

n % 

Печінка: 

Права частка:збільшена 

(незначно,помірно): 

                      нормальна: 

Ліва частка: збільшена: 

                   нормальна 

Ехощільність: підвищена: 

                         зернистість: 

                          нормальна: 

Внутрішньопечінкові ходи: 

розширені: 

                                                

нормальні: 

                                                

ущільнені: 

  

168,5±8,34 

139,1±4,26 

64 64,65 

35 35,35 

51 51,51 

48 48,48 

85 85,86 

21 21,21 

14 14,14 

44 44,44 

26 26,26 

29 29,29 

Жовчний міхур: 

Розміри: збільшені: 

                нормальні: 

Стінка:    потовщена: 

                 ущільнена: 

                 нормальна: 

Камені жовчного міхура: 

Сладж-феномен: виражений: 

                              помірний: 

                              незначний: 

                              відсутній: 

Холестаз жовчного міхура: 

  

102,6±3,92 

71,4±4,55 

4,8±0,06 

2,8±0,03 

84 84,84 

15 15,15 

55 55,56 

76 76,77 

11 11,11 

17 17,17 

36 36,36 

34 34,34 

23 23,23 

6 6,06 

8 8,08 
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Продовження таблиці 3.6 

 

Як видно з даних таблиці 3.6, незначну та помірну гепатомегалію 

констатовано у 64 (64,65%) хворих, у них же та ще в 21 (85,86%) пацієнта з 

нормальними розмірами виявлено підвищення ехощільності та середню 

або крупну зернистість як докази стеатогепатозу. У 76 (76,77%) з них 

виявлені ознаки холециститу у вигляді потовщення його стінки до 4-6 мм 

та її ущільнення. Збільшення розмірів жовчного міхура зафіксовано у 84 

(84,85%) випадків. 

Підшлункова залоза: 

Розміри збільшені: головка: 

                                 тіло: 

                                 хвіст: 

Розміри нормальні: 

Структура: гетерогенна: 

                    підвищеної ехогенності: 

                    нормальна: 

Контури:     нерівні: 

                     рівні: 

 

  

35,4±0,82 
41 41,41 

19 19,19 

18 18,18 

56 56,57 

27 27,27 

57 57,57 

37 37,37 

59 59,60 

40 40,40 

Нирки: 

             явища сечокам’яної хвороби: 

             явища сечокислого діатезу: 

             порушення 

кортикомедулярної                  

диференціації: 

             розширення чашково-

мискової системи: 

             норма: 

  

20 20,20 

76 76,76 

 

21 

 

21,21 

 

23 

 

23,23 

3 3,03 

Селезінка: 

Розміри: збільшені: 

                нормальні: 

  

4 4,04 

95 95,9

6 
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Явища садж-феномену у вигляді осаду жовчі в 93 пацієнтів (93,93%), 

із них у 36 (36,36%) осад був виражений і займав майже половину об’єму 

жовчного міхура, у 34 (34,34%) – помірний, займав біля третини об’єму 

жовчного міхура та в 23 (23,23%) був незначним. У 8 (8,08%) пацієнтів із 

вираженим та помірним садж-феноменом виявлено поліморфну форму 

холестерозу жовчного міхура з локальним потовщенням його стінки до 6 

мм. Жовчокам’яну хворобу з цих випадків виявлено в 17 (17,17%) хворих. 

Зміни підшлункової залози спостерігали в 41 (41,41%) хворого на 

подагру. Вони виражалися в збільшенні розміру головки підшлункової 

залози, із них у 19 випадках (19,19%) – і тіла цього органу та, переважно 

підвищеної ехогенності і гетерогенності ехоструктури на тлі підвищеної 

ехогенності, що разом мало місце у 57 (57,57%) випадках. Не виявлено 

змін з боку підшлункової залози лише в 42 (42,42%) випадках; це були 

пацієнти у віці до 55 років із перебігом подагри до 7 років та відносно 

повільно прогресуючим перебігом. 

Із боку нирок переконливі докази каменів нирок виявлені в 19 

(19,19%) хворих, а ще в 77 (77,77%) – виражені явища  сечокислого 

діатезу, притому з 99 цих пацієнтів у 21 (21,21%) знайдено порушення 

кортикомедулярної диференціації як можливий доказ інтерстиціального 

ураження паренхіми нирок. Не виявлено патологічних змін лише в 3 

(3,03%) хворих із вперше встановленим діагнозом «подагра» та у віці до 42 

років. 

Характеризуючи ультрасонографічні зміни з боку органів черевної 

порожнини в обстежених хворих на подагру, у загальному, слід відмітити 

найбільш часті та суттєві зміни з боку нирок, на другому місці 

спостерігаються помірні ураження паренхіми печінки по типу 

стеатогепатозу та жовчного міхура. Із боку останнього зміни виглядали 

навіть частішими, ніж ураження паренхіми, та проявялися вони, 

переважно, хронічним некаменевим холециститом, камені жовчного 

міхура на цьому фоні виявлені лише в 17,17%. Але виражені і досить 
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поширені явища сладж-феномену опосередковано свідчать про неякісне 

жовчоутворення в печінці та порушення функціонування 

жовчостабілізуючих систем жовчного міхура у зв’язку з хронічним 

запаленням його стінок та порушення його моторної функції, переважно 

по гіпокінетичного типу, про що свідчить збільшення розмірів жовчного 

міхура у 84,85% випадків. 

Ураження ПШЗ за даними УЗД – обстеження зустрічалися на одну 

третину рідше, ніж печінки, та в 2 рази рідше, ніж жовчного міхура. Але за 

клінічними проявами у всіх цих аналізованих випадках явища панкреатиту 

проявлялися м’якими або помірними проявами зовнішньо секреторної 

недостатності й синдрому подразненого кишечника лише у половини з 

пацієнтів з УЗД-доказами ії ураження. Останні свідчать про важливість 

ранньої діагностики хронічного панкреатиту методом ультрасонографії на 

до клінічній стадії з метою розробки лікувально-профілактичних методів 

запобігання прогресування цієї недуги. При цьому слід врахувати вказівки 

провідних панкреатологів України, що ультрасонографічні докази 

ураження підшлункової залози проявляються за 3-7 років до початку 

клінічної маніфестації [ 27 ]. 

3.2.1.2. Результати лабораторно-біохімічних досліджень у хворих 

на подагру чоловіків. У більшості обстежених хворих на подагру при 

поступленні, залежно від ступеня вираженості подагричної атаки, кількості 

уражених суглобів та тяжкості перебігу відмічали лейкоцитоз від 8,9 до 

12× /л, зсув паличкоядерних нейтрофілів від 5 до 8%, сегментоядерних 

від 67% до 74%, ШОЕ від 15 до 26 мм/год. Середньостатистичні дані 

наведені в табл. 3.7. 

Аналізуючи індивідуальні гемограми в обстежених слід зауважити, 

що вони в пацієнтів із подагрою у віці до 55-60 років досить чітко 

відображали гостроту атаки, кількість уражених суглобів та тяжкість 

перебігу хвороби. Але у хворих у віці старше 60 років реакція 

периферійної  крові була помітно в’ялою; в окремих випадках при досить 



72 

 

значних рухових обмеженнях за гостроти процесу ШОЕ та лейкоцитоз у 

них були незначно підвищені, без зсуву у формулі крові. Помірна анемія та 

зниження гемоглобіну крові відмічено лише у хворих зі значними 

подагричними ураженнями нирок, сечокам’яною хворобою та вторинним 

пієлонефритом (11 осіб – 13,75%). 

 

Таблиця 3.7 

Показники крові у хворих на подагру чоловіків у період гострої 

подагричної атаки 

Ерит-

ро-

цити 

×  

Гемо-

гло-

бін, 

г/л 

Ко 

льо- 

ровий 

показн. 

Лей-

ко-

цити 

×  

Е,  

% 

Б,  

% 

п-я, 

% 

с-я, 

% 

Лім-

фо-

цити,% 

Мо- 

но-

ци 

ти,% 

ШОЕ, 

мм/год 

4,3 

±0,41 

124 

±10,6 

0,85± 

0,05 

9,8 

±0,76 

2,1 

±0,01 

0,4 

±0,04 

6,8 

±0,21 

69,3 

±3,75 

22,0 

±0,21 

4,1 

±0,02 

19,0 

±2,5 

 

Важливими виявилися зміни біохімічних параметрів крові. 

Середньостатистичні дані цих досліджень наведені в таблиці 3.8. 

Дані табл. 3.8. свідчать, що у хворих на подагру є досить значні та 

вірогідні відхилення від норми біохімічних параметрів. У всіх пацієнтів 

відмічалося перевищення верхньої межі норми з максимальним 

відхиленням до 780 мкмоль/л. 

Середньостатистична величина вмісту СК майже в 1,8 рази 

перевищувала аналогічну в групі здорових осіб. Привертав увагу й 

вірогідно підвищений (на 36,78%) рівень креатиніну крові, як свідчення 

порушення азотистого обміну та екскреторної функції подагрично 

уражених нирок, хоча показник сечовини крові, яка синтезується в печінці 

та виділяється нирками, виявився в межах норми. 
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Таблиця 3.8 

  Біохімічні параметри крові у хворих на подагру чоловіків у період 

загострення (M±m,n) 

Досліджувані 

параметри, одиниці 

виміру 

Хворі на подагру, n=95 Практично здорові, 

n=20 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

572,4±23,32* 348,2±12,46 

Креатинін, мкмоль/л 119,0±8,34* 82,0±4,23 

Сечовина, ммоль/л 8,2±0,65 6,8±0,28 

Глюкоза, ммоль/л 6,8±0,31* 4,8±0,26 

Білірубін заг., мкмоль/л 29,6±2,05* 15,5±0,82 

Білірубін прямий, 

мкмоль/л 

7,8±0,04* 4,1±0,01 

Холестерин, ммоль/л 6,8±0,31* 4,9±0,22 

Тригліцериди, ммоль/л 2,3±0,19* 1,4±0,05 

Загальний білок, г/л 78,4±5,65 81,0±6,52 

Альбумін, г/л 39,2±1,85 45,9±2,64 

Активність АСТ, од/л 85,0±3,63* 26,1±1,35 

Активність АЛТ, од/л 68,0±2,92* 23,3±1,20 

Активність ЛДГ, од/л 492,6±18,10* 360,0±21,14 

Активність лужної 

фосфатази, од/л 

279,4±11,52* 89,5±4,55 

Активність 

гамаглутаміл-

транспептидази, од/л 

115,4±4,52* 38,3±2,61 

Кальцій, ммоль/л 2,1±0,07* 2,45±0,09 

Залізо, мкмоль/л 21,7±1,43* 18,71,05 

Фосфор, мкмоль/л 0,75±0,9* 1,2±0,05 

Магній, ммоль/л 0,99±0,07 0,85±0,04 

Примітка: * - вірогідність різниці параметру порівняно з аналогічним у 

практично здорових осіб 
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Біохімічні маркери атеросклерозу та порушеного ліпідного обміну – 

холестерин і тригліцериди крові, також вірогідно були підвищеними, що є 

метаболічною передумовою формування ішемічної хвороби серця. 

Зокрема, рівень холестерину крові на 41,7% перевищував аналогічний 

показник здорових, а рівень тригліцеридів – на 56,52%. 

Також вірогідно був підвищений рівень загального та непрямого 

білірубіну: відповідно на 79,4% та непрямий (шляхом урахування: 

загальний-прямий: 29,6-7,8=21,8 мкмоль/л) – на 81,12%, прямого – на 

52,56%. Характерним було вірогідне, хоч і помірне, підвищення активності 

ферментів синдрому цитолізу: АСТ – у 3,25 раза, АЛТ – у 2,92 раза, ЛДГ – 

у 1,37 раза. Однак ферменти вираженості холестазу були підвищені 

суттєвіше: активність ЛФ – у 3,13 раза, а ГГТП – у 3,01 раза. Ймовірно, що 

в стеатознозміненій печінці, будучи в стані певного токсикоз-

метаболічного набряку, жовчо-вивідні протоки функціонують ще гірше, 

ніж гепатоцити. Хоча, як відомо, ГГТП є так званим ферментом 

метаболічної «тривоги»: її активність може підвищуватися як унаслідок 

ураження печінки (її дезінтоксикаційної функції та погіршення процесів 

жовчовиділення), так і при різних інтоксикаціях ендогенного (ракова 

інтоксикація, різке підвищення катаболічних, запальних процесів тощо), 

так і екзогенного (алкогольної інтоксикації, отруєнь різними токсинами) 

походження. Після значних алкогольних ексцесів навіть при доброму 

самопочутті пацієнта активність  ГГТП може бути підвищеною декілька 

тижнів. 

Із біохімічних показників у хворих на подагру привертало увагу 

також вірогідне, порівняно зі здоровими, зниження рівнів кальцію та 

фосфору. В окремих пацієнтів кальцій знизився до 1,9-1,8 ммоль/л. 

Зазначені зміни можна трактувати як метаболічну передумову розвитку 

остеопорозу та остеоартрозу у хворих на подагру, особливо якщо 

розглядати ці зміни крізь призму значно підвищеної активності ЛФ, роль 

якої у формуванні остеопорозу є загальновідомою. 
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3.2.1.3. Особливості порушень цитокінової регуляції у хворих на 

подагру чоловіків, залежно від віку, стадії хвороби та рівня 

коморбідності. Мотивацією до проведення цього виду досліджень є не 

тільки оцінка динаміки порушень цитокінової ланки регуляції у хворих на 

подагру, як хвороби, якій притаманний вторинний запальний процес. Нині 

відомо, що при ожирінні, стеатогепатиті, атеросклерозі, ЦД та інших 

метаболічних порушеннях має місце низькоінтенсивне запалення [22, 23, 

92, 119]. Динаміка суглобового синдрому при подагрі є доволі окресленою, 

нетривалою, що, імовірно, повинно відбиватися на відповідних зсувах про- 

і протизапальних цитокінів у крові. Однак при особливостях патологічних 

станів, які характеризують МС низькоінтенсивне запалення є постійним, 

що може позначатися на клінічних проявах і результатах лікування будь-

яких супутніх МС захворюваннях. У зазначеному контексті подібні 

дослідження при подагрі є поодинокими, суперечливими і не 

відображають динаміки цих порушень, залежно від стадії подагри, віку 

хворих та рівня коморбідності [107,119]. 

Мета цього підрозділу дослідження є вивчення особливостей 

порушень цитокінової ланки регуляції запального процесу у хворих на 

первинну подагру, залежно від її стадії, рівня коморбідності та віку хворих. 

Спостереження проведені в 40 хворих чоловіків на первинну подагру  

віком 39 – 74 роки. Серед обстежених у 12 осіб віком 39 – 48 років подагра 

проявлялася атаками гострого подагричного артриту (перша стадія) 1-2 

рази на рік. В інших 28 пацієнтів віком 50-74 роки відмічався хронічний 

подагричний артрит (друга стадія) без (21 хворий) чи з наявністю 

тофусних уражень (7 осіб). Усім пацієнтам здійснені лабораторно-

біохімічні, інструментальні дослідження для підтвердження діагнозів 

подагри та коморбідних процесів. У наукову програму входило також 

дослідження в крові рівнів прозапальних цитокінів – фактора некрозу 

пухлини альфа (ФНП-α), інтерлейкіну 1β та протизапального інтерлейкіну 

– 4 (ІЛ-4) імуноферментним методом наборами реактивів фірми Bender 
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MedSystems GmbH (Австрія). Контрольну групу щодо зазначених 

цитокінів склали 20 практично здорових осіб аналогічного віку. 

Встановлено, що в 12 пацієнтів із початковою стадією подагри 

епізоди загострень тривали два-три тижні, а тривалість захворювання 

складала 1 – 7 (2,6±0,22) років, коморбідні захворювання виявлялися у 

вигляді АГ першого ступеня (у 7 із 12 осіб), надмірної маси тіла (у 5 із 12) 

чи ожиріння І ступеня (у трьох осіб), хронічного некалькульозного 

холециститу та гастродуоденіту (у 2/3), із легкими епізодами загострень 

після дієтичних огріхів та помірних алкогольних ексцесів, хронічний 

бронхіт (у трьох осіб), яким хворі та лікарі не надавали особливого 

значення, окрім гастропротекторної терапії на період призначення НПЗП, 

колхіцину, рідше – алопуринолу у великих дозах. 

Проте в 28 пацієнтів з явищами хронічного подагричного артриту з 

чи без тофусних уражень з давністю подагри 8 – 23 (14,8±1,12) роки 

рецидиви артриту спостерігалися до трьох-чотирьох разів на рік із 

тривалістю до трьох-п’яти тижнів, у міжнападному періоді при впливі 

навіть, фізичних факторів (охолодження, мікротравми, надмірна ходьба 

тощо) посилення суглобових болей вимагало вживання НПЗП за 

принципом «за потребою» тривалістю три – сім днів, навіть, на тлі 

постійного прийому підтримуючих доз алопуринолу. Вираженішими і 

ширшими за спектром був фон коморбідних патологічних станів (табл. 

3.9). 

Як свідчать дані табл. 3.9, у більшості хворих на подагру другої 

стадії відмічався високий відсоток АГ, різних форм ішемічної хвороби 

серця, ожиріння, жирового ураження печінки, меншою мірою ЦД, що 

вкладається в поняття «метаболічний синдром», як один із самих 

загрозливих факторів високого ризику кардіоваскулярних подій [4, 7, 68, 

79, 99]. Доволі значним є вікове нашарування первинного остеоартрозу, 

хронічних уражень бронхолегеневого дерева, сечовивідних шляхів, 
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системи травлення. Усім зазначеним захворюванням притаманне хронічне 

низько інтенсивне запалення [31, 37, 79]  

Таблиця 3.9 

Частота коморбідних і супутніх патологічних процесів у 

чоловіків, хворих на подагру другої стадії (n, %) 

Назва  

Захворювання 

Частота  

випадків  

 

Відношення у 

відсотках 

(від n=28) 

Артеріальна гіпертензія І ст. - - 

Артеріальна гіпертензія ІІ 

ст. 

