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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АГ – артеріальна гіпертензія
АПФ - ангіотензинперетворюючий фермент
АСЛ-О – антистрептолізин-О
АТ - артеріальний тиск
АЦП - антитіла до цитрулінумісного білка
БП - базисні препарати
ГКС – глюкокортикостероїди
ДАТ - діастолічний артеріальний тиск
ЗСЗ – загальний стан здоров’я
ЖА – життєва активність
ЕДС – ендотеліальна дисфункція
ЕКГ – електрокардіографія
Е220 - дієнові кон’югати
Е400 - основи Шифа
ІБ – інтенсивність болю
ІЛ (Il)– інтерлейкіни
ІФН – інтерферон
ІХС – ішемічна хвороба серця
НГ – нейтрофільні гранулоцити
НПЗП - нестероїдні протизапальні препарати
ОІРК - основний імунорегуляторний коефіцієнт
ПЗ - психічне здоров’я
РА – ревматоїдний артрит
РЕ - роль емоційних проблем
РПФ – роль фізичних проблем
РФ - ревматоїдний фактор
СА - соціальна активність
САТ – систолічний артеріальний тиск
СНЗ - ступінь нічного зниження
СРП (СRР, СРБ) – С-реактивний протеїн
ТЗН – токсична зернистість нейтрофілів
Т-л - Т-лімфоцити
ФА - фізична активність
ФАМ - функціональна активність моноцитів
ФАНГ - функціональна активність нейтрофільних гранулоцитів
ФНП (TNF)-α - фактор некрозу пухлини - α
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ЦД - цукровий діабет
ЦІК - циркулюючі імунні комплекси
ЦОГ – циклооксигеназа
ЦП - церулоплазмін
ШЗЕ - швидкість зсідання еритроцитів
Ig - імуноглобулін
NО – оксид азоту
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ВСТУП
Актуальність

теми.

Ревматоїдний

артрит

(РА)

-

системне

захворювання сполучної тканини з переважним ураженням дрібних суглобів
за типом ерозивно-деструктивного поліартриту неясної етіології зі складним
автоімунним патогенезом. За даними літератури у різних країнах світу,
незалежно від раси і клімато-географічних умов, РА діагностовано у 0,6-1,3%
населення [74,3]. В останні роки в Україні зареєстровано приблизно 140 тис.
хворих на РА, що становить 0,3% населення [99,32,30,100]. У деяких регіонах
України спостерігається збільшення захворюваності РА на 30%, а в структурі
захворюваності переважають пацієнти

працездатного віку. Найбільш

тривожним фактом є те, що за рівнем інвалідизації ревматологічні
захворювання займають 2-е місце, а витрати на лікування цих хворих
постійно зростають [62,59,60,166]. Поширеність РА становить 340 випадків
на 100 тисяч дорослого населення [15]. Щорічна захворюваність в
середньому дорівнює 2 випадки на 10 тис. населення (0,02%), хоча в різних
регіонах вона коливається від 1 до 40. Захворювання може виникати в будьякому віці, починаючи з 16 років (до 16 років його розглядають як
ювенільний РА). Пік дебюту хвороби припадає на п'яте десятиліття, причому
співвідношення жінок та чоловіків становить 3:1 [5].
Установлено факт сімейної агрегації цього захворювання. У близьких
родичів осіб, які мають РА, захворювання розвивається в 3-8% випадків, що в
кілька разів вище, ніж у популяції. Відносний ризик розвитку РА в
монозиготних близнюків у 12-62 рази вищий, ніж у непов'язаних індивідів, в
той час як у дизиготних близнюків з розділеними лише на 50% генами ризик
розвитку захворювання вищий у 2-17 разів. Найміцніший зв'язок з РА мають
гени II класу HLA-регіону, зокрема HLA-DRB1. Молекули HLA-DR
становлять платформу, на якій представлені антигенні пептиди для розгляду
імунною системою. На Європейському континенті РА асоціюється з
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носійством генів HLA-DR4 і HLA-DR1 [191]. Так, у хворих на РА,
позитивних за ревматоїдним фактором (РФ), ген HLA-DR4 виявляють у
середньому в 50 - 55% випадків, тоді як при РФ-негативному РА та в
популяції у 20 - 25%. Більше того, різні підтипи HLA-DR4 корелюють із
клінічними проявами й перебігом захворювання. Існує функціональний
зв'язок між носійством HLA-DR4 і продукцією антитіл до цитрулінованих
білків. Білки, що містять амінокислоту цитрулін, широко представлені в
організмі, однак у хворих на РА активно виробляються антитіла до цієї
амінокислоти. Утворення антитіл до цитрулінумісного білка (АЦП)
високоспецифічне для РА [191,165,192,150,67].
Останнім часом спостерігається істотний прогрес у з’ясуванні причин,
патогенетичних механізмів, підходів до діагностики та лікування РА.
Все

вищезгадане

визначає

актуальність

проблеми

і

потребує

удосконалення діагностики, розробки та впровадження комплексних програм
профілактики, лікування та реабілітації хворих на РА [122].
РА – захворювання з доказово високим ризиком коморбідності,
особливо з серцево-судинними захворюваннями. Дослідження, проведені
протягом останніх років, свідчать про підвищення частоти коморбідності РА
та серцево-судинної патології [86,96,173]. До найчастіших серцево-судинних
подій при РА належить підвищення артеріального тиску (АТ). Наявність
артеріальної гіпертензії (АГ) у хворих на РА асоціюється зі збільшенням
вираженості субклінічних проявів атеросклерозу сонних артерій та є одним із
основних незалежних предикторів серцево-судинних ускладнень. Частота
розвитку АГ при РА може коливатися від 18 до 70,5% [177,96,5,16,17].
Поширеність АГ зростає зі збільшенням часу перебігу РА. Так, при
тривалості захворювання <5 років на АГ страждають 33% пацієнтів, понад 10
років - 48% хворих віком до 60 років [85].
Поєднання патологічних станів або коморбідність обумовлює їх
взаємообтяжуючий вплив на перебіг і прогноз. Супутня патологія може
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проявитись ще до діагностування РА, або в період загострення чи ремісії, або
бути ускладненням основного процесу і/або його терапії. Тому слід
враховувати різну ступінь «взаємодії» самого РА і супутніх захворювань.
Хронічний запальний процес при РА підвищує ймовірність розвитку
кардіоваскулярних захворювань, особливо АГ. Терапія при РА також
збільшує ризик виразкового ураження шлунково кишкового тракту.
Коморбідність РА та АГ ще в більшому ступені поглиблює фізичну та
соціальну дезадаптацію хворого, негативно впливає на терапію РА, значно
підвищує ризик летальності. Група американських вчених, грунтуючись на
результатах

аналізу

Національного

банку

даних

по

ревматичних

захворюваннях в США (National Data Bank for Rheumatic Disease, NDB),
вивчала вплив коморбідності на перебіг та наслідки РА. Оцінювалися
наступні показники: смертність, частота госпіталізацій, соціальна адаптація,
інвалідизація, функціональний статус пацієнтів, витрати на лікування.
Найбільший негативний вплив на перебіг та результати лікування РА
виявили кардіоваскулярні захворювання, хвороби легенів, цукровий діабет
(ЦД), переломи, депресія, ураження шлунково-кишкового тракту. З огляду на
те, що кардіоваскулярні захворювання є найчастішою причиною летальності
при РА, необхідно адекватно і своєчасно коригувати традиційні фактори
ризику (АГ, дисліпідемію, ЦД). Отже курація хворих на РА вимагає
міждисциплінарного

підходу

та

взаємодії

між

лікарями

різних

спеціальностей.
У

сучасній

науковій

літературі

дискутується

питання

щодо

взаємозв’язку між активністю РА та рівнем АТ. У одних дослідженнях не
виявлено залежності між активністю і тяжкістю РА з АТ [177]. Інші
дослідження зазначають, що АГ спостерігається достовірно частіше у хворих
із високою активністю РА (61,8 та 18% відповідно) [173,177,96,5,85]. З
високою активністю РА та системними проявами пов’язують розвиток
ізольованої систолічної АГ, яка є найбільш несприятливою щодо розвитку
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серцево-судинних ускладнень [5]. До можливих причин підвищення АТ при
РА відносять хронічне запалення, аутоімунні та метаболічні порушення,
застосування протиревматичних препаратів із потенційно гіпертензивними
ефектами:

нестероїдні

протизапальні

препарати

(НПЗП),

глюкокортикостероїди (ГКС), базисні препарати (БП).
Лікування

АГ

на

тлі

РА

має

ряд

особливостей.

Вибір

антигіпертензивних препаратів проводиться в контексті з антиревматичною
терапією, оскільки більшість препаратів, які застосовують для лікування РА,
можуть також сприяти формуванню АГ. Основна мета лікування АГ при РА максимальне зниження ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Для
вирішення цього завдання необхідно не лише знизити АТ до цільового рівня,
а й відкоригувати всі фактори ризику, щоб запобігти прогресуванню уражень
органів-мішеней.
Отже, високий ризик раннього розвитку серцево-судинних ускладнень
на тлі РА є вагомим показанням до активного скринінгу та ретельного
контролю АТ з метою профілактики або усунення факторів ризику, раннього
призначення

антигіпертензивних

препаратів.

Тому

проведення

проспективних досліджень щодо вивчення особливостей розвитку, перебігу,
лікування коморбідної патології на сьогодні є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація

виконана

згідно

плану

НДР

Національного

медичного

університету імені О.О. Богомольця і є фрагментом НДР кафедри загальної
практики (сімейної медицини) «Розробка методів діагностики та корекції
метаболічних, ендокринних, імунних, гемокоагуляційних та функціональних
порушень

у

хворих

з

найбільш

поширеними

неінфекційними

захворюваннями» (№ державної реєстрації 0110U002338). Дисертант є
співвиконавцем фрагменту цієї роботи.
Мета

дослідження.

Оптимізувати

патогенетично

обгрунтовану

терапію ревматоїдного артриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією на
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основі удосконалення діагностики коморбідної патології шляхом вивчення
стану та ролі показників системної запальної відповіді, вмісту оксиду азоту
та показників перекисного окиснення ліпідів, імунологічної реактивності
організму, функціональної активності фагоцитуючих клітин, активності
гуморальної ланки імунітету.
Завдання дослідження:
1. З’ясувати особливості запального процесу і механізми виникнення
ендотоксикозу різного ступеня тяжкості у пацієнтів з РА, коморбідним з АГ
та їх динаміку на тлі лікування.
2. Визначити зміни в показниках перекисного окиснення ліпідів та
системи антиоксидантного захисту на тлі лікування у хворих при РА різного
ступеня тяжкості у поєднанні з АГ.
3.

Дослідити ознаки системної запальної відповіді, ендотеліальної

дисфункції та їх динаміку в процесі лікування у хворих на РА різного
ступеня тяжкості у поєднанні з АГ.
4.

З’ясувати динаміку показників клітинної та гуморальної ланок

імунітету в залежності від ступеня активності РА, коморбідного з АГ та їх
зміни на фоні терапії. Встановити кореляційні зв’язки між показниками
метаболічних порушень та імунної системи.
5. Виявити причини стійкої сенсибілізації організму та розвитку
автоімунного процесу у пацієнтів з різною тяжкістю РА у поєднанні з АГ та
їх динаміку на фоні лікування.
6. З’ясувати ефективність комбінованої терапії з застосуванням
інгібітора фактора некрозу пухлини інфліксимабу у хворих на РА,
коморбідний з АГ.
Об’єкт дослідження: ревматоїдний артрит, поєднаний з артеріальною
гіпертензією.
Предмет дослідження: показники запальної реакції (швидкість
зсідання еритроцитів - ШЗЕ, токсична зернистість нейтрофілів - ТЗН, С-
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реактивний протеїн - СРП, ревматоїдний фактор (РФ), антистрептолізин-О АСЛ-О), стан перекисного окиснення ліпідів й активність оксидантної
системи (осид азоту - NО, дієнові кон’югати - Е220, основи Шиффа - Е400,
церулоплазмін - ЦП), рівні інтерлейкінів (Іл 1, Іл 4, Іл 6, Іл 8, Іл 10),
концентрація фактора некрозу пухлин (ФНП), ендотеліну, функціональна
активність нейтрофільних гранулоцитів та моноцитів, стан імунітету (СD 3,
СD 4, СD 8, основний імунорегуляторний коефіцієнт - ОІРК, СD 16, СD22),
активність гуморальної ланки імунітету (Ig A, Ig М, Ig Е, Ig G, ЦІК –
циркулюючі імунні комплекси) у крові з урахуванням рівня активності
запального процесу у хворих на РА у поєднанні з АГ.
Методи дослідження: загальноклінічні (скарги, анамнез захворювання,
дані об’єктивного обстеження), лабораторні (біохімічні - креатинін,
білірубін, холестерин, аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрансфераза;
імуноферментні - СРП, РФ, АСЛО-О, дієнові кон’югати - Е220, основи
Шиффа - Е400, ЦП, ФНП, визначення рівнів інтерлейкінів, імуноглобулінів),
інструментальні (рентгенографія суглобів, електрокардіографія, добове
моніторування АТ), анкетування (опитувальник SF-36), статистичні.
Наукова новизна отриманих результатів. Вперше, на основі
комплексного обстеження хворих на РА з різним ступенем активності
процесу, що перебігає у поєднанні з АГ, обґрунтовано концепцію щодо ролі
системної відповіді, яка призводить до дисбалансу показників запалення та
ендотеліальної дисфункції судин.
Вперше доведено взаємозв’язок між показниками запальної реакції,
порушенням імунітету та ліпідного обміну у хворих на РА з різним ступенем
активності процесу, поєднаного з АГ.
Уточнено імунологічні механізми формування автоімунної відповіді у
хворих на РА з різним ступенем активності процесу у поєднанні з АГ.
Вперше, виходячи з сучасних уявлень про спільність механізмів
розвитку та взаємовплив РА та АГ, оптимізовано комплексне лікування
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коморбідної патології з застосуванням комбінованої терапії АГ та
включенням у схему лікування РА інфліксимабу з метою поліпшення
функціональної активності, працездатності та якості життя пацієнтів,
зменшення побічних ефектів та ускладнень, які виникають у хворих з
коморбідною патологією.
Практичне значення отриманих результатів. Проведені клініколабораторні дослідження дозволять розширити уяву практичних лікарів про
формування активного запального процесу, імунологічного зсуву, порушень
ліпідного обміну у хворих на РА з різними ступенями активності при
коморбідності з АГ.
Означені результати дозволять лікарям практичної ланки охорони
здоров’я обґрунтовано призначати в комплексній терапії РА високого
ступеня активності, поєднаного з АГ біопрепарат хворобомодифікуючої дії
інфліксимаб (за відсутності протипоказань).
Проведені дослідження нададуть можливість оптимізувати лікування
АГ у хворих на РА з різними ступенями активності з метою поліпшення
прогнозу у хворих з коморбідною патологією. Впровадження результатів
дослідження.
Результати

дослідження

впроваджені

в

роботу

лікувально

–

профілактичних закладів м. Києва: ЦПМСД №2 Шевченківського району м.
Києва, амбулаторному відділенні Поліклініки ДАХК «Артем».
Особистий внесок здобувача. Автором самостійно визначено мету,
завдання та напрямок роботи. В ході виконання науково-дослідної роботи
проведено клінічне обстеження хворих, проаналізовано соціально-економічні
і медико-біологічні фактори ризику розвитку РА. Вивчено вплив супутньої
патології, а саме АГ, на перебіг РА. Проводився забір матеріалу для
біохімічних та імунологічних досліджень. Обґрунтована та розроблена схема
комбінованої медикаментозної терапії РА. Проведено аналіз та статистичну
обробку отриманих результатів. Сформульовано положення і висновки,
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розроблено практичні рекомендації. Підготовлено до друку наукові праці,
доповіді про отримані результати на наукових конференціях та з’їздах.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи
представлені

на

Третьому

міжнародному

конгресі

«Профілактика.

Антиейджинг. Україна» (14-15 лютого 2014р., м. Донецьк), Тренінг-програмі
«Хронічні захворювання: профілактика та контроль» (10 квітня 2014 р., м.
Житомир), Тренінг-програмі для лікарів «Мистецтво лікування: контроль,
профілактика, якість життя» (4 березня 2015 р., м.Київ), IV Національному
конгресі «Профілактика. Антиейджинг. Україна» (9-10 липня 2015 р., м.
Одеса), Тренінг-програмі для лікарів «Мистецтво лікування: експрес-курс
професійного вдосконалення» (10 листопада 2016 р., м. Ужгород), Тренінгпрограмі для лікарів «Мистецтво лікування: експрес-курс професійного
вдосконалення» (6 грудня 2016 р., м. Тернопіль), Тренінг-програмі для
лікарів «Мистецтво лікування: експрес-курс професійного вдосконалення»
(26 січня 2017 р., м. Хмельницький), Всеукраїнському конгресі «Мистецтво
лікування: від профілактики до якості життя» (2 березня 2017р., Київ),
Тренінг-програмі

для

лікарів

«Мистецтво

лікування:

експрес-курс

професійного вдосконалення» (22 березня 2017 р., м. Луцьк)..
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано
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наукових праць, з яких 6 статей у фахових періодичних наукових виданнях
України (в т. ч. 4 без співавторстава), з них 1 стаття в електронному
фаховому виданні України, 2 – у журналах, що входять до міжнародних
науко метричних баз Index Copernicus та РІНЦ.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕБІГУ
РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ КОМОРБІДНОГО З АРТЕРІАЛЬНОЮ
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ
ТЕРАПІЇ
Ревматоїдний

артрит

залишається однією

з найбільш

частих

нозологічних форм ураження суглобів з залученням у патологічний процес
інших органів і систем. РА - хронічне системне імунозапальне захворювання
сполучної тканини з прогресивним симетричним ерозивно-деструктивним
ураженням суглобів. Дотепер не ідентифіковано конкретного етіологічного
чинника, який був би визнаний первинною причиною РА. Розвиток
захворювання зумовлений багатьма патогенетичними механізмами, що
взаємодіють у генетично схильному до виникнення РА організмі. Хвороба
може

дебютувати

після

травм,

стресів,

інфекційних

захворювань,

переохолодження, у період гормональної перебудови тощо.
РА, в основному, хвороба жінок середнього віку, що супроводжується
порушеннями

гуморального

і

клітинного

імунітету,

які

додають

ревматоїдному запаленню характер імуноопосередкованого та постійно
прогресуючого з нестримною проліферацією синовіоцитів. Такий перебіг
порівнюється останніми роками з проліферацією клітин при пухлинному
процесі [26,126,193,195].
За клінічною картиною РА - захворювання, що постійно загрожує
хворому порушеннями руху та, нерідко, є безпосередньою причиною
інвалідизації та смерті. Про тяжкість хвороби свідчить той факт, що майже у
половини хворих протягом 1-2 років розвиваються незворотні ерозивно-
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деструктивні зміни в суглобах кистей і/або стоп. РА - найпоширеніша форма
запального захворювання суглобів, що уражує близько 1% населення (в
Україні - 0,4%, в Європі й Північній Америці - 1-2%). З віком поширеність
РА зростає. Щорічна захворюваність становить близько 2 випадків на 10 тис.
населення (0,02%), хоча в різних регіонах вона коливається від 1 до 40.
Захворювання може виникати в будь-якому віці, але віковий пік дебюту
хвороби припадає на п'яте десятиліття.
1.1 Особливості механізмів розвитку та перебігу артеріальної
гіпертензії на тлі ревматоїдного артриту
На сьогоднішній день є дані, які дозволяють стверджувати, що
чинником високої серцево-судинної смертності при РА є прискорене
прогресування атеросклерозу і, як наслідок, розвиток ішемічної хвороби
серця [26,99,126,147,152,168].
Серед механізмів сполучення вказаних нозологічних форм найбільш
поширене уявлення про те, що хронічний запальний процес при РА створює
умови для розвитку ендотеліальної дисфункції, яка останнім часом
обговорюється в якості етіологічного фактора підвищення АТ та відіграє
роль однієї з ланок патогенезу АГ [78,79,100]. У хворих на РА обговорюється
роль порушень ендотеліальної функції судин і реологічних властивостей
крові у патогенезі захворювання [117,106,134]. Показано, що зміни функції
ендотелію спостерігаються навіть при мінімальному ступені активності
ревматоїдного процесу і без маніфестних ознак судинної патології,
корелюючи з титрами РФ в крові. Зміни з боку серцево-судинної системи
розглядаються в контексті можливої ендотеліальної дисфункції судин
[131,106]. Низка дослідників довела, що ознаки ендотеліальної дисфункції
судин, а, саме, порушення структури ендотеліоцитів, спостерігаються навіть
у капілярах [191,84].
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Можна припустити, що подальше з'ясування змін ендотеліальної
дисфункції судин при РА буде сприяти визначенню нових ланок патогенезу
захворювання, поліпшенню якості ранньої діагностики патологічного
процесу, розробці критеріїв, що дозволяють прогнозувати перебіг хвороби
[46].
Встановлено, що у хворих на ревматизм та АГ формується
ендотеліальна дисфункція, яка супроводжується підвищенням концентрації
ендотеліну-1 у плазмі крові [53, 208,134]. При системній дисплазії сполучної
тканини нерідко виявляють виражену структурну та функціональну
неповноцінність

субендотеліального

призводить

розвитку

до

екстрацелюлярного

ендотеліальної

дисфункції

матриксу,
судин

що

[18,19,

43,155,139,203,140,134]. В той же час, у хворих на АГ в поєднанні з
дисплазією сполучної тканини діагностують більш виражені порушення
функціонального стану ендотелію, ніж при артеріальній гіпертензії без
дисплазії сполучної тканини [27]. Як свідчать дослідження, вираженість
субклінічного перебігу ендотеліальної дисфункції при різних кардіальних
проявах

дисплазії

сполучної

тканини

корелює

з

розповсюдженістю

диспластичних змін. Плазмові маркери ендотеліальної дисфункції, що
свідчать про порушення регуляції судинно-тромбоцитарного гемостазу,
виявлені при множинних малих аномаліях серця і міксоматозній дегенерації
пролапсуючого мітрального клапану [116,163]. У цих хворих діагностують
найбільш виражені відхилення показників обміну сполучної тканини
[62,122,95]. Значна кількість робіт присвячена дослідженню ендотеліальних
механізмів та можливості впливу на зміни, що супроводжують патологічні
процеси в цій тканині [97].
Доведено, що ендотеліальні зміни є специфічними при РА. Ендотелій
виступає в ролі першочергового органу-мішені, оскільки ендотеліальна
вистілка судин бере участь у регуляції судинного тонусу, гемостазу,