24 85,7 

Ішемічна хвороба серця: 

- помірні прояви 

- виражені прояви 

 

18 

6 

 

64,3 

21,4 

Надмірна маса тіла 2 7,1 

Ожиріння І-ІІІ ст. 26 92,8 

Стеатогепатоз, 

стеатогепатит 

9 32,14 

Цукровий діабет 7 25,0 

Хронічні холецистити  

(у т.ч. калькульозні) 

21 75,0 

Хронічні панкреатити  9 32,14 

Сечокам’яна хвороба 12 42,85 

Хронічний пієлонефрит 

(у т.ч. вторинний) 

11 39,2 

Хронічні гастрити, 

гастродуоденіти 

22 78,57 

Виразкова хвороба 3 10,7 

Первинний остеоартроз 10 35,71 

Хронічний бронхіт, ХОЗЛ 7 25,0 
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  Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 

Простатити, аденома 

простати 

18 64,3 

Хвороби шкіри (грибкові, 

дерматити, хронічна екзема) 

3 10,7 

 

Саме ці клінічні відмінності подагри на різних її стадіях та 

поліморбідних вікових особливостях вимагають дослідження таких 

механізмів запального процесу в організмі на рівні цитокінової ланки 

регуляції, в тому числі у зв’язку з лікуванням. 

Ці дослідження нам вбачалося провести в порівняльному аспекті з 

такими важливими біохімічними параметрами, як динаміка рівнів сечової 

кислоти в крові; останнім надається все більше значення як біохімічному 

фактору ризику кардіоваскулярних подій [2], та С-реактивному протеїну – 

визнаному критерію активності запального процесу в організмі [5, 7, 12]. 

Середньостатистичні дані зазначених параметрів наведені в табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Динаміка показників сечової кислоти, С-реактивного протеїну, 

про- і протизапальних цитокінів у крові у хворих на подагру, залежно 

від її стадії 

Досліджувані 

показники 

Перша стадія, 

n=12 (до 

лікування) 

Друга стадія, 

n=28 (до 

лікування) 
ПЗО, n=20 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

542,4±18,27* 558,6±19,38* 348,2±12,46 

С-реактивний протеїн, 

мг/л 

7,2±0,44* 8,3±0,32* 1,8±0,12 
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Продовження таблиці 3.10 

 

Фактор некрозу 

пухлин – α, пг/мл 

81,9±4,12** 99,8±5,32* 41,6±3,96 

Інтерлейкін - 1β, 

пг/мл 

71,4±5,42** 85,6±3,92* 38,4±3,52 

Інтерлейкін - 4, пг/мл 39,5±3,16 41,24±3,48 33,4±2,14 

 

Примітки: *– вірогідність різниці показників у групі порівняння з 

аналогічними в практично здорових осіб (р<0,05 – 0,001); 

                   ** - вірогідність різниці показників між хворими на подагру 

першої та другої стадії (Р<0,05). 

 

Як свідчать дані табл. 3.10, як в першій, так і в другій стадії подагри 

вміст СК та СРБ є майже однаковими та вірогідно вищими, ніж у здорових 

(відповідно в 4 та 4,6 раза). Проте рівні прозапальних цитокінів фактору 

некрозу пухлин α та інтерлейкіну 1β майже в 2 рази є вищими, ніж у 

здорових (Р<0,001), притому, у хворих із другою стадією хронічного 

подагричного артриту ці параметри є вірогідно вищими, ніж у пацієнтів із 

першою стадією хвороби. 

Водночас підвищення вмісту протизапального цитокіну – 

інтерлейкіну-4 в обох групах хворих було незначним, що є свідченням 

дисбалансу про- і протизапальних цитокінів із домінуванням прозапальних 

факторів цитокінової регуляції запального процесу, що наростав із 

прогресуванням хвороби та коморбідного вікового фону. Доказом цьому 

був індивідуальний аналіз показників досліджуваних цитокінів у хворих на 

подагру з вираженим МС, який виявив 2,5-4-разове збільшення 

прозапальних цитокінів, порівняно зі здоровими особами.  

Ці клініко-біохімічні та імунологічні паралелі опосередковано 

свідчать про роль коморбідних із подагрою патологічних станів у 

підтримці неспецифічного запалення, найбільш вагома роль в яких 

імовірно, належить проявам МС, явним та прихованим інфекційним 
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запальним процесам у сечостатевій системі та жовчному міхурі та інших 

органах (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Динаміка показників сечової кислоти, С-реактивного протеїну, 

про- і протизапальних цитокінів у крові в хворих на подагру залежно від її 

стадії. 

 

Таким чином, дослідження цитокінової ланки регуляції дає 

можливість глибше розуміти суть явищ компенсації – декомпенсації 

запального процесу у хворих на подагру при різних її стадіях перебігу за 

наявності різних ступенів коморбідності. Із цих позицій краще виглядає 

обґрунтування корекцій лікувального процесу хворих із точки зору  

метаболічних порушень пуринового обміну та хронічного запалення як за 

рахунок подагричного артриту, так і коморбідних захворювань. 

 

3.2.2. Порівняльні клінічні та вікові аспекти поліморбідності та 

коморбідності у хворих на подагру чоловіків та жінок. Більшість 

клініцистів наукові, клініко-діагностичні і лікувально-профілактичні 

аспекти подагри висвітлюють крізь призму даних, отриманих від 

**
* 

* 

** 

* * * 
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домінуючого контингенту хворих на подагру – чоловіків і лише побіжно – 

у жінок [84, 91]. У великих популяційних дослідженнях [128, 138, 169] 

зазначається, що ріст захворюваності у жінок на подагру зумовлений 

подовженням тривалості життя в кінці ХХ століття, зміною способу життя 

та харчування, збільшенням споживання різних лікарських засобів у 

зв’язку з віковими недугами, особливо сечогінних. Однак лише в 

нечисленних роботах висвітлюється значення коморбідних захворювань у 

перебігу та лікувально-профілактичному процесі хворих на подагру жінок 

[ 180 ]. В більшості наукових праць досліджуваний контингент хворих на 

подагру жінок малочисельний. Особливої уваги заслуговує дослідження 

різних варіантів коморбідності з позиції основної загрози – зростання 

кардіоваскулярного та цереброваскулярних ризиків як причини смертності 

та інвалідності хворих на подагру [175, 185, 225]. З огляду на перспективи 

зростання поширеності в світі ожиріння, особливо серед жінок, та 

зумовлених ним інших захворювань, в т.ч. подагри, вбачається доцільним 

поглиблене дослідження особливостей подагри в цього контингенту 

хворих на теперішньому етапі. 

Мета цього підрозділу роботи –  дослідити клінічні і вікові аспекти 

поліморбідності і коморбідності у хворих на подагру жінок. 

Спостереження проведені у 127 хворих на подагру, у тому числі 79 із 

них за даними повторних госпіталізацій та динамічного амбулаторно-

поліклінічного нагляду, включаючи матеріали звернень до суміжних 

спеціалістів. 

Домінуючим контингентом були чоловіки – 99 (77,95%) осіб, жінок – 

28 (22,05%). Вікові коливання в чоловіків були в межах 37-78 (57,6±3,54) 

років, у жінок 52-77 (65,3±1,32) років (р>0,05). Давність захворювання в 

чоловіків складала 9-23 (18,2±1,16) років, у жінок – 2-11 (7,1±0,82) років 

(р<0,05). Спадкову схильність до подагри виявили в 36 (28,34%) пацієнтів, 

однак серед них була лише одна жінка. 
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На відміну від чоловіків, у всіх жінок подагра розвилася через 5-9 

років після настання менопаузи, середній менопаузальний вік – (48,6±1,22) 

роки, у тому числі в однієї пацієнтки віком 37 років, в якої менопауза 

розвинулася з 32 років після видалення обох додатків із маткою та 

хіміотерапії з приводу пухлинного процесу. Клінічною особливістю 

початкового періоду подагри була мінімальна маніфестація подагричних 

симптомів на тлі різного ступеня поліморбідності та коморбідності, які 

мали також свої вікові відмінності, залежно від віку в кожної хворої 

виявили від 4 до 7 захворювань поліморбідного фону. У всіх цих випадках 

уперше діагноз подагри був поставлений після виявлення ГУ. 

Спектр виявлених коморбідних і супутніх захворювань у жінок, 

хворих на подагру, наведений в табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Вікові аспекти частоти коморбідних і супутніх патологічних процесів у 

жінок, хворих на подагру (n,%) 

Назва 

захворювання 

Вік до 60 років 

n=12 

Вік після 60 

років 

n=16 

Разом 

n=28 

Артеріальна 

гіпертензія І ст. 

6(21,42) 0 6(21,42) 

Артеріальна 

гіпертензія ІІ-ІІІ 

ст. 

8(28,57) 14(50,0) 22(78,57) 

Ішемічна хвороба 

серця: 

помірні прояви 

виражені прояви 

 

 

6(21,42) 

1(3,57) 

 

 

3(10,71) 

13(46,43) 

Р<0,001 

 

 

9(32,14) 

14(50,0) 

Надмірна маса 

тіла 

2(7,14) - 2(7,14) 

Ожиріння І ст. 7(25,0) 3(10,71) 10(35,7) 

Ожиріння ІІ-ІІІ ст. 1(3,57) 10(35,7) 

Р<0,001 

11(39,28) 
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Продовження таблиці 3.11 

Цукровий діабет 

типу 2 

2(7,14) 5(17,86) 

Р<0,001 

7(25,0) 

Стеатогепатоз 

(гепатит) 

1(3,57) 8(28,57) 

Р<0,001 

9(32,14) 

 

Гіперхолестеринемія  

10(35,71) 15(53,57) 25(99,98) 

Метаболічний 

синдром 

7(25,0) 15(53,57) 

Р<0,01 

21(78,57) 

Хронічні 

холецистити, 

із них калькульозні 

12(42,85) 

 

2(7,14) 

16(51,14) 

 

5(17,86) Р<0,01 

28(100,0) 

 

7(25,0) 

 

Хронічний 

панкреатит 

4(14,28) 8(28,57) 12(42,85) 

Гастрити, 

гастродуоденіти 

9(32,14) 14(50,0) 23(82,14) 

Виразкова хвороба 1(3,57) 2(7,14) 3(10,71) 

Синдром 

подразненої кишки 

5(17,86) 9(32,14) 14(50,0) 

Хронічний 

пієлонефрит 

7(25,0) 12(42,85) 19(67,85) 

Сечокислий діатез 9(32,14) 10(35,7) 19(67,85) 

Сечокам’яна 

хвороба 

3(10,71) 6(21,42) Р<0,05 9(32,14) 

Поєднана 

урологічна патологія 

10(35,7) 15(53,57) 25(82,13) 

Анемії 3(10,71) 9(32,14) Р<0,01 12(42,85) 

Первинний 

остеоартроз І ст. 

9(32,14) 2(7,14) Р<0,001 11(39,28) 

Первинний 

остеоартроз ІІ-ІІІ ст. 

1(3,57) 15(53,57) 

Р<0,001 

16(51,14) 
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Продовження таблиці 3.11 

Хронічний 

бронхіт, ХОЗЛ 

3(10,71) 5(17,86) 8(28,57) 

Гінекологічні 

захворювання 

7(25,0) 12(42,85) 19(67,85) 

Хвороби шкіри 2(7,14) 4(14,28) 6(21,42) 

Хвороби ЛОР-

органів  

2(7,14) 5(17,86) Р<0,05 7(25,0) 

Примітки: 1. Відсоткові значення в вікових підгрупах виведені від 

загального числа хворих на подагру жінок (n=28); 

 2. Р – вірогідність різниці даних в групах хворих на 

подагру жінок у віці до 60 та після 60 років. 

 

Важливо відмітити, що задовго (від 5 до 9 років) до постановки 

діагнозу подагри пацієнтки щорічно в різних режимах, переважно 

амбулаторно, лікувалися в суміжних спеціалістів із приводу 

кардіологічних, ендокринних, нефрологічних, гастроентерологічних, 

навіть, ревматологічних захворювань. Домінуючими з них на початковому 

етапі в віці до 55 років були: АГ I-II ступеня, на тлі якої згодом 

формувалися і прогресували різні форми ішемічної хвороби серця, 

серцевої недостатності, ожиріння II-III ступеня, ЦД типу 2, нефропатії, що 

в 22 (78,57%) з них трактувалося як МС. Переважна більшість (25 осіб – 

89,3%) пацієнток зверталося до ревматолога та лікувалася з приводу 

підтвердженого рентгенологічно остеоартрозу. Згідно даних таблиці 3.11, у 

хворих на подагру жінок у віці старше 60 років вірогідно вищими були 

прояви ішемічної хвороби серця з явищами хронічної серцевої 

недостатності, ожиріння ІІ-ІІІ ступеня, цукрового діабету типу 2, 

стеатогепатозу як проявів МС, сечокам’яної хвороби та анемії, як ознаки 

подагричних вісцеральних уражень, первинного остеоартрозу ІІ-ІІІ стадій, 

що розвився задовго до початку подагри як коморбідна недуга в межах 

опорно-рухового апарату. 
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Анамнестично встановлено, що більшість із цих хворих жінок (23 – 

82,13%) до верифікації подагри з приводу захворювань серцево-судинної 

системи отримували тіазидні діуретики в складі гіпотензивних засобів чи 

за хронічної серцевої недостатності, або рибоксин, АТФ, пентоксифілін, 

тобто, ліки, які провокують виникнення чи загострення подагри. 

Схильними до алкогольних ексцесів виявилися лише дві жінки віком до 55 

років, але гурманами до розвитку подагри були 23 пацієнтки (82,13%). Із 

часу встановлення діагнозу подагри всі вони, в основному, 

притримувалися протиподагричної дієти і вважали, що причинами 

загострень подагри були фізичні перевантаження, мікротравми, 

переохолодження, окремі ліки, незначні огріхи в харчуванні чи їхнє 

поєднання. 

Прояви подагри в жінок, на відміну від такої в чоловіків із самого 

початку не мали властивої стадійності (епізодів гострого подагричного 

артриту), а діагностувалися вже на стадії хронічного подагричного артриту 

з некласичним перебігом, ураженням впродовж 2-5 років суглобів стоп, 

колінних, ліктьових, кистей з чи без тофусних утворень у різних зонах 

ураження. Середній період утворення тофусів у жінок із моменту 

постановки діагнозу подагри складав (3,2±0,56) років, в чоловіків – 

(7,4±0,44) років (р<0,01). Тобто, жінкам, хворим на подагру, властива 

більш рання поява тофусних елементів. 

Згідно аналізу амбулаторних карт, за 5-7 років до появи симптомів 

подагри в 20 жінок (71,3%) клініко-рентгенологічно був верифікований 

остеоартроз, 17 з них здійснено дослідження крові на рівень СК, яке не 

вказувало на загрозу виникнення подагри. Тобто, можна стверджувати, що 

подагра в жінок – це одне з явищ, що нашаровується на вік-залежний 

поліморбідний стан та носить коморбідний характер і посилює ГУ 

кардіоваскулярний ризик. Певним доказом цьому були документально 

підтверджені перенесений інфаркт міокарда в однієї пацієнтки та двох – 

транзиторних церебральних ішемічних атак на тлі вираженого 
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поліморбідного фону та коморбідної подагри (10,71% у групі хворих на 

подагру жінок в той час, як у чоловіків кардіоваскулярні події відмічені 

лише у 4,04%, Р<0,05). Певної уваги заслуговували зафіксовані клініко-

ендоскопічні докази індукованих нестероїдними протизапальними 

препаратами гастродуоденальних виразок в трьох пацієнток, а 21 (75%) з 

них відмічали посилення гастропатій при застосуванні цієї групи 

препаратів. 

Анамнестично задовго до розвитку подагри жінки частіше, ніж 

чоловіки, лікувалися в нефрологів, урологів із приводу патології 

сечовидільної системи (цистопієліти, пієлонефрити, сечокам’яна хвороба) 

– у 25 (82,13%) випадках, із домінуванням протеїнуричного та змішаного 

типів нефропатії. 

У 12 з цих випадків (42,85%) виявили помірні, але довготривалі 

прояви анемії, що, можливо, мала нефрогенний характер. Таке поєднання 

могло сприяти погіршенню урикозурії та затримці сечової кислоти в 

організмі, інших порушень обміну речовин. 

МС проявлявся вищими ступенями ожиріння, ішемічної хвороби 

серця з домінуванням кардіосклерозу з різними порушеннями провідності, 

збудливості міокарда та серцевої недостатності ІІ-ІІІ функціональних 

класів за NYHA, ЦД типу 2, стеатогепатозу, калькульозного холециститу 

(див. табл.3.11). У часі поліморбідний фон уражень серцево-судинної 

системи формувався за 7-10 років до виявлення подагри, системи 

травлення – за 12-15 років та був основною причиною їхнього звернення 

до кардіологів, ендокринологів, гастроентерологів, включаючи стаціонарне 

лікування. Зі збільшенням віку жінок, хворих на подагру, зростала 

поліморбідність, вираженість і патогенетична взаємообтяженість подагри і 

коморбідних захворювань. В лікувальних комплексах з приводу 

зазначених захворювань нерідко використовувалися подагропровокуючі 

медикаментозні засоби. Щодо характеристики рівня ГУ, то воно 

спостерігалося в період загострення у 86(86,87%) чоловіків та 25 (89,28%) 



87 

 

жінок, при цьому рівень ГУ в жінок, як правило, був на 20-35 мкмоль/л 

нижчим, ніж у чоловіків, хоча клінічні прояви подагри у жінок вирізнялися 

більшою системністю. Гіперхолестеринемія була притаманною 83 

(83,84%) чоловікам і 23 (82,4%) жінкам, гіпертригліцеридемія – відповідно 

була у 88 (88,89%) та 25 (89,28%) випадках. В первинній медичній 

документації при комплексному обстеженні 17 із 28 осіб на попередніх 

етапах спостереження здійснювалося визначення концентрації СК в крові, 

в усіх випадках її рівень не перевищував значень 320-360 мкмоль/л. 

Окрім вищенаведеного, поліморбідний фон у жінок доповнювали 

такі супутні захворювання як аднексити, інші гінекологічні захворювання, 

бронхіти, хронічне обструктивне захворювання легень, ураження шкіри, 

ЛОР-органів, які не мали впливу на виникнення, перебіг та результати 

лікування подагри. 

Отже, в жінок АГ, ожиріння, ішемічна хвороба серця, 

інсулінорезистентність чи ЦД 2 типу, стеатогепатоз в контексті МС, 

ураження сечостатевої системи до появи ГУ та подагричних уражень 

суглобів та органів не є коморбідними з подагрою захворюваннями в 

загальноприйнятому понятті, а скоріш такими, при яких певна група 

лікарських засобів може сприяти формуванню та прогресуванню подагри. 

Це підтверджує відомий факт значення естрогенів у жінок щодо впливу на 

метаболізм пуринів в репродуктивному і постменопаузальному періодах 

[74, 81, 211]. Тому в аспекті ранньої діагностики подагри в жінок 

постменопаузального періоду життя, доцільно лабораторно відслідкувати 

появу ГУ. Саме з моменту виявлення останньої на тлі МС, важливо 

звернути увагу на посилюючий вплив цього поєднання на підвищення 

рівня васкулярного ризику. Зазначені особливості подагри у жінок, 

коморбідності та поліморбідності зумовлюють суттєві труднощі в побудові 

стратегії лікування основної і коморбідної недуг, реалізації стандартів 

лікування згідно відповідних протоколів МОЗ України. На можливість 

виникнення протиріч в цих ситуаціях та потребу подальших наукових 
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пошуків в цьому напрямку вказують вітчизняні і зарубіжні вчені [41, 80, 

187, 203, 215]. 

Проведені дослідження демонструють, що зі збільшенням 

тривалості, тяжкості перебігу подагри зростає кількісно і якісно 

поліморбідний фон пацієнта, з якого в прогностичному і в лікувально-

профілактичному аспектах доцільно виділяти коморбідні захворювання і 

стани, що значно підвищують кардіоваскулярний ризик та мають спільні з 

подагрою етіопатогенетичні корені (головним чином МС), зворотні 

причинно-наслідкові зв’язки (переважно хвороби системи травлення), що 

підвищують гастроінтестинальні ризики і є обмежувачами реалізації 

протиподагричної терапії; та випадкові супутні захворювання, наявність 

яких не впливає на розвиток подагри та її лікування. 

Із прогресуванням подагри та коморбідних процесів, їхньої 

вираженості  посилюються порушення цитокінової ланки регуляції 

запального процесу з домінуванням прозапальних цитокінів TNFα та IL-1β. 

Подагра в жінок формується, переважно, у постменопаузальний 

період, її виникнення та перебіг відбувається на значному поліморбідному 

і коморбідному фоні з високими кардіоваскулярними і 

гастроінтестинальними ризиками. На відміну від розвитку подагри в 

чоловіків подагра в жінок характеризується стертою стадійністю перебігу, 

а МС у жінок майже закономірно формується задовго до розвитку подагри, 

тому останню можна розглядати як коморбідне нашарування на МС, як 

явище, що посилює ступінь кардіоваскулярного ризику. 

Згідно зі значною частотою та прогресуванням МС у хворих на 

подагру, цей контингент доцільно виокремлювати в групу високого ризику 

розвитку судинних подій та вносити в лікувальний комплекс відповідні 

корекції. Підтвердженням цьому слугували зафіксовані нами факти 

розвитку кардіальних чи церебральних подій у 4 чоловіків (4,04% у групі) 

та 3 жінок (10,71% у групі, Р<0,05) хворих на подагру. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ПЕРЕБІГУ ПОДАГРИ НА ТЛІ 

ГІПОТИРЕОЗУ 

 

У нашій вибірці з обстежених 127 хворих на подагру домінували 

чоловіки (99 осіб – 77,95%). Середній вік складав (57,7±4,56) років, 

причому основна частина пацієнтів була старше 55 років (99 осіб – 

77,95%). Діагностику гіпотиреозу здійснювали згідно рекомендацій 

провідних вітчизняних та зарубіжних наукових центрів шляхом 

визначення в сироватці крові рівнів ТТГ, вільних Т3 ,Т4 імуноферментним 

методом, за потреби – антитіл до тиреоїдної пероксидази, а також УЗД 

щитоподібної залози (ЩЗ), її пальпації та аналіз можливих скарг. 

Ураховуючи рекомендації Американської Тиреоїдної Асоціації [ 142 ], 

субклінічним гіпотиреозом вважали перевищення рівня ТТГ у сироватці 

крові від 4,3 до 10 мОд/л, вище 10,0 мОд/л – маніфестним гіпотиреозом, не 

дивлячись на мінімальні клінічні прояви та не завжди знижений рівень Т4. 

Скринінговими дослідженнями рівнів тиреоїдних гормонів у крові 

субклінічний гіпотиреоз виявлявся в жінок після 50-55 років (6 осіб – 

21,42% від загального числа жінок), чоловіків після 58-60 років (12 

пацієнтів – 12,12% від загального числа чоловіків, тобто, в 1,77 раза рідше) 

із коливанням рівня ТТГ від 4,5 мОд/л до 9,3 (7,6±0,23 мОд/л), а 

маніфестний гіпотиреоз – лише в 7 пацієнтів (5,51% від загального числа 

хворих), із них переважно були жінки (4 особи – 14,25% від числа жінок, 

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

серед чоловіків хворих на подагру спостерігалися в 15,15% (15 осіб), серед 

жінок – у 35,71% (10 осіб), тобто, у 2,36 раза частіше (Р<0,05). У 

загальному серед обстежених нами хворих на подагру різні форми 

гіпотиреозу виявлені в 25 осіб (19,68%), тобто, майже в кожного п’ятого 

пацієнта. 
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Рис. 4.1. Особливості перебігу гіпотиреозу в гендерному аспекті 

 

У клінічному аспекті при субклінічному гіпотиреозі як у чоловіків, 

так і в жінок подагра характеризувалася вже хронічним подагричним 

артритом з ураженням мінімум 3 – 4 суглобів, торпідним перебігом, 

наявністю ожиріння І-ІІ ст., вираженими явищами сечокислого діатезу (в 

11 з 25 осіб – 44,0%) чи сечокам’яної хвороби (у 14 з 25 осіб – 56,0%, а в 

загальному у нашій вибірці – лише в 20,20%, Р<0,01), більш вираженими 

ГУ, креатинінемією, гіперхолестеринемією, гіпертригліцеридемією, 

вірогідним зниженням рівня клубочкової фільтрації (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Результати біохімічних досліджень крові у хворих на подагру з 

гіпотиреозом та субклінічним гіпотиреозом 

Показники  

крові 

Практично 

здорові, 

n=20 

Хворі на подагру 

без гіпотиреозу, 

n=102 

Хворі на подагру 

з явищами 

гіпотиреозу, 

n=25^ 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

348,2±12,46 492,0±34,12* 586,4±32,28* 

Глюкоза, 

ммоль/л 

4,8±0,26 6,1±0,42* 6,6±0,38* 

Холестерин заг., 

ммоль/л 

4,9±0,22 6,0±0,33* 6,4±0,27* 
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Продовження таблиці 4.1 

Тригліцериди, 

мг/дл 

1,4±0,05 2,3±0,08* 2,4±0,06* 

Креатинін, 

мкмоль/л 

82,0±4,23 122,4±6,52* 134,2±8,82* 

Сечовина, 

ммоль/л 

6,8±0,28 8,9±0,72* 9,2±0,63* 

Клубочкова 

фільтрація, мл/хв 

112,0±8,32 77,8±5,12* 64,4±3,22*# 

 

Примітки: * - вірогідність різниці показників порівняно з групою 

практично здорових осіб (р<0,05 – 0,001) 
                              #- вірогідність різниці показників між групами хворих на 

подагру з та без проявів гіпотиреозу (р<0,05) 
                             ^- розмах крайніх величин та середні їхні значення показників у 

хворих із маніфестним та субклінічним гіпотиреозом були однотипні. 

 

Особливості змін зазначених параметрів проілюстровані рис. 4.2., 

рис. 4.3. Нашу увагу привернуло зниження ефективності гіпоурикемічних 

засобів, порівняно з попередніми роками, що і слугувало приводом до 

дослідження на предмет гіпотиреозу як можливої причини виявленої 

тенденції. 

Встановлено, що в 3 осіб у віці до 45 років перебіг подагри 

характеризувався епізодами гострого подагричного моноартриту 1-2 рази 

на 2-3 роки зі «світлими проміжками» між ними, майже відсутністю 

рентгенологічних змін в уражених суглобах та коливання рівнів ТТГ у 

межах 1,6-2,4 мОд/л. Лише в однієї жінки 43 років із супутнім 

автоімунним тиреоїдитом і маніфестним гіпотиреозом (ТТГ у сироватці 

крові 17,6 мОд/л, Т4 – 7,2 нмоль/л) орієнтовною давністю 2 роки 

спостерігався хронічний подагричний артрит з рецидивами 2-3 рази на рік 

в поєднанні з помірними проявами МС та остеоартрозу колінних суглобів. 

Оцінка показників відношення шансів OR 95% CI свідчить, що 

найбільш несприятливий прогноз щодо перебігу подагри на тлі 

гіпотиреозу мають такі параметри як швидкість клубочкової фільтрації 

[OR=1,98 CI (1,27-3,08), p<0,05] > концентрація сечової кислоти [OR=1,68 



93 

 

CI (1,38-2,05), p<0,05] > вміст креатиніну в крові [OR=1,63 CI (1,08-2,47), 

p<0,05]. 
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 Рис. 4.3. Порівняльні результати біохімічних досліджень крові у хворих на 

подагру з гіпотиреозом та субклінічним гіпотиреозом 

Рис. 4.2. Порівняльні результати біохімічних досліджень крові у хворих на 

подагру з гіпотиреозом та субклінічним гіпотиреозом 
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Маніфестний гіпотиреоз виявлений у семи пацієнтів, із них тільки в 

чотирьох були мінімальні клінічні ознаки гіпотиреозу (сухість, щільність 

шкіри, легка одутлуватість обличчя, зябкість, ламкість нігтів). Однак 

особливістю подагри було почастішання рецидивів артриту до 4-5 разів на 

рік, затяжний, млявий їхній перебіг, охоплення подагричним процесом 

суглобів ніг, рук, тофусами різних локалізацій, більш помітне зниження 

ефективності антиподагричної терапії та зростаючий із роками 

поліморбідний фон, переважно за рахунок МС із домінуванням ожиріння 

ІІ-ІІІ ст., АГ ІІ ступеня, атеросклеротичних уражень серця з серцевою 

недостатністю ІІ-ІІІ функціональних класів, остеоартрозу та хвороб 

системи травлення, більш значне зниження клубочкової фільтрації. У цих 

хворих виявлено також певну резистентність АГ та серцевої недостатності 

до гіпотензивних, кардіотонічних та діуретичних засобів, торпідність 

гастроентерологічної патології, у зв’язку з чим клінічний маршрут 

пацієнтів, крім ревматологів, усе частіше набував нових напрямків – до 

кардіолога, уролога, гастроентеролога. 

Отже нашарування будь-якої форми гіпотиреозу в частини хворих на 

подагру погіршує перебіг подагри та коморбідних і супутніх її 

захворювань. Ураховуючи відсутність специфічних клінічних ознак для 

субклінічного гіпотиреозу і мізерні прояви маніфестного гіпотиреозу у 

наших хворих на подагру, з урахуванням особливостей маніфестацій ознак 

самої подагри та коморбідних процесів, які затушовують можливе 

розпізнавання гіпотиреозу, у всіх випадках появи елементів резистентності 

до традиційного лікування подагри чи коморбідних захворювань, доцільно 

подумати про можливість субклінічного гіпотиреозу. У цих випадках 

необхідно здійснити скринінгову діагностику останнього шляхом 

визначення в крові рівнів ТТГ, Т₃, Т₄-вільних, за потреби антитіл до 

тиреоїдної пероксидази, УЗ-обстеження щитоподібної залози та за 

наявності найменших відхилень у зазначених параметрах заручитися 
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консультацією ендокринолога задля обґрунтування спеціальних доповнень 

до комплексного лікування таких хворих. 

Скринінговими дослідженнями в нашій роботі доведено, що в 

19,25% хворих на подагру, переважно на стадії хронічного подагричного 

артриту з торпідним перебігом та у віці після 55-60 років виявлено різні 

форми гіпотиреозу. Зокрема, субклінічна його форма в 2,6 раза 

спостерігається вірогідно частіше маніфестної, а в цілому в жінок різні 

форми гіпотиреозу виявлялися в 2,36 раза частіше, ніж у чоловіків. 

Ураховуючи, що будь-яка з виявлених форм гіпотиреозу погіршує перебіг 

подагри, сприяє її прогресуванню, зростанню явищ коморбідності та 

поліморбідності, особливо в аспекті МС, як найбільш визначному фактору 

васкулярних ризиків, доцільна рання скринінг-діагностика гіпотиреозу. 

Зазначений підхід доцільно здійснювати в осіб із подагрою віком понад 50-

55 років, або в молодих осіб із значним посиленням клінічних проявів 

подагри та її проявів. Це дозволить обґрунтовувати відповідні 

вдосконалення лікувальних комплексів таких хворих з метою своєчасної 

корекції функціонального стану ЩЗ та запобіганню васкулярних подій. 
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                                                               РОЗДІЛ 5 

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА 

РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ПРЕПАРАТІВ УРОНЕФРОН, 

КВЕРЦЕТИН ТА ЗОБОФІТ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 

ХВОРИХ НА ПОДАГРУ З ПОЛІМОРБІДНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 

5.1. Вплив стандартного лікування на клінічні прояви подагри 

та цитокінову ланку регуляції згідно стадійності її перебігу 

Для глибшого клініко-патогенетичного розуміння суті подагри на 

різних її стадіях та її змін під впливом стандартного лікування, 

обґрунтування потреби і напрямків доповнень до стандартного комплексу 

лікування нами здійснені динамічні спостереження впродовж одномісячної 

тривалості лікування по 2 тижні стаціонарного та амбулаторного 

лікування. У вибірку взято 40 хворих на подагру: 12 пацієнтів із першою 

стадією (атака гострого подагричного артриту) і 28 хворих із другою 

стадією (загострення хронічного подагричного артриту) (група 

порівняння). Клінічні особливості подагри та коморбідного фону в цих 

хворих згідно стадії перебігу не відрізнялися від загальної характеристики 

пацієнтів, відображених у розділі 3. 

Критеріями ефективності лікування були: клінічні (регрес 

суглобового больового синдрому), біохімічні (динаміка рівнів СРБ, СК ) та 

динаміка цитокінів ТНФ-α, ІЛ-1β, ІЛ-4 при поступленні і на 30-у добу 

лікування. 

Клінічно відмічено, що стандартне лікування у хворих із першою 

стадією подагри, купірування гострих явищ артриту для стану спокою 

досягається на 8-11-у добу, тільки при ходьбі хворі відчували легкі больові 

відчуття, у другій стадії – на 11-14-у добу і то лише в більшості уражених 

подагрою суглобів. Такі особливості купірування суглобового синдрому 
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давали можливість назначати хворим на подагру першої стадії на 2-4 доби 

раніше алопуринол та в коротші терміни (через 10-12 діб) здійснювати 

чергове підвищення його дози до 200 мг/добу та активніше впливати на 

пуриновий обмін. 

Із позиції виявлених відмінностей подагри на різних її стадіях 

доцільно дослідження механізмів запального процесу на рівні цитокінової 

ланки регуляції, в тому числі в зв’язку з лікуванням, та в порівняльному 

аспекті з такими важливими біохімічними маркерами подагри, як динаміка 

рівнів СК у крові; останнім надається все більшого значення як 

біохімічному фактору ризику кардіоваскулярних подій [18, 99], та С-

реактивному білку (СРБ) – визнаному критерію активності запального 

процесу в організмі [ 41, 60, 104 ]. Середньостатистичні дані зазначених 

параметрів наведені впродовж 30-денної тривалості лікування в таблиці 5.1 

та проілюстровані на рис. 5.1. 

Згідно наведених у табл. 5.1, результатів випливає, що динаміка 

регресу рівня СК у крові впродовж одного місяця лікування в пацієнтів із 

першою стадією подагри є вірогідно кращою, порівняно з хворими з 

другою стадією подагри, однак не досягала цільового рівня та є вірогідно 

вищою, ніж у ПЗО. Запальний процес за рівнем СРБ у пацієнтів із другою 

стадією подагри був вираженіший, а регрес упродовж 30-денного за місяць 

лікування повільніший. Показовою була динаміка ФНП-α, яка в пацієнтів 

другої стадії подагри виявилася вірогідно гіршою не тільки за місяць 

лікування. Рівень цього цитокіну під кінець 30-денного лікування був 

вірогідно вищим, ніж аналогічний показник у пацієнтів з першою стадією 

подагри. 