17

ангіогенезу, імунної відповіді, міграції клітин крові в судинну стінку, синтезі
факторів запалення і їх інгібіторів, здійснює бар'єрні функції [97,88,89].
На теперішній час сформувалось уявлення про поєднання дисфункції
ендотелію з дисбалансом між медіаторами, що забезпечують у нормі
оптимальний перебіг усіх ендотелійзалежних процесів.
Патогенетична роль ендотеліальної дисфункції доведена при ряді
найбільш розповсюджених захворювань і патологічних станів: атеросклерозі,
артеріальній гіпертензії, серцевій недостатності, дилятаційній кардіоміопатії.
Відмічають також зміни холестеринового обміну в клітинах судинної стінки,
що врешті стає в подальшому основою для розвитку атеросклеротичних
процесів [52,88,89,207,136].
Окремі дослідники вважають, що ендотеліальна дисфункція ініціює
розвиток атеросклерозу, есенціальної гіпертонії [20,47]. Це доведено при
клінічних спостереженнях хворих із різними формами ревматизму, у яких
підвищувався вміст прозапальних цитокінів (фактор некрозу пухлини –
ФНП-α та інтерферон – ІФН-γ), рівень метаболітів оксиду азоту (нітрит та
нітрат-аніонів) і активність супероксиддисмутази, що, ймовірно, має
компенсаторно-пристосувальне значення. Активація синтезу оксиду азоту у
осіб з хронічною ревматичною хворобою серця може посилювати
оксидативний стрес та призводити до прогресування хвороби [50].
Комплексне ультразвукове допплерографічне дослідження хворих на
РА показало, що зміни судинного русла і порушення функціонального стану
ендотелію взаємозалежні [48].
На сьогодні розроблені численні методи дослідження функції
ендотелію, в яких, окрім прямого визначення рівня NО і NO-залежних
медіаторів, з метою виявлення ендотеліальної дисфункції використовують
оцінку «сурогатних» показників ендотеліальної функції. Це, перш за все,
методи магнітно-резонансної томографії та ультразвукової допплерографії
периферичних артерій.
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Таким чином, на даний момент загальноприйнятою думкою є наступне:
ревматоїдний артрит - це системне захворювання не визначеної етіології, що
характеризується

симетричним

хронічним

ерозивним

артритом

периферичних суглобів і системним імунозапальним процесом внутрішніх
органів, що може супроводжуватися розвитком таких ускладнень, як інфаркт
міокарду й інсульт і призводити до інвалідізації хворих та летальних
наслідків [22,58,174]. В даний час доведено, що РА є самостійним чинником
ризику

розвитку

атеросклерозу,

порушення

функціонального

стану

ендотелію та, відповідно, судин [39,154,87,12,108].
Досить гостро обговорюють проблему поєднаної або коморбідної
патології, яка включає труднощі діагностики, особливо на початковому етапі
захворювання, взаємообтяжливий перебіг, і, як наслідок, складність
лікування. Зокрема, недостатня увага на сучасному етапі в Україні
приділяється вивченню стану серцево-судинної системи на тлі РА,
прогнозуванню та запобіганню ризику судинних катастроф. Вважається, що
РА з залученням серцево-судинної системи займає одне з перших місць серед
уражень внутрішніх органів, а серцево-судинна смертність у пацієнтів з РА
на 30-60% вища, ніж у хворих з остеоартрозом та у пацієнтів без артриту
[68,127,126].
Згідно досліджень, які було проведено в Об'єднаному Королівстві, при
обстеженні 400 пацієнтів, які хворіють на РА, було виявлено підвищення АТ
в 70,5% хворих [62,95,198,143,137]. Дослідження особливостей перебігу та
лікування РА з супутньою АГ показали, що поєднання цієї патології має
більш тяжкий клінічний перебіг і вимагає застосування комбінованої
комплексної терапії [64,65].
За даними спостережень багатьох авторів підвищений АТ виявляється
у 63,7% хворих на РА. Тобто, більше половини пацієнтів з РА мають один з
провідних факторів ризику серцево-судинних катастроф. За даними
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вищезгаданого дослідження, антигіпертензивна терапія була ефективною
тільки у 21,6% цих хворих [10,64,65].
Встановлено, що АГ при РА розвивається у осіб зі спадковою
схильністю до АГ, що пов'язано з ревматоїдним васкулітом і число
позасуглобових проявів РА у хворих з АГ вище.
В дослідженнях з'ясовано, що у осіб старшого віку (>60років) АГ
виявлялася в 2 рази частіше, ніж до 60 років і перевищувала за поширеністю
(90,3%) показники для старших вікових груп у загальній популяції (50-70%).
У літніх людей частіше (у 1,7 рази) спостерігалася тяжка АГ, що може бути
пов'язано з більшою тривалістю гіпертензії. За даними Фремингемського
дослідження, у кожного третього пацієнта літнього віку відзначалась
ізольована систолічна АГ, що в 2 рази частіше, ніж серед літніх людей у
загальній популяції.
При оцінці шкали опитувальника SF-36 у хворих на РА відзначається
виражене зниження психічного (MCs) і фізичного компонентів здоров'я (PCs)
в обох вікових групах. Особливо збільшується тривожність і частота депресій
[112,91,92].
Таким чином, частота і вираженість АГ на тлі РА наростають з віком та
негативно впливають на якість життя хворих.
Майже у половини пацієнтів, що страждають на РА, за результатами
добового електрокардіографічного моніторування (ЕКГ) була виявлена
безбольова ішемія та інші кардіопорушення [40]. Наявність РА, особливо у
поєднанні з гіперліпідемією, статистично достовірно підвищує ризик
розвитку інфаркту міокарду [51,7,169]. При цьому безсимптомний атиповий
перебіг гострого коронарного синдрому було виявлено у кожного п'ятого
хворого на РА з достовірно більш частим розвитком фатальних наслідків у
порівнянні з групою осіб без артриту [197].
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Виходячи

з

сучасних

уявлень

про

механізми

патогенезу

РА

коморбідного з АГ, оптимізація лікування АГ повинна включати фактори
впливу на системні запальні процеси та протиавтоімунні фактори [21].
Важливим є те, що патогенетично кардіоваскулярна патологія пов'язана
як з неконтрольованим ревматоїдним запаленням, так і з токсичністю
протиревматичних

препаратів

[127,41,63,60,114,133].

Не

останньою

складовою у переліку чинників, що призводять до скорочення життя
пацієнтів з РА, є супутня АГ, при якій підвищується вірогідність виникнення
ендотеліальної дисфункції, порушення функції нирок, атеросклерозу та
пов'язаних з цими факторами захворювань. Частота розвитку серцевосудинних катастроф і смертність безпосередньо залежать від рівня АТ [82].
Клінічна діагностика уражень внутрішніх органів у хворих на РА
становить певну проблему, оскільки на перший план виступає симптоматика
запального процесу в суглобах, а вісцеральні ураження часто мають
субклінічний перебіг [29,127,61,63]. При ураженні суглобів, коли значно
знижується фізична активність, серцева патологія досить часто маскується,
що потребує від лікаря більш ретельного обстеження хворого [4].
Серцево-судинні

захворювання

визнані

основною

причиною

передчасної смерті більш ніж у 50% випадків хворих на РА [207]. Дані
клініко-епідеміологічних досліджень свідчать про скорочення очікуваної
тривалості життя хворих з РА на 3 роки у жінок і на 7 років у чоловіків.
Установлено, що смертність серед хворих на РА в 1,5-2 рази вища, ніж у
загальній популяції, і саме з причини серцево-судинних ускладнень [40].
Також у хворих на РА у поєднанні з АГ має місце загальне достовірне
зниження вегетативного регуляторного тонусу. Зокрема, встановлено
достовірне

зниження

тонусу

парасимпатичної

нервової

системи

та

порушення фізіологічних механізмів добового контролю варіабельності
ритму серця на фоні підвищення тонусу симпатичної нервової системи.
Також має місце збільшення ступеня централізації керування серцевим
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ритмом. Необхідно також зазначити, що зміни показників варіабельності
ритму

серця

у

групі

хворих

на

РА,

який

поєднаний

з

АГ,

є

односпрямованими зі змінами у групі хворих з РА без супутньої патології
[6,69,70,72].
Низкою авторів доведено, що порушення серцевого ритму у хворих на
РА та РА з АГ мають певні особливості: екстрасистолії високих градацій при
РА з АГ реєструються в більшому відсотку випадків, ніж при РА без
супутньої патології. Це стосується всіх видів аритмій (суправентрикулярних,
вентрикулярних, політропних та групових), що свідчить про обтяжуючий
вплив на стан серця РА [123,110].
Таким чином, перед клініцистами постає питання моніторингу АТ,
поліпшення функції міокарда, що сприятиме зменшенню ризику серцевосудинних ускладнень та покращенню життя пацієнтів з РА. В зв’язку з цим,
увагу дослідників привернули процеси і механізми, які є спільними для
розвитку і перебігу всіх перерахованих патологій при РА [121,120,103,49].
Найбільш вірогідною причиною підвищення АТ у хворих на РА
традиційно

вважається

прийом

НПЗП,

у

тому

числі

селективних

циклооксигеназ (ЦОГ) -2 інгібіторів. Так, на фоні прийому нестероїдних
протизапальних препаратів АТ підвищувався в середньому на 5,5 мм.рт.ст.
Тривалий прийом нестероїдних протизапальних препаратів асоціювався з
негативною зміною добового профілю АТ та збільшенням числа нондипперів у хворих з неадекватно високим тиском в нічні години [77]. До
механізмів

підтримки

рівня

АТ

відносять

фактори

запалення

-

простагландини Е, які мають натрійуретичний вплив, що сприяє дилятації
судин внутрішніх органів і, будучи прямими антагоністами антидіуретичного
гормону, перешкоджають затримці води нирками. Отже, тривале (впродовж
років) лікування із застосуванням НПЗП може призводити до розвитку
хронічного інтерстиціального нефриту та мембранозної нефропатії. Крім
того, НПЗП спричинюють затримку натрію у судинній стінці, що призводить
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до значного підвищення її чутливості до вазопресорних агентів. НПЗП
послаблюють і вазоактивний захисний механізм простагландинів та оксиду
азоту, який є кінцевою ланкою в регуляції судинного тонусу. Окрім цього,
зменшення синтезу простагландинів у разі використання НПЗП і ГКС
спричиняє гломерулярну вазоконстрикцію і, як результат, зниження
клубочкової фільтрації, наслідком якої є затримка калію та натрію [64,65].
Слід також враховувати вікові особливості АГ при РА, що значно погіршує
якість життя хворих на РА з АГ у осіб похилого віку та ускладнює лікування
[68].
Таким чином, не може існувати ефективного лікування РА без
застосування системного підходу. Отримані дані, за якими одним з головних
чинників зміни АТ є прийом НПЗП. Біль у суглобах змушує пацієнтів майже
постійно

приймати

НПЗП.

На

даний

час

застосовується

значна

різноманітність НПЗП, основною мішенню дії яких є пригнічення
метаболітів циклооксигеназного шляху перетворення арахідонової кислоти.
Варто відмітити, що найголовнішим ефектом НПЗП є болезаспокійливий
вплив. Раннім ефектом хронічного болю є активізація катаболічних процесів.
Це порушує загоєння рани, спричинює слабкість і розпад м'язової та
сполучної тканини. Такі наслідки особливо несприятливі у пацієнтів з РА,
оскільки знижують оптимальний для загоєння і регенерації тканин (ерозії
суглобів і інші прояви артропатії) рівень метаболізму [77].
Отже, НПЗП ефективно зменшують запалення, набряк і біль. Але
гастропротективний

ефект

селективних

інгібіторів

ЦОГ-2

(кокситів)

нівелюється тим, що прийом цих препаратів пов'язаний з підвищенням
ризику розвитку тромботичних ускладнень (інфаркти, інсульти). Про
підвищення ризику розвитку інфаркту міокарду і/або інсульту при прийомі
як мінімум трьох різних селективних інгібіторів ЦОГ-2 свідчать результати 5
плацебо-контрольованих досліджень.

23

Таким

чином,

НПЗП

притаманна

властивість

взаємодії

з

гіпотензивними препаратами в основі дії яких є, переважно, простагландинзалежні механізми. Призначення їх пацієнтам, які отримують β-блокатори,
інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) та діуретики
призводить до зниження гіпотензивного ефекту. Ці препарати також
впливають і на розвиток ішемічної хвороби серця (ІХС), діючи на фактори,
що беруть участь у регуляції коронарного кровообігу (простагландини,
тромбоксан, кініни, аденозинтрифосфорну кислоту). НПЗП спроможні також
підвищувати периферичний опір коронарних судин і потребу міокарду в
кисні. Також вони роз'єднують процеси окисного фосфорилювання [81].
1.2 Імунологічна реактивність хворих на ревматоїдний артрит у
поєднанні з артеріальною гіпертензією
Імунна дисфункція виникає внаслідок змін взаємозв’язку показників
клітинного та гуморального імунітетів та розвитку активності аутоімунних
реакцій [138,167,205]. У хворих на РА спостерігається патологічна активація
клітинного імунітету, найбільшою мірою СD 4+- та СD 8+-лімфоцитів, і
меншою - СD 19+-лімфоцитів, що проявляється ознаками підвищення рівня
синтезу РНК і білку в ядрах клітин [91,92,93,94,9,66].
РА є однією з небагатьох хвороб, для якої виявлені не лише виражений
асоціативний взаємозв'язок, але і тісне зчеплення з локусом HLA-DR. Якщо
підтверджене в дослідженнях визначення РФ давно впроваджено в клінічну
практику, то визначення антитіл до циклічних цитрулинованих пептидів
(АЦП), як вельми чутливого і специфічного маркера, в останні роки набуває

все більшого поширення у зв'язку з виявленням вираженого асоціативного
зв'язку алелів HLA-DRB1 і АЦП [42,14,199].
Встановлено

дисбаланс

клітинного

і

гуморального

антиендотоксинового імунітету; при цьому в сироватці крові хворих
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знаходять автоантитіла [76,139]. При РА відбуваються зміни рівня
специфічних антиендотоксинових антитіл (анти-ЕТ- ІgG, анти-ЕТ-ІgМ, антиЕТ-ІgА). Дисбаланс клітинного та гуморального антиендотоксинового
імунітету створює умови для патологічного впливу ендотоксинового фактора
на перебіг захворювання [118,37,59,42,14,206].
При РА виявляють також виражений дисбаланс субпопуляцій Тлімфоцитів, прозапальних і протизапальних цитокінів, збільшення кількості
активованих поліклональних В-лімфоцитів і плазматичних клітин, що
синтезують широкий спектр аутоантитіл [13]. Останнім часом значна увага
приділяється

проведенню

аналізу

впливу

автоімунних

факторів

на

функціональний стан ендотелію при різних патологічних процесах. Виявлено
зміни антитромбогенної активності судинної стінки, вазорегулюючої функції
ендотелію,

підвищення

маркерів

активації

ендотелію,

а

також

їх

взаємозв'язок у пацієнтів з АГ [73,80,111,164,161,188].
Встановлено

зміни

в цитокіновій системі імунітету, особливо

інтерлейкіну (ІЛ)-1β, ФНП-α та ІФН-γ. ІФН-γ та ФНП-α є активаторами
індукованої форми NO і зниження експресії їх може порушувати механізми
ендотелійзалежної

вазодилатації

[45].

Порушення

простациклін-

тромбоксанового балансу розглядається як прояв субклінічного перебігу
ендотеліальної

дисфункції

[8].

Визначення

цитокінового

профілю

пропонується для стратифікації ризику серцево-судинних ускладнень при
ендотеліальній дисфункції у пацієнтів із недиференційованою дисплазією
сполучної тканини [63].
Таким чином, показники зміни клітинних процесів захисту при РА
свідчать

про

наявність

сформованої

ендотеліально-тромбоцитарної

дисфункції [28].
Низкою дослідників встановлено, що, РА, асоційований з синдромом
Рейно, проявляється більш істотними запальними змінами суглобів за
рахунок міжкісткової м'язової атрофії та системними симптомами за рахунок
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шкірного васкуліту, АГ та полінейропатії, більш частим виявленням
сироваткового РФ, низьким рівнем комплементарної активності сироватки
крові та C4 компонента системи комплементу, а також підвищеним вмістом
плазмового фібронектину без істотних змін Ig та ЦІК [117-119,30-34].
У розумінні механізмів дисфункції ендотелію судин суттєва роль
належить встановленню значення NО як регулятора клітинного метаболізму
[20]. NO приймає участь у роботі багатьох органів та систем організму.
Також доведено цитотоксичну та цитостатичну активність NO як одного з
стимуляторів системи імунітету [24,125].
Американський імунолог Джон Хіббс показав, що джерелом NO в
активованих макрофагах є амінокислота аргінін [132]. Синтез NО також
стимулюють ФНП-α, ІФ-γ, ІЛ-1, фактор активації тромбоцитів тощо [197].
Встановлення низки метаболічних процесів, на які впливає NO, привернуло
увагу до його дослідження як сильного вазоконстриктора при РА [153,160].
Важлива роль оксиду азоту в патогенезі РА у дорослих доведена у ряді
досліджень [62,60,40]. Показано, що зміни метаболізму оксиду азоту при
кардіопатії у хворих на РА корелюють з загальним периферичним судинним
опором та рівнем АТ [40]. Визначено, що стан метаболізму NO корелює з
рівнем окремих імуноцитів, Ig, ЦІК та цитокінів, і зумовлює ознаки
клінічного
стимуляторів

перебігу

захворювання.

синтезу

NO

значно

Встановлено,
підвищує

що

застосування

ефективність

лікування

кардіопатії у випадку РА.
Низкою досліджень підтверджено існування при АГ неспецифічного
запалення [90]. В оглядових статтях наведені дані щодо прогностичного
значення величини СРП стосовно розвитку АГ у осіб з нормальним тиском
[175,183]. Останнім часом, серед чинників, які призводять до підвищення АТ
і мають місце при РА, згадують рівень С-реактивного протеїну, цитокінів,
лейкотриєнів та ін. Існуючі дані свідчать про участь процесів неспецифічного
запалення у механізмах розвитку АГ за рахунок того, що СРП, адсорбуючись
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на ендотелії, призводить до зниження біодоступності NO та пригнічення
синтезу простацикліну [40,151,183]. РА може деяким чином розглядатися як
модель для вивчення зв'язків між запальним (у тому числі і автоімунним) і
атерогенним процесами. Також розглядаються питання щодо участі ТНФ-α,
ІЛ-1, ІЛ-6 в розвитку уражень судинної стінки, які можуть прискорювати
атерогенез і, одночасно, відігравати важливу роль в реалізації імунного
запалення, характерного для РА [189,19084,156,124]. Пріоритетною є
проблема чисельних порушень з боку гуморального і клітинного імунітету,
дисбалансу в співвідношенні клітинних гормонів (цитокинів) і виражених
структурних змін в уражених органах, переважно суглобових тканинах [104].
1.3 Особливості медикаментозної терапії хворих на РА при
коморбідності з артеріальною гіпертензією
Патогенетична терапія РА поділяється на два напрями: протизапальна
та лікування «хворобомодифікуючими» або базисними препаратами, дія яких
спрямована на пригнічення імунозапального процесу та попередження
деструкції суглобів [84,187].
Найголовнішим ефектом НПЗП є їхня спроможність зменшувати біль,
тому що несприятливі наслідки, пов’язані з неефективним лікуванням болю є
набагато глибшими і далекосяжнішими, ніж вважає багато лікарів.
Наприклад, незворотні зміни в задньому розі спиного мозку виявляються
через кілька годин від початку больового стимулу. Якщо тяжкий біль не
вщухає, то ці зміни прогресують, незважаючи на те, що на периферії
відбулося загоєння. Раннім ефектом хронічного болю є збільшення
катаболічних потреб. Це порушує загоєння рани, спричиняє слабкість і
розпад м’язової та сполучної тканини. Біль сам по собі може порушувати
дихання, а також спричиняти затримку води і натрію, впливати на
функціональну здатність серцево-судинної системи та моторику кишок. Такі
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наслідки особливо несприятливі у пацієнтів з РА, оскільки знижують
оптимальний для загоєння і регенерації тканин рівень метаболізму. Отже,
НПЗП ефективно зменшують запалення, набряк і біль. Різні препарати цієї
групи можуть бути ефективнішими для кожного хворого індивідуально, тому
самий оптимальний препарат не завжди вдається призначити з першого разу
[7,36]. При застосуванні НПЗП не вдалося продемонструвати структурні
хворобо-модифікуючі ефекти, тому препарати даної групи доцільно
використовувати

в

комбінації

з

базисними

протизапальними

або

глюкокортикостероїдами [36,105,107,25,129,130]. Однак НПЗП можуть
провокувати розвиток гастропатій. Ризик ураження шлунково-кишкового
тракту підвищується у пацієнтів похилого віку при наявності в анамнезі
виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки [105,107].
В сучасній класифікації НПЗП виділяють 3 групи препаратів:
- Неспецифічні інгібітори ЦОГ-1 та ЦОГ-2 (диклофенак, індометацин,
ібупрофен, піроксикам, напроксен тощо);
- Переважно інгібітори ЦОГ-2 (мелоксикам, німесулід);
- Специфічні інгібітори ЦОГ-2 (целекоксиб, вальдекоксиб).
Специфічні інгібітори ЦОГ-2 відрізняються кращим профілем безпеки,
в першу чергу, по відношенню до шлунково-кишкового тракту та системи
кровотворення, не подавляють синтез ЦОГ-1, що має протективні
властивості по відношенню до слизових оболонок шлунково-кишкового
тракту.

В

порівняльних

дослідженнях

продемонстровано,

що

при

використанні селективних інгібіторів ЦОГ-2 частота розвитку гастропатій
приблизно на 50% менше по відношенню до традиційних НПЗП [105,107,8].
Контролюючу позицію займають ГКС. Ці препарати пригнічують і
цитокіни, і прозапальну форму циклооксигенази. В результаті вони надають
швидку і виражену протизапальну і знеболюючу дію, сприяють збереженню
функціональної активності, а також уповільнюють пошкодження суглобів.
Але при застосуванні ГКС добре відомі дозозалежні небажані ефекти
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[107,151,21,25,145]. Результати нещодавніх досліджень продемонстрували,
що за рентгенологічними ознаками та даними магнітно-резонансної
томографії, ГКС виявляють ефективність відносно зниження швидкості
прогресування кістково-хрящової деструкції в уражених суглобах [23,25].
ГКС в малих дозах (7,5 мг преднізолону на день) використовують в лікуванні
третини пацієнтів з РА [37]. Значна кількість хворих на РА починають
прийом ГКС в якості ініціальної терапії [36]. Це обумовлює високу частоту
розвитку таких побічних ефектів, як витончення шкіри, катаракта,
гастропатії, остеопороз, АГ та гіперліпідемія [2, 37, 38,145,178].
Сучасні препарати базисної терапії РА сприяють подовженню життя
пацієнтів з обтяженим РА, особливо зі змінами з боку серцево-судинної
системи,

зокрема,

атеросклерозу,

АГ

тощо

[62,130,185,186].

До

модифікуючих хворобу антиревматичних препаратів належать цитостатики,
амінохінолінові похідні, препарати золота, лефлуномід, сульфаніламіди,
імуномодулятори, пеніциламін, біологічні засоби.
Найбільш активний з препаратів базисної терапії – метотрексат, який
пригнічує утворення CD3+Т-лімфоцитів, збільшує кількість CD20+Влімфоцитів, зменшує кількість активованих Т-лімфоцитів (CD25+, CD3+ та
DR+) [187,194,205,8,15,187]. Метааналіз рандомізованих сліпих плацебоконтролюючих клінічних досліджень показує, що метотрексат має найбільшу
ефективність в порівнянні з сульфосалазином та протималярійними
препаратами

[25,83,101].

Оскільки

метотрексат

є

протиревматичним

препаратом, що має найбільшу вирогідність індукування довготривалої
відповіді, його найчастіше вибирають для початкового лікування [30,83].
Показана ефективність тривалої дії метотрексату, висока чутливість, тривала
переносимість та низька вартість лікування [8,105,123]. Застосування
метотрексату стало «золотим стандартом» серед базисних протиревматичних
препаратів [83]. Одночасний прийом фолієвої кислоти (5 мг на тиждень)
суттєво знижує частоту розвитку багатьох токсичних ефектів метотрексату
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без суттєвого зменшення його ефективності та покращує його переносимість
[130,37]. Тому останні рекомендації дозволяють застосування метотрексату в
більш високих, ніж раніше дозах - до 20-30 мг на тиждень [130,187].
Ситуація в підходах до лікування РА в останні роки змінюється дуже
швидко, особливо на тлі впровадження в клінічну практику нових базисних
препаратів

(лефлуномід,

антицитокінових

мофетил

препаратів

мікофенолат)

(інфліксимаб,

і

біологічних

адалімумаб,

ритуксимаб,

етанерцепт, анакінра й ін.) [113,21,187].
Дослідження

цитокінового

профілю

у

хворих

ревматичними

захворюваннями в останні роки набули підвищену актуальність у зв'язку з
появою нових лікарських засобів - біологічних агентів (БА) [122,116]. На
теперішній

час

добре

вивчена

ефективність

інфліксимабу

(ІФ)

-

моноклонального химерного (у молекулі 25% мишачого білка) антитіла до
ФНП-α. При лікуванні біологічним антицитокіновим препаратом

ІФ

отримано збільшення відносного вмісту у крові Т-хелперів (CD4+) і CD3+
клітин

[84].

Його

застосовували

при

РА

та

інших

ревматичних

захворюваннях, в тому числі: серонегативних спонділоартропатіях (хворобі
Бехтерева і псоріатичній артропатії), хворобі Крона, системних васкулітах,
ювенільному

артриті,

поліміозиті,

а

системному

також

при

червоному
лікуванні

вовчаку,
вторинного

дермато-

та

амілоїдозу

[8,113,106,124,141,149].
ФНП-α - один з найбільш важливих цитокінів в патогенезі РА та інших
запальних захворювань опорно-рухового апарату [10,202,176]. Підвищення
його продукції призводить до збільшення рівня інших прозапальних
цитокінів (ІЛ 1, 6 тощо), проходження яких через печінку викликає зниження
рівня альбуміну та трансферину та підвищення концентрації СРП,
фібриногену та інших протеїнів, що відображають інтенсивність запального
процесу. Молекулярний механізм прозапальної дії ФНП-α обумовлений
зв'язуванням фактора транскрипції NFκB, що призводить до проліферації
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синовіальної тканини, залучення лейкоцитів в зону запалення, викиду
агресивних металопротеаз, активації остеокластів [175].
Показано також, що, крім безпосереднього зв'язування ФНП-α, ІФ
здатний істотно знижувати вміст ІЛ-6 [10], що супроводжується зниженням
проліфераціі

активованих

В-лімфоцитів

та

синтезу

Ig.

ІФ

володіє

протизапальною дією за рахунок впливу на активацію молекул адгезії і
хемотаксису лейкоцитів одночасно зі зниженням активності синовіальних
фібробластів і остеокластів, що лежить в основі деградації хряща і резорбції
кісткової тканини. Крім того, при РА ІФ знижує вміст «наївних» Влімфоцитів в крові [11]. Препарати з таким механізмом блокування ФНП-α
моноклональних антитіл з успіхом застосовуються протягом останніх років
за кордоном та в Україні. Але, тактика лікування хворих РА і місце
інгібіторів ФНП-α в терапії РА активно дискутуються [11,9,37].
Останні рекомендації ACR (2008) з лікування хворих на РА з
використанням БП і генно-інженерних біологічних препаратів включають в
себе характеристику основних параметрів, які слід враховувати при
призначенні терапії.
1. Тривалість РА: <6 місяців (ранній РА), 6-24 місяців (середня тривалість
РА) і > 24 місяці (сталий, тривалий РА).
2. Активність хвороби, яку визначають за допомогою різних індексів (DAS,
DAS 28, CDAI, SDAI).
3. Наявність прогностично несприятливих ознак: активний РА з великим
числом болючих та набрякших суглобів; ерозії на ранній стадії хвороби;
підвищення рівня РФ і/або АЦП, ШЗЕ і/або СРП [9, 63,195].
Відбір хворих для призначення генно - інженерних біологічних
препаратів є важливим питанням. У всіх сучасних рекомендаціях зазначено,
що генно - інженерні біологічні препарати призначають при неадекватній
відповіді на БП. В більшості країн Європи показанням для застосування
генно - інженерних біологічних препаратів є неефективність (або недостатній
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ефект) двох БП протягом 6 місяців (одним з них повинен бути метотрексат),
в

деяких

країнах

-

одного

базисного

протизапального

препарату

[60,36,37,148]. Таким чином, якщо призначення БП не дало результату, слід
використовувати

комбіновану

терапію

базисними

протизапальними

препаратами з генно - інженерними біологічними препаратами. Згідно з
рекомендаціями EULAR (2010), в цих випадках застосовують інгібітори
ФНП-α [37,60,83].
У численних рандомізованих контрольованих дослідженнях була
показана висока ефективність ІФ у хворих з тривалістю РА 8-10 років [29,35].
Призначали ІФ у вигляді інфузій в дозі 3-5 мг/кг. Інфузії проводили за
стандартною схемою: на початку лікування, на 2, 6-му тижні і далі кожні 8
тижнів [37]. Доза 3 мг/кг була ефективною у більшості пацієнтів і ефект
виявлявся дуже швидко, найчастіше вже в перші 24-48 год [38]. Через 2-4
тижні визначалось достовірне зменшення клінічних проявів активності та
рівня гострофазових показників [35-38]. Протягом наступних 12-24 тижнів
ефект наростав, після чого вирішувалось питання необхідності корекції
терапії.
За даними різних авторів, від 46 до 75% хворих приймали ІФ 2 роки,
однак, у зв'язку із зменшенням ефекту ІФ у частини хворих (у 15% випадків
це може бути пов'язано з появою нейтралізуючих антитіл), слід розглянути
можливість

корекції

терапії

[37,60].

Для

посилення

ефективності

використовують два варіанти підвищення дози препарату: збільшення
кількості препарату в інфузії або зменшення проміжків між інфузіями. В
дослідженні ATTRACT було показано, що ефект ІФ прямо корелює з
концентрацією препарату в сироватці крові [37]. Фармакокінетична модель
побудована на даних дослідження ATTRACT підтвердила, що скорочення
інтервалу між інфузіями підвищує рівень ІФ в сироватці краще, ніж просте
підвищення дози на 100 мг.
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В останніх рекомендаціях EULAR [2010] обговорюється тактика
ведення хворих на РА з тяжким початком хвороби і наявністю прогностично
несприятливих факторів, зокрема: ураження великої кількості суглобів;
ерозій в дрібних суглобах кистей і стоп на ранній стадії; високих титрів РФ
і/або АЦП, підвищення ШЗЕ і/або рівня СРП. Відповідно до цих
рекомендацій, у хворих без прогностично несприятливих ознак при
відсутності належного ефекту метотрексату, можна використовувати інші БП
у вигляді монотерапії або в комбінації «step-up», а при наявності
прогностично несприятливих факторів приєднувати генно - інженерні
біологічні препарати [35,143].
Дійсно, є дані, що терапевтична стратегія «step-up» (приєднання
другого БП при недостатньому ефекті першого) збільшує ефективність
терапії [49]. Нещодавно опубліковані дані дослідження Swefot. Пацієнтам з
раннім РА, у яких не вдалося досягти зниження активності РА (258 з 487
хворих)

лікуванням

метотрексатом,

додавали

сульфасалазин

і

гідроксихлорохін (130 хворих) або ІФ (128 хворих). Первинною кінцевою
точкою вважалося досягнення хорошої відповіді на терапію за критеріями
EULAR через 12 місяців. Первинні кінцеві точки були досягнуті у 32 з 130
хворих, рандомізованих до групи сульфасалазину і гідрохлорохіну (25%) і у
50 з 128 пацієнтів, рандомізованих до групи ІФ (39%); відношення ризиків
склало 1,59 (95 % ДІ 1,10-2,30), p = 0,0160. Дані цього дослідження свідчать
про те, що у хворих з раннім РА при неуспішній терапії метотрексатом
додавання антагоніста ФНП-α ІФ до метотрексату клінічно більш ефективно,
ніж додавання традиційних БП [60,37,129,130].
Іншим аспектом проблеми лікування хворих на РА з АГ є визначення
ефекту поєднаного впливу неспецифічних БП та ГКС в поєднанні з
антигіпертензивними засобами. Адже, ефективна антигіпертензивна терапія є
одним з найважливіших чинників зниження серцево-судинного ризику, у
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тому числі розвитку інсульту, інфаркту міокарду та серцево-судинної
смертності [145,178,179,6].
До антигіпертензивних засобів першої лінії відносять 5 груп
препаратів: інгібітори АПФ, бета-адреноблокатори, блокатори рецепторів
ангіотензину II, діуретики та антагоністи іонів кальцію [12,53,54]. Однак,
розробка сучасних ефективних базисних препаратів для лікування РА
актуалізує проблему лікування супутніх захворювань, зокрема атеросклерозу
та АГ. При цьому патологія серцево-судинної системи є основною причиною
смерті хворих на РА [98,196,198].
У хворих на РА застосовують ті ж препарати та додержуються таких
самих принципів лікування, як і в інших хворих з АГ, але лікарські засоби
добираються з урахуванням додаткових факторів ризику (прийом НПЗП,
ГКС, наявність ЕДС та неспецифічного запалення). Основна мета лікування
хворих на АГ полягає в максимальному зниженні ризику розвитку серцевосудинних ускладнень [5]. Для досягнення цієї мети потрібно не тільки
зниження АТ до цільового рівня, а й корекція всіх модифікуючих факторів
ризику (паління, дисліпідемії, гіперглікемії, ожиріння), попередження та
лікування асоційованих і супутніх захворювань – ІХС, ЦД тощо
[1,30,32,44,65,177].
При лікуванні хворих з АГ величина АТ повинна бути менше 140/90
мм рт. ст., що являється цільовим рівнем. У пацієнта з високим і дуже
високим ризиком серцево-судинних ускладнень необхідно знизити АТ до
рівня нижче 140/ 90 мм рт. ст. протягом 4 тижнів. Надалі, за умови гарної
переносимості лікування, рекомендується зниження АТ до 130/80 мм рт. ст. і
менше. Після оцінки серцево - судинного ризику виробляється індивідуальна
тактика ведення пацієнтів найважливішими аспектами якої є вирішення
доцільності та вибір медикаментозної терапії. Існують переконливі докази
користі антигіпертензивної терапії у осіб з «високим нормальним» АТ і
високим ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень. У першу чергу це
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стосується хворих на ІХС або ЦД, а також тих, що перенесли інфаркт
міокарду або транзиторну ішемічну атаку [6,177].
Немедикаментозні заходи профілактики дозволяють знизити АТ,
зменшити потребу в антигіпертензивних препаратах і підвищити їх
ефективність, сприятливо вплинути на наявні фактори ризику, здійснити
первинну профілактику АГ у хворих з «високим нормальним» АТ та тих, що
мають фактори ризику. Немедикаментозні методи включають в себе відмову
від паління, нормалізацію маси тіла (індекс маси тіла < 23 кг/м²), зниження
споживання алкогольних напоїв (< 30 г алкоголю на добу для чоловіків і < 20
г/добу для жінок), збільшення фізичної активності, зниження споживання
кухонної солі до 3,8 г/добу, зміну режиму харчування зі збільшенням
споживання рослинної їжі, калію, кальцію і магнію, а також зменшенням
споживання тваринних жирів і збільшенням частки продуктів, багатих на
поліненасичені жирні кислоти [5,173,174,175,176].
Застосування антиатерогенної дієти у хворих з активним РА протягом
12 тижнів при незмінній терапії БП призводить до значного зниження
індексу активності DAS 28, індексу HAQ і рівня СРП [175]. За даними
дослідження QUEST - RA, в країнах, де національна кухня за якісним
складом близька до антиатерогенної (Франція, Аргентина), частота інфаркту
міокарда у хворих на РА була нижчою (<5%), ніж у країнах з традиційно
«атерогенним» харчуванням (>10% - Фінляндія, Польща, Німеччина, Англія,
США) [12].
Хворим з РА слід рекомендувати лікувальну фізкультуру з помірним
рівнем фізичної активності (30 хв. на день 5 разів на тиждень). Включення в
повсякденний план фізичного навантаження достовірно знижує ймовірність
виникнення ІХС, інфаркту міокарда, ожиріння, ЦД. Навіть незначна фізична
активність, наприклад, похід на роботу пішки, асоціюється з більш низькою
частотою розвитку АГ. Регулярні заняття фізичними вправами призводять не
тільки до значного поліпшення функціонального статусу, а й до позитивного
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впливу на фактори ризику: підвищення рівня ліпопротеїдів високої
щільності, зниження тригліцеридів, рівня ліпопротеїдів низької щільності,
інсулінорезистентності, протромботичного статусу та ожиріння. Незважаючи
на те, що у хворих з ураженням суглобів виконання фізичних вправ може
бути ускладнене, велика кількість досліджень підтверджують безпеку і
користь регулярних фізичних навантажень при РА (як при ранньому РА, так і
з тривалим анамнезом захворювання з низьким і високим ступенем
активності). Програма вправ повинна бути адаптована до індивідуальних
обмежень хворого за допомогою спеціаліста з лікувальної фізкультури.
Збільшення функціональної активності і відмова від куріння також можуть
сприяти більш вираженій відповіді на терапію АГ [70,71,162].
Основна мета гіпотензивної терапії - зниження АТ, незалежно від
групи використаних для цієї мети препаратів. У загальній популяції
антигіпертензивна терапія асоціюється з 40% зниження ризику мозкового
інсульту (МІ), 20% - інфарту міокарда і більш ніж 50% - хронічної серцевої
недостатності [74,177]. Всі основні класи антигіпертензиних препаратів:
інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину II, β-адреноблокатори,
діуретики - адекватно знижують АТ і ризик серцево-судинних ускладнень
[85]. Високий ризик розвитку серцево-судинних ускладнень при РА є
вагомою підставою для раннього призначення антигіпертензивної терапії
даній категорії хворих, однак, частота контрольованої АГ при РА складає
13,2 %, що в 2 рази нижче, ніж в загальній популяції (21, 5%) [85].
Інгібітори АПФ і блокатори рецепторів АТ II, крім ефективності при
лікуванні АГ, хронічної серцевої недостатності і ниркової патології,
сповільнюють прогресування атеросклерозу та виявляють протизапальну
дію, знижуючи рівень прозапальних медіаторів, реактивних форм кисню,
активності

нікотинамідаденіндинуклеотидфосфатоксидази,

підвищуючи

рівень інгібітора κВ (інгібітор NFκB) [3, 4, 185,190]. Для хворих на РА
наявність плейотропних ефектів інгібіторів АПФ і блокаторів рецепторів
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ангіотензину II має особливе значення, оскільки, завдяки цим властивостям
вони можуть не тільки знижувати ризик серцево-судинних ускладнень, але і
позитивно впливати на перебіг РА, зменшуючи активність і ступінь
прогресування захворювання. Існує лише кілька клінічних досліджень з
недостатньою

кількістю

хворих,

що

підтверджують

наявність

протизапальних ефектів інгібіторів АПФ при РА. Так, у відкритому
дослідженні 15 хворих з активним РА, що отримували каптоприл протягом
48 тижнів, у 10 осіб (2/3)

відбулося достовірне поліпшення симптомів

артриту, що супроводжувалося зниженням концентрації СРП і в'язкості
плазми. В іншій роботі, при проведені подвійного сліпого перехресного
плацебоконтрольованого рандомізованого клінічного дослідження у хворих
РА через 8 тижнів терапії раміприлом у дозі до 10 мг/добу відзначалося
достовірне поліпшення ендотеліальної функції і зниження концентрації
СD40+ при незмінному рівні систолічного АТ (САТ) і незначному зниженні
діастолічного АТ (ДАТ) [65,92,126].
Низка авторів при лікуванні АГ у хворих на РА надають перевагу
інгібіторам АПФ і блокаторам ренін-ангіотензинових рецепторів II у зв'язку з
наявністю у цих препаратів гіперсимпатикотонії на тлі порушення
функціонування ренін-ангіотензинової системи [126,127,177]. Блокатори
ренін-ангіотензинових рецепторів II підвищують чутливість периферичних
тканин до інсуліну і запобігають розвитку нових випадків ЦД 2-го типу
[1,77].

Для

деяких

блокаторів

ренін-ангіотензинових

рецепторів

II

(телмісартан, олмесартан) доведений ефект прямого підвищення чутливості
до інсуліну на рівні клітини за допомогою стимуляції рецепторів, що
активуються пероксиномними проліфераторами. Стимуляція рецепторів, що
активуються
протизапальних

пероксиномними
ефектів,

проліфераторами

пригнічення

міграції

призводить
та

до

проліферації

гладком’язових клітин [193]. Таким чином, блокатори ренін-ангіотензинових
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рецепторів II доцільно застосовувати у хворих на АГ з супутніми
кардіометаболічними факторами ризику [53,54,141].
Блокатори повільних кальцієвих каналів також займають важливе місце
в лікуванні АГ у хворих на РА. Крім доведеної ефективності, безпеки в
лікуванні АГ і позитивного впливу на прогноз, блокатори повільних
кальцієвих каналів можуть сповільнювати прогресування атеросклерозу
(дослідження INSIGHT, VHAS, ELSA). Ці ефекти пов’язані з пригніченням
окисного стресу (збільшенням продукції оксиду азоту) і протизапальною
дією блокаторів повільних кальцієвих каналів (ніфедипін пролонгованої дії,
амлодипін, лацидипін, лерканідипін) [109,115]. Вони більш ефективні при
первинній профілактиці інсульту у хворих на АГ. Блокатори повільних
кальцієвих каналів метаболічно нейтральні, що дозволяє призначати їх при
метаболічному синдромі та/або ЦД, сприяють зменшенню симптомів при
хворобі/синдромі Рейно [144].
Основні гіпотензивні препарати (інгібітори АПФ, блокатори рецепторів
ангіотензину ІІ, β-блокатори, діуретики), крім блокаторів повільних
кальцієвих каналів, негативно взаємодіють з НПЗП (тільки дія блокаторів
повільних кальцієвих каналів не пов'язана безпосередньо з впливом на каскад
синтезу простацикліну та вазодилатуючих пептидів) [109,12,44].
З одного боку, наявність гіперсимпатикотонії у хворих з РА передбачає
використання β-блокаторів, як препаратів першої ланки при лікуванні АГ, з
іншого - традиційно вважається, що β-блокатори не можна призначати при
метаболічному синдромі, ЦД у зв'язку зі здатністю підвищувати рівень
холестерину і глюкози, що небажано для пацієнтів, що страждають на АГ
[1,44,144]. Однак цей «клас-ефект» може стати застарілим. Нові β-блокатори
3-го покоління (небіволол, карведилол, бісопролол, метопролол) мають
високі кардіоселективні властивості: зменшують процеси

перекисного

окиснення ліпідів, покращують ендотелійзалежну вазодилятацію через
збільшення

концентрації

оксиду

азоту

та

зниження

тромбогенного
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потенціалу,

знижують

рівень

загального

холестерину,

тригліцеридів,

глюкози, СРБ, у тому числі і при ЦД [61,45]. Всі вищеперелічені ефекти βблокаторів нового покоління можуть вивести їх на лідируючі позиції при
необхідності корекціі АТ у хворих РА [56].
Для лікування АГ у хворих на РА широко застосовуються інгібітори
АПФ [146,189,180]. Ця

група препаратів блокує активність ренін-

ангіотензинової системи і виявляє ангіопротекторну, кардіопротекторну,
антиатерогенну,

протитромботичну

дію.