Подібна закономірність спостерігалася відносно ІЛ-1β. Зокрема, 

вихідні рівні ІЛ-1β при першій та другій стадії подагри були вірогідно 

вищі, ніж у ПЗО. Однак, через місяць від початку лікування зворотня 

динаміка в осіб із другою стадією була недостатньою, порівняно з 
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початковим рівнем, та вірогідно гіршою з таким же показником у пацієнтів 

із першою стадією. 

 

Таблиця 5.1 

Динаміка показників сечової кислоти, С-реактивного протеїну, 

про- і протизапальних цитокінів у крові в хворих на подагру, залежно 

від її стадії та стандартного комплексу лікування упродовж одного 

місяця 

Досліджувані 

показники 

Перша стадія, n=12 Друга стадія, n=28 ПЗО, 

n=20 до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

Сечова 

кислота, 

мкмоль/л 

542,4 

±18,27* 

436,6 

±14,58***# 

558,6 

±19,38* 

482,8 

±15,25*** 

348,2 

±12,46 

С-реактивний 

протеїн, мг/л 

7,2 

±0,44* 

5,8 

±0,26**# 

8,3 

±0,32* 

7,1 

±0,28** 

1,8 

±0,12 

Фактор нек-

розу пухлин – 

α, пг/мл 

81,9 

±4,12*
•
 

68,8 

±3,56***# 

99,8 

±5,32* 

84,8 

±4,28* 

41,6 

±3,96 

Інтерлейкін - 

1β, пг/мл 

71,4 

±5,42*• 

52,2 

±3,48**# 

85,6 

±3,92* 

78,3 

±5,16* 

38,4 

±3,52 

Інтерлейкін - 

4, пг/мл 

39,5 

±3,16 

43,6 

±2,18 

41,24 

±3,48 

45,2 

±1,84 

33,4 

±2,14 

 

Примітки:  *- вірогідність різниці показників у групі порівняння з 

аналогічними в практично здорових осіб (р<0,05 – 0,001); 

** - вірогідність різниці показників у групі до і після 

одномісячного лікування (р<0,05 – 0,001); 

# - вірогідність показників між групами хворих на 

подагру; 

• - вірогідність різниці вихідних показників у групах. 

 

Проте компенсаторне підвищення рівня протизапального цитокіну 

ІЛ-4 в обох групах було незначним як початково, так і через місяць 

лікування (табл. 5.1). Ці дані вказують на все ще значний, хоч і менший, 

ніж початково дисбаланс про- і протизапальних цитокінів із домінуванням 

прозапальних у хворих на подагру, який наростає з прогресуванням цієї 

хвороби та коморбідного вікового фону. Індивідуальний аналіз показників 

досліджуваних цитокінів у хворих на подагру з вираженим МС виявив 2,5 
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– 4-разове збільшення вмісту в крові прозапальних цитокінів, порівняно з 

ПЗО, що також можна вважати вагомим доказом ролі коморбідних 

процесів у посиленні дисбалансу про- і протизапальних цитокінів у такої 

категорії хворих. Важливо зазначити, що через місяць від початку 

лікування майже у всіх осіб подагрично-суглобова симптоматика була 

значною мірою усунута, досягнуто суттєвого гіпоурикемічного ефекту за 

параметрами СК, але явища запального процесу в організмі за даними СРБ 

та показників цитокінового статусу, були ще доволі значними (див. табл. 

5.1). Ці клінічно-біохімічні та імунологічні паралелі опосередковано 

свідчать про роль коморбідних із подагрою патологічних станів у 

підтримці неспецифічного запалення. Найбільш вагома роль у 

зазначеному, ймовірно, належить проявам МС та прихованим інфекційним 

запальним процесам у сечостатевій системі, жовчному міхурі та інших 

органах, що зафіксовано і викладено нами в розділі 3. Заразом відзначимо, 

що доступний і недороговартісний метод оцінки ступеня вираженості й 

динаміки запального процесу за рівнем СРБ у крові, хворих на подагру, дає 

можливість достатньо надійно оцінювати динаміку подагри в загальному, а 

дослідження цитокінової ланки регуляції – глибше розуміти суть явищ 

компенсації – декомпенсації, із сприйняттям ролі коморбідних 

захворювань (рис. 5.1, рис. 5.2). 

  

Рис. 5.1. Динаміка показників про- і протизапальних цитокінів у крові у хворих 

на подагру, залежно від її стадії та стандартного комплексу лікування вупродовж 1 

місяця. 

* 
* 
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Рис. 5.2. Динаміка показників сечової кислоти та С-реактивного протеїну у 

крові у хворих на подагру, залежно від стадіїї та стандартного комплексу 

лікування упродовж 1 місяця. 

 

 

Ураховуючи вірогідну специфіку патоморфозу поліморбідного і 

коморбідного фону та його патофізіологічної багатогранності у хворих на 

подагру з прогресуванням останньої, доцільно враховувати спільні 

неспецифічні ланки їхнього патогенезу, в тому числі порушення 

цитокінової регуляції запального процесу, у побудові реабілітаційно-

етапних заходів з включенням лікарських засобів різнопланової дії, якими 

є ліки рослинного походження. 

Оцінюючи вплив стандартного лікування на клінічні прояви подагри 

та цитокінову ланку регуляції, згідно стадійності її перебігу, можна 

сформулювати наступне: 

* 
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1. У хворих на подагру, залежно від стадії її розвитку та вираженості 

поліморбідного та коморбідного фону, прогресують і набувають стійкості 

порушення цитокінової ланки регуляції хронічного запального процесу. 

2. Досягнення клінічної ремісії суглобового синдрому у хворих на 

подагру та ще значна вираженість дисбалансу про- і протизапальних 

цитокінів свідчать про патогенетичний «внесок» коморбідних 

патологічних станів, особливо МС, у підтримці хронічного запального 

процесу. 

3. У лікувальні комплекси хворих на подагру з урахуванням 

коморбідних захворювань доцільно додатково призначити 

полікомпонентні ліки рослинного походження з багатогранною дією, в 

тому числі з впливом на коморбідні процеси. 

 

5.2. Патогенетичне обґрунтування застосування та результати 

апробації фітопрепарату «Уронефрон» в комплексному лікуванні 

хворих на подагру 

Метою цього підрозділу нашого дослідження було підвищення 

ефективності лікування хворих на подагру з клініко-інструментальними та 

лабораторно-біохімічними ознаками уражень нирок. 

Матеріалом слугували спостереження з використанням 

«Уронефрону» у 30 хворих на подагру (хронічний подагричний артрит, 

загострення) (сироп, при коморбідному діабеті – краплі ) чоловіків у віці 

37-77 років з давністю хвороби 5-17 років, із частотою госпіталізацій 1-2 

рази на рік та 2-3 рази лікування в амбулаторних умовах. У всіх хворих 

підтверджено наявність сечокам’яної хвороби (12 осіб) чи вираженого 

сечокислого діатезу (28 осіб) за неодноразовими УЗ-обстеженнями та 

явищем вторинного пієлонефриту в період нестійкої ремісії чи помірного 

загострення, за даними досліджень сечі загального та за Нечипоренком, 

включаючи помірну лейкоцитурію, протеїнурію, особливості сольового 

осаду (у 23 осіб – 76,66%). 44 пацієнти з загальної вибірки слугували 
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групою контролю, отримуючи зазначений раніше стандартний комплекс 

лікування. Основна група у хворих до аналогічного стандартного 

комплексу лікування отримувала додатково «Уронефрон» по 30-40 

крапель тричі на день за 15-20 хв до їжі (чи по одній мірній ложці сиропу в 

тому ж часовому регламенті) упродовж 4-6 тижнів. У віковому аспекті та 

щодо коморбідних патологічних станів, стадії та давності подагри, форм 

ураження нирок групи були репрезентативні та не відрізнялися за цими 

параметрами від загальних характеристик, викладених в розділі 4. 

Критеріями ефективності лікування були: ступінь регресу 

суглобового больового синдрому, характеристика дизуричних явищ, 

візуальна щоденна і періодична лабораторна оцінка змін сечового осаду на 

7 та 12-у добу, динаміка гіперурикемії та клубочкової фільтрації через 

один місяць лікування, на амбулаторному етапі – тривалість і стійкість 

клінічної ремісії подагри, лабораторної ремісії подагричного ураження 

нирок за даними аналізів сечі упродовж одного року. 

У динаміці клінічного спостереження встановлено, що з другого-

третього дня пацієнти, які отримували додатково «Уронефрон» відмічали 

почастішання сечовиділення (кількісно і якісно), помутніння сечі, 

збільшення видимої частини осаду в добовій порції сечі, переважно 

буруватого кольору та кількісного збільшення добового діурезу на 250-320 

мл. Тривалість такого періоду хворих була від 8 до 16 діб, що певною 

мірою корелювали з даними УЗ-дослідження нирок та щільністю 

кристалічних мас у чашково-мискових системах. Із 7-12-ї доби пацієнти 

відмічали появу прозорої сечі з епізодами сечовиділення мутної сечі та 

осаду в окремих порціях. За цей період хворі зазначали зникнення 

неприємних відчуттів, розпирання чи болю в попереку, вільніше 

сечовиділення в пацієнтів з віковою аденомою простати І-ІІ ступеня. 

Важливо також, що симптоми супутніх холецистогепатопатій та 

синдрому подразненої кишки також мали помітну тенденцію до регресу 

відносно хворих групи порівняння. 
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Якогось закономірного впливу застосування «Уронефрону» у 

комплексному лікуванні пацієнтів основної групи на регрес суглобового 

больового синдрому не помічено; лише у 5 з 30 хворих основної групи 

регрес цього синдрому був на 2-3 доби швидший, що не дає нам підстави 

вважати про закономірний вплив «Уронефрону» на ці явища. Визначальну 

роль у регресі суглобового болю відігравало застосування НПЗП та 

місцево мазі чи гелю, що містили НПЗП, дімексид. 

Контрольні щотижневі дослідження загального аналізу сечі були 

недостатньо інформативні, оскільки й вихідні дані вказували на незначну 

протеїнурію (0,066% - 0,099%) та лейкоцитурію, окрім вказівок на 

збільшення уратного осаду, навіть, на 14-у добу лікування. Тому ми 

надавали більшого клінічного значення суб’єктивним відчуттям пацієнтів, 

кратності сечовиділень та візуальним вивченням особливостей сольового 

осаду, його кольору в добовій сечі. Таку зацікавленість проявляли також 

пацієнти при спільній оцінці цих явищ із лікарем. 

Більшого значення ми надавали змінам біохімічних параметрів крові 

за період 30-денного застосування «Уронефрону». Нас цікавила динаміка 

рівня урикемії, оскільки таким складником уронефрону як чинники кореня 

пирію, трави хвоща польового, кореня петрушки, золотарника, листям 

берези притаманні солегінні, літолітичні властивості та покращення 

обміну речовин. На увагу заслуговував показник глюкози в крові позаяк 

таким лікарським рослинам-складникам уронефрону як хвощ польовий, 

пажитник властиві також гіпоглікемічні властивості. На рівні загального 

холестерину та тригліцеридів могли впливати чинники коріння петрушки, 

трави золотарника, листя берези та лушпиння цибулі, яким притаманні 

також жовчогінні властивості (через прискорення перетворення 

холестерину в печінці в жовчні кислоти). Сечогінні властивості 

уронефрону могли змінити рівень креатиніну в крові та швидкість 

клубочкової фільтрації. Динаміка зазначених показників упродовж 

одномісячного застосування уронефрону наведена в табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Динаміка біохімічних показників крові у хворих на подагру в процесі 

30-денного комплексного лікування із застосуванням «Уронефрону» 

(основна група) та без нього (група порівняння) 

Досліджувані 

показники крові, од. 

виміру 

Основна група, n=30 Група порівняння, n=40 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

536,2 

±22,44 

438,3 

±  

524,1 

±24,32 

482,4 

±  

Глюкоза, ммоль/л 6,3±0,38 5,2±  6,2±0,46 5,7±0,28 

Холестерин загальний, 

ммоль/л 

6,1 

±0,34 

5,6 

±0,23 

6,3 

±0,36 

5,9 

±0,24 

Тригліцериди, мг/дл 2,3±0,12 1,9±  2,2±0,18 2,0±0,19 

Креатинін, мкмоль/л 126,4±7,42 86,2±  129,2±8,36 101,4±  

Сечовина, ммоль/л 9,1±0,63 8,1±0,36 9,3±0,74 8,2±0,41 

Швидкість 

клубочкової 

фільтрації, мл/хв. 

72,4 

±5,25 

102,2 

±  

76,8 

±6,22 

81,1 

±  

Примітки: * - вірогідність різниці показників в групі до та після 

лікування (Р<0,05); 

 ** - вірогідність різниці показників після лікування між 

групами (Р<0,05). 

 

За аналізу даних табл. 5.2, видно, що у хворих основної групи за 

виключенням рівнів загального холестерину та сечовини крові, усі інші 

досліджувані показники вірогідно покращилися. У хворих групи 

порівняння відмічена лише тенденція до покращення: ні за одним із 

досліджуваних параметрів не відмічено вірогідно покращення. Ймовірно 

однієї дієти та лише 14-16-денного вживання початкових доз алопуринолу 

для цього було недостатньо; не виключена негативна нефротоксична роль 

необхідного для купірування суглобового больового синдрому 

застосування НПЗП. 

Але цей же стандартний лікувальний комплекс у поєднанні з 

уронефроном у хворих основної групи призвів до вірогідного відносно 

групи порівняння зниження ключових показників функціонального стану 

нирок: швидкості клубочкової фільтрації як доказ сечогінного ефекту 

уронефрону та, ймовірно, опосередкованого посилення урикозурії (рис. 
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5.2), що призвело до значного (Р<0,01) зниження рівня СК у крові – 

(438,3±14,32) мкмоль/л. Однак, цей рівень за 30-денний термін лікування 

ще далекий до рекомендованого цільового (360,0 мкмоль/л для чоловіків), 

що є свідченням потреби подальшого використання уронефрону в 

лікувальному комплексі. Тому ми обрали 6-тижневий курс застосування 

цього препарату, залишаючи в подальшому хворих на лікуванні 

антиподагричною дієтою та цільовою дозою алопуринолу – 300 мг/добу. 

(рис. 5.3). 

 

 

Рис. 5.3. Динаміка біохімічних показників крові у хворих на подагру 

в процесі 30-денного комплексного лікування з застосуванням 

«Уронефрону» (основна група) та без нього (група порівняння) 

 

* 

* 

* * 
* 

** 
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Слід зазначити, що застосування «Уронефрону»  добре переносилося 

хворими: побічних ефектів майже не відмічено (у 3 випадках 

спостерігалися кисла відрижка та печія у хворих із супутньою неактивною 

виразковою хворобою). Хворі охоче вживали цей засіб, особливо сиропну 

форму. Тому в наших настановах хворим на амбулаторний етап 

реабілітації ми рекомендували повторні профілактичні 2-3- тижневі курси 

застосування «Уронефрону» кожні 3 міс, або у випадках загострень 

подагричного артриту, спровокованих харчовими огріхами. Комплайенс 

витримали лише 22 хворих основної групи; у них упродовж року майже не 

було рецидивів, лише в 3 пацієнтів після переохолодження та фізичного 

навантаження було по 1-2 легких загострення артриту, які купірувалися 

амбулаторно впродовж 7-10 діб, у тому числі з включенням 

«Уронефрону». 

У пацієнтів групи порівняння, як і в хворих основної групи, що не 

дотримувалися рекомендацій (8 осіб) упродовж року спостерігалося по 2-3 

подагричних атаки з потребою в 1-2 госпіталізаціях. Слід також зазначити, 

що саме в цих пацієнтів не вдавалося досягти цільових рівнів АТ та 

загального холестерину в крові. 

Проведені клініко-біохімічні дослідження на стаціонарному і 

амбулаторному етапі спостереження свідчать, що «Уронефрон» – 

важливий доповнюючий комплексне лікування хворих на подагру 

фітопрепарат, що сприятливо впливає на суглобові (амбулаторний етап), 

ниркові прояви подагри, знижує рівень гіперурикемії та покращує 

клубочкову фільтрацію нирок, а також зменшує симптоматику частих у 

пацієнтів із подагрою супутніх уражень системи травлення. 

Наші дані також підтверджують заявлені в інструкції до 

«Уронефрону» загальнозміцнювальні властивості. 

 



107 

 

5.3. Патогенетичне обгрунтуванння та результати застосування 

біофлавоноїда кверцетину в комплексному лікуванні хворих на 

подагру з коморбідними захворюваннями 

Для опрацювання цього напрямку досліджень із загальної вибірки 

127 осіб нами проведені спостереження в 72 хворих на хронічний 

подагричний артрит у період загострення, дещо старшої вікової групи (47-

76 років) та більшої давності подагри (9-23 роки), із більшим 

переважанням чоловіків (65 осіб – 87,84%).  Переважна більшість із них 

були гурмани (69 хворих – 93,24%), схильні до частого вживання 

алкогольних напоїв, але в п’яти осіб при правильному способі харчування, 

відсутністю ожиріння, основними реалізуючими факторами були вживання 

тіазидів, переохолодження, мікротравми, спадкова схильність до подагри. 