Блокада

активності

ренін-

ангіотензинової системи призводить до покращання тканинної перфузії,
зменшення ремодулювання серця, зниження активності симпатоадреналової
системи [56,57,115]. Один із реальних шляхів впливу на ендотеліальну
дисфункцію у хворих з серцево-судинними захворюваннями є зміна
метаболізму брадикініну. Блокада тканинного (ендотеліального) АПФ
відповідними інгібіторами призводить не тільки до зменшення синтезу
ангіотензину II, але й до сповільнення розпаду брадикініну. Окрім впливу на
вазодилатуючі

агенти,

препарати

цієї

групи

підсилюють

синтез

простацикліну у ендотелії, пригнічують адгезію та агрегацію тромбоцитів,
виявляючи тим самим антитромботичний ефект [175]. Ще однією причиною
широкого застосування інгібіторів АПФ для лікування АГ у хворих на РА є
невелика

кількість

побічних

ефектів

та

досить

високий

ступінь

переносимості цих препаратів, порівняно з іншими гіпотензивними засобами.
Але у деяких пацієнтів для отримання більш повноцінного контролю над АТ
є потреба у комбінуванні інгібіторів АПФ з тіазидними діуретиками. Це
обумовлене тим, що всі НПЗП, які є однією з основних ланок лікування РА,
сприяють затримці калію та натрію нирками, а діуретики нівелюють ці
ефекти НПЗП та ГКС [20,71,166].
У Рекомендаціях з лікування АГ Європейського товариства кардіологів
(2013р.) підкреслюється важливість індивідуального підбору терапії з
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урахуванням супутніх захворювань. При цьому відсутні рекомендації з
лікування АГ у осіб ревматологічного профілю, а саме хворих на РА.
На

сьогоднішній

день

практичний

лікар

має

широкий

вибір

гіпотензивних препаратів, що відрізняються за хімічною структурою і
фармакологічними властивостями. Однак, вибір препаратів, їх комбінація і
взаємодія з базисною терапією, ефективність корекції АГ у хворих
ревматологічного

профілю

залишаються

недостатньо

вивченими

та

ефективними [129,71,171].
Таким чином, на даний час відомо, що більшість з позасуглобових
проявів РА можть бути пов’язані зі збільшенням активності захворювання та
такими маркерами запалення, як високий рівень РФ та СРП, з чого можна
зробити висновок, що рання агресивна терапія РА повинна знизити ризик та
тяжкість системних проявів РА. Ревматичні захворювання достовірно
зменшують тривалість життя хворих внаслідок індукування атеротромбозу,
АГ та виникнення пов’язаних з ними судинних катастроф. Розвиток
атеросклерозу, АГ та хронічної серцевої недостатності при автоімунних
процесах визначається не тільки класичними факторами ризику, але й імунозапальними механізмами патогенезу цих захворювань.
На даний час визнано, що в патогенезі РА переважає продукція
цитокінів з прозапальною деструктивною дією, таких як ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-6,
ІФ-γ та інші. Також на сьогодні існує багато публікацій, що пояснюють
розвиток серцевої недостатності та кардіоміопатії за участі цитокінів і,
зокрема, ФНП-α [9] . Також доказано, що підвищений рівень цитокінів в
крові

викликає

цілий

спектр

атерогенних

змін,

таких

як:

інсулінорезистентність, дисліпідемія, гіперкоагуляція, перекисне окиснення
ліпідів, ендотеліальна дисфункції. В результаті цього, навіть під час ремісії
РА, розбалансовані рівні цитокінів призводять до ризику розвитку
атеросклерозу. До того ж, клінічні зміни з боку серцевого м’яза, як правило,
мінімальні та рідко виходять на перший план в загальній картині
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захворювання. Системні прояви РА, в тому числі й ураження серця,
визначають прогноз у цілому, а недостатня увага, що приділяється супутнім
захворюванням, може призвести до серцево-судинних катастроф, у зв’язку з
чим дуже важливе їх раннє виявлення та цілеспрямоване лікування [31,32].
Отже, основними в лікуванні РА є БП, дія яких спрямована на
пригнічення імунозапального процесу та попередження деструкції суглобів.
Однак в ряді випадків ці препарати є малоефективними, викликають
непереносимість та розвиток побічних ефектів. Найбільш вірогідною
причиною підвищення АТ у хворих на РА традиційно вважається прийом
НПЗП, в тому числі селективних ЦОГ-2 інгібіторів [181]. Так на фоні
прийому НПЗП АТ підвищувався в середньому на 5,5 мм.рт.ст. [158].
Тривалий прийом НПЗП асоціювався з негативною зміною добового
профілю АТ та збільшенням числа нон-дипперів у хворих з неадекватно
високим тиском в нічні години [1]. Тому залишається актуальним питання
про пошук нових підходів до лікування та шляхів зменшення негативного
впливу ліків на організм людини, підвищення ефективності адекватної
комбінованої фармакотерапії хворих РА з АГ, а саме, враховуючи спільні
патогенетичні ланки РА та АГ, вплив на АТ комбінації препаратів –
інгібіторів АПФ, антагоністів кальцію та інфліксимабу.
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РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Вибір напрямку та загальна методологія досліджень.
Для оцінки тяжкості перебігу та активності РА коморбідного з АГ та їх
динаміки в процесі лікування визначали зміни загальноприйнятих показників
запального

процесу,

клітинного,

гуморального,

місцевого

імунітету,

фагоцитозу та цитокінового гомеостазу, ліпідного обміну та їх вплив на
перебіг

патології.

Шляхом

обґрунтованих

заходів

по

оптимізації

фармакологічної корекції підвищували ефективність лікування хворих на РА
у поєднанні з АГ.
При виборі напрямку дослідження виходили з концепції взаємозв’язку
метаболічних порушень в організмі хворих при РА та АГ в цілому і
функціональним станом імунної системи та можливістю впливу різних видів
лікування на кількісні показники імунітету та його функціональну
активність.

Шляхом

підбору

індивідуалізованих

схем

лікування

з

включенням хворобомодифікуючих препаратів показали, що шляхом
нормалізації метаболічних порушень можна нормалізувати показники
імунної системи і тим самим знизити ризик прогресування та формування
ускладнень при РА в поєднанні з АГ.
В основі дисертаційного дослідження лежать клініко - інструментальні
методи дослідження, які проводились на кафедрі загальної практики
(сімейної медицини) Національного медичного університету ім. О.О.
Богомольця на базі Поліклініки №2 Шевченківського району м. Києва та в
науковій біохімічній лабораторії Центру термальних пошкоджень та
пластичної хірургії м. Києва.
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Для досягнення мети роботи та вирішення задач було обстежено 89 осіб
на РА коморбідний з АГ (64 жінки та 25 чоловіків, 72% та 28% відповідно)
віком від 30 до 65 років (середній вік 44,22±6,86 роки). В залежності від
активності ревматоїдного процесу та виду застосованого лікування, всі
пацієнти були розподілені на три групи.
В дослідження не включали хворих на РА та АГ, у яких на момент
обстеження було виявлено захворювання печінки з порушенням функції,
цукровий діабет, важкі хронічні захворювання бронхо-легеневого апарату.
Матеріалом для лабораторного дослідження була венозна кров, яку
забирали вранці натще.
Приводимо стислі відомості про використані в роботі імунологічні,
біохімічні методи, а також методи статистичного та математичного аналізу
одержаних результатів.
Функціональну активність нейтрофільних гранулоцитів та моноцитів
визначали методом тесту відновлення нітросинього тетразолію (НСТ-тест) за
методом Park.
Визначення кількості лімфоцитів різних субпопуляцій проводили з
використанням удосконаленого способу визначення певних популяцій та
субпопуляцій

лімфоцитів

периферичної

удосконаленої

модифікації

постановки

крові
реакції

з

використанням

розеткоутворення

з

еритроцитарним діагностикумом «Анті-СD».
Ig класів A, G, M у сироватці крові визначали загальноприйнятим
методом радіальної імунодифузії в гелі по Mancini et al. Розрахунок вмісту їх
у периферичній крові проводився шляхом порівняння отриманого радіусу за
стандартною логарифмічною шкалою. Для визначення іммунноглобулінів
класу Е використовувався метод зсідання.
Визначення вмісту СРП, РФ, АСЛ-О проводилось за принципом
методу, що оснований на виявленні в сироватці крові людини білку гострої
фази – СРП, який вступає в реакцію аглютинації з антитілами проти СРП, що
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адсорбовані на нейтральних частинках латексу (набір виробництва наукововиробнича лабораторія «ГРАНУМ», м. Харків, Україна).
Циркулюючі імунні комплекси у сироватці периферичної крові
визначали

методом,

молекулярною

заснованим

масою

6000Д

на
при

здатності
низьких

поліетиленгліколю
концентраціях

з

(3,5%)

прицепітувати імунні комплекси з подальшим вимірюванням оптичної
щільності розчину на спектрофотометрі СФ-26 при довжині хвилі 280нм і
виражали в умовних одиницях. У роботі використовувався поліетиленгліколь
Loba chemil, Австрія.
Для визначення ступеня виразності запальної реакції досліджували
вміст про- і протизапальних цитокінів сироватки крові за Салум І [102].
Визначення концентрації цитокінів в крові та інших рідинах тіла має
прогностичне значення. Для оцінки тяжкості захворювання і прогнозування
його перебігу доцільно визначати концентрацію про- та протизапальних
цитокінів в динаміці розвитку хвороби. Цитокіновий статус організму
важливо вивчати і під час антицитокінотерапіі для оцінки ефективності
проведеного лікування і його оптимізації. Для визначення рівня цитокінів
застосовували набір реагентів, призначений для кількісного визначення
цитокінів людини в плазмі, сироватці та культуральних рідинах. Метод
визначення

заснований

імуноферментного

на

аналізу.

твердофазовому
Специфічними

«сендвічі»
реагентами

-

варіанті

набору

є

моноклональні антитіла до цитокінів, сорбовані на поверхні лунок розбірного
планшета полістиролу, кон'югати поліклональних антитіл до цитокінів з
біотином і калібрувальними зразками, що містять цитокіни. На першій стадії
аналізу досліджувані

та контрольні

зразки інкубують в лунках

з

іммобілізованими антитілами. Наявні в зразках цитокіни зв'язуються з
іммобілізованими

антитілами.

Незв'язаний

матеріал

видаляється

відмиванням. На другій стадії пов'язані цитокіни взаємодіють при інкубації з
кон'югатом № 1 (антитіла до цитокінів людини з біотином). Незв'язаний
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кон'югат № 1 видаляється відмиванням. На третій стадії пов'язаний кон'югат
№ 1 взаємодіє при інкубації з кон'югатом № 2 (стрептавідин з пероксидазою
хрому). Після третього відмивання кількість зв'язаного кон'югату № 2
визначають кольоровою реакцією з використанням субстрату пероксидази
хрому - перекису водню і хромогенного-тетраметилбензидину. Реакцію
зупиняють додаванням стоп-реагенту і вимірюють оптичну щільність
розчинів в лунках при довжині хвилі 450 нм. Інтенсивність забарвлення
пропорційна кількості цитокіну, що міститься у зразку.
Для кількісного визначення вмісту фактора некрозу пухлини у
сироватці крові в надосадовій рідині культури мононуклеарів крові (як
спонтанного, так і стимульованого пірогеналом або ліпополісахаридами
бактеріального походження) методом твердофазового імуноферментного
аналізу

застосовували

набір

реактивів.

З

серією

аналізів

повинні

встановлюватися калібрувальні проби з відомим вмістом ФНП-α (пг/мл). В
таблиці 2.1 наведено приклад конфігурації серії аналізів:
Таблиця 2.1- Приклад конфігурації серії аналізів
1

2

3

4

A

0

0

П3

П3

П11 П11 П19 П19 П27 П27 П35 П35

B

30

30

П4

П4

П12 П12 П20 П20 П28 П28 П36 П36

C

60

60

П5

П5

П13 П13 П21 П21 П29 П29 П37 П37

D

125

125

П6

П6

П14 П14 П22 П22 П30 П30 П38 П38

E

250

250

П7

П7

П15 П15 П24 П24 П32 П32 П40 П40

F

500

500

П8

П8

П16 П16 П24 П24 П32 П32 П40 П40

G

П1

П1

П9

П9

П17 П17 П25 П25 П33 П33 П41 П41

H

П2

П2

П10 П10 П18 П18 П26 П26 П34 П34 П42 П42

Для

визначення

5

6

концентрації

7

8

ФНП-α

9

у

10

11

невідомих

12

зразках

використовували калібрувальну криву. Записували значення оптичної
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щільності

для

використовували

всіх

зразків.

середні

з

Для

двох

побудови
оптичних

калібрувальної
щільностей

кривої

для

кожної

калібрувальної проби з відомою концентрацією ФНП-альфа у пг/мл.
Проводили

оптимальну

калібрувальну

криву.

Відношення

оптичної

щільності калібрувальної проби 500 пг/мл до проби 0 пг/мл повинно бути не
більше 15,0. Значення оптичної щільності проби «0» повинно бути не більше
0,200 од. ОЩ. Середня величина коефіцієнта варіації при проведенні
визначення одного зразка у 20 повторах та при повторних вимірах декількох
серій повинно бути не більше 10 %. У контролю рівень ФНП-альфа у
сироватці крові – 0 або в близьких до нього значеннях. При культивації
мононуклеарів крові і визначенні рівня ФНП-α в надосадку у нормі, вміст
ФНП-альфа коливається в наступних межах: спонтанний – від 0 до 100 пг/мл,
стимульований – від 100 до 3900 пг/мл.
Продукцію
нітритів/нітратів

оксиду
в

азоту

плазмі

визначали

крові

за

за

допомогою

сумарним
реактиву

вмістом
Грісса.

Спектрофотометричний метод визначення нітрит-іона, заснований на реакції
нітритів з реактивом Грісса, який являє собою суміш рівних об'ємів водного
розчину 0,05% N-нафтілетілендіаміну і 1% розчину сульфаніламіду в оцтовій
кислоті. Даний метод кількісного визначення нітрит-іонів заснований на
здатності первинних ароматичних амінів у присутності азотистої кислоти
утворювати

інтенсивно

забарвлені

діазосполуки.

Максимум

смуги

поглинання утворює з'єднання при λ 540 нм. Оскільки реактив Грісса, за
допомогою якого проводяться визначення, дозволяє детектувати тільки
нітрит-іон, необхідною умовою аналізу є перевод нітрату в нітрит, що
досягається взаємодією нітрит-іонів з хлоридом ванадію (III). Одночасно в
реакційному середовищі протікає реакція діазотування сульфаніламіду з
утворенням нітриту з подальшим розвитком рожевого забарвлення,
інтенсивність якого визначається спектрофотометрично.
Визначення вмісту ендотеліну в периферичній крові проводили
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імуноферментним методом (рідер «PR2100 Sanofi diagnostic pasteus»,
Франція, набори «ProCon», Росія).
Вміст церулоплазміну визначали за допомогою набору Assay Max
Human Ceruloplasmin ELISA, призначеного для кількісного визначення
людського церулоплазміну в зразках плазми і сироватки крові методом
конкурентного імуноферментного аналізу. Діапазон виміру: 0,1-40,0 мкг / мл.
Чутливість: 0,1 мкг/мл. Церулоплазмін - це поширений α2-сироватковий
глікопротеїн, що містить 95% міді, присутньої в плазмі хребетних.
Церулоплазмін є мідь-зв'язуючим білком, який в нормі видаляє залізо з
клітин

завдяки

своїй

феррооксидазній

активності.

Концентрація

церулоплазміну в середньому становить 300 - 580 мг/л. Низький рівень
церулоплазміну веде до патологічного накопичення заліза в клітинах,
включаючи клітини підшлункової залози, печінки, сітківки і базальних
гангліїв головного мозку.
Цифровий матеріал, отриманий при клінічних спостереженнях та
лабораторних дослідженнях, оброблено за допомогою методів варіаційного
аналізу. Для створення бази даних і аналізу отриманих результатів
використовували електронні таблиці Exell-2000 і програму статистичної
обробки матеріалу Statistica 5.0 for Windows 95 для роботи з персональним
комп‘ютером. Для оцінки міжгрупової різниці застосовували параметричний
t-критерій Ст’юдента; для

визначення зв’язків між показниками

–

кореляційний аналіз по Пірсону та ранговий – по Спірману; для порівняння
частоти змін – критерій Фішера [41]. Проводилась перевірка гіпотези про
рівність середніх значень параметрів в досліджуваних групах при заданій
достовірності 0,95 і на основі цього робили висновок про значимість
відповідного показника. Достовірною вважалась різниця при р <0,05.
Результати представлені у вигляді Мm.
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Для

встановлення

нормативів

величин,

які

досліджувались,

застосовували метод непараметричного аналізу, тобто метод персентилів. В
практиці частіше використовуються Р5, Р10, Р25, Р50, Р75, Р90, Р95.
2.2 Клінічна характеристика обстежених осіб
У дослідження включено 89 осіб з ревматоїдним артритом та АГ (64
жінки та 25 чоловіків, 72% та 28% відповідно) віком від 30 до 65 років
(середній вік 44,22±6,86 роки). Розподіл хворих в групах в залежності від
віку та статі надано в таблиці 2.2 та на рисунку 2.1.
Таблиця 2.2 - Розподіл хворих в групах в залежності від віку та статі
Стать
Жінки

Чоловіки

Групи

Всього

Абс.

%

Абс.

%

Вік

1

32

24

75

8

25

43,2± 7,76

2

30

20

67

10

33

44,06±6,11

3

27

20

74

7

26

45,67±7,45

Рисунок 2.1 - Розподіл пацієнтів в групах за статтю (Р>0,5)

48

На момент курації хворі пред’являли скарги

на болі в п'ястно-

фалангових, променезап'ясткових, колінних і плечових суглобах, болюче
обмеження рухливості. Відзначали болі в цих суглобах при русі, їх
припухлість, ранкову скутість. Також хворі скаржились на хрускіт в цих
суглобах при русі. З загальних скарг відмічались: періодичні головні болі,
загальна слабкість, задишка, незначний біль в області

серця, що

підсилюється при фізичному навантаженні.
При пальпації суглобів відзначались болі в п'ястно-фалангових,
променезап'ясткових, колінних і плечових суглобах, незначне обмеження
рухливості.
Тривалість РА у пацієнтів складала від 2 до 15 років. Стаж
захворювання на РА до 5 років мали 27% хворих, від 5 до 10 років – 54%
хворих, від 10 до 15 років – 19% хворих.
З приводу захворювання пацієнти були обстежені в поліклініці за
місцем проживання, проконсультовані ревматологом. На підставі результатів
обстеження встановлено діагноз РА і призначено лікування: метотрексат,
фолієва кислота, німесулід. Протягом наступних років відзначались
періодичні загострення, частіше навесні. У частини хворих розвинулася
деформація другого п'ястно-фалангового, колінного, гомілковостопного
суглобів. Пацієнти періодично лікувались у стаціонарі.
При загальному огляді хворих звертали увагу на зовнішній вигляд;
статуру; блідість чи гіперемію обличчя; наявність ціанозу губ, носа, вух,
піднігтьових ділянок чи тотального; підвищену вологість шкіри; на форму,
рухливість, набряклість суглобів; підвищення температури шкіри над
суглобами. Оцінювали наявність у пацієнта ранкової скутості та її тривалість.
Підраховували частоту дихання. Наявність задишки виявляли за ознаками
залучення допоміжної мускулатури в процес дихання та збільшенням частоти
дихання. Стандартними методами визначали наявність набряків на кінцівках
та асцит (табл. 2.3).
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Таблиця 2.3 - Частота клінічних ознак, виявлених у досліджуваних
хворих
Ознаки

Кількість випадків

Частота (%)

Блідість обличчя

43

48,3

Гіперемія обличчя

9

10,1

Ціаноз

47

52,8

Підвищена вологість шкіри

33

37,1

Зміна форми суглобів

78

87,6

Набряки над суглобами

47

52,8

Підвищення температури шкіри

23

25,8

Ранкова скутість

77

86,5

Задишка

35

39,3

Набряки на гомілках

46

51,7

над суглобами

Проводили оцінку середньої тривалості ранкової скутості за минулий
тиждень. Якщо у хворого скутість триває протягом усього дня, то тривалість
ранкової скутості реєструється як 1440 хвилин.
Усім хворим обов’язково проводили:


вимірювання АТ на обох руках та на ногах;



аускультацію серця, судин шиї, точок проекції ниркових артерій;



аналіз крові загальний;



аналіз сечі загальний;



визначали рівень креатиніну в плазмі крові;



визначали рівень калію та натрію в плазмі крові;



визначали рівень цукру в плазмі крові;



визначали рівень холестерину та тригліцеридів в плазмі крові;
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офтальмоскопію очного дна;



ультразвукове дослідження серця та нирок.
Діагноз РА був встановлений:
І. На підставі критеріїв, що були прийняті Американським коледжем

ревматологів (2011 р.):
- Ранкова скутість тривалістю мінімум 1 година.
- Припухання м’яких тканин.
- Артрит кісток, артрит 3-х та більше суглобів – проксимальних
міжфалангових,

п’ясно-фалангових,

п’ясно-фалангових

або

променезап’ясних суглобів.
- Симетричний артрит, одномоментне залучення однакових суглобових зон
на обох половинах тіла.
- Ревматоїдні вузлики, підшкірні вузли над кістковими виступами на
розгинальних сторонах чи поблизу суглобів.
- Ревматоїдний фактор сиворотки крові.
- Характерні рентгенологічні зміни: білясуглобовий остеопороз та/або ерозії
в уражених суглобах.
ІІ. Та відповідно до діагностичних критеріїв РА (ACR/EULAR, 2010)
(табл. 2.6):
Таблиця 2.6 - Діагностичні критерії ревматоїдного артириту
(ACR/EULAR, 2010)
Критерії
А.