У всіх хворих були явища подагричного поліартриту: у 100% - ураження 

першого плесно-фалангового суглоба стопи, рідше колінних, ліктьових, 

суглобів кистей (разом від 4 до 9 суглобів, іноді – тофуси білясуглобові та 

вушних раковин (у 7 осіб– 9,5%). Серед коморбідних захворювань, які 

виникли на основі аліментарних огріхів, були: ожиріння I-IІI ступеня – у 

58 (78,34%), ішемічна хвороба серця – у 51 (68,92%), гіпертонічна хвороба 

– у 47 (63,51%), ЦД – у 17 (22,97%), ураження системи травлення – 

гастродуоденопатії – у 69 хворих (93,24%), із них виразки шлунка чи 

дванадцятипалої кишки – у 11 (14,86%), а також стеатогепатози чи 

гепатити – у 44 (59,5%) осіб, калькульозний холецистит – у 17 (22,97%), 

хронічний панкреатит клінічно – у 21 (28,34%), за даними УЗД – у 41 

(55,4%), хворих з анемією в дослідження не брали. Тобто, у цій вибірці 

коморбідна патологія була більш вираженою, ніж у загальній вибірці 

(розділ 3). У кожного хворого виявили від 5 до 8 з вищезазначених 

захворювань, які клінічно були в стані нестійкої ремісії та провокувалися 

необхідністю застосування НПЗП, навіть, під прикриттям 

гастропротективних засобів або на амбулаторному етапі вживанням 

підтримуючих доз алопуринолу. Рівень коморбідності в цих хворих 
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визначав високий ступінь кардіоваскулярного та гастро-

гепатоінтестинального ризиків. Ретроспективний аналіз результатів 

лікування за попередні роки як у лікуванні подагричного артриту, так і 

зазначених коморбідних захворювань показав, що вимушене застосування 

НПЗП тривалістю до 2 тижнів при прикритті інгібіторами протонової 

помпи все-таки давало мінімальні ознаки загострення гастроентеропатій, а 

тривалий прийом алопуринола в добовій дозі 300-500 мг – загострення 

гепато-панкреатопатій. У хворих на ішемічну хворобу серця чи ожиріння, 

гіпертонічну хворобу в рамках МС профілактичне застосування малих доз 

аспірину явно не провокувало загострення подагричного артриту, але 

мимовільне включення в лікувальні комплекси коморбідних захворювань 

активаторів метаболізму (АТФ, рибоксин), тіазидів чи нікотинової кислоти 

впродовж двох-трьох тижнів приводило до загострення подагри. 

Характерно, що зі зростанням віку пацієнтів набували все більш явних 

і стійких клінічних ознак вікові ураження серцево-судинної системи і хворі 

частіше з їхнього приводу почали звертатися до кардіологів чи лікарів 

первинної ланки медичної допомоги. Домінуючими засобами постійного 

лікування ставали комбіновані кардіологічні препарати з включенням 

діуретиків та почастішали при цьому випадки загострень подагри. Саме в 

цей період змінювався комплайєнс хворих щодо виконання рекомендацій 

лікарів різних профілів: вони вимушені чіткіше виконувати режим дієти 

№6, щоб рідше вживати НПЗП, але часто переривали лікування 

алопуринолом або передчасно знижували його добову дозу, що не сприяло 

тривалості періоду ремісії подагри. На цьому етапі життя хворого на 

подагру зміщення лікувально-профілактичних акцентів у бік кардіологічної 

патології вимагає від ревматолога акцентування уваги хворого щодо 

важливості частішого контролю рівня СК у крові та альбумінурії як 

факторів підвищення рівня кардіоваскулярного ризику та аргументування 

таких доповнень до комплексного лікування подагри і коморбідних 

захворювань, які б мінімізували як ризики, так і прояви всіх захворювань. 



109 

 

Для вирішення цієї проблеми нашу увагу привернув біофлавоноїд 

кверцетин, що з’явився на фармацевтичному ринку в останні роки (гранули, 

або «Квертин» – таблетки, Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод) 

[43]. Згідно численних наукових досліджень, що лягли в основу 

інструктивних вказівок до цього препарату, йому притаманні 

антиоксидантні, капілярозміцнювальні, мембраностабілізуючі, 

протизапальні, гастропротективні, репаративні, кардіопротекторні, 

гіпотензивні, спазмолітичні, діуретичні, антисклеротичні, антиагрегантні, 

проостеокластичні властивості. Саме з огляду на такий широкий спектр дії 

цього біофлавоноїда та високий рівень коморбідності досліджуваних хворих 

із підвищеними рівнями кардіоваскулярного, гастро-гепатоінтестинального  

ризиків, закономірного формування вторинного остеоартрозу у 30 хворих на 

подагричний поліартрит (основна група – К) нами застосований у 

комплексному лікуванні (дієта №6, НПЗП, із 10-14-ої доби – алопуринол зі 

100 до 300 мг на добу впродовж одного місяця, місцеве лікування) 

кверцетин по 1 таблетці (40 мг) тричі на день за 30 хв до їжі впродовж 3-4 

місяців. За потреби використовувалися гіпотензивні, антиішемічні, 

гастропротективні засоби. Інші 42 хворих, репрезентативних за всіма 

вищезазначеними параметрами, склали групу порівняння. 

Критеріями ефективності лікування в обох групах були швидкість 

регресу суглобового больового синдрому та настання стану нестійкої 

ремісії, рівень поліпшення показників периферійної крові та зменшення 

рівня СК у крові, а також ключові параметри ліпідного обміну. 

Ураховувалася також динаміка регресу ознак коморбідних захворювань, 

рівень АТ, потреба в гіпотензивних, гастропротекторних чинниках. 

Тривалість стаціонарного етапу лікування – два тижні. 

Клінічними спостереженнями встановлено, що у хворих основної 

групи на 2-3 доби раніше починався регрес суглобового больового 

синдрому, припухлості та почервоніння найбільш ураженого суглоба. Час 

настання нестійкої ремісії був також коротшим на 2-4 доби. Потреба в 
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НПЗП, у тому числі інгібіторів протонової помпи були на 2-4 доби меншою, 

у той саме час раніше на 3-5 діб наставала можливість на стаціонарному 

етапі розпочати урикодепресивну терапію малими дозами (100мг) 

алопуринолу.  

Суб’єктивно хворі основної групи відмічали покращення з боку 

наявних коморбідних захворювань та загальний їхній стан, якісні показники 

життя (настрій, сон, апетит, толерантність до фізичних навантажень). В 

обох групах хворих нормалізувалися показники крові, ШОЕ, невірогідно 

знизились за 2 тижні рівні СК у крові з відсутністю міжгрупової різниці 

цього зниження. Отже на стаціонарному етапі з комплексного лікування 

впродовж двох тижнів хворих на подагру з та без застосування кверцетину є 

помірні позитивні переваги останнього на клінічні прояви подагри і 

коморбідні захворювання, однак за лабораторно-біохімічними показниками 

вони виявилися невірогідними. 

На амбулаторно-поліклінічному етапі комплаєнс лікування витримали 

27 хворих основної групи та 32 – групи порівняння (76,19%). Тривалість 

спостереження в них склала 3 міс. За цей період стан ремісії був у всіх 27 

хворих основної групи та 14 пацієнтів – групи порівняння (41,2% від тих, 

хто дотримувався комплайєнсу), в інших спостерігалася нестійка ремісія 

подагри чи коморбідних захворювань.  

Контроль рівня СК у крові здійснювався через 1 і 3 місяці від початку 

лікування. Ці результати наведені в табл. 5.3. Як свідчать дані таблиці 5.3, у 

хворих групи порівняння впродовж трьох місяців за дотримання дієти №6 

та пізнішого, ніж в основній групі застосування алопуринолу відбувалося 

поступове зниження рівня СК; за перший місяць – невірогідне (Р>0,05), 

через 3 міс. – вірогідне, але рекомендованого цільового рівня (360 

мкмоль/л) не досягнуто. У той же час у хворих основної групи вже 

упродовж першого міс. спостерігалося вірогідне зниження рівня СК у крові, 

а через 3 міс. досягнуто її цільового рівня (загальне зниження на 61,15%). 

Зазначимо також, що за застосування кверцетину відчутно зменшилися 
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прояви гастроентеропатій, що дозволяло безпечніше підвищувати дозу 

алопуринолу до цільової 300 мг на добу, а з четвертого місяця розпочати 

контрольоване зменшення дози останнього до підтримуючої (100-150 мг) 

(рис. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 

Динаміка показників сечової кислоти у хворих на подагру з 

високим рівнем коморбідності і васкулярного ризику в процесі 

комплексного лікування з включенням кверцетину (основна група) та 

без нього (група порівняння) 

 

Досліджуваний 

показник 

Основна група,  

n=30 

Група порівняння, 

 n=42 

 

 

Рівень сечової 

кислоти в крові, 

мкмоль/л 

Вихідні 

дані 

Через 1 

місяць 

Через 3 

місяці 

Вихідні 

дані 

Через 1 

місяць 

Через 3 

місяці 

522,4 

±18,26 

438,8 

±10,24 

Р<0,01 

362,2 

±11,56 

Р<0,001 

Р₁<0,01 

524,1 

±24,32 

482,8 

±16,46 

Р>0,05 

Р₂>0,05 

406,4 

±8,56 

Р<0,01 

Р₁<0,05 

Р₂<0,01 

 

Примітки:  Р – вірогідність різниці показників до і після лікування в 

кожній із підгруп. 

Р₁ – вірогідність різниці показників за 1 та 3 міс. лікування 

в кожній із підгруп. 

Р₂ – вірогідність різниці показників між групами за 

перший і третій міс. лікування. 
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Рис. 5.3. Динаміка показників сечової кислоти у хворих на подагру з 

високим рівнем коморбідності і васкулярного ризику в процесі 

комплексного лікування з включенням кверцетину (основна група) та без 

нього (група порівняння) 

 

Через 15-18 діб від початку додаткового застосування кверцетину 

помірно зменшилися прояви ішемічної хвороби серця, АГ, порівняно з 

пацієнтами групи порівняння, однак чітко це проявлялося лише в пацієнтів 

із метеопатичними реакціями у вигляді значного зменшення епізодів 

короткочасного підвищення АТ, головного болю, кардіалгій. Під кінець 

третього місяця лікування хворі відмічали покращення загального стану, 

рівня працездатності, настрою, зменшення потреби в гіпотензивних та 

анти ішемічних засобах. Зазначене дає підстави вважати, що ці позитивні 

зміни значною мірою є наслідком спазмолітичних, кардіопротекторних, 

капілярозміцнювальних та антиоксидантних властивостей кверцетину. 

Певною мірою застосування кверцетину впливало на покращення 

ліпідного обміну у хворих на подагру (табл. 5.4.). Дослідження в динаміці 

комплексного лікування з застосуванням кверцетину показників 

загального холестерину та тригліцеридів крові показало, що у хворих 
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групи порівняння динаміка цих показників під впливом дієти №6 

упродовж 3 місяців є незначною: зниження рівня загального холестерину 

лише на 0,4 ммоль/л, а тригліцеридів – на 0,3 ммоль/л (Р>0,05 у всіх 

випадках). За такий же період у хворих основної групи впродовж одного 

місяця застосування зниження рівня загального холестерину було більш 

значним, проте невірогідним, оскільки ці значення були ще вірогідно 

вищими, ніж ПЗО. За різницею цих параметрів в основній та порівняльній 

групах хворих (0,9 ммоль/л) сприятливу дію кверцетину можна вважати 

суттєвою. 

 

Таблиця 5.4 

Динаміка показників холестерину і тригліцеридів крові у хворих на 

подагру з високим рівнем коморбідності і васкулярного ризику в 

процесі комплексного лікування з включенням кверцетину 

 (основна група) та без нього (група порівняння) 

Показники,  

кмоль/л 

ПЗО, 

n=20 

Основна група,n=30 Група порівняння, 

n=42 

Вихідні 

дані 

Через 1 

місяць 

Через 3 

місяці 

Вихідн

і дані 

Через 1 

місяць 

Через 

3 місяці 

Загальний 

холестерин 
 6,64 

±0,44 

5,88 

±0,54 

Р˃0,05 

Р₂˃0,05 

5,34 

±0,42 

Р˂0,05 

Р₁˃0,05 

6,62 

±0,58 

6,46 

±0,52 

Р˃0,05 

6,24 

±0,46 

Р˃0,05 

Р₁˃0,05 

Р₂˃0,05 

 Тригліцериди  2,58 

±0,24 

2,32 

±0,18 

Р˃0,05 

1,95 

±0,16 

Р˂0,05 

Р₁˂0,05 

2,64 

±0,26 

2,42 

±0,22 

Р˃0,05 

2,34 

±0,28 

Р˃0,05 

Р₁˃0,05 

Р₂˃0,05 

 

Примітки:  Р – вірогідність різниці показників до і після лікування в 

кожній із підгруп. 

Р₁ – вірогідність різниці показників за 1 та 3 місяці 

лікування в кожній із підгруп. 

Р₂ – вірогідність різниці показників між групами за третій 

місяць лікування. 
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Подібна тенденція спостерігалася відносно динаміки тригліцеридів за 

трьохмісячний період застосування кверцетину: в основній групі цей 

показник вірогідно знизився на 0,63 ммоль/л, у групі порівняння під 

впливом лише дієти – тільки на 0,3 ммоль/л (невірогідно). Різниця в 

показниках тригліцеридів крові за тримісячний період застосування 

кверцетину склала 0,39 ммоль/л. Проте значення тригліцеридів крові на цей 

період у хворих були ще вірогідно вищими за аналогічні у ПЗО. 

Тобто, трьохмісячний термін комплексного лікування хворих на 

хронічний подагричний артрит із високим рівнем коморбідності показав 

помірні переваги включення біофлавоноїда кверцетину на перебіг 

основного і коморбідних захворювань, ліпідний обмін та більш вагомий 

вплив на метаболізм СК, що можна розцінювати як потенціюючий його 

вплив на урикодепресивну дію алопуринолу. 

 

5.4. Патогенетичне обґрунтування застосування та результати 

апробації фітозасобу «Зобофіт» у хворих на подагру на тлі гіпотиреозу 

Ураховуючи виявлені клініко-терапевтичні та патофізіологічні 

особливості подагри на тлі гіпотиреозу нами за консультації 

ендокринолога високої кваліфікації та згідно рекомендацій провідних 

тиреоїдних асоціацій світу хворим із маніфестним гіпотиреозом та з 

урахуванням клініко-електрокардіографічних критеріїв ураження серцево-

судинної системи на тлі антиподагричної терапії до комплексного 

лікування подагри додатково призначена замісна терапія левотироксином 

по 25 мкг вранці початково з поступовим контрольованим підвищенням її 

щомісяця до адекватних доз (за клінічними даними та ТТГ – 75-125 мкг). 

«Зобофіт» призначали згідно інструктивних вказівок по 2 капсули 

двічі на добу впродовж не менше 3 місяців. Основним критерієм 

ефективності лікування цим засобом було дослідження рівнів тиреоїдних 

гормонів через 2 і 4 місяці, іншими критеріями було вивчення динаміки 

клінічних проявів подагри, супутніх захворювань та біохімічних 
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показників крові. Мала кількість виявлених хворих на субклінічний 

гіпотиреоз (18 осіб) серед пацієнтів із подагрою давала можливість до 

аналізу ефективності за принципом випадок–контроль. У клінічному 

аспекті застосування левотироксину (за призначенням ендокринолога) у 

хворих із маніфестним гіпотиреозом (7 осіб) впродовж першого місяця 

зумовило усунення симптомів гіпотиреозу у 4 хворих з мінімальними його 

проявами, але більш вагомо впливала на регрес АГ, ішемічної хвороби 

серця та відповідь на гіпотензивну, антиішемічну терапію з приводу 

супутніх захворювань. На регрес проявів подагри помітного впливу 

левотироксину не виявлено, оскільки подагричні атаки вдавалося усувати 

застосуванням НПЗП та місцевого лікування впродовж 12-14 діб. 

У хворих на подагру з субклінічним гіпотиреозом застосування 

«Зобофіту» у лікувальному комплексі також сприятливо впливало на 

клінічні прояви супутніх захворювань, відповідь на призначену з їхнього 

приводу терапію, особливо АГ. Більш переконливими були докази 

ефективності застосованих тиреоїдних засобів упродовж двох місяців 

лікування, біохімічні критерії в динаміці, згідно яких проглядаються добрі 

перспективи профілактичного спрямування їхнього використання (табл. 

5.4). 

Як видно з даних таблиці 5.4, у хворих із різними формами 

гіпотиреозу за 2 міс. лікування досягнута вірогідна позитивна динаміка за 

ключовими біохімічними параметрами, подібна до такої у хворих на 

подагру без явищ гіпотиреозу. Однак ще не досягнута мета цільового рівня 

ключового біохімічного параметра при подагрі – СК (360 мкмоль/л у 

чоловіків і 320 мкмоль/л у жінок), що є свідченням потреби подальшого 

застосування обраного комплексу лікування. 