Ураження

виключаючи

Характеристика

Бали

суглобів, 1 великий суглоб

0

дистальні 2-10 великих суглоба

1

міжфалангові,
зап’ясноп’ясний,

Ій 1-3 малих суглоба

2

І-й 4-10 малих суглобів

3
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плюснефаланговий

10 суглобів (хоча б 1 малий суглоб)

4

В. Серологічний тест

Негативний РФ та АЦП

0

Слабко+ тести на РФ та АЦП

1

Високо+ тести на РФ та АЦП

2

С. Маркери гострої фази Нормальні С-реактивний білок та ШЗЕ

0

запалення

Аномальні С-реактивний білок та ШЗЕ

1

D. Тривалість симптомів

< 6 тижнів

0

>=6 тижнів

1

Наявність 6 із 10 балів вказує на розвиток РА.
Активність запального процесу у хворих оцінювалась за індексом DAS
28: низька при DAS 28 < 3,2, помірна при 3,2 > DAS 28 < 5,1 та висока – при
значеннях DAS 28 більше 5,1. В дослідженні переважали хворі з високим
ступенем активності РА.
В залежності від ступеня активності РА всі досліджувані хворі були
розподілені на 3 групи.
До першої групи ввійшли 32 пацієнти з РА низької активності (при
DAS 28 < 3,2).
До другої (30 пацієнтів) та третьої (27 пацієнті) груп ввійшли пацієнти
у яких був високий ступінь активності РА (при значеннях DAS 28 > 5,1), але
пацієнти третьої групи мали хронічну серцеву недостатність ІІ Б ступеню, з
приводу якої знаходились на диспансерному обліку у кардіолога. В анамнезі
цих хворих спостерігались iшемiчна хвороба серця, перенесені інфаркт
міокарда та міокардит.
Суглобовий синдром у досліджуваних хворих характеризувався
наявністю ранкової скутості, постійним спонтанним болем у суглобах.
Вираженість і тривалість скутості корелювали з активністю запального
процесу. У більшості наших пацієнтів спостерігався симетричний поліартрит
з залученням > 5 суглобів з ураженням переважно п'ястково-фалангових,
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проксимальних міжфалангових, променево-зап'ясткових і плесно-фалангових
суглобів. У незначної частини хворих РА перебігав як олігоартрит із
запаленням двох - чотирьох суглобів, і лише невелика кількість пацієнтів
мали

моноартрит.

фалангових,

Найчастіше

спостерігалось

променево-зап'ясткових,

ураження

проксимальних

між

п'ястковофалангових,

плесно-фалангових, рідше – колінних, надп'ятково-гомілкових, ліктьових і
плечових, ще рідше – кульшових і суглобів шийного відділу хребта.
Об'єктивно відзначались набряклість уражених суглобів з обмеженням
діапазону рухів. Під час пальпації визначались болючість суглобів і місцеве
підвищення температури без зміни кольору шкіри над запаленими
суглобами, зменшення сили кистей, утруднення стискання пальців у кулак і
виконання повсякденних побутових процедур. Хворі скаржились на
підвищену стомлюваність і загальне нездужання. У половини хворих
температура тіла підвищувалась до субфебрильних цифр, вони втрачали масу
тіла, скаржились на зниження апетиту, підвищену пітливість.
Всім пацієнтам проводилось рентгенографічне дослідження кистей з
подальшою оцінкою рентгенологічної стадії РА по Штайнброкеру.
При аналізі ренгенограм було встановлено, що у всіх трьох групах
переважали пацієнти з ІІ рентгенологічною стадією. Розподіл хворих в
групах за рентгенологічною стадією за Штайнброкером відображено в
таблиці 2.7 та рис.2.4.
Таблиця 2.7 - Розподіл хворих в групах за рентгенологічною стадією
за Штайнброкером
Рентгенологічна

І група

ІІ група

ІІІ група

стадія

(n=32)

(n=30)

(n=27)

І

7

3

2

ІІ

14

15

13
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ІІІ

8

7

9

IV

3

5

3

Рисунок 2.1 - Розподіл хворих в групах за рентгенологічною стадією за
Штайнброкером
З позасуглобових системних проявів у хворих спостерігались
ревматоїдні

вузлики

(43%

хворих),

лімфаденопатія

(27%

хворих).

Ревматоїдний васкуліт переважно спостерігався у хворих 2 та 3 груп у
вигляді синдрому Рейно. У третьої частини хворих в анамнезі спостерігались
ексудативний плеврит, частіше однобічний, рідше інтерстиційний певмоніт,
який проявлявся сухим кашлем та задишкою під час навантаження, дифузний
ендокардит

з

недостатністю

мітрального

клапана.

У

13%

хворих

спостерігалась ниркова патологія в вигляді гломерулонефриту та амілоїдозу.
З ушкодження очей у 7% хворих діагностувались сухий кератокон'юнктивіт,
рідше - склерит. У більшості хворих (до 78%) спостерігалась патологія
травного каналу, яка, вірогідно, частіше пов'язана з епізодичним уживанням
НПЗП, яка проявлялась характерними скаргами: тяжкість в епігастрії, біль у
животі, печія, нудота, блювання, розлади стулу. З приводу виразкової
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хвороби шлунка й дванадцятипалої кишки перебували на диспансерному
обліку 14% хворих.
Визначення ступеню та стадії АГ проводили на підставі cучасної
класифікації Українського товариства кардіологів та Клінічних рекомендацій
з АГ, Європейського товариства гіпертензії (European Society of Hypertension
(ESH)) та Європейського товариства кардіологів (European Society of
Cardiology (ESC)) 2013 року.
Категорії

САТ мм рт. ст.

ДАТ мм рт. ст.

Оптимальний

< 120

< 80

Нормальний

< 130

< 85

Високий

130–139

85–89

Гіпертензія: І ступінь

140–159 та /або 90–99

ІІ ступінь

160–179 та/або 100–109

ІІІ ступінь

≥ 180 та /або ≥ 110

Ізольована систолічна гіпертензія

≥ 140

< 90

Згідно з цією класифікацією, АГ є підвищення САТ до 140 мм рт. ст. і
вище або ДАТ до 90 мм рт. ст. і вище, якщо таке підвищення є стабільним,
тобто підтверджується при повторних вимірюваннях АТ.
Для встановлення стадії АГ використовували класифікацію за
ураженням органів-мішеней (наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 24.05.2012р. №384). Діагноз формулювався із зазначенням стадії
захворювання та характеру ураження органів-мішеней. У досліджуваних
хворих переважала ІІ ст. АГ і найчастіше у пацієнтів реєструвались:
звуження артерій сітківки, гіпертрофія лівого шлуночка, мікроальбумінурія.
Стадія І

Об’єктивні
відсутні

ознаки

органічних

ушкоджень

органів-мішеней
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Стадія ІІ

Є об’єктивні ознаки ушкодження органів-мішеней без симптомів з
їх боку чи порушення функції. Гіпертрофія лівого шлуночка (за
даними ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенографії) або Генералізоване звуження
артерій

сітківки,

або

Мікроальбумінурія

та/або

невелике

збільшення концентрації креатиніну в плазмі (у чоловіків 115–
133 ммоль/л, у жінок 107–124 ммоль/л) Ураження сонних артерій потовщення інтіми-медії ≥ 0,9 мм або наявність атеросклеротичної
бляшки
Стадія III

Є об’єктивні ознаки ушкодження органів-мішеней з симптомами
з їх боку та порушенням функції

Серце

Інфаркт міокарда. Серцева недостатність ІІА-ІІІ ст.. Інсульт

Мозок

Транзиторна ішемічна атака. Гостра гіпертензивна енцефалопатія.
Судинна деменція

Очне дно

Крововиливи та ексудати в сітківці з набряком диску зорового
нерва або без нього.

Нирки

Концентрація креатиніну в плазмі: у чоловіків >133 мкмоль/л, у
жінок >124 мкмоль/л

Судини

Розшарування аорти. Оклюзивне ураження периферичних артерій

На початку дослідження та при кожному візиті всім пацієнтам
проводили повторне вимірювання АТ, відповідно до положення, зазначеного
в рекомендаціях.
Як видно з таблиці 2.4 та рисунку 2.2, на початку дослідження
показники АТ у всіх групах майже не відрізнялися між собою. В першій
групі початковий рівень САТ становив в середньому 152,6±0,9 мм.рт.ст, а
ДАТ 89,87±1,1 мм.рт.ст. На другому візиті у хворих цієї групи САТ і ДАТ
зменшились на 6,8 мм.рт.ст. та на 4,27 мм.рт.ст. відповідно (при p≤0,05), а
при третьому - ще на 1,1 мм.рт.ст. та 1,4 мм.рт.ст. відповідно, що не
становило вірогідної різниці.
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В другій групі на початку дослідження середній рівень САТ становив
150,6±1,0 мм.рт.ст., а ДАТ 90,5±2,7. На другому візиті середній рівень САТ
зменшився на 6,7 мм.рт.ст. і становив 143,9±2,3 мм.рт.ст., а ДАТ на 3,4 і
становив 87,1±2,3 мм.рт.ст. відповідно. На третьому візиті дослідження ці
показники зменшились ще на 6,7 мм.рт.ст. та 1,9 мм.рт.ст. відповідно (при
p≤0,05), що майже наблизило їх до показників контролю.
В третій групі на початку дослідження середній рівень САТ та ДАТ
становили 151,3±2,83 та 92,4±1,6 мм.рт.ст. відповідно. На другому візиті у
хворих цієї групи САТ і ДАТ зменшились на 3,0 мм.рт.ст. та на 1,7 мм.рт.ст.
відповідно, а на третьому візиті ще на 0,9 мм.рт.ст. та 2,0 мм.рт.ст.
відповідно, що не становило вірогідної різниці.
Отже, як бачимо, в процесі лікування середні показники САТ та ДАТ у
хворих першої через 3 місяці лікування лікування знизились більш суттєво, а
в подальшому

вони демонстрували лиш тенденцію до зниження і

залишались достатньо вищими за показники контролю. У хворих же другої
групи в процесі лікування середні показники САТ та ДАТ знижувались з
суттєвою вірогідною різницею на протязі всього терміну дослідження і
наприкінці майже наблизились до показників контролю. У хворих третьої
групи показники протягом всього преіоду дослідження знизились незначно.
Таблиця 2.4 - Показники АТ у хворих в залежності від лікування

І
САТ
мм.р
т.ст.

І група

ІІ група

ІІІ група

Конт

(n=32)

(n=30)

(n=27)

роль

візит

візит

візит

ІІ

145,7

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

143,9 137,2
148,3 147,4
150,6 ±2,3 ±1,4* 151,3 ±1,5 ±2,1 128,3±
±3,3*
±1,7*
±1,0 **
±2,83
1,7
**
*

152,6 145,8
±0,9

ІІІ
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ДАТ
мм.р
т.ст.

89,87 85,6± 84,2±

90,5

±1,1

±2,7

2.4*

1,0**

87,1
±2,3

85,2± 92,4± 90,7± 88,7± 78,0±2
2,5*
3,2
1,7
1,6
,9

Примітки:
1. * - вірогідно порівняно з показниками у контролю; (р<0,05);
2. ** - вірогідно порівняно з вихідними показниками; (р<0,01);
3. *** - вірогідно порівняно з вихідними показниками; (р<0,001).

Рисунок 2.2 - Показники АТ у хворих в залежності від лікування
(р≤0,05)
Оцінку пульсу проводили методом пальпації пульсу на протязі 30
секунд на передпліччі, після другого вимірювання тиску в положенні сидячи.
Пульс був нормальної частоти, твердим, напруженим в більшості випадків. В
деяких випадках пульс був аритмічним, головним чином за рахунок
екстрасистол.
Проводили оцінку ділянки серця: пальпаторно визначали посилений,
часто зміщений назовні і вниз верхівковий поштовх; перкуторно розширення межі серцевої тупості ліворуч; при аускультації: посилений, та в
деяких випадках приглушений перший тон та неголосний систолічний шум
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над верхівкою і акцент другого тону над аортою. В ряді випадків
вислуховували систолічний шум над верхівкою серця як наслідок
функціональної недостатності мітрального клапану або його склерозування.
Також виявляли розширення межі судинної тупості в II міжребір’ї
праворуч, як ознаку атеросклерозу аорти. У деяких хворих вислуховували IV
тон у проміжку між краєм грудини і верхівкою серця, як ознаку зниження
податливості міокарду лівого шлуночку, підвищення в ньому кінцеводіастолічного тиску і утруднення звільнення лівого передсердя, або як ознаку
порушення атріовентрикулярної провідності.
Всім хворим під час обстеження було проведено ЕКГ у 12 відведеннях
на апараті Юкард-100. За даними ЕКГ (табл. 2.5) було виявлено: ознаки
гіпертрофії міокарду лівого шлуночка (ЛШ) - у 62 хворих (69,66 %),
порушення серцевого ритму – у 15 хворих (16,85 %), серед яких синусову
тахікардію – у 41 (46,07%) та синусову брадикардію – у 2 випадках (2,25 %);
шлуночкова екстрасистолія реєструвалася у 29 осіб (32,58 %).
Таблиця 2.5 -

Розповсюдженість ЕКГ - ознак у хворих

досліджуваних груп
Ознаки

Кількість випадків

Відсотки (%)

Гіпертрофія ЛШ

62

69.66

Порушення ритму серця

15

16.85

Синусова тахікардія

41

46,07

Синусова брадикардія

2

2,25

Шлуночкові екстрасистолія

29

32,58

Всім хворим проводилось ДМАТ в реальних життєвих умовах з
використанням системи моніторингу тиску. Застосовувався реєстратор
АВРМ-04 (фірма “Meditech”, Угорщина) з осцилометричним методом
вимірювання АТ. Вимірювання АТ здійснювалось за допомогою датчика,
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розташованого в точці найбільшої пульсації променевої артерії на будь-якій
частині руки.
Дослідження починалось о 10 годині ранку і проводилось на протязі 24
годин. Вимірювання АТ проводилося 1 раз на 15 хвилин в активний період
(600 - 2400) і 1 раз на 30 хвилин - в пасивний період (2400 - 600). Результати
зберігались

в

пам‘яті

реєстратора

і

після

закінчення

дослідження

розшифровувались на ЕОМ.
Визначались наступні показники:
1.

Середні значення САТ та ДАТ за добу в активний (день) та

пасивний (ніч) періоди.
2.

Як показник “навантаження тиском” використовувалось значення

індексу часу (ІЧ) - процент часу, на протязі якого величини АТ перевищують
критичний (“безпечний”) рівень: 140/90 мм рт.ст. - для денного АТ і 120/80
мм рт.ст. - для нічного [65]. ІЧ підраховували для САТ і ДАТ за активний та
пасивний періоди.
3.

Величина ранкового підйому АТ визначалась як різниця між

максимальним і мінімальним значеннями САТ та ДАТ за період з 600 до 1000.
4.

Тип добового профілю АТ визначався у кожного пацієнта за

ступенем нічного зниження (СНЗ) АТ за формулою:
СНЗ = (СерАТд – СерАТн) х 100%
СерАТд
В залежності від величини СНЗ АТ, виділяли слідуючі типи:
- Dipper - з фізіологічним зниженням АТ в нічний час (СНЗ – 10 - 20%);
- Non-dipper - з недостатнім зниженням АТ в нічний час (СНЗ < 10%);
- Night-peaker - зі стійким підвищенням АТ вночі (СНЗ < 0);
- Over-dipper - з надмірним зниженням АТ вночі (СНЗ > 20%).
Всі показники АТ та частоти серцевих скорочень фіксувалися на
протязі доби і зберігалися в пам`яті апарату. В подальшому проводилась
комп`ютерна

обробка

матеріалу

та

роздруковування

протоколів

з
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представленими в них таблицями абсолютних величин та графічним
зображенням добового профілю АТ і частоти серцевих скорочень.
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РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПАЛЬНИХ І МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН У ХВОРИХ ПРИ
РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ КОМОРБІДНОМУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ НА ТЛІ ЛІКУВАННЯ
3.1 Лікування хворих на ревматоїдний артрит коморбідний з
артеріальною гіпертензією.
Лікування РА спрямоване на забезпечення нормальної життєдіяльності
хворого, тому зменшення болю, пригнічення запалення, збереження функції
суглобів

стає

центральною

проблемою

лікувального

процесу,

від

адекватності якого залежить уповільнення швидкості деструкції суглобових
тканин і збереження функціональних можливостей опорно-рухового апарату.
Провідну роль у цьому відіграє базисна терапія, спрямована на гальмування
функціональної

активності

запальних

агентів,

зниження

вироблення

цитокінів і/або блокаду їх біологічної дії і, як наслідок, зменшення
продукування

деструктивних

ферментів,

простагландинів

та

інших

медіаторів запалення. Ці ефекти забезпечує ефективна базисна терапія. Від
ступеня активності запального процесу залежить вид комбінації препаратів,
методи застосування (локально або системно), тривалість терапії.
Для лікування АГ на тлі РА широко застосовуються інгібітори АПФ.
Ця група препаратів блокує активність ренін-ангіотензинової системи і
виявляє

ангіопротекторну,

кардіопротекторну,

антиатерогенну,

протитромботичну дію. Блокада активності ренін-ангіотензинової системи
призводить до покращання тканинної перфузії, зменшення ремодулювання
серця, зниження активності симпатоадреналової системи. Один із реальних
шляхів впливу на ендотеліальну дисфункцію у хворих з серцево-судинними
захворюваннями є зміна метаболізму брадикініну. Блокада тканинного
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(ендотеліального) ферменту відповідними інгібіторами призводить не тільки
до зменшення синтезу ангіотензину II, але й до сповільнення розпаду
брадикініну. Окрім впливу на вазодилятуючі агенти, препарати цієї групи
підсилюють синтез простацикліну у ендотелії, пригнічують адгезію та
агрегацію тромбоцитів виявляючи тим самим антитромботичний ефект. Ще
однією причиною широкого застосування інгібіторів АПФ для лікування АГ
в хворих на РА є невелика кількість побічних ефектів та досить високий
ступінь переносимості цих препаратів порівняно з іншими гіпотензивними
засобами.
Так, у дослідженні PERTINENT (EUROPA study investigators) було
показано,

що

інгібітор

АПФ

периндоприл

може

призводити

до

протизапального ефекту в межах судинної стінки, поліпшення функції
ендотелію

і

реологічних

властивостей

нікотинамідаденіндинуклеотидфосфатоксидазу,
ушкодження
прозапальних

тканин

серця

медіаторів.

і

судин

Дані

про

крові,

пригнічуючи

сприяючи

зменшенню

шляхом пригнічення
можливість

продукції

зниження

НПЗП

антигіпертензивного ефекту інгібітора АПФ еналаприлу залишаються
суперечливими. Крім того, відомо, що сполучене застосування інгібіторів
АПФ і НПЗП значно підвищує ризик розвитку гиперкаліємії. Був зроблений
висновок, що периндоприл, справляючи значний гіпотензивний ефект у
хворих з РА та АГ, має також протизапальні властивості і потенціює в
комплексній терапії дію НПЗП [21].
Аналіз пропозицій щодо засобів лікування РА з супутньою АГ показав,
що препарати мають певну переважаючу дію і взаємоузгодження їх дії
становить проблему.
Недостатня

ефективність

лікування

хворих

АГ

за

допомогою

монотерапії, а також поява нових даних доказової медицини, зробили
загальновизнаним метод комбінованої терапії [128,135,187,194]. Найбільш
раціональні

комбінації

гіпотензивних

засобів,

які

застосовуються,
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сполучення інгібіторів АПФ і антагоністів кальцію з групи дигідропиридинів,
про що свідчать результати міжнародних досліджень [СООРЕ, LIFE, INVEST
STOP ALLHAT ASCOT і ін]. Крім ефективного контролю АТ, великий
інтерес становлять органопротективні властивості комбінації інгібіторів
АПФ і антагоністів кальцію, що дуже важливо при їхньому призначенні
хворим АГ із супутнім РА при прийомі БП і НПЗП.
Оцінка клінічної ефективності і безпеки застосування фіксованої
комбінації лізиноприлу й амлодипіну (препарат «Екватор», ОАО «Гедеон
Ріхтер», Угорщина) у лікуванні АГ у хворих з РА показала його високу
ефективність [44]. Як свідчать дані літератури, тривала терапія Екватором у
хворих з АГ на тлі РА викликає виражений і стійкий гіпотензивний ефект, а
також призводить до поліпшення структурно-функціонального стану серця і
зниження, як загального, так і сегментарного опору судин нирок.
Саме тому лікування АГ всім нашим пацієнтам проводилось незалежно
від групи клінічного дослідження призначенням препарату «Екватор»
(лізиноприл – 10 мг/добу та амлодипін 5 мг/добу) по 1 таблетці 1 раз на добу.
Отже, на підставі даних обстеження всі хворі були розподілені на 3
групи в залежності від ступеня активності РА та виду лікування РА.
До першої групи ввійшли 32 пацієнти з РА мінімальної активності (при
DAS 28 < 3,2) коморбідний з АГ, які отримували метотрексат у дозі 7,5 мг на
тиждень. У період загострення їм додатково призначалась ГКС терапія в
початковій дозі 15-20 мг з поступовим її зниженням на 2,5 мг за тиждень і
надалі вони залишались на підтримуючій дозі 2,5-5 мг до кінця дослідження.
Другу групу склали 30 пацієнтів, у яких був 3-й ступінь активності РА
(при значеннях DAS 28 > 5,1) коморбідний з АГ і вони не мали протипоказів
до призначення інфліксимабу. До початку дослідження всі вони отримували
метотрексат у дозі від 15мг (по 5мг Х 3 рази) до 22,5 мг (по 7,5 мг х 3 р) на
тиждень, а під час загострень їм додатково призначали ГКС в початковій дозі
30-40 мг з поступовим зниженням її на 5 мг за тиждень до підтримуючої 7,5-
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10 мг. Під час дослідження цим пацієнтам призначався метотрексат у дозі 7,5
мг на тиждень та інфліксимаб у дозі 3 мг/кг в/в крапельно через інфузомат на
початку лікування, через 2 тижні, через 6 тижнів, і кожні 8 тижнів протягом
року. При загостренні РА цим пацієнтам додатково призначались ГКС в
початковій дозі 15-20 мг з поступовим її зниженням на 2,5 мг на тиждень до
підтримуючої 2,5-5 мг.
До третьої групи ввійшли 27 пацієнтів, які мали також третій ступінь
активності РА (індекс DAS 28 > 5,1) коморбідний з АГ, але всі вони мали
протипокази до призначення інфліксимабу (серцеву недостатність ІІБ стадії).
Вони отримували метотрексат у дозах від 15мг (по 5мг Х 3 рази) до 22,5 мг
(по 7,5 мг х 3 р) на тиждень, а під час загострень їм додатково призначали
ГКС в початковій дозі 30-40 мг з поступовим зниженням її на 5 мг за тиждень
до підтримуючої 7,5-10 мг до кінця дослідження.
В дослідження не включали хворих на РА та АГ, у яких на момент
обстеження було виявлено захворювання печінки з порушенням функції,
цукровий діабет, важкі хронічні захворювання бронхо-легеневої системи
тощо.
Дані