При контрольних УЗД обстеженнях щитоподібної залози через 3 

місяці у всіх хворих з явищами гіпотиреозу суттєвої динаміки не виявили, 

у тому числі в регресі вузлових форм. 
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Таблиця 5.4 

Динаміка біохімічних показників крові у хворих на подагру з та 

без проявів гіпотиреозу у зв’язку з комплексним лікуванням з 

включенням левотироксину та «Зобофіту» 

 

Показники 

крові 

Хворі на подагру без 

гіпотиреозу, n=102 

Хворі на подагру з явищами 

гіпотиреозу, n=25^ 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

492,0 

±34,12 

406,2 

±20,16* 

566,4 

±32,28 

418,3 

±19,54* 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6,1 

±0,42 

5,6 

±0,28 

6,6 

±0,38 

5,9 

±0,22 

Холестерин 

заг., ммоль/л 

6,0 

±0,33 

5,4 

±0,18 

6,4 

±0,27 

5,8 

±0,34 

Тригліцериди, 

мг/дл 

2,3 

±0,08 

1,9 

±0,06* 

2,4 

±0,06 

2,2 

±0,07 

Креатинін, 

мкмоль/л 

122,4 

±6,52 

98,4 

±4,16* 

134,2 

±8,82 

101,2 

±6,14* 

Сечовина, 

ммоль/л 

8,9 

±0,72 

8,2 

±0,36 

9,2 

±0,63 

8,4 

±0,32 

Клубочкова 

фільтрація, 

мл/хв 

77,8 

±5,12 

98,4 

±4,16* 

64,4 

±4,22 

92,6 

±5,36* 

 

Примітки: *- вірогідність різниці показників в групах до і 

після двохмісячного лікування (р<0,05 – 0,01) 
^- розмах крайніх величин, середні значення 

показників у хворих на подагру з маніфестним та 

субклінічним гіпотиреозом та їх динаміка в процесі 

лікування були однотипними. 
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Оцінюючи терапевтичний ефект «Зобофіту» встановлено, що окрім 

покращення показників тиреоїдного гомеостазу: рівень ТТГ вірогідно 

знизився в 1,5 раза у хворих із маніфестним гіпотиреозом (вихідні 

значення (14,1±0,68) мОд/л, через 2 місяці – (8,05±0,36) мОд/л, Р<0,05) і 

майже в 2 рази – при субклінічному гіпотиреозі, вихідний рівень – 

(7,6±0,23) мОд/л, через 2 місяці – (3,9±0,34) мОд/л, (Р<0,01), призначена 

терапія призвела до стабільності ремісії клінічних проявів подагричного 

артриту. Необхідно відзначити м’який позитивний вплив застосування 

«Зобофіту» на семіотику уражень системи травлення, особливо ГБС та 

кишки (ймовірна дія чинників дроку красильного, гадючника 

шестипелюсткового та перстачу білого). Загальний стан хворих та 

показники якості їхнього життя (настрій, сон, апетит, толерантність до 

фізичних навантажень) за дії «Зобофіту» також покращувалися 

(ретроспективна оцінка), проте, ймовірно, це був сумарний ефект – 

покращення функціонального стану ЩЗ та його вплив на метаболічні 

процеси, загальнозміцнювальна та заспокійлива дія чинників півонії 

незвичайної, дроку красильного та спіруліни. Однак обережність у 

підвищенні дози левотироксину за такий період (лише до 50 мкг/добу) при 

цільовій – 75-125 мкг, за показниками ТТГ та Т₄, призвела лише до 

переводу пацієнтів із стану маніфестного в субклінічний гіпотиреоз. Тобто, 

є необхідність продовження обраного напрямку лікування до досягнення 

стабільності тиреоїдного гомеостазу за цими параметрами (рис. 5.4.). 

Тому тривалість призначення «Зобофіту» у хворих на субклінічний 

гіпотиреоз у нашому дослідженні складала не менше чотирьох місяців, а 

левотироксину при маніфестному гіпотиреозі визначалася тільки 

ендокринологом. Побічних ефектів від застосування «Зобофіту» у наших 

дослідженнях не спостерігалося. 
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Рис. 5.4. Динаміка біохімічних показників крові у хворих на подагру з 

та без проявів гіпотиреозу у зв’язку із комплексним лікуванням з 

включенням левотироксину та «Зобофіту». 

  

Отже нашарування різних форм гіпотиреозу в частини хворих на 

подагру погіршує перебіг цієї недуги та супутніх їй захворювань, 

включаючи коморбідні стани. Особливість екологічної ситуації в Україні, 

що, у першу чергу, полягає в продовженні дії чорнобильського фактора, та 

наявності регіонів із дефіцитом йоду в природі, вимагає підвищеної уваги 

лікарського загалу до раннього виявлення та лікування різних проявів 

* * 
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гіпотиреозу при патології внутрішніх органів та опорно-рухового апарату з 

високим рівнем полі- та коморбідності, торпідними їхніми проявами і 

відносною резистентністю до загальноприйнятих стандартів лікування. 

Таким чином: 

Субклінічний і маніфестний гіпотиреоз погіршують перебіг подагри, 

сприяють її прогресуванню, зниженню ефективності лікування та 

зростанню явищ поліморбідності в кількісному і якісному аспектах. 

Доцільна рання скринінг-діагностика гіпотиреозу в осіб із подагрою 

старше 50-55 років, або в молодих осіб із посиленням її клінічних проявів, 

погіршанням перебігу. 

Застосування левотироксину при маніфестній формі гіпотиреозу чи 

«Зобофіту» при субклінічній його формі у хворих на подагру впродовж 

чотирьох місяців сприятливо впливає на регрес і відповідь на 

патогенетичну терапію супутніх захворювань, тиреоїдний гомеостаз, 

ліпідний обмін та клубочкову фільтрацію нирок, але потребує подальшого 

продовження лікування та відстеження стабільності ремісії 

функціонального стану ЩЗ. 
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АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

За останні 25 років відмічається помітне зростання захворюваності 

на подагру. За цей період серед контингенту ревматологічних стаціонарів 

кількість хворих на подагру зросла в 30 разів [9, 44, 68]. Усе більшу увагу 

ревматологи звертають на зростаючий із віком хворих поліморбідний фон 

у пацієнтів із подагрою [ 122, 180, 202, 220 ]. У цих пацієнтів особливо 

висока частота надмірної маси тіла й ожиріння та сукупності захворювань, 

які входять у симптомокомплекс під назвою «метаболічний синдром» 

(ожиріння, АГ, жирова хвороба печінки, інсулінорезистентність, 

гіперхолестеринемія тощо). В останні роки в симптомокомплекс 

«метаболічний синдром» введено ГУ, яка сприяє розвитку атеросклерозу і 

ендотеліальної дисфункції. Аналіз смертності у хворих на подагру вказує, 

що в 60-70 % випадків смерті є не від хронічної ниркової недостатності 

(лише ≈ 30%) за подагричного ураження нирок, а внаслідок фатальних 

судинних катастроф (інфаркт міокарда, інсульти) та серцевої недостатності 

[44, 68, 211]. 

Поліморбідний фон у хворих на подагру з часом із розвитком 

значних і виражених проявів супутніх подагрі захворювань суттєво 

ускладнює лікування таких хворих: наприклад, супутні ураження системи 

травлення, особливо гастроентеропатії, гепатопатії обмежують потрібну 

реалізацію застосування НПЗП, алопуринолу [47, 49, 209]. Серйозні 

ураження серця по типу різних форм ішемічної хвороби серця вимагають 

застосування діуретиків, метаболітотропних АТФ, рибоксину, які 

погіршують пуриновий обмін і викликають загострення подагри. Такими ж 

властивостями володіють теофілін, еуфілін, пентоксифілін, які нерідко 
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приходиться призначати хворим на подагру в зв’язку з набутими 

обструктивними захворюваннями легень, ЦД [9, 44, 49, 217]. У хворих на  

подагру у віці за 55-60 років часто формується і прогресує вік-залежна 

інволютивна патологія – остеоартроз, особливо поліостеоартроз, при яких 

існує потреба у вимушеному тривалому та частому застосування НПЗП, 

коксибів. А таке тривале їхнє застосування спричиняє м’який  

кардіотоксичний ефект, поглиблює явища серцевої недостатності; деякі 

коксиби (рофекоксиб) можуть згодом провокувати ендотеліальну 

дисфункцію та різні судинні катастрофи [ 44 ]. 

У «букеті» хвороб при тривало перебігаючій і прогресуючій подагрі 

та досягнення літнього  і старечого віку виникають різні патогенетичні 

залежності між подагрою і цими іменованими супутніми захворюваннями, 

які в контексті наукових досягнень останніх десятиліть почали 

диференційовано оцінюватися. Так, серед супутніх захворювань почали 

виокремлюватися «коморбідні» захворювання і патологічні стани, тобто, 

які мають певні спільні етіологічні, патофізіологічні корені формування 

[25, 49, 55, 132, 188]. Такими етіологічними факторами при подагрі, 

ожирінні, стеатогепатозі, ЦД, АГ, атеросклерозі є аліментарні зловживання 

(переїдання, вживання жирної, м’ясної, гострої їжі тощо) та надмірне 

вживання алкогольних напоїв, а патофізіологічними – порушення білково-

ліпоїдного, вуглеводного обмінів, гіпоксія, оксидативний, нітрозитивний 

стреси, ураження різних внутрішніх органів і тканин. 

За останні 10-15 років підвищену увагу клініцистів привертають 

субклінічні і маніфестні форми уражень ЩЗ, які в різних регіонах Землі та 

в різних вікових групах людей мають свої особливості, зумовлені 

зовнішніми та внутрішніми факторами [51, 73, 74, 81, 105]. Гіпотиреоз 

суттєво позначається на зміні «клінічного обличчя» різних хвороб та 
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результатах їхнього лікування, але ця епоха наукових досліджень 

знаходиться лише на її початку [42, 81, 105, 168]. 

Іншою групою захворювань є ураження системи травлення 

(гастрити, гастродуоденіти, виразкова хвороба, хронічні холецистити,  

синдром подразненої кишки), які, будучи також викликані аналогічними 

аліментарними огріхами і шкідливими звичками, та виникають задовго до 

подагри, майже не впливають на її перебіг, але обмежують належну 

реалізацію протиподагричної терапії. Є ще ряд інших нез’ясованих питань 

у дослідженні взаємин: подагра та інші супутні захворювання. Окремою 

сторінкою в дослідженні проблеми подагри є вивчення її особливостей у 

жінок [53, 84, 128, 138]. У загальній сукупності хворих на подагру цей 

контингент складає невелику частку – до 12-25% [12, 33, 235] і має певні 

відмінності як клінічного, особливо в аспекті поліморбідності, 

коморбідності, вікових особливостей, так і лікувально-профілактичного 

характеру. 

Оскільки при подагрі ці взаємини на сьогодні висвітленні 

недостатньо та суперечливо, особливо у віковому аспекті, тому нами 

обрана ця проблема для наукового дослідження. 

Метою нашого дослідження було підвищення ефективності 

лікування хворих на подагру шляхом дослідження  вікових та гендерних 

особливостей формування коморбідної патології та гіпотиреозу у хворих 

на подагру, вивчення спільних метаболічних основ їхнього формування та 

фармацевтичної корекції з використанням «Уронефрону», кверцетину і 

«Зобофіту». 

Для вирішення поставленої мети на першому етапі нашого 

дослідження проведений ретроспективний аналіз 120 історій хвороби 

пацієнтів із подагрою. У цьому аналізі нас цікавило якою мірою 

кваліфіковані лікарі спеціалізованих стаціонарів виявляють, трактують так 
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звані супутні захворювання та враховують у лікувальній тактиці на 

стаціонарному етапі і в практичних рекомендаціях на амбулаторно-

поліклінічному етапі. 

У результаті цих досліджень встановлено ряд наступних 

закономірностей, положень та висновків: 

1. Із зростанням віку пацієнтів, давності та вираженості подагри, 

важкості її перебігу відмічається збільшення числа супутніх захворювань 

(поліморбідність). Однак серед цих захворювань можна виділити ряд 

недуг, які мають спільні етіологічні причини: порушення в харчуванні: 

надмірності, зловживання мясною, екстрактивною їжею, спеціями, 

алкоголем; АГ, атеросклероз, переважно в формі ішемічної хвороби серця 

(кардіосклероз, серцева недостатність, порушення серцевого ритму, рідше 

– із стенокардією), надмірна маса тіла та ожиріння, інсулінорезистентність 

та її яскрава форма – цукровий діабет типу ІІ – це прояви системного 

характеру. 

Іншою групою захворювань із подібним типом етіологічних факторів 

(аліментарні та шкідливі звички) виявилися ураження органів травлення: 

хронічні гастрити, гастродуоденіти, виразкова хвороба, хронічні 

холецистити, панкреатити, синдром подразненої кишки, які анамнестично 

не пов’язані з розвитком подагри, лікарями не помічено їхнього впливу на 

прояви подагри, окрім врахування необхідності застосування засобів 

гастро-, ентеропротекції при загостренні основної недуги. 

2. У хворих на подагру синдромокомплекс АГ, ожиріння, 

стеатогепатоз, інсулінорезистентність чи ЦД, ішемічна хвороба серця, 

гіперхолестеринемія лікарями спеціалізованих стаціонарів, рідко 

оцінювалися як МС та контингент високого рівня ризику судинних подій, 

і, відповідно, не вживалися необхідні запобіжні заходи. 
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3. Лікувальні комплекси таких хворих побудовувалися з дотримання 

вимог Наказу №676 МОЗ України від 12.10.2006 року щодо лікування 

ревматичних хворих, у тому числі на подагру, а із супутніх захворювань 

враховувалися переважно медикаментозна корекція АГ, ЦД, рідше – 

ішемічної хвороби серця з проявами серцевої недостатності, хронічного 

вторинного пієлонефриту. 

4. При відносно достатній та кваліфікованій увазі в лікувальних 

комплексах до гастро-, ентеропротекції у хворих на подагру слабкою 

виявилася увага до застосування гепатопротекторно-жовчогінних засобів, 

ймовірно, з огляду на відсутність або мінімальні суб’єктивні прояви 

уражень ГБС, хоча за даними УЗ-досліджень та рівня гіперхолестеринемії, 

показників активності АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП потреба у профілактично-

лікувальному аспекті існувала. 

5. При безсумнівних доказах при УЗ-дослідженні ураження 

підшлункової залози і субклінічних, диспепсичних проявах хронічного 

панкреатиту, досить часто в аспекті екзокринної недостатності з явищами 

синдрому подразненої кишки майже не проводилися дослідження калу на 

дисбактеріоз та рідко призначалися поліферментні препарати, тим більше 

про- чи пребіотики. Рідко призначалися консультації гастроентеролога. 

6. Можна відзначити достатню увагу до виявлення у хворих на 

подагру, особливо в старших вікових групах такого поширеного вік-

залежного інволютивного захворювання, як остеоартроз, як правило, 

поліостеоартроз, його активності, співпадання терапевтичних заходів 

подагри й остеоартрозу в перші два тижні лікування. Стадія нестійкої 

ремісії останнього, можливо, була тим моментом притуплення уваги до 

подальших реабілітаційно-медикоментозних заходів на амбулаторно-

поліклінічному етапі, які, згідно тривалих технологій лікування 

остеартрозу, вимагали призначення хондропротекторів. Тим більше, що в 
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частини хворих на подагру з ІІ рентгенологічною стадією відмічалися 

явища вторинного  остеоартрозу подагрично уражених суглобів. 

Саме ці виявлені упущення в лікувально-діагностичному процесі 

спонукали нас до проведення поглибленого проспективного вивчення 

розвитку подагри та супутніх її захворювань у віковому аспекті та 

контексті нових підходів до інтерпретації супутніх захворювань з 

виділенням із них коморбідних  патологічних станів, захворювань, їхніх 

взаємозалежностей із клінікою подагри, істинно супутніх захворювань та  

медикаментозно-залежних клінічних ситуацій із метою обґрунтування 

апробації та вивчення ефективності вдосконалень у комплексну терапію 

хворих на подагру. 

Другим етапом було поглиблене, проспективне дослідження вікових 

аспектів формування подагри та супутніх їй захворювань та оцінки їхніх 

патогенетичних і клінічних взаємин із подагрою в 127 хворих у контексті 

ступенів кардіоваскулярних чи цереброваскулярних, а також 

гастроінтестинальних ризиків. 

Клінічний аналіз особливостей формування й перебігу подагри в цих 

хворих в аспекті її тяжкості і зростанням віку пацієнтів підтверджено 

виявлену в ретроспективних дослідженнях загальну закономірність: 

зростаючу за цими параметрами поліморбідність, однак коефіцієнт 

виявлення цих захворювань виявився невірогідно вищим (в 1,2 раза 

р>0,05). 

У контексті етіопатогенетичних спільних ланок формування подагри 

і частини з цих «супутніх» захворювань вважали за обґрунтованим 

виділення коморбідних  хвороб та патологічних станів початкового 

(раннього) періоду подагри (до 5-7 років існування останньої), періоду 

виражених подагричних уражень опорно-рухового апарату і внутрішніх 

органів, та пізнього періоду подагри. На інші, звичайні супутні 
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захворювання, які не мають, або мають недоведені чи малопомітні спільні 

з подагрою патогенетичні механізми, ми розцінювали їх крізь призму 

можливого обмеження реалізації протиподагричної терапії, або 

застосування медикаментозних засобів лікування цих супутніх 

захворювань у період загострення, як можливих медикаментозно-

індукуючих подагру патологічних станів. 

До коморбідних захворювань та патологічних станів раннього 

періоду подагри ми віднесли м’яку АГ, надмірну масу тіла та ожиріння І 

ступеня, латентний стеатогепатоз, інсулінорезистентність,  

гіперхолестерин- та ГУ (помірний, неповний МС). Такі особливості 

подагри і коморбідних станів були притаманні, переважно, чоловікам у 

віці до 50-55 років. Згідно анамнестично-клінічних даних, у цей період у 

хворих на подагру існує помірний рівень факторів ризику серцево-

судинних подій. Морбідний маршрут пацієнтів, в основному, полягає у 

спостереженні і лікуванні в ревматолога, значно рідше та в амбулаторному 

режимі – у кардіолога чи гастроентеролога. 