лабораторних

методів

дослідження

порівнювались

з

контрольними показниками.
Всім хворим призначались індивідуальні комплекси лікувальної
фізкультури, психологічна і медико-соціальна реабілітація, фізіотерапевтичні
та еферентні методи, локальні компреси на основі диметилсульфоксиду.
Спостереження за хворими тривало протягом 6 місяців. Порівняння
результатів проводилось тричі: до початку лікування, через 3 місяці та через
6 місяців від початку лікування.
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3.2 Запальні та метаболічні зміни при ревматоїдному артриті
коморбідному з артеріальною гіпертензією.
В усіх хворих дослідження зразків периферійної крові проводили з
метою виявлення наявності системної відповіді організму на запалення та
динаміки цих показників на різних етапах спостереження при різних видах
лікування.
Як видно з таблиці 3.1, у хворих першої групи вміст гемоглобіну та
кількість еритроцитів залишалися в межах показників контролю. Однак
встановлено перевищення загальної кількості лейкоцитів у периферичній
крові в 1,42 рази (р<0,05) відносно показників контролю, а швидкість
зсідання еритроцитів перевищувала норму в 4,57 рази (р<0,05).
В лейкоцитарній формулі виявили підвищення кількості моноцитів на
56,8%, паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів (НГ) – у 2,59 (р<0,05)
рази та лімфоцитів – у 1,44 рази в порівнянні з групою контролю. Також
виявлено токсогенну зернистість нейтрофільних гранулоцитів, показник якої
склав 37,32% (р<0,05). Отримані результати змін периферичної крові у
хворих першої групи свідчать про наявність запальної реакції та розвиток
ендотоксикозу середнього ступеня тяжкості.
В процесі проведеного лікування суттєвих змін з боку гемоглобіну та
еритроцитів не спостерігалось, однак визначалось зниження кількості
лейкоцитів та рівня ШЗЕ, що є наслідком зменшення інтенсивності запальної
реакції. До третього візиту спостерігалось зниження кількості моноцитів на
26,8%, паличкоядерних НГ - на 37% та ТЗН - на 36,1% (р<0,05).
Таблиця 3.1- Показники периферичної крові у хворих першої групи
(M ± σ, n = 32)
Показники

Одиниці
виміру

Візит
1

2

Контроль
3
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Гемоглобін

г/л

Еритроцити

1012/л

3,67 ± 0,23

3,45±0,55

3,41±0,67

3,51 ± 0,37

Лейкоцити

109/л

9,55 ± 0,47*

8,32±0,55

7,69±0,67

6,74 ± 0,29

25,15±1,59* 18,35±2,12*

9,35±1,18

5,50±0,65

ШЗЕ

мм/год

126,22±4,05 124,18±5,75 127,35±3,05 122,30±4,22

Лейкоцитарна формула крові
Еозинофіли

%

2,77 ± 0,37

2,54±0,32

2,65±0,47

2,24 ± 0,35

Базофіли

%

1,72 ± 0,17

1,32±0,20

1,28±0,25

1,22 ± 0,44

Моноцити

%

8,22 ± 0,21

6,54±0,34

6,02±0,35

5,24 ± 0,35

Лімфоцити

%

42,47±0,74*

40,58±1,22

Паличкоядерні

%

9,00 ± 0,57*

7,35±0,42

%

35,82±1,29*

41,67±2,15

44,82±1,98 59,46 ± 0,74

%

37,32±1,57*,

25,75±2,12

23,85±2,56

39,56±1,54 29,44 ± 0,54
5,67±0,92

3,47 ± 0,22

НГ
Сегментоядерні
НГ
ТЗН

Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
При дослідженні загального аналізу крові у хворих другої групи (табл.
3.2) встановлено, що показники гемоглобіну та еритроцитів знаходились в
межах значень контролю (124,10 ± 4,11) г/л та (3,69 ± 0,45) х1012/л.
відповідно (р<0,05). Також, на протязі всього дослідження суттєвих змін цих
показників виявлено не було. Визначалось підвищення кількості лейкоцитів у
1,55 рази по відношенню до контролю та збільшення ШЗЕ у 5,37 рази
(р<0,05).

0
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Клітинний склад периферичної крові характеризувався моноцитозом
(10,53 ± 1,09%) та підвищенням лімфоцитів до 44,70 ± 1,45%, при цьому
вміст паличкоядерних НГ перевищував показники контролю в 2,98 рази
(р<0,05).

Виявлено

підвищення

кількості

еозинофілів

у

1,37

рази,

паличкоядерних НГ – у 2,11 (р<0,05) рази, моноцитів – у 2,0 рази (р<0,05),
лімфоцитів – у 1,52 рази (р<0,05), при зниженні вмісту сегментоядерних
нейтрофілів у 1,86 рази (р<0,05). ТЗН становила 45,45%.
В динаміці спостереження суттєвих змін з боку показників гемоглобіну
та еритроцитів не було, але встановлено зменшення кількості лейкоцитів та в
2,05 (р<0,05) рази знизилась ШЗЕ. Виявлено зниження кількості моноцитів,
паличкоядерних НГ, при постійному лімфоцитозі до третього строку
дослідження. ТЗН знизилась на 17%, тобто проведена терапія призводила до
зниження інтенсивності запальної реакції.
Таблиця 3.2- Показники периферичної крові у хворих другої групи
(M± σ, n = 30)
Показники

Одиниці
виміру

Візит
1

2

Контроль
3

Гемоглобін

г/л

124,10±4,11 127,52±5,18 128,38±4,92 122,30±4,22

Еритроцити

1012/л

3,69 ± 0,45

3,54±0,51

3,58±0,55

3,51 ± 0,37

Лейкоцити

109/л

10,45±0,92* 8,91±0,95

8,01±0,97

6,74 ± 0,29

ШЗЕ

мм/год

29,55±2,68* 22,38±2,32* 14,38±1,86* 5,50±0,65

Лейкоцитарна формула крові
Еозинофіли

%

3,07 ± 0,12

2,67±0,43

2,48±0,41

2,24 ± 0,35

Базофіли

%

1,44 ± 0,22

1,51±0,18

1,38±0,

1,22 ± 0,44

Моноцити

%

10,53±1,09* 7,85±0,58

7,05±0,83

5,24 ± 0,35
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Лімфоцити

%

44,70±1,45* 40,93±2,77* 40,27±1,95* 29,44 ± 0,54

ПаличкоядерніНГ

%

10,34±0,95* 8,23±0,77*

7,93±0,87*

3,47 ± 0,22

СегментоядерніНГ %

31,92±0,67* 38,81±2,18* 40,89±3,11* 59,46 ± 0,74

ТЗН

45,45±2,89* 40,05±1,87* 37,86±1,47* 0

%

Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
При дослідженні загального аналізу крові у хворих третьої групи
виявлено зниження гемоглобіну в 1,14 рази (р<0,05) на тлі збереження
кількості еритроцитів (табл. 3.3). Також відзначалось підвищення загальної
кількості лейкоцитів в 2,13 рази та ШЗЕ в 5,5 рази по відношенню до
контролю.
У лейкоцитарній формулі було підвищення кількості еозинофілів у 1,83
рази (p<0,05), паличкоядерних НГ– у 3,59 рази (р<0,05), моноцитів – у 2,11
рази (р<0,05), лімфоцитів – у 1,54 рази (р<0,05) та зниження сегментоядерних
НГ – у 2,34 рази (р<0,05) при порівнянні з групою контролю. Також
спостерігалось збереження вираженої ТЗН (50,45%).
Таблиця 3.3 - Показники периферичної крові хворих третьої групи,
(M±σ, n = 27)
Показники

Одиниці
виміру

Візит
1

2

Контроль
3

Гемоглобін

г/л

Еритроцити

1012/л

3,46 ± 0,45

3,78±0,72

3,88±0.76

3,51 ± 0,37

Лейкоцити

109/л

14,40±1,05

10,22±0,68

8,53±0,75

6,74 ± 0,29

мм/год

29,91±2,55

24,59±2,14

19,68±1,79

5,50±0,65

ШЗЕ

107,22±3,12* 122,55±5,32 127,86±9,52 122,30±4,22
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Лейкоцитарна формула крові
Еозинофіли

%

4,12 ± 0,45

4,03±0,40

3,95±0,42

2,24 ± 0,35

Базофіли

%

1,75± 0,09

1,51±0,12

1,47±0,18

1,22 ± 0,44

Моноцити

%

11,05±0,96

9,52±0,89

9,21±0,75

5,24 ± 0,35

Лімфоцити

%

45,21±4,15

43,96±3,67

45,37±3,59

29,44 ± 0,54

Паличкоядерні НГ

%

12,45±1,05*

9,57±0,85*

6,55±0,62*

3,47 ± 0,22

СегментоядерніНГ

%

25,42±2,12*

31,41±2,15* 41,45±2,85* 59,46 ± 0,74

ТЗН

%

50,45±1,22* 48,57±5,12* 47,52±6,23* 0

Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
Таким чином, в результаті проведених досліджень нами встановлено,
що у всіх досліджуваних хворих визначалися прояви запальної реакції, які з
найбільшою виразністю реєструвалися у осіб третьої групи. Основними
ознаками формування запальної відповіді при коморбідності РА і АГ були:
підвищення

ШЗЕ,

загальна

кількість

лейкоцитів,

в

тому

числі,

паличкоядерних та сегментоядерних, та зниження лимфоцитів і моноцитів.
Причому дані зміни були більш притаманні хворим третьої групи. Виявлена
ТЗН була пропорційна інтенсивності запального процесу і свідчила про
формування та розвиток ендотоксикозу: у хворих першої групи легкого та
середнього ступеня, другої та третьої груп – тяжкого ступеню.
Проведене

лікування

призводило

до

зменшення

інтенсивності

запальної реакції (третій візит), яка мала найбільш позитивну динаміку в осіб
першої та другої груп. В той же час, інтенсивність запальної реакції та
ендотоксикозу в третій групі зберігались до кінця дослідження, а також
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зберігались високі показники вмісту лімфоцитів, що, ймовірно, є наслідком
стійкої сенсибілізації організму та може бути ознакою автоімунного процесу.
У хворих всіх трьох груп досліджували динаміку показників, які
характеризують вираженність запальної реакції, а саме: вміст СРП (СRР), РФ
та АСЛ-О.
При дослідженні встановлено, що початковий період у хворих першої
групи характеризувався підвищенням вмісту CPП в 6 разів по відношенню до
контролю (р<0,05). Одночасно реєстрували підвищення РФ в 1,37 рази
(р<0,05) та тенденцію до зростання АСЛ-О відносно значень контролю (табл.
3.4).
На тлі проведеної терапії при другому візиті встановлено зниження CRP
відносно вихідних значень в 3,6 рази (р<0,05), однак зберігалося його
підвищення в 1,62 рази в порівнянні з контролем (р<0,05). Показник РФ
знижувався в 2,0 рази (р<0,05), але перевищував значення контролю в 1,22
рази (р<0,05). Найбільш суттєві зміни були отримані при динамічному
спостереженні за вмістом АСЛ-О, рівень якого досягав показників контролю.
Третій візит характеризувався зниженням CRP відносно вихідних
значень в 5,0 разів (р<0,05) та наближенням даного показника до значень
контролю. Вміст РФ знижувався по відношенню до вихідних показників в
1,37 рази (р<0,05). А показник АСЛ-О залишався в межах норми.
Таблиця 3.4 - Показники вмісту CRP, РФ, АСЛ-О у хворих першої
групи, (M±σ, n=32)
Показники

Одиниці
виміру

CRP, мг/л
РФ, МО/мл
АСЛ-О,
МО/мл

мг/л
МО/мл
МО/мл

Візит
1

Контроль

2

3

4,5±0,9 *

1,22±0,12*

0,90,3

0,750,20

19,2±0,45*

17,2±0,57*

14,4±0,63

14,0±0,72

200,0±6,7

193,2±7,4

194,5±5,9

195,0±5,1
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Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
У хворих другої групи (табл.3.5) початкові дослідження дозволили
встановити підвищення CRP по відношенню до значень контролю в 16,29
рази (р<0,05), РФ - в 3,28 рази (р<0,05), АСЛ-О - в 1,55 рази (р<0,05).
Через три місяці лікування відзначалось зниження вмісту CRP відносно
вихідних значень в 3,04 рази (р<0,05), однак ці значення перевищували
референтні ще в 5,34 рази (р<0,05). Також було встановлено зниження вмісту
РФ по відношенню до вихідних значень в 2,28 рази (р<0,05), при підвищенні
їх відносно контролю в 1,43 рази (р<0,05). Показники вмісту АСЛ-О
перевищували значення контролю в 1,25 рази (р<0,05), але відмічалась
тенденція до зниження їх вмісту на 23,67% (р<0,05).
Шестимісячна терапія призвела до подальшого суттєвого зниження
вмісту CRP відносно вихідних значень в 10,18 рази (р<0,05), при незначному
його підвищенні по відношенню до значень контролю в 1,6 рази (р<0,05).
Вміст РФ зменшився в 2,37 рази (р<0,05), однак не досягав меж контролю і
перевищував їх значення на 38,57% (р<0,05). АСЛ-О в ці строки знизився на
51,13% (р<0,05) і наближався до показників контролю.
Таблиця 3.5- Показники вмісту CRP, РФ, АСЛ-О у хворих другої
групи, (M±σ, n=30)
Досліджуван Одиниці
і показники
CRP, мг/л
РФ, МО/мл
АСЛ-О,
МО/мл

виміру
мг/л

Візит
1
12,22±0,79*

Контроль

2

3

4,01±0,34*

1,201,7*

0,750,20

МО/мл

46,0±0,71*

20,1±0,56*

19,4±0,72*

14,0±0,72

МО/мл

303,0±11,4*

245,1±6,7*

200,2±7,1

195,0±5,1

Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
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Початкові показники осіб третьої групи характеризувалися вірогідним
підвищенням вмісту CRP, РФ та АСЛ-О по відношенню до значень контролю
(табл. 3.6).
Після трьохмісячного терміну лікування спостерігалось зниження вмісту
CRP по відношенню до вихідних значень на 20,65% (р<0,05), при підвищенні
його відносно контролю в 13,49 рази (р<0,05). Вміст РФ майже не змінювався
та перевищував показник норми в 3,12 рази (р<0,05). АСЛ-О мав лише
тенденцію до зниження та перевищував контрольні показники на 52,35%
(р<0,05).
Третій візит показав зниження CRP відносно вихідних значень на 33,8%
(р<0,05), РФ - в 1,1 рази та АСЛ-О в 1,52 рази (р<0,05), але CRP відносно
контролю залишався вищим у 12,16 рази (р<0,05), РФ - у 2,95 рази та АСЛ-О
- в 1,52 рази (р<0,05).
Таблиця 3.6- Показники вмісту CRP, РФ, АСЛ-О у хворих третьої
групи (M±σ, n=27)
Показники

Одини

Візит

ці

1

2

Контроль
3

виміру
мг/л 112,21±0,67*

CRP
РФ

МО/мл

АСЛО

МО/мл 300,0±10,2*

45,4±0,51*

10,12±0,56*

9,120,62*

0,750,20

43,7±0,72*

41,4±0,84*

14,0±0,72

297,1±12,5*

297,2±10,1*

195,0±5,1

Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
Таким чином, при початковому обстеженні хворих було встановлено, що
коморбідність РА і АГ супроводжується значним підвищенням показників
запальної

реакції

-

CRP,

РФ, АСЛ-О.

Призначення

патогенетично

обґрунтованої терапії у хворих першої та другої груп призводило до
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зниження цих показників, що розцінювалося як пригнічення запального
процесу в організмі. Дані тенденції були найбільш виражені у хворих другої
групи, які мали високий ступінь активності процесу та отримували
комбіновану терапію (метотрексат та інфліксимаб). У хворих третьої групи, у
яких також був високий ступінь активності РА, але вони не отримували
інфліксимаб, ці зміни були незначними.
3.3 Метаболізм оксиду азоту у хворих на ревматоїдний артрит у
поєднанні з артеріальною гіпертензією.
Одним із показників, який характеризує процес ендотеліальної
дисфункції у хворих на РА коморбідний з АГ і являється однією з спілних
патогенетичних ланок розвитку і РА, і АГ, являється рівень метаболітів
оксиду азоту, який характеризує активність процесу та тяжкість перебігу
захворювання.
При визначенні вмісту сумарних метаболітів оксиду азоту при першому
візиті у хворих з мінімальною активністю РА (перша група) було
встановлено підвищення їх рівню (табл. 3.7). При цьому, ці показники
перевищували значення контролю в 1,68 рази (р<0,05).
При дослідженні вмісту нітрату натрію при другому візиті встановлено
зниження цих показників по відношенню до вихідних значень в 1,35 рази,
при цьому отримані результати перевищували значення контролю в 1,24
рази.
При третьому дослідженні через 6 місяців від початку лікування було
встановлено подальше зниження вмісту нітрату натрію по відношенню до
вихідних значень в 1,56 рази (р<0,05). У цьому разі сумарне значення
метаболітів NО наближались до значень контролю.
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Таблиця 3.7 - Вміст сумарних метаболітів NO у хворих першої групи,
(M±σ, n=32)
Показники

Візит

Контроль

1

2

3

4,17±0,60*

3,08±0,45

2,67±0,47

Сумарні
метаболіти NO,

2,47±0,34

мкмоль/л
Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
У пацієнтів другої групи (таблиця 3.8)

в перші строки дослідження

встановлено підвищення вмісту нітрату натрію відносно значень контролю в
2,29 рази (р<0,05).
При другому візиті виявлена тенденція до зниження вмісту нітрату
натрію відносно вихідних значень в 1,27 рази (р<0,05), однак цей показник
перевищував значення контролю в 1,8 рази (р<0,05).
В подальшому тенденція до зниження досліджуваних показників
відносно вихідних даних зберігалась, але значень контролю вони не
досягали.
Таблиця 3.8 - Вміст сумарних метаболітів NO у хворих другої групи,
(M±σ, n=30)
Показник

Візит

Контроль

1

2

3

5,67±0,43*

4,45±0,34*

3,57±0,42*

Сумарні
метаболіти NO,

2,47±0,34

мкмоль/л
Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
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У хворих третьої групи в перші строки дослідження показники вмісту
сумарних метаболітів NO перевищували значення контролю в 2,32 рази
(р<0,05) – таблиця 3.9.
При другому візиті визначалось підвищення означеного показника на
8,2%. Ця тенденція зберігалась до кінця спостереження, та вміст сумарних
метаболітів оксиду азоту перевищував показник норми в 2,68 (р<0,05) рази.
Таблиця 3.9 - Вміст сумарних метаболітів NO у хворих тртьої групи,
(M±σ, n=27)
Показник

Візити
1

2

Контроль
3

Сумарні
метаболіти NO,

5,72±0,51* 6,22±0,41*

6,63±0,32*

2,47±0,34

мкмоль/л
Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
Таким чином, для хворих на РА у поєднанні з АГ було характерним
підвищення вмісту оксиду азоту та його метаболітів, тобто рівень сумарних
метаболітів оксиду азоту підвищувався пропорційно тяжкості патологічного
процесу та корелював з вмістом прозапальних цитокінів.
Інфліксимаб інгібує утворення оксиду азоту в системному кровотоці, що
корелювало зі зниженням прозапальних цитокінів (друга група). На фоні
фармакотерапії без інфліксимабу (третя група) досліджуваний показник
підвищувався на протязі дослідження. Отже, рівень метаболітів оксиду азоту
може бути використано в якості одного з маркерів активності процесу,
тяжкості перебігу захворювання та моніторингу лікування.
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3.4 Перекисне окиснення ліпідів та активність антиоксидантної
системи у хворих на ревматоїдний артрит коморбідний з артеріальною
гіпертензією.
В організмі людини при запальних процесах підвищується рівень ЦП,
СРП та інших білків гострої фази, що свідчить про виражену активність
запального процесу та високий ризик прогресування захворювання.
Несприятливі

умови

метаболізму,

обумовлені

посиленням

вільнорадикальних процесів та інтенсифікацією процесів перекисного
окиснення ліпідів на тлі недостатності антиоксидантної системи, призводять
до вираженого перекисно-антиоксидантного дисбалансу. Накопичення в
тканинах і біологічних рідинах організму високотоксичних продуктів
перекисного окиснення ліпідів (дієнових кон`югатів - Е220 та основ Шифа 400) є важливим патогенетичним механізмом прогресування запальнодеструктивних змін в тканинах, що також посилює наявні порушення в
імунній системі [175].
Проведене дослідження продуктів перекисного окиснення ліпідів
показало, що у хворих першої групи до лікування концентрація дієнових
кон`югатів (Е220) та основ Шифа (Е400) була підвищена у 2,4 і у 2,9 (р<0,05)
рази відповідно (табл. 3.10).
При другому візиті встановлено зниження Е220 та Е400 відносно
вихідних значень в 1,3 рази (р<0,05) та 1,45 рази (р<0,05) відповідно. Однак,
зберігалось підвищення цих показників відносно значень контролю (р<0,05).
В подальшому встановлено їх зниження відносно вихідних значень в 1,87
рази (р<0,05) та 1,7 рази (р<0,05) відповідно, однак, зберігалося достовірне
перевищення їх значень в порівнянні з контролем (р<0,05). При дослідженні
активності ЦП було встановлено, що на першому етапі обстеження його
вміст був підвищеним до 307,038,0 мг/л. На другому етапі рівень ЦП мав
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тенденцію до зниження, яка зберігалась до кінця дослідження, і досяг рівня
27537,2 мг/л.
Таблиця 3.10 - Показники перекисного окислювання ліпідів та
активність церулоплазміну у хворих першої групи, (M±σ, n=32)
Показник

Од.

Візит

виміру
Е220
(диєнові
кон‘югати)
Е400
(основи
Шифа)

1

од. опт.

1,95±0,27*

щільн.

2

3

1,50±0,40*

1,04±0,17*

0,80±0,10

0,029±0,003* 0,02±0,001*

0,017±0,002*

0,01±0,003

щільн.
од. опт.

Контроль

Активність
церулоплаз

мг/л.

307,038,0*

289,038,0

27537,2

276,0±33,0

міну
Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
У хворих другої групи в перші строки спостереження було встановлено
підвищення вмісту показників перекисного окиснення ліпідів відносно
значень контролю в 3,06 та 4,0 рази (р<0,05) відповідно (табл. 3.11).
При другому візиті

встановлено зниження цих показників відносно

вихідних значень в 1,5 та 2,0 рази (р<0,05) відповідно, при цьому зберігалися
вірогідні розбіжності з показниками контролю, які перевищували значення
контролю в 2,03 та 2,0 рази (р<0,05) відповідно, а наприкінці дослідження
виявлено подальше зниження показників перекисного окиснення ліпідів,
хоча деякі розбіжності з контролем продовжували зберігатись (р<0,05).
Початкові

значення

активності

церулоплазміну

перевищували

контрольні показники в 1,33 рази (р<0,05) і на 6,7% в другий термін
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спостереження. Наприкінці дослідження спостерігалось зниження вмісту ЦП
відносно вихідних значень (р<0,05) і тенденція наближення його рівня до
контролних значень.
Таблиця 3.11 -

Показники перекисного окиснювання ліпідів у

хворих ІІ групи (M±σ, n=30)
Показник

Од.
виміру

Е220 (дієнові од. опт.
кон’югати)

щільн.

Е400 (осн.

од. опт.

Шифа)

щільн.

Візит
1

2

Контроль
3

2,45±0,41*

1,63±0,4*

1,56±0,23*

0,80±0,10

0,04±0,11*

0,02±0,003*

0,02±0,12*

0,01±0,003

367,033,2*

39335,9*

Активність
церулоплаз

мг/л.

32242,2

276,0±33,0

міну
Примітка:* - достовірно по відношенню до показників контролю (р<0,05).
У хворих третьої групи встановлено значне підвищення вмісту продуктів
окиснення ліпідів Е220 та Е400 в сироватці крові протягом всього дослідження
(табл. 3.12). В перші строки спостереження ці показники перевищували
значення контролю в 3,22 та 6,0 разів (р<0,05) відповідно. В подальшому
вміст дієнових кон’югатів дещо підвищувався, а в третьому дослідженні
повертався до вихідних значень.
При визначенні вмісту ЦП встановлено його підвищення відносно
значень контролю в 1,38 рази (р<0,05) в перші строки дослідження. Суттєвих
змін в процесі лікування виявлено не було, що свідчило про збереження
високого рівня активності запального процесу.
Таблиця 3.12- Показники перекисного окиснювання ліпідів та
активність церулоплазміну у хворих третьої групи, (M±σ, n=27)
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Показник

Одини
ці
виміру

Е220 (дієнові

од. опт.

кон’югати)

щільн.

Е400 (основи

од. опт.

Шифа)

щільн.

Візит

Контроль

1

2

3

2,580,14*

3,22±0,75 *

2,54±0,34*

0,060005*

0,06±0,01*

0,04±0,01* 0,01±0,003

381,041,7

383,037,0* 351,037,1* 276,0±33,0

0,80±0,10

Активність
церулоплазмі

мг/л.

ну
Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
У результаті проведених досліджень встановлено, що у хворих на РА з
АГ відзначалася інтенсифікація процесів перекисного окиснення ліпідів, які
мають антигенні властивості та можуть запускати автоімунні процеси
ушкодження тканин.
Виявлено позитивний кореляційний зв'язок між рівнями Е220, Е400 в
сироватці крові та ШЗЕ (rs=0,287, Р<0,001).
Незважаючи

на

підвищену

активність

основного

сироваткового

антиоксидантного ферменту церулоплазміну, у всіх досліджуваних групах
були встановлені значні порушення в системі протиоксидатного захисту, які
відповідали тяжкості патологічного процесу. Це призводить до розвитку
«окислювального стресу» та накопичення вільних радикалів, що мають
значний ушкоджуючий потенціал відносно білків та ліпідів клітинних
мембран. Одним з напрямків їх дії також можна розглядати розвиток
автоімунних реакцій.
Таким

чином,

використання

поєднання

препаратів

метотрексат+інфліксимаб в лікуванні хворих другої групи дає змогу знизити
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інтенсивність

вільнорадикального

окиснення

ліпідів,

що

відповідає

зменшенню больового синдрому і скутості, та покращити якість життя
пацієнтів.
Результати даного дослідження опубліковано в наукових працях:
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// Сімейна медицина. – 2015. - №4 (60) - С.145-148
2. Пехенько В.С. Особливості метаболізму азоту у хворих з РА, поєднаним з АГ
та його зміни при різних видах медикаментозної терапії / В.С. Пехенько
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РОЗДІЛ 4
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА
РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ КОМОРБІДНИЙ З АРТЕРІАЛЬНОЮ
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ЛІКУВАННЯ
4.1 Особливості системної запальної реакції у хворих на ревматоїдний
артрит у поєднанні з артеріальною гіпертензією
У регуляції тканинного обміну, формуванні ускладнень з боку опорнорухової системи, розвитку судинних дисфункцій та кардіоміопатій у хворих
на РА, що перебігає в поєднанні з АГ беруть активну участь прозапальні (Іл1, Іл-6, Іл-8, ФНП-α), протизапальні (Іл-10) та вазоконстрикторні (ЕТ-1)
цитокіни. Ці показники дозволяють констатувати наявність активного
системного запального процесу з порушенням функції ендотелію в організмі
хворих з коморбідністю РА та АГ.
При дослідженні показників про- та протизапальних цитокинів при
першому обслідуванні хворих першої групи встановлено підвищення вмісту
пулу прозапальної ланки інтерлейкінів. Так, Іл-1 та Іл-6 перевищували
контрольні показники в 1,35 та 1,48 рази відповідно (р<0,05) (табл. 4.1).
Рівень Іл-8 також помірно підвищувався та відрізнявся від показників
контролю в 1,15 рази (р<0,05). ФНП-α, який з’являється в крові в перші 2-3
години виникнення запалення та є ранньою ознакою захисної реакції
організму, перевищував контрольні значення більш ніж в 2 рази. Вміст Іл-10
в 1,30 рази був нижчим за норму (р<0,05). Рівень ЕТ-1 в перші строки
дослідження вірогідно перевищував показник контролю у 4,13 рази (р<0,05).
При другому дослідженні було встановлено зниження вмісту Іл-1 та Іл-6
відносно вихідних показників на 16,84% та 17,60% відповідно, однак досягти
результатів контролю не вдалося: дані інтерлейкіни перевищували значення
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контролю в 1,16 та 1,26 рази відповідно (р<0,05). Рівень Іл-8 поступово
знижувався та наближався до значень контролю. Майже на 50% відбувалося
зменшення рівню ФНП-α по відношенню до вихідних значень (р<0,05), але
все ж таки його показник зберігався на високому рівні та перевищував
початкові на 52,7% (р<0,05). Активність ЕТ-1 зменшилась на 68,51%
(р<0,05), але перевищувала референтні значення в 2,4 рази (р<0,05).
Через півроку проведеної терапії визначалось подальше зниження вмісту
Іл-1 та Іл-6 відносно вихідних значень - на 29,1% та 41,6% (р<0,05), що
дозволяло говорити про наближення даних показників до меж значень
контролю. Одночасно встановлено підвищення вмісту Іл-10 відносно
вихідних значень на 34,2% та зниження вмісту ФНП-α по відношенню до
початкових показників на 95,3% (р<0,05), однак, ФНП-α перевищував
значення контролю на 24,7% (р<0,05). ЕТ-1 був нижчим відносно вихідних
показників в 2,33 рази (р<0,05), однак, він перевищував значення контролю в
1,6 рази (р<0,05)
Таблиця 4.1- Вміст про- та протизапальних цитокінів у хворих
першої групи (M±σ, n=32)
Показник

Візит
1

2

Контроль
3

Іл-1, пг/мл

35,31±1,45*

30,22±1,8

27,35±1,50

26,0±0,1

Іл-6, пг/мл

67,0±2,0*

56,97±1,5*

47,30±1,10*

45,2±8,34

Іл-8, пг/мл

58,11±1,12*

51,34±1,17

50,19±1,11

50,22±0,97

Іл-10,пг/мл

50,22±1,2*

60,1±1,07*

67,4±1,22

68,3±0,97

ФНП-α, пг/мл

59,0±1,5*

40,0±1,8*

30,2±1,7*

24,2±1,0

0,91±0,12

0,54±0,82

0,39±0,11

0,22±0,09

Ендотелін 1,
пг/мл

Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
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Друга група пацієнтів на початку обстеження мала підвищення вмісту
Іл-1 та Іл-6 в 1,86 та 1,58 рази (р<0,05) відповідно, а Іл-8 в 1,39 рази (р<0,05)
(табл. 4.2). Найбільш суттєві зміни були в показнику ЕТ-1, вміст якого в 18,7
рази перевищував показники контролю (р<0,05). Означені результати можна
пояснити максимальною активністю патологічного процесу у хворих на РА, а
також наявністю супутнього серцево-судинного ускладнення, а саме, АГ. В
такому разі, реєструвалося значне підвищення АТ (в середньому по групі
157,23±2,13/93,74±0,43), тахіаритмія та екстрасистолія.
При другому візиті визначено зниження вмісту Іл-1, Іл-6, Іл-8 в 1,61, 1,49
та 1,07 рази відповідно (р<0,05), при підвищенні відносно значень контролю
в 1,16, 1,26 та 1,27 рази (р<0,05) відповідно. Показники Іл-10 та ФНП-α також
набували позитивної динаміки, але не досягали референтних значень
контролю (р<0,05). Функція ендотелію, яку відображає рівень ЕТ-1, також
характеризувалася деяким покращенням - зміна показника дорівнювала
60,03% (р<0,05). Але трьохмісячна терапія у хворих з високою активністю
процесу та загостренням АГ була, ймовірно, недостатньою для таких хворих.
По закінченню спостереження (термін 6 місяців) встановлена тенденція
до подальшого зниження вмісту Іл-1, Іл-6 та Іл-8 відносно вихідних значень
на 51,8%, 25,3% та 14,5% відповідно (р<0,05). Також реєструвалось
підвищення вмісту Іл-10 на 31,06% (р<0,05), однак ці показники не досягали
референтних значень (р<0,05). Тобто, досягти повної імунологічної ремісії у
хворих з коморбідним перебігом РА та АГ не вдавалося.
Отримані результати дослідження підтверджують автоімунний характер
патологічного процесу у хворих на РА, коли покращення клінічних ознак
захворювання не супроводжується лабораторною ремісією, а патологічний
процес набуває латентного перебігу. Збереження імунологічних негараздів
також сприяє загостренню патології, яке відбувається «без всякої причини».
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Встановлено також зниження ЕТ-1 відносно вихідних значень в 2,24
рази (р<0,05), який залишався високим у порівнянні з показниками контролю
(р<0,05).
Таблиця 4.2-Вміст про- та протизапальних цитокінів у хворих другої
групи (M±σ, n=30)
Візит

Показник

Контроль

1

2

3

Іл-1, пг/мл

48,6±0,45*

38,2±1,5*

32,0±1,3*

26,0±0,1

Іл-6,пг/мл

71,45±1,1*

62,16±1,6

57,0±1,22*

45,2±8,34

Іл-8,пг/мл

70,14±1,22*

64,12±1,14*

61,22±1,15*

50,22±0,97

Іл-10, пг/мл

45,93±0,82*

52,7±1,1*

60,2±1,1*

68,3±0,97

58,2±1,2

47,2±1,2*

45,31±1,2*

4,12±0,67*

2,57±0,22*

1,92±53*

ФНП-α,
пг/мл
Ендетелін
1, пг/мл

–

24,2±1,0
0,22±0,09

Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
Для третьої групи на початку лікування було характерним збільшення
показників Іл-1 в 1,84 рази, Іл-6 в 1,59 та Іл-8 в 1,41 рази (р<0,05) (табл. 4.3.).
Встановлено зниження вмісту Іл-10 відносно значень контролю на 54,4%
(р<0,05) та підвищення концентрації ФНП-α в 2,39 рази (р<0,05). Також на
початку призначення терапії спостерігалось підвищення вмісту ЕТ-1
відносно значень контролю в 1,85 рази (р<0,05).
Через 3 місяці терапії було встановлено підвищення вмісту прозапальних
цитокінів стосовно вихідних значень: Іл-1 – на 50,0% (р<0,05), Іл-6 на 26,3%
(р<0,05) та Іл-8 на 4,54%. Причому, стосовно значень здорових осіб ці
показники були вищими в 1,84 (р<0,05), 2,01 (р<0,05) та 1,48 рази (р<0,05)
відповідно.

Перебіг

захворювання

на

цьому етапі

супроводжувався
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подальшим зниженням вмісту протизапального цитокіну Іл-10 відносно
значень контролю та вихідних показників в 1,56 (р<0,05) і в 1,01 рази
відповідно. При визначенні вмісту ФНП-α встановлено його подальше
підвищення відносно значень контролю та вихідних показників в 4,02 рази
(р<0,05) та 1,68 рази (р<0,05) відповідно. Також було визначено подальше
збільшення вмісту ЕТ-1 відносно вихідних значень та значень контролю в
1,46 рази (р<0,05) та 23,7 рази (р<0,05) відповідно.
Наприкінці терміну спостереження показники Іл-1, Іл-6 та Іл-8 були
підвищеними відносно вихідних значень в 1,44 рази (р<0,05), 1,16 рази
(р<0,05), 1,12 рази (р<0,05) відповідно та 1,27 рази (р<0,05), 1,86 рази
(р<0,05), 1,46 рази (р<0,05) відносно контролю. Рівень Іл-10 також зберігався
на початкових значеннях і не досягав референтних показників (р<0,05).
Показники вмісту ЕТ-1 практично не змінювались та в 21,05 рази (р<0,05)
перевищували контрольні результати.
Таблиця 4.3- Вміст про- та протизапальних цитокінів у хворих
третьої групи (M±σ, n=27)
Показник

Візит

Контроль

1

2

3

Іл-1, пг/мл

48,0±0,57*

72,0±1,4*

69,5±1,1*

26,0±0,1

Іл-6, пг/мл

72,05±1,3*

91,0±1,2*

84,22±2,6*

45,2±8,34

Іл-8, пг/мл

71,11±1,34*

74,34±1,14*

73,22±1,16*

50,22±0,97

Іл-10, пг/мл

44,22±0,79*

43,7±0,97*

46,2±0,74*

68,3±0,97

57,9±1,6

97,5±1,3*

83,6±1,4 *

24,2±1,0

4,09±0,74*

5,99±0,47*

4,63±0,15*

0,22±0,09

ФНП- α,
пг/мл
Ендотелін –
1, пг/мл

Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
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Таким чином, в результаті проведених досліджень встановлено, що у
хворих на РА коморбідний з АГ визначаєтся значне підвищення
прозапальних цитокінів (Іл-1, Іл-6, Іл-8) при зниженні протизапальних (Іл10), що свідчить про значні порушення в системі коопераційної взаємодії Тклітинного цитокінового каскаду. Дані зміни мали пряму кореляційну
залежність від ступеню активності патологічного процесу та, тим самим,
були більш виражені у хворих другої та третьої груп. Значна секреція Іл-6
активує каскадний синтез прозапальних цитокінів (Іл-1, ФНП-α) і, в умовах
відсутності адекватного інгібування протизапальними медіаторами, може
призвести

до

генералізації

системної

запальної

реакції

і

розвитку

поліорганних дисфункцій у хворих даної категорії. Значне підвищення вмісту
ФНП-α в перші строки вказує на активний прозапальний процес, адже у
формуванні ураження суглобів ФНП-α відіграє одну з ключових ролей.
Значне підвищення вмісту ендотеліну-1 у хворих всіх клінічних груп,
особливо у пацієнтів другої та третьої груп, на нашу думку, пов'язано з
вираженою запальною реакцією.
Оптимізація

співвідношення

вмісту

про-,

протизапальних

та

вазоконстрикторних цитокінів при застосуванні комплексної терапії з
використанням

препаратів-ігібіторів

ФНП-α

свідчить

про

значну

ефективність даного методу лікування, що сприяє регуляції тканинного
обміну, зниженню ризику формування не тільки ускладнень з боку опорнорухової системи, а також розвитку судинних дисфункцій.
4.2 Показники функціональної активності фагоцитуючих клітин
периферичної крові у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з
артеріальною гіпертензією.
У досліджуваних хворих з РА та АГ визначали співвідношення між
показниками спонтанного та індукованого НСТ-тесту нейтрофільних
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гранулоцитів та моноцитів, яке являється надійним діагностичним критерієм
оцінки

функціональної

спроможності

клітин

в

системі

природної

резистентності.
У хворих 1-ї групи (табл. 4.4) на початку дослідження визначалось
підвищення функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів (ФАНГ)
у НСТ-тесті на 45,65% (р<0,05) стосовно значень контролю. Додаткова
стимуляція ліпополісахаридом призводила до зниження даних показників, як
стосовно спонтанної реакції в 2,02 рази (р<0,05), так і до показників
контролю у 1,64 рази (р<0,05). Індекс стимуляції складав (-15,48). При
вивченні функціональної активності моноцитів (ФАМ) у НСТ-тесті
встановлено зниження даних показників стосовно контролю на 76,67%
(р<0,05). При цьому додаткова стимуляція призводила до подальшого
зниження ФАМ, як стосовно спонтанного тесту в 2,46 рази (р<0,05), так і
значень контролю у 5,86 рази (р<0,05). Індекс стимуляції склав (-3,1).
При другому візиті встановлено підвищення ФАНГ в індукованому
НСТ-тесті стосовно вихідних показників на 22,73% (р<0,05), але дані
значення були на 62,73% (р<0,05) нижче показників спонтанного НСТ-тесту.
Разом з тим, ці дані залишались нижчими стосовно показників контролю на
33,69% (р<0,05). Індекс стимуляції в ці строки визначався (-10,98). ФАМ
залишалася зниженою стосовно значень контролю на 22,22%, однак ці
показники були вище вихідних значень на 44,55%. Також визначалось
підвищення ФАМ в індукованому НСТ-тесті стосовно вихідних показників у
2,13 рази (р<0,05) при індексі стимуляції (-10,98). Однак ці значення
залишались нижчими стосовно спонтанної реакції на 67,62% (р<0,05) та
значень контролю у 2,74 рази (р<0,05).
В третьому дослідженні у даної групи хворих встановлено підвищення
показників індукованого НСТ-тесту НГ стосовно вихідних даних у 1,53 рази
(р<0,05). Ці показники наближались до значень контролю. При цьому,
спонтанний НСТ-тест НГ залишався незмінним. ФАМ у спонтанному НСТ-
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тесті не змінювалася стосовно вихідних значень і була вірогідно нижчою в
порівнянні зі значеннями контролю на 66,48% (р<0,05) для спонтанного і у
2,74 рази (р<0,05) для індукованого тесту, в той час як індекс стимуляції
визначався в межах 0,22.
Таблиця 4.4- Показники функціональної активності нейтрофільних
гранулоцитів та моноцитів у хворих першої групи (M±σ, n=32)
Показ
ник

Один
иці
вимір
у

Візит
Контроль
1

2

3

Нейтрофільні гранулоцити
Спонтан
ний
НСТтест
Індуков
аний
НСТтест
Індекс
стимуля
ції

%

19,57±0,45*

19,22±0,57*

16,24±0,56*,**

10,21±0,34

%

4,09±0,22*,***

8,24±0,18*,**,***

10,22±0,34*,**,***

12,74±0,42

-15,48

-10,98

-6,02

2,53

у.о.

Моноцити
Спонтан
ний
НСТтест
Індуков
аний
НСТтест
Індекс
стимуля
ції

%

4,22±0,12

6,23±0,22

7,23±0,15

8,85±0,64

%

1,12±0,05

4,22±0,12

7,45±0,34

12,05±0,83

у.о.

-3,1

-2,01

0,22

3,30

Примітки:
1. * - вірогідно порівняно з показниками у контролю; (р<0,05);
2. ** - вірогідно порівняно з вихідними показниками; (р<0,05);
3. *** - вірогідно порівняно з показниками спонтанної реакції; (р<0,05).
У хворих 2-ї групи (табл. 4.5) при вивченні ФАНГ у НСТ-тесті
встановлено, що в перші строки дослідження визначалось підвищення даних
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показників стосовно значень контролю у 1,81 рази (р<0,05). Стимуляція НГ
ліпополісахаридами призводила до значного зниження даних показників:
стосовно значення спонтанної реакції в 4,96 рази (р<0,05) і стосовно
показників контролю у 3,01 рази (р<0,05) при індексі стимуляції (-14,82).
ФАМ була знижена стосовно значень контролю у 1,76 рази (р<0,05).
Стимуляція ФАМ ліпополісахаридами

демонструвала пригнічення їх

функціональної активності, як по відношенню до контролю у 10,85 рази
(р<0,05), так і спонтанної реакції (р<0,05). Індекс стимуляції склав (-3,91).
Другий візит у хворих другої групи характеризувався підвищенням
ФАНГ у індукованому НСТ-тесті стосовно вихідних показників на 69,97%
(р<0,05). При цьому було встановлено, що дані показники були знижені в
порівнянні зі значеннями контролю (р<0,05). Індекс стимуляції був
встановлений на рівні (-12,59). При вивченні ФАМ було показано
підвищення даних показників в індукованому НСТ-тесті стосовно вихідних
значень в 3,05 рази (р<0,05), індекс стимуляції склав (-1,29), однак, вони булі
знижені стосовно значень контролю (р<0,05). Показники спонтанного НСТтесту практично не змінювалися.
При третьому візиті встановлено підвищення ФАНГ в індукованому
НСТ-тесті стосовно вихідних значень у 2,14 рази (р<0,05). Однак, ці
показники були нижче при порівнянні зі спонтанною реакцією (р<0,05) та
показниками норми (р<0,05). Показники спонтанного НСТ-тесту були
знижені відносно вихідних в 1,12 рази (р<0,05), ФАМ в спонтанному та
індукованному НСТ-тесті була підвищена по відношенню до початкових
результатів (р<0,05), при індексі стимуляції (-2,23).

Таблиця 4.5 -Показники функціональної активності нейтрофільних
гранулоцитів та моноцитів другої групи (M±σ, n=30)
Показн

Одини

Візит

Контроль

90

ик

ці
виміру

1

2

3

Нейтрофільні гранулоцити
Спонт
анний
НСТтест
Індуко
ваний
НСТтест
Індекс
стимул
яції

%

18,56±0,78*

19,78±0,67*

17,12±0,74*

10,21±0,34

%

3,74±0,67*,***

7,19±0,34*,**,***

9,07±0,54*,**,***

12,74±0,42

-14,82

-12,59

-8,05

2,53

у.о.

Моноцити
Спонт
анний
НСТтест
Індуко
ваний
НСТтест
Індекс
стимул
яції

%

5,02±0,14*

4,44±0,76*

7,45±0,23**

8,85±0,64

%

1,11±0,06*,***

3,15±0,45*,**

5,22±0,67*,**

12,05±0,83

у.о.

-3,91

-1,29

-2,23

3,30

Примітки:
1. * - вірогідно порівняно з показниками у контролю; (р<0,05);
2. ** - вірогідно порівняно з вихідними показниками; (р<0,05);
3. *** - вірогідно порівняно з показниками спонтанної реакції; (р<0,05).
При вивченні показників ФАНГ у спонтанному НСТ-тесті у хворих
третьої групи (табл. 4.6) в перші строки дослідження встановлено, що вони
залишались підвищеними в 1,85 рази (р<0,05) при порівнянні з нормою.
Однак, встановлено зниження ФАНГ у НСТ-тесті у відповідь на додаткову
стимуляцію ліпополісахаридами відносно показників норми у 3,09 рази
(р<0,05). Індекс стимуляції склав (-14,85). Показники ФАМ були знижені, як
у спонтанному, так і в індукованому НСТ-тесті, по відношенню до контролю
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в 2,15 рази (р<0,05) і 10,29 рази (р<0,05) відповідно. При цьому відзначалось
зниження ФАМ в індукованому НСТ-тесті (р<0,05) стосовно показників
спонтанної реакції при індексі стимуляції (-2,94).
При другому візиті ФАНГ і ФАМ практично не змінювались, а
наприкінці спостереження визначалось підвищення показників спонтанного
НСТ-тесту НГ стосовно значень контролю в 1,88 рази (р<0,05), відзначалось
зниження ФАНГ у відповідь на стимуляцію по відношенню до значень
спонтанної реакції (індекс стимуляції -11,95) (р<0,05) і до показників норми у
1,96 рази (р<0,05). ФАМ була знижена стосовно показників контролю у 1,42
рази (р<0,05) для спонтанного тесту та у 3,80 рази (р<0,05) для індукованого.
Таблиця 4.6- Показники функціональної активності нейтрофільних
гранулоцитів та моноцитів у хворих третьої групи (M±σ, n=27)
Показник

Одини
ці
виміру

Візит
1

Контроль

2

3

Нейтрофільні гранулоцити
Спонтанний
НСТ-тест
Індукований
НСТ-тест
Індекс
стимуляції

%

18,97±0,67*

21,44±0,49*

19,17±0,67*

10,21±0,34

%

4,12±0,45*,***

6,22±0,56*,**,***

7,22±0,43*,**,***

12,74±0,42

-14,85

-15,22

-11,95

2,53

у.о.

Моноцити
Спонтанний
НСТ-тест
Індукований
НСТ-тест
Індекс
стимуляції

%

4,11±0,12*

4,45±0,56*

6,22±0,45**

8,85±0,64

%

1,17±0,03*,***

1,67±0,12*,**

3,17±0,43*,**

12,05±0,83

-2,94

-2,78

-3,05

3,30

у.о.

Примітки:
1. * - вірогідно порівняно з показниками у контролю; (р<0,05);
2. ** - вірогідно порівняно з вихідними показниками; (р<0,05);
3. *** - вірогідно порівняно з показниками спонтанної реакції; (р<0,05).
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Таким чином, встановлено, що у хворих 1-ї та 2-ї груп визначається
підвищення ФАНГ у спонтанному НСТ-тесті стосовно значень контролю в
усі візити. Разом з тим, відзначалось зниження ФАНГ у відповідь на
стимуляцію ліпополісахаридом мікробної стінки E.coli стосовно показників
спонтанної реакції. ФАМ в НСТ-тесті була знижена в усі візити, однак
зберігала тенденцію до підвищення показників в індукованому НСТ-тесті.
Проведений порівняльній аналіз ФАНГ та ФАМ у хворих першої та
другої груп з показниками хворих третьої групи дав можливість встановити,
що при застосуванні адекватного лікування зберігається функціональна
активність фагоцитуючих клітин у хворих першої та другої груп на
мінімальному адаптивному рівні у відповідь на мікробні антигени. При
цьому, збереження функціональної спроможності моноцитів, як основної
ланки презентації антигенів для клітин імунної системи, сприяє зменшенню
розвитку імуносупресії та формуванню автоімунних реакцій у хворих 1-ї та
2-ї груп. У хворих третьої групи дані тенденції були менш виражені.
4.3 Особливості імунологічної реактивності при ревматоїдному артриті
та коморбідній артеріальній гіпертензії.
У хворих при коморбідності РА та АГ зміни в системі функціонування
клітинної та гуморальної ланки імунітету, що виражаються порушенням
механізмів регуляції як клітинних, так і гуморальних реакцій імунітету,
призводять до зниження антиінфекційної гуморальної резистентності та
підвищення

В-клітинної

імунної

відповіді

у

вигляді

гіперпродукції

автоантитіл, що є однією з причин розвитку автоімунних реакцій при РА.
При дослідженні основних показників клітинного імунітету у хворих
першої групи (табл. 4.7) було встановлено, що на початку дослідження
визначалося зниження загального вмісту Т-ліфоцитів (Т-л) по відношенню до
показників контролю в 1,13 рази (p<0,05). При цьому показник ОІРК склав
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2,91, що на 17,33% вище значень норми. Отримані дані свідчать про
перерозподіл основних субпопуляцій лімфоцитів у бік переважання Тхелперів. Встановлено тенденцію до зниження вмісту CD16+ – натуральних
кілерів при збереженні вмісту В-лімфоцитів в межах показників контролю.
При спостереженні в динаміці було встановлено підвищення кількості Тл щодо початкових значень в 1,8 рази (p<0,05). Одночасно, визначалась
тенденція до оптимізації співвідношень основних субпопуляцій Т-л з
наближенням ОІРК до показників контролю. При цьому вміст CD16+ та
CD22+ не
лімфоцитів

змінювався.
в

реакції

При

дослідженні

функціональної

активності

встановлено

зниження

бласттрансформації

функціональної активності Т-л по відношенню до показників контролю в 1,1
(p<0,05). При цьому встановлено, що функціональна активність В-лімфоцитів
у відповідь на мітогенну стимуляцію перевищувала показники контролю в
1,28 рази (p<0,05).
Таблиця 4.7 - Показники клітинного імунітету у хворих першої
групи (M±σ, n=32)
Показник

Одиниці

Візити

виміру

1

Контроль

2

3

CD 3+

%

44,34±1,08* 45,14±0,97* 47,22±1,22 50,22±1,02

CD 4+

%

33,00±0,84* 30,02±0,75

30,54±0,67 30,80±0,97

CD 8+

%

11,34±0,34* 15,12±0,45

16,68

19,42±0,67

2,91

1,83

1,58

ОІРК

2,31

CD 16+

%

18,89±0,56* 19,79±0,67

19,78±0,67 20,11±0,47

CD 22+

%

11,23±0,12

10,77±0,32 10,5±0,22

10,25±0,27

Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
При дослідженні вмісту лімфоцитів основних субпопуляцій у хворих
другої групи (табл. 4.8) встановлено зниження вмісту Т-л щодо показників
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контролю на 21,98 % (p<0,05). При цьому, відмічено підвищення ОІРК по
відношенню до показників контролю в 2,25 рази, що свідчить про значне
переважання CD-4+ та зниження супресорного контролю в системі регуляції
імунної відповіді. При цьому, вміст CD-4+ був у межах показників
референтної групи. Вміст CD-16+ визначався зниженим щодо значень
контролю в 1,1 рази, а CD-22+ були підвищені на 15,33 % (p<0,05).
При другому візиті встановлено підвищення вмісту CD-3+ відносно
вихідних значень, однак ці показники були знижені відносно значень
контролю на 18,92% (p<0,05). При цьому, показники вмісту CD-4+
знаходились в межах референтних значень. Визначено також підвищення
вмісту CD-8+ відносно вихідних значень на 28,69% (p<0,05), однак ці
результати були знижені відносно значень референтних величин (p<0,05).
Встановлено зниження ОІРК відносно вихідних значень на 35,22%, при
цьому, цей показник значно перевищував значення контролю. Показники
вмісту CD-16+ та CD-22+ практично не змінювались відносно вихідних
значень.
Дослідження показників у третій візит показали, що підвищився вміст
Т-л щодо початкових значень в 1,1 рази (p<0,05). При цьому, встановлено
зниження вмісту Тh з оптимізацією ОІРК у бік зниження по відношенню до
початкового значення на 91,93%, проте цей показник перевищував значення
контролю. Встановлено зниження вмісту В-лімфоцитів по відношенню до
початкових значень на 12,86% (p<0,05), при цьому даний показник
наближався до значень контролю. Показник вмісту кілерів практично не
змінювався і був нижче щодо значень здорових пацієнтів.

Таблиця 4.8 - Показники клітинного імунітету у хворих другої групи
(M±σ, n=30)
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Показник

Одиниці

Візити

Контроль

виміру

1

CD 3+

%

41,17±1,02*

42,23±1,67*

45,11±1,07*,** 50,22±1,02

CD 4+

%

32,15±0,69

30,66±0,72

29,34±0,82

CD 8+

%

8,99±0,71*

11,57±0,59*,** 15,77±0,73*,** 19,42±0,67

3,57

2,64

1,86

1,58

ОІРК

2

3
30,80±0,97

CD 16+

%

18,32±0,62

17,78±0,73*

18,37±0,71

20,11±0,47

CD 22+

%

12,11±0,

11,87±0,37

10,73±0,22

10,5±0,22

Примітка: * - вірогідність відмінностей по відношенню до показників
контролю (р<0,05);
** - вірогідність відмінностей по відношенню до початкових показників
(р<0,05);
У хворих третьої групи (табл. 4.9) встановлено зниження вмісту Т-л
щодо показників контролю в 1,06 рази (p<0,05). Одночасно спостерігали
підвищення ОІРК в порівнянні з контролем в 2,31 рази, зниження вмісту CD16+ на 15,24% (p<0,05) і незначне підвищення вмісту В-лімфоцитів у 1,1
рази.
Другий та третій візити характеризувались появою тенденції до
підвищення вмісту Т-л по відношенню до початкових значень, проте дані
відмінності були недостовірні. Встановлено підвищення ОІРК у 2,43 рази та
відмічена тенденція до підвищення вмісту CD-16+ відносно початкових
значень. Показник В-лімфоцитів перевищував вихідні значення в 1,23
(p<0,05) рази та показники контролю в 1,34 (p<0,05) рази.

Таблиця 4.9 - Показники клітинного імунітету у хворих третьої
групи (M±σ, n=27)
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Показник

Од.

Візити

Контроль

виміру

1

2

CD 3+

%

42,12±1,22*

40,14±1,12*

44,34±1,08* 50,22±1,02

CD 4+

%

32,02±0,78

30,23±0,56

33,00±0,84* 30,80±0,97

CD 8+

%

10,10±0,47*

9,91±0,73*

11,34±0,34* 19,42±0,67

3,66

3,85

ОІРК
CD 16+

%

17,45±0,67*

18,22±0,69*

CD 22+

%

11,45±0,22

14,12±0,45*,**

3

2,91

1,58

18,89±0,56* 20,11±0,47
11,23±0,12

10,5±0,22

Примітка: * - вірогідність відмінностей по відношенню до показників
контролю (р<0,05).
** - вірогідність відмінностей по відношенню до початкових показників
(р<0,05).
При дослідженні динаміки показників активності гуморальної ланки
імунітету у хворих на РА коморбідний з АГ встановлено, що на початку
обстеження у хворих першої групи визначається зниження вмісту
імуноглобулінів A та G щодо показників контролю на 17,52% (p<0,05) і
9,42% (p<0,05) відповідно (табл. 4.10). При цьому, встановлено підвищення
показників вмісту IgМ і IgЕ. Дані показники перевищували значення
контролю на 12,79% і 63,93% (p<0,05) відповідно. Спостерігалось двократне
підвищення вмісту ЦІК (p<0,05).
Для другого візиту було характерним підвищення показників вмісту IgА
і IgG відносно вихідних значень, при їх зниженні відносно контролю, однак
ці

розбіжності

були

недостовірними.

Також

встановлено

зниження

концентрації в сироватці крові IgМ і IgЕ відносно вихідних значень, при
цьому, ці показники були вищими за референтні. Визначалось підвищення
вмісту ЦІК відносно контролю (p<0,05) та зниження їх відносно вихідних
значень (p<0,05).
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При третьому візиті встановлено підвищення показників вмісту IgА і IgG
щодо початкових значень, при зниженні концентрації IgМ і IgЕ на 10,22% і
21,21% (p<0,05) відповідно та показників ЦІК на 22,66% (p<0,05).
Таблиця 4.10 - Показники гуморального імунітету у хворих першої
групи (M±σ, n=32)
Показник

Візити
1

2

Контроль
3

Іg А, г/л

0,80±0,05*

0,87±0,06

0,90±0,09

0,97±0,03

Іg М, г/л

0,97±0,06*

0,90±0,04

0,88±0,04

0,86±0,05

Іg G, г/л

8,56±0,04*

9,00±0,07

9,22±0,03

9,45±0,02

Іg Е, г/л

2,00±0,01*

1,74±0.04

1,65±0,03*,**

1,22±0,01

ЦІК, у.о.

25,221,17*

22,86±0,93*,** 20,56±1,04*,** 12,60±0,71

Примітка: * - вірогідність відмінностей по відношенню до показників
контролю (р<0,05);.
** - вірогідність відмінностей по відношенню до початкових показників
(р<0,05);
Вміст імуноглобулінів основних класів в сироватці крові хворих другої
групи (табл. 4.11) при першому візиті характеризувався зниженням
концентрації імуноглобулінів IgA та G щодо контролю на 14,43% (p<0,05) і
13,02% (p<0,05) відповідно та підвищенням показників вмісту IgМ і IgЕ в
1,16 і 2,20 рази (p<0,05) відповідно.
При другому візиті була встановлена тенденція до підвищення вмісту
IgА і IgG щодо вихідних значень, при цьому вони були знижені відносно
референтних значень (p<0,05). Визначалась тенденція до зниження IgМ і IgЕ
щодо початкових значень, однак ці показники перевищували значення
контролю (p<0,05). Вміст ЦІК щодо початкових значень знижувався на
14,85% (p<0,05).
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Третє дослідження дозволило встановити підвищення вмісту IgА і IgG
на 10,75% та 8,67% щодо початкових значень (p<0,05) відповідно. Одночасно
зареєстровано зниження вмісту IgМ і IgЕ щодо початкових значень на
11,11% і 54,59% (p<0,05) відповідно. Однак ці показники перевищували
значення контролю. Вміст ЦІК щодо початкових значень знижувався на
25,08% (p<0,05).
Таблиця 4.11 - Показники гуморального імунітету у хворих другої
групи (M±σ, n=30)
Показник

Візити
1

2

Контроль
3

Іg А, г/л

0,83±0,07*

0,83±0,03*

0,93±0,03*,**

0,97±0,03

Іg М, г/л

1,00±0,03*

0,97±0.04*

0,90±0,07***

0,86±0,05

Іg G, г/л

8,22±0,02*

8,56±0,06*

9,00±0,07*,**

9,45±0,02

Іg Е, г/л

2,69±0,05*

2,00±0,32*

1,74±0,03*,**

1,22±0,01

ЦІК, у.о.

40,190,45*

34,22±0,79*

30,111,12*,**12,60±0,71

Примітка: * - вірогідність відмінностей по відношенню до показників
контролю (р<0,05);.
** - вірогідність відмінностей по відношенню до початкових показників
(р<0,05);
У хворих третьої групи вміст IgA та IgG знижувався на 17,53% (p<0,05)
і на 7,41% відповідно (табл. 4.12), при цьому показники вмісту IgМ і IgЕ
перевищували значення контролю в 1,39 та 2,22 рази (p<0,05) відповідно.
Також у ці терміни відмічалось підвищення вмісту ЦІК щодо значень
контролю у 3,27 рази (p<0,05).
Через три місяці лікування не виявлено достовірних змін показників
вмісту імуноглобулінів та ЦІК відносно вихідних значень.
При третьому візиті після шестимісячного курсу терапії визначалась
тенденція до підвищення вмісту IgА відносно початкових значень в 1,08

99

рази, при незмінних показниках вмісту IgG, IgМ і IgЕ щодо початкових
значень. Вміст ЦІК перевищував значення контролю у 3,19 рази (p<0,05).
Таблиця 4.12 - Показники гуморального імунітету у хворих третьої
групи (M±σ, n=27)
Показник

Візити

Контроль

1

2

3

Іg А, г/л

0,80±0,04*

0,82±0,07*

0,87±0,02*

0,97±0,03

Іg М, г/л

0,98±0,05*

0,97±0.04*

0,95±0,04

0,86±0,05

Іg G, г/л

8,75±0,07*

8,63±0,02*

8,69±0,09

9,45±0,02

Іg Е, г/л

2,72±0,04*

2,56±0,41*

2,57±0,02

1,22±0,01

ЦІК, у.о.

41,220,97*

40,14±0,63

40,19±0,85*

12,60±0,71

Примітка: * - вірогідність відмінностей по відношенню до показників
контролю (р<0,05);
** - вірогідність відмінностей по відношенню до початкових показників
(р<0,05);
Таким чином, у результаті проведених досліджень було встановлено, що
в обстежених хворих всіх трьох груп визначаються значні зміни в системі
функціонування клітинної і гуморальної ланки імунітету. Виражений дефіцит
Т-лімфоцитів, зниження їх функціональної активності та недостатність
супресорної функції Т-клітин призводять до порушення механізмів регуляції
як клітинних, так і гуморальних реакцій імунітету. При цьому визначався
дисбаланс у співвідношенні вмісту імуноглобулінів основних класів з
підвищенням вмісту імуноглобулінів М і Е і зниженням концентрації
імуноглобулінів G та А. Наслідком цього була втрата толерантності Влімфоцитів до автоантигенів, що обумовлює можливість реакції Влімфоцитів на власні антигени і підвищення В-клітинної імунної відповіді у
вигляді гіперпродукції автоантитіл, що є однією з причин розвитку
автоімунних реакцій у хворих на РА.
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Отримана динаміка змін показників вмісту імуноглобулінів свідчить про
зниження

антиінфекційної

гуморальної

резистентності,

як

місцевого

імунітету, так і загальної реакції організму. Високі показники вмісту
імуноглобулінів М і Е, на нашу думку, є результатом високого рівня
автосенсибілізації хворих даної категорії. При цьому дані зміни були більш
виражені у хворих третьої групи.
Позитивна динаміка змін показників клітинного імунітету в процесі
лікування у пацієнтів другої групи, ймовірно, є наслідком коригуючої дії
комбінованої терапії з використанням препарату інфліксимаб, який,
ймовірно, сприяє оптимізації показників функціонування імунокомпетентних
клітин і знижує ступінь виразності автоімунних реакцій та ризик розвитку
ускладнень хвороби в більш віддалені терміни.
Результати даного дослідження опубліковано в наукових працях:
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РОЗДІЛ 5
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З РЕВМАТОЇДНИМ
АРТРИТОМ КОМОРБІДНИМ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
На сьогоднішній день велика увага приділяється коморбідним станам,
які мають взаємообтяжуючий перебіг, взаємопровокують загострення,
перешкоджають настанню повноцінної ремісії, призводять до розвитку
взаємоускладнень тощо. Особливий вплив спричиняє взаємопоєднана
патологія на функціональні можливості організму, що призводить до
модифікації способу життя пацієнта та ініціює проблемність соціальної
адаптації та погіршення якості життя (ЯЖ).
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, якість життя визначається як
індивідуальне співвідношення людиною свого становища в житті суспільства
з

власними

цілями,

планами,

можливостями

і

ступенем

загальної

невлаштованості.
Визначення функціональної спроможності пацієнта в Україні досі
залишається проблематичним, натомість у країнах Європи та США
визначення функціональної недостатності у пацієнтів з РА - неодмінний
рутинний діагностичний критерій, оскільки дає можливість оцінити вплив
захворювання на ЯЖ, що безпосередньо залежить від показника [73].
На оцінку ЯЖ людини впливає цілий ряд факторів: фізичний,
психічний і емоційний стан, ступінь її фінансової незалежності, рівень
соціалізації, громадське положення, стан навколишнього середовища [73].
Більшість людей, яке б захворювання в них не спостерігалось, налаштована
на продовження свого життя, покращання його якості, здатність адаптуватися
до проявів свого захворювання і відчувати себе комфортно в цій ситуації.
Тому, поряд з одним з головних завдань лікаря при веденні хворого, є не
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лише досягнення клініко-лабораторної ремісії та запобігання прогресуванню
захворювання, але і поліпшення самопочуття та ЯЖ хворого.
В роботі якість життя пацієнтів досліджували за допомогою
стандартизованого неспецифічного опитувальника SF-36 (Medical Outcomes
Study 36-Item Short-Form Health Status), який пацієнт заповнював самостійно
до початку лікування та при кожному послідуючому візиті. Опитувальник
SF-36 складається з 36 питань, об’єднаних у 8 наступних шкал, що
дозволяють найбільшою мірою оцінювати взаємозв’язок ЯЖ з соціальним
статусом, психічним здоров’ям і загальним благополуччям пацієнта:
-

фізична активність (ФА) - оцінює міру самообслуговування, ходьбу,

підйом по сходах, перенесення важких речей, а також виконання значних
фізичних навантажень. Низькі показники за цією шкалою свідчать про те, що
фізична активність пацієнта значно обмежується станом його здоров'я;
-

роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності (РФП) -

характеризує ступінь обмеження в повсякденній діяльності через проблеми з
фізичним здоров’ям. Низькі показники за цією шкалою свідчать про те, що
повсякденна