Однак із часом зростає ступінь проявів подагри та тяжкість її 

перебігу. Настає другий період, період виражених подагричних уражень 

опорно-рухового апарату і внутрішніх органів. Йому притаманні 

вираженіші форми коморбідних захворювань: АГ ІІ ступеня та стадії, 

ожиріння ІІ-ІІІ ступеня, ішемічна хвороба серця, маніфестні форми, ЦД 

типу 2, значніші гіперурик- та гіперхолестеринемія, субклінічні форми 

стеатогепатозу, можливий стеатогепатит, хронічний панкреатит. Цей стан 

можна оцінити як виражений МС, що суттєво підвищує рівень факторів 

ризику до переважно високого ступеня, у третини з цих хворих  – до дуже 

високого. Орієнтовно загроза судинних подій зростає, порівняно з 

початковим періодом подагри, у два рази. 
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У кожного хворого виявляли від 5 до 8 захворювань. Як наслідок – у 

4 хворих згодом чи до нашого спостереження виник інфаркт міокарда, а в 

трьох – ішемічний інсульт, чи транзиторна ішемічна атака (5,51%). У 

гендерному аспекті ситуація виглядала наступним чином: у 4 чоловіків із 

99 (1 інсульт і 3 інфаркти міокарда – 4,04%) та 3 у жінок із 28 осіб (1 

інфаркт міокарда та 2 інсульти – 10,7%, Р<0,05). 

Слід відзначити, що на цій стадії подагри харчовий антиподагричний 

комплаєнс хворих вищий, ніж у початковому періоді; можливо, й тому 

менш вагомо прогресували ураження різних ділянок системи травлення. 

Рецидиви патологічних станів системи травлення нерідко провокувалися 

застосуванням гастро- чи ентеро-, гепатотоксичних чинників та були  

обмежувачами в належній реалізації комплексної анти подагричної терапії 

(зворотня непряма причинно-наслідкова коморбідність). Тому слід мати на 

увазі зростання гастроінтестинальних ризиків від антиподагричних 

засобів. 

Виявлені справді супутні захворювання: хронічні бронхіти, хронічне 

обструктивне захворювання легень, хвороби ЛОР-органів, простатити, 

аднексити (у жінок) грибкові захворювання шкіри тощо, що складали 

поліморбідний фон, не мали помітних зв’язків із подагрою та не впливали 

на перебіг і результати лікування хворих на подагру. 

Але вагомим є інше явище на цій стадії подагри в зв’язку з 

коморбідними процесами: морбідний маршрут пацієнта набуває нових 

напрямків – до кардіолога, ендокринолога, судинного хірурга, лікарів 

первинної ланки медичної допомоги тощо. Зростає частота госпіталізацій 

та амбулаторного лікування в цих спеціалістів та через необізнаність ними 

подагропровокуючої ролі таких ліків, як діуретики, метилксантини, 

рібоксин, АТФ, малі дози аспірину, відмічено зростання частоти рецидивів 
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подагричного артриту за багатовекторності морбідного маршруту 

пацієнтів. 

Нашарування тяжкого подагричного ураження нирок у вигляді 

сечокам’яної хвороби, інтерстиціального нефриту, вторинного пієло- 

нефриту, вторинної анемії та хронічної ниркової недостатності, як і 

виражені, прогресуючі прояви МС, ускладнюють перебіг і лікувальний 

процес хвороби в цій ситуації. Це – коморбідні патологічні ситуації 

пізнього періоду подагри з високим і дуже високим рівнем ризику 

виникнення серцево-судинних подій. 

Нами відмічено, що в чоловіків із подагрою у віці понад 65 років при 

подальшому прогресуванні полі- і коморбідності серцево-судинна і 

ендокринна патології згодом стають визначальними напрямками 

лікування, подагра і первинний остеоартроз стають спільною проблемою в  

лікуванні, гастроентерологічна патологія набуває ішемічного компоненту, 

а серцево-судинні ліки є однією з постійних складових лікувальних 

комплексів подагри в умовах вираженої коморбідності. 

Дослідженню подагри в жінок в останні роки приділяють усе більше 

уваги [44, 54, 232, 235]. У нашому дослідженні виявлено лише 28 (22,05%) 

жінок із подагрою, в яких були суттєві відмінності цієї хвороби та 

коморбідних процесів, порівняно з чоловіками. Вони полягали в тому, що 

в жінок подагру виявляли, переважно, у постменопаузальному періоді, у 

віці після 55-60 років на тлі виражених явищ полі- і коморбідності, 

особливо, серцево-судинної системи, у тому числі МС (у 21 особи –

78,57%), травної системи (хронічні холецистити – у 100%, із них 

калькульозні – у 25%, хронічні панкреатити – у 42,85%, гастропатії – у 

82,14%, синдром подразненої кишки – у 50,0%), у поєднанні з первинним 

остеоартрозом (27 осіб-90,42%), який був виставлений за 5-7 років до 

проявів подагри, та виявлення самої подагри на стадії хронічного 
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подагричного артриту з раннім розвитком тофусів (у перші 2-5 років 

хвороби). Важливо, що ці хворі до встановлення діагнозу подагри 

неодноразово лікувалися в стаціонарах вторинної ланки медичної 

допомоги з приводу кардіальної патології (ішемічна хвороба серця, АГ, 

серцева недостатність) із застосуваннями діуретиків у складі лікувальних 

комплексів. Лише в 17 з 28 пацієнток задокументовано в первинних 

медичних картах у біохімічних аналізах періодичне здійснення 

дослідження крові на рівень СК. Згідно отриманих нами даних та анамнезу 

можно говорити як про пізню діагностику подагри, так і про 

медикаментозне індукування її розвитку на тлі вікової гіпоестрогенемії. 

Ще однією особливістю подагри в жінок, що затруднювало її 

розпізнавання, була відсутність циклічних яскравих подагричних атак, 

навіть, у періоді тофусних нашарувань, а також вища частота подагричної  

нефропатії, що в 12 із 28 (42,85%) випадків супроводжувала помірним, але 

стійким анемічним синдромом. 

Отже якщо в чоловіків можна відстежити в часі системність 

ураження організму подагричним процесом, а також формування 

зростаючого фону полі- і коморбідності, то в жінок подагра розвивається 

на тлі системних, раніше набутих та вікових уражень серцево-судинної, 

травної, ендокринної систем, первинного остеоартрозу і, скоріше за все, 

можна говорити про певне «доповнення» до цих системних уражень 

подагричним компонентом. Також важливим є факт, що в жінок 

анамнестично ще до розвитку подагри виявлялися (у 25 випадках – 

82,13%), інфекційні процеси сечостатевої системи (цистопієліти, 

пієлонефрити, сечокам’яна хвороба), через що вони частіше, ніж чоловіки, 

лікувалися в нефрологів чи урологів. 

В аспекті васкулярних ризиків та особливої ролі рівня СК у 

сироватці крові як незалежного предиктора васкулярних подій [49, 80, 106, 
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164], а також рівня дисліпідемії, то, згідно гендерних нормативів ГУ в 

період загострення спостерігалося у 86 (88,66%) чоловіків і 25 (92,6%) 

жінок, гіперхолестеринемія була притаманна 83 (85,6%) чоловікам і 23 

(85,18%) жінкам, гіпертригліцеридемія відповідно 88 (90,72%) і 25 (92,6%) 

випадків. 

Отримані нами результати досліджень дозволяють вважати, що в 

жінок АГ, ішемічна хвороба серця, ожиріння, інсулінорезистентність чи 

ЦД ІІ типу, стеатогепатоз в сенсі МС до появи ГУ та подагричних уражень 

суглобів не є коморбідною з подагрою патологією в загальноприйнятому 

понятті, а скоріше такими, при яких окремі лікарські засоби можуть 

сприяти формуванню чи прогресуванню подагри. Своєчасний моніторинг 

рівня СК у жінок цього періоду на такому поліморбідному фоні може 

сприяти як ранній діагностиці подагри, так і ефективній профілактиці. 

Однак усі наведені факти і явища дають підстави вважати контингент  

жінок, хворих на подагру, та чоловіків, починаючи зі стадії хронічного 

подагричного артриту через високий та зростаючий рівні коморбідності, 

виділяти в групу високого ризику розвитку судинних подій та розробляти 

вдосконалення комплексного лікування щодо їхньої профілактики. 

Згідно наших ретро- та проспективних досліджень, хронічний 

панкреатит у хворих на подагру може виникнути в будь-якому періоді 

подагри і є наслідком грубих і тривалих зловживань алкоголем та жирною, 

пікантною їжею, але з розвитком значної екзокринної панкреатичної 

недостатності та синдрому подразненої кишки з діареєю їхнє існування 

певною мірою погіршує перебіг подагри та з цього періоду хронічний 

панкреатит також може вважатися додатковим коморбідним станом, 

урахування якого може покращити результати лікування хворих на 

подагру з високим коморбідним фоном. 
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Нашарування первинного остеоартрозу як вік-залежної інволютивної 

патології спостерігалося при давності подагри 10 і більше років та у віці 55 

(жінки) – 60 (чоловіки) років і старше і дає прогресуючий із подагрою 

«синдром взаємного обстеження перебігу». Цей етап існування подагри 

характеризується співпадінням  терапевтичної тактики в перші два тижні 

(застосування НПЗП), але вимагає вдосконалення на амбулаторно-

поліклінічному етапі впродовж тривалого часу. 

У другому та третьому періоді розвитку подагри в зв’язку з 

значними проявами ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності 

субкомпенсованих стадій ЦД, можливих хронічного обструктивного 

захворювання легень зростає загроза рецидивів подагри, і ми фіксували в 

деяких випадках у ретроспективних дослідженнях, застосування подагру 

індукуючих медикаментів і діуретиків, аспірину в низьких дозах, АТФ, 

рибоксину, еуфіліну, пентоксифіліну тощо. 

На цьому етапі досліджень ми утвердилися на думці, що такі 

захворювання в пацієнтів із подагрою, як хронічні гастрит, гастродуоденіт,  

виразкова хвороба, холецистит, бронхіт, хронічне обструктивне 

захворювання легень є істинно супутніми захворюваннями, існування яких 

не має спільних патогенетичних ланок із подагрою. Але їхню наявність 

слід враховувати в аспекті реалізації анти подагричної терапії та 

необхідності гастро-, ентеропротекції, жовчогінних засобів. 

Ще одним важливим нюансом коморбідності у хворих на подагру, 

властивим багатьом захворюванням останніх десятиліть – це нашарування 

явищ субклінічного і маніфестного гіпотиреозу. У світовій медицині це 

явище викликає стурбованість і поглиблене дослідження у всіх розвинутих 

країнах як серед ендокринологів, так і інших фахівців терапевтичного 

профілю. З обстежених нами 127 хворих за рівнями ТТГ, вільних Т₃, Т₄, з 

урахуванням УЗ-дослідження ЩЗ та клінічних даних у хворих із першою 
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стадією подагри будь-яких ознак гіпотиреозу ми не виявили. Субклінічні 

форми виявили вже в другій стадії подагри в жінок у віці 50-55 років, 

чоловіків – 58-60 років, при тому у відсотковому відношенні серед жінок – 

у 21,42% від загального числа жінок, у чоловіків – у 12,12% від числа 

чоловіків. Маніфестний гіпотиреоз виявили лише в 7 випадках (5,51% від 

загального числа хворих), при тому 4 з них були жінки (14,25% від числа 

жінок). У гендерному аспекті різні форми гіпотиреозу серед чоловіків із 

подагрою спостерігалися в 15,15% (15 осіб), у жінок – 35,71% (10 осіб) 

тобто, у 2,36 раза частіше. Але в загальному різні форми гіпотиреозу в 

нашій вибірці виявили в 25 осіб (19,68%), тобто, майже в кожного п’ятого 

хворого. 

Проте важливим був клінічний аспект як проявів подагри, так і 

коморбідних захворювань на тлі гіпотиреозу. Уже при субклінічній формі 

гіпотиреозу подагра характеризувалася більшою кількістю уражених 

суглобів, торпіднішим перебігом, погіршанням результатів від 

антиподагричної терапії, вищими ступенями ожиріння та інших проявів 

МС. Тільки оцінивши ретроспективні прояви подагри та коморбідних  

процесів за останні 1-3 роки та отримавши лабораторні докази 

субклінічного гіпотиреозу, ми зрозуміли глибше суть цього варіанту 

коморбідності. 

Маніфестний гіпотиреоз за рівнями ТТГ та порушення 

співвідношень вільних Т₃, Т₄ лише в 4 із 7 випадків мав мінімальні клінічні 

ознаки гіпотиреозу (сухість, щільність шкіри, легка одутливість обличчя, 

дифузна алопеція, зябкість). Однак погіршання проявів і перебігу 

(подагричний поліартрит з тофусами, рецидиви до 3-4 разів на рік із 

подовженням їхньої тривалості іноді в 1,5 раза) подагри, виражені ознаки 

МС, АГ ІІ ступеня резистентна до гіпотензивних, вищі рівні гіперурик-, 

гіперхолестерин-, гіпертригліцеридемії, креатиніну крові, зниження 
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клубочкової фільтрації іноді до 55 мл/хв. Подагра при такому варіанті 

коморбідності викликала стурбованість у ревматологів, однак пошуки 

причини цього були здійснені за нашою ініціативою, як і спроби 

вдосконалення лікування цього контингенту за спільними з 

ендокринологом рішеннями. 

Однак першим нашим кроком у цьому напрямку для глибшого 

розуміння суті подагри на різних її стадіях та з урахуванням наростання 

полі-, коморбідного фону нами поглиблено вивчено динаміку клініко-

біохімічних параметрів та основних про- і протизапальних цитокінів 

(ТНФ-α, ІЛ-1β, ІЛ-4) під впливом стандартного комплексу лікування 40 

хворих упродовж 30-денного його застосування на стаціонарному (12-16 

діб) та подальшому амбулаторно-поліклінічному етапі спостереження. 

При цьому встановлено, що суглобовий больовий синдром при 

першій стадії майже купірується за допомогою НПЗП на 8-11-у добу 

стаціонарного лікування, при другій стадії на 11-14-у добу, що дозволяло 

на 2-4 доби раніше назначити початкову дозу алопуринолу та сміливіше 

іти на її підвищення через 10-12 діб і ефективніше впливати на пуриновий 

обмін. За клінічними даними до 15-20-ї доби у всіх хворих при щадящому  

фізичному, дієтичному режимах та базовому лікуванні вдавалося досягти 

нестійкої клінічної ремісії (при фізичних навантаженнях, охолодженні, 

мікротравматизмі уражених суглобів пацієнти відмічали посилення болю ). 

Тому більш надійними критеріями патофізіологічного благополуччя ми 

вважали дослідження динаміки на 30-ту добу лікування: рівня СРБ як 

визнаного критерію активності запального процесу, рівнів зазначених про- 

і протизапальних цитокінів, а також рівня СК у крові. 

За такого підходу встановлено, що запальний процес за рівнем СРБ у 

пацієнтів із другою стадією подагри був вираженіший, а регрес упродовж 

30-денного стандартного лікування повільніший, хоча на цей час у 
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пацієнтів із першою та другою стадією цей параметр був таки вірогідно 

вищий, ніж у ПЗО, що свідчило про існування ще суттєвої інтенсивності 

запалення. Більш показовою була динаміка ТНФ-α, яка в пацієнтів із 

другою стадією подагри виявилася не тільки гіршою впродовж 30-денного 

лікування, але цей показник на 30-у добу лікування був вірогідно вищим, 

ніж у пацієнтів із першою стадією. Подібну тенденцію ми спостерігали 

відносно динаміки ІЛ-1β.  

Рівень протизапального ІЛ-4 початково був компенсаторно незначно 

підвищений, а на 30-у добу лікування відмічено подальше, але все-таки 

невірогідне підвищення відносно аналогічного показника в ПЗО. По 

співвідношенню ТНФ-α/ІЛ-4 та ІЛ-1β/ІЛ-4 початково виявлено значний 

дисбаланс про- і протизапальних цитокінів, який до 30-тої доби лікування 

зменшився, проте був досить вагомим. Індивідуальний аналіз цих 

показників у хворих на подагру з вираженим МС виявив 2,5-4-разове їхнє 

підвищення, порівняно із ПЗО. Констатовано також гіршу динаміку 

регресу в процесі лікування, що також можна вважати вагомим доказом 

ролі коморбідних процесів у посилення та стійкості в лікуванні дисбалансу 

про- і протизапальних цитокінів у такої категорії хворих, особливо, якщо 

врахувати наявність на цей час клінічної ремісії подагричного суглобового 

синдрому. 

Ще явно недостатньою на 30-у добу лікування була динаміка рівня 

СК у крові, хоча у хворих із першою стадією вона була кращою (коротший 

період застосування НПЗП, раніше використання алопуринолу, у тому 

числі підвищення його дози), ніж у пацієнтів із другою стадією. Слід 

зазначити, що у додаток у хворих із другою стадією подагри в два рази 

частіше спостерігали ознаки сечокам’яної хвороби та вторинного 

хронічного пієлонефриту, що могло негативно позначитися на 
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урикозуричній функції нирок, підвищенню їхньої чутливості до 

нефротоксичних ефектів НПЗП та алопуринолу. 

Ураховуючи, що нирки є одним із провідних органів-мішеней 

подагричного ураження з наростанням інтенсивності їхнього 

пошкодження, нашаруванням вторинного запального процесу, що сумарно 

погіршують процес урикозурії, посилюють рівень ГУ та подальший 

перебіг подагри першим кроком удосконалення стандартного 

комплексного лікування нами обраний полікомпонентний (містить 

біологічні чинники 9 лікарських рослин) вітчизняний фітопрепарат 

«Уронефрон». Цьому засобу притаманні діуретичні, літолітичні, 

протизапальні, спазмолітичні, антибактеріальні, антиоксидантні та 

загальнозміцнювальні властивості. Його успішно апробовано при 

лікуванні хронічних пієлонефритів, циститу, уретриту, сечокам’яної 

хвороби [ 89 ]. Згідно авторитетних джерел літератури [ 59 ] із фітотерапії 

4 із його складників (пирій, хвощ, золотарник, листя берези) 

застосовувалася при лікуванні подагри, а 2 (хвощ, пажитник) – при ЦД, 

чотири (петрушка, спориш, золотарник, хвощ) при холецистогепатопатіях, 

жовчокам’яній хворобі, які також мали місце в спектрі коморбідних 

захворювань в обстежених нами хворих на подагру. 

При застосуванні «Уронефрону» в формі сиропу (хворим на супутній 

ЦД – у формі водно-спиртових крапель) у комплексному лікуванні 30 

хворих, згідно інструктивних вказівок до цього препарату, починаючи з 2-

3-ї доби в пацієнтів відмічено значне збагачення коричнюватого кольору 

осаду в добовій сечі, яке тривало до 7-12-ї доби, надалі до 14-18-ї доби 

спостерігалися епізоди помутніння сечі впродовж доби. Водночас було 

почастішання сечовиділення та збільшення добового діурезу на 250-320 

мл. По мірі очищення хворі відмічали зменшення неприємних відчуттів чи 
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болю в попереку, полегшення процесу сечовиділення в пацієнтів з 

аденомою простати. 

Також відмічено сприятливий вплив «Уронефрону» на семіотику з 

боку системи травлення (зменшення здуття, вурчання, нормалізація 

випорожнень). На суглобовий синдром помітного впливу «Уронефрону» 

не виявлено. Але головним результатом використання «Уронефрону» було 

вірогідне зниження рівня ГУ та підвищення клубочкової фільтрації. Проте 

наявність ще вагомої ГУ давало нам підстави рекомендувати 

шеститижневий період первинного застосування «Уронефрону». Надалі ми 

емпірично рекомендували профілактичне застосування «Уронефрону» 

кожні три місяці по 2-3 тижні. У 22 хворих основної групи (із 30), що 

витримали комплайєнс, упродовж року не спостерігались або були 

незначні та нетривалі подагричні атаки, які купірувалися в амбулаторному 

режимі, у тому числі, із застосуванням «Уронефрону». Важливим є добра 

переносимість цього препарату (тільки в трьох випадках у хворих із 

виразковою хворобою в анамнезі спостерігалася кисла відрижка і печія) та 

довіра хворих його використання. 

У періодичних аналізах сечі – загальний і за Нечипоренком – 

упродовж року констатувалася ремісія, незначний уратний діатез, хоча за 

даними контрольних УЗ-досліджень зменшення кількості чи величини  

конкрементів при сечокам’яній хворобі не відмічено, однак явища 

сечокислого діатезу суттєво зменшувалися. 

Другим кроком у вдосконаленні комплексного лікування хворих на 

подагру було врахування високого і дуже високого рівня 

кардіоваскулярного ризику за шкалою SCORE. Тим більше, що при 

ретроспективному і проспективному дослідженні цієї проблеми в 4 хворих 

спостерігався інфаркт міокарда, в 3 – ішемічний інсульт, у тому числі 

одного  – інфаркт міокарда та з 5 річним інтервалом – ішемічний інсульт. 
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Тому 30 таким хворим за стандартного лікувального комплексу ми 

додатково призначали кверцетин-гранули (або «Квертин», таблетки) по 40 

мг 2-3 рази на день за 30 хв. до їжі впродовж 3-4 міс. У літературі ми 

знайшли лише одне повідомлення про успішне застосування кверцетину 

при подагрі [ 136 ]. Клінічними спостереженнями встановлено, що в цієї 

групи хворих на 2-3 доби раніше починався регрес суглобового больового 

синдрому, зменшувалася потреба в НПЗП, їхня добова доза, раніше на 2-4 

доби можна було їх відмінити і перейти на прийом алопуринолу. Помітним 

був помірний вплив на прояви АГ, ішемічної хвороби серця (покращилася 

чутливість до гіпотензивних, антиішемічних засобів, з’явилася можливість 

зниження їхньої добової дози), поліпшилася толерантність до фізичних 

навантажень та показники крові. Певною мірою застосування кверцетину 

позитивно впливало на прояви гастроентеропатії, але слабкіше, ніж 

уронефрон. Спроби застосовувати НПЗП у стандартних дозах із перших 

днів подагричної атаки тільки під прикриттям кверцетину, без вживання 

інгібіторів протонової помпи не гарантувало від появи НПЗП-індукованої 

гастралгії на 4-й день, тому в подальшому весь період застосування НПЗП 

при подагричній атаці ми призначали кверцетин та інгібітор протонової 

помпи в якості гастропротективного засобу. Однак зниження рівня ГУ 

відносно групи порівняння було несуттєвим (невірогідним). 

На амбулаторно-поліклінічному етапі спостереження комплайєнс 

витримали 27 пацієнтів основної групи та 14 із 34 групи порівняння. 

Упродовж трьохмісячного спостереження у всіх 27 хворих основної групи 

був стан ремісії, у пацієнтів групи порівняння – лише в 14, в інших – були 

загострення коморбідних захворювань чи подагри. 

Контрольні дослідження рівнів СК через 1 і 3 місяці від початку 

лікування показали, що у хворих основної групи на 3 місяці майже 

досягнутий цільовий рівень СК, тоді як у пацієнтів групи порівняння 
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рівень ГУ вірогідно з початковим знизився, але до цільового рівня ще 

необхідно знижувати на 46 мкмоль/л. Ймовірно, що науково доведені 

властивості кверцетину (протизапальні, антиоксидантні, 

кардіопротекторні, гіпотензивні, гастропротекторні, спазмолітичні, 

репаративні, діуретичні, антиагрегантні, мембраностабілізувальні) у нашій 

ситуації сприятливо повпливали на метаболічні процеси в організмі, 

уражені органи та функцію нирок. Зазначене сумарно посприяло відносно 

швидкому відновленню нормального рівня СК у крові, як визначального 

фактора реалізації проявів подагри. Препарат також добре переносився 

хворими, але такого локального щодо суглобового синдрому і загального 

позитивного впливу при 1,5-місячному застосуванні на прояви хвороб в 

обстеженого контингенту хворих, як «Уронефрон» ми не відмітили. 

Третім кроком у вдосконаленні комплексного лікування хворих на 

подагру з коморбідними явищами субклінічного чи маніфестного 

гіпотиреозу був вибір і апробація вітчизняного фітозасобу «Зобофіт», 

складниками якого є чинники лікарських рослин: перстачу білого, дроку 

красильного, півонії незвичайної, гадючника шестипелюсткового, бруньок 

берези повислої та спіруліни. Апробація цього засобу науковцями 

Харківського інституту проблем ендокринної патології ім.                      

В.Я. Данилевського при автоімунному тиреоїдиті, вузловому і змішаному 

зобі з підвищеною чи зниженою функцією ЩЗ показала нам обнадійливі  

результати, що підсилено інформацією з авторитетних наукових джерел з 

фітотерапії [59, 110] не тільки в аспекті впливу на тиреоїдину патологію, 

але й на подагру, коморбідні захворювання. Так, за наведеними джерелами 

[59, 110] при подагрі корисні екстракти з бруньок берези, півонії 

незвичайної, гадючника шестипелюсткового, дроку красильного. Цим же 

рослиннам притаманні протизапальні, кровоочисні та жовчогінні 

властивості, що може зумовити сприятливий вплив на більшість 
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коморбідних захворювань, які ми виявили у хворих на подагру. Корекцію 

тиреоїдного гомеостазу у виявлених 25 пацієнтів ми здійснювали за 

узгодженням із висококваліфікованим ендокринологом (проф. Н.В. 

Пашковська). 

«Зобофіт» призначали, згідно інструктивних вказівок до цього 

засобу, хворим із субклінічним гіпотиреозом. Ураховуючи, що при цій 

формі гіпотиреозу ніяких клінічних ознак його немає, критерієм 

ефективності цього вдосконалення були особливості, зміни клінічних 

проявів і перебігу подагри та коморбідних захворювань, але основним 

критерієм – оцінка рівнів ТТГ, вільних Т₃, Т₄ через 2 і 4 місяці, а також 

опосередкована зміна біохімічних показників: рівнів СК, холестерину, 

тригліцеридів, креатиніну та швидкості клубочкової фільтрації нирок. 

За клінічними даними застосування «Зобофіту» помірно сприятливо 

впливало на коморбідні захворювання, особливо АГ, дещо покращувало 

прояви подагри з другого місяця застосування. 

Більш переконливою була динаміка біохімічних показників після 

двох міс. застосування «Зобофіту»: вірогідно знизився рівень ГУ (але не до 

цільового рівня), креатиніну, покращилася швидкість клубочкової 

фільтрації нирок. Інші показники мали лише тенденцію до покращення.  

Стану еутиреозу через два міс. за рівнями ТТГ крові досягнуто в 12 з 

18 хворих, через чотири міс. – у в усіх пацієнтів з субклінічним 

гіпотиреозом. Хворі на подагру із маніфестним гіпотиреозом лікувалися 

тільки під контролем ендокринолога за використання левотироксину, 

починаючи з 25 мкг/добу і доводячи до цільової дози 75 мкг/добу. Стану 

компенсації досягнуто через 4-6 міс., але наша участь в їхньому 

дослідженні була пасивною. Належну оцінку з боку ревматологічно-

терапевтичного статусу нам не вдалося здійснити, оскільки основне 

диспансерне спостереження велося в ендокринологічному центрі. 
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Епізодичні наші консультації фіксували стан нестійкої ремісії подагри з 

обмеженим об’ємом інструментально-біохімічних досліджень. 

Таким чином, у нашому дослідженні уточнені, поглиблені та 

розкриті нові явища в аспекті варіантів коморбідності в динаміці розвитку, 

перебігу подагри, вікові та гендерні їхні особливості, найбільш важливими 

з яких є розкриття ролі гіпотиреозу, васкулярних ризиків та здійснення 

спроб підвищити ефективність комплексного лікування хворих на подагру, 

залежно від домінуючого ураження нирок, чи ЩЗ, а також запобігання 

кардіоваскулярних подій за допомогою фітопрепаратів «Уронефрон», 

кверцетин та «Зобофіт». 
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ВИСНОВКИ 

 

1. В останні десятиріччя відмічено зростання захворюваності на 

подагру. Новим науковим напрямком у медицині, якому все більше 

приділяється увага, є дослідження коморбідних процесів при різних 

захворюваннях та їхньої ролі в зростанні васкулярних подій. Серед 

численних коморбідних станів у віковому та гендерному аспектах 

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

обставин назріли вимоги вдосконалення традиційних методів лікування 

пацієнтів із подагрою. Дане наукове дослідження присвячене вирішенню 

цих завдань.  

2. Зі зростанням давності, тяжкості перебігу подагри та віку 

пацієнтів за даними ретро- та проспективного дослідження вірогідно 

(Р<0,05-0,01) зростають прояви поліморбідності з 3 до 7-9 захворювань, з 

яких доцільно виділяти коморбідні захворювання та патологічні стани, які 

мають спільні з подагрою етіологічні та патогенетичні механізми, істинно 

супутні захворювання, які не впливають на перебіг та лікування хворих на 

подагру;  та захворювання, лікувальні засоби для яких провокують 

загострення подагри. 

3. Серед групи коморбідних захворювань у хворих на подагру 

необхідно виділяти ті, що формують метаболічний синдром та визначити 

ступінь проявів його в ранньому періоді подагри, періоді вираження її 

проявів і уражень внутрішніх органів, та пізньому періоді – метаболічний 

синдром і глибокі ураження нирок (сечокам`яна хвороба, інтерстиціальний 

нефрит, хронічна ниркова недостатність та анемія), які визначають 

прогностичні тенденції перебігу, фактори ризику судинних подій, 

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

4. Подагра в жінок формується переважно в 

постменопаузальному періоді, характеризується атиповим перебігом, 
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раннім розвитком хронічного подагричного артриту, тофусних елементів, 

перебігає на тлі значного поліморбідного і коморбідного фону з вищою в 

1,5 раза, ніж у чоловіків частотою та вираженістю метаболічного 

синдрому, остеоартрозу, в 1,77  раза вищою частотою гіпотиреозу, що рано 

формують високі ступені васкулярного і гастроінтестинального ризиків. 

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

кількості жінок та 12,12% від загального числа хворих чоловіків, 

маніфестний гіпотиреоз в 2, 36 раза (Р<0,05) частіше виявляється в жінок, 

притому обидві форми гіпотиреозу у жінок розвиваються на 5-6 років 

раніше (із 50-55-річного віку). Субклінічний і маніфестний гіпотиреоз 

погіршують перебіг подагри, сприяють її прогресуванню та зростанню 

явищ поліморбідності і коморбідності, переважно, за рахунок 

метаболічного синдрому. Найбільш несприятливий прогноз щодо перебігу 

подагри на тлі гіпотиреозу за оцінкою показників відношення шансів 

мають показники швидкості клубочкової фільтрації нирок (OR=1,98 CI 

(1,27-3,08), p<0,05); концентрації сечової кислоти (OR=1,68 CI (1,38-2,05), 

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

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

коморбідного фону у хворих до 50-річного віку встановлено дисбаланс 

про- і протизапальних цитокінів, а саме, вірогідне (Р<0,01) підвищення 

рівнів прозапальних цитокінів ТНФ-α та IL-1β при невірогідному 

підвищенні протизапального цитокіну IL-4. При високому рівні полі- і 

коморбідності на стадії хронічного подагричного артриту та у віці за 55-60 

років спостерігається подальше вірогідне зростання рівнів прозапальних 

цитокінів ТНФ-α та IL-1β (Р<0,001) та невірогідне підвищення 

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

стандартним лікувальним комплексом, порівняно з хворими з першою 

стадією подагри. 

7. Хворим із гострим подагричним артритом чи загостренням 

хронічної подагри без / чи з наявністю тофусів призначення до 
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комплексного лікування полікомпонентного фітопрепарату «Уронефрон»  

прискорює регрес ниркових проявів хвороби впродовж 1-1,5 місяця, 

вірогідно знижує рівень гіперурикемії впродовж тримісячного 

застосування на 61,15% та сприятливо впливає на окремі супутні 

захворювання системи травлення. Призначення хворим на подагру з 

високим рівнем васкулярних ризиків біофлавоноїда кверцетину впродовж 

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

системи, а також на прояви гастроінтестинальних уражень. Пацієнтам із 

подагрою та проявами субклінічного гіпотиреозу додаткове призначення 

полікомпонентного засобу «Зобофіт» упродовж не менше 3 місяців 

сприятливо впливає регрес і відповідь на патогенетичну терапію супутніх 

захворювань, тиреоїдний гомеостаз та клубочкову фільтрацію нирок.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. У хворих на подагру серед поліморбідного комплексу доцільно 

виділяти групу коморбідних захворювань раннього періоду подагри 

(переважно неповний метаболічний синдром), періоду виражених 

подагричних уражень суглобів та внутрішніх органів (виражений 

метаболічний синдром, ішемічна хвороба серця з явищами серцевої 

недостатності) та пізнього періоду подагри (виражений метаболічний 

синдром та глибокі ураження нирок: сечокам`яна хвороба, 

інтерстиціальний нефрит, хронічна ниркова недостатність та анемія). 

Пропонується врахувати ці прояви як основу стратифікації факторів 

ризику серцево-судинних подій: помірний (коморбідні фактори 

початкового періоду подагри), високий (коморбідні фактори періоду 

значних подагричних уражень) та високий і дуже високий рівні 

(коморбідні процеси по типу вираженого метаболічного синдрому чи 

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

2. Рекомендується особливу увагу звертати на ті випадки 

подагри, при яких у віці після 50 років у жінок і 55-60 у чоловіків 

розвиваються і прогресують ожиріння ІІ-ІІІ ступенів, цукровий діабет 2 

типу та хронічна серцева недостатність, в аспекті ранньої діагностики 

субклінічного чи маніфестного гіпотиреозу, особливо в жінок, назначивши 

дослідження в сироватці крові рівня ТТГ, ультразвукове дослідження 

щитоподібної залози, та за потреби консультацію ендокринолога, оскільки 

прогресування подагри в цих хворих частіше дає глибокі зміни уражень 

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

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

стандартного лікувального комплексу доцільно додатково призначити 

полікомпонентний фітопрепарат уронефрон  по 1 дозованій ложці (або 

хворим на цукровий діабет у краплях по 25 крапель) тричі на день за 15-20 

хв до їди впродовж 1 (початковий період подагри) – 1,5 місяця (період 



146 

 

виражених подагричних уражень). У пацієнтів із подагрою, в яких 

виявлено вікове нашарування поліостеоартрозу та значних уражень 

серцево-судинної і ендокринної системи по типу метаболічного синдрому 

як факторів високого рівня васкулярного ризику до стандартного 

лікувального комплексу доцільно додатково призначити біофлавоноїд 

кверцетин (гранули або в таблетках квертин) по 40 мг двічі на добу за 20-

30 хв до їжі впродовж 2-4 місяців, залежно від рівня кардіоваскулярного 

ризику.  

4. Хворим на подагру з коморбідними явищами субклінічного 

гіпотиреозу спільно з ендокринологом доцільно до комплексного 

лікування призначати полікомпонентний фітозасіб зобофіт по 2 капсули 

двічі на день за 15-20 хв до їди впродовж не менше двох місяців, подальша 

тривалість застосування якого визначається контрольними дослідженням 

рівня ТТГ із можливою тривалістю 3-6 місяці. 

Пацієнти з подагрою і явищами маніфестного гіпотиреозу з цього 

приводу повинні лікуватися та спостерігатися в ендокринолога. 
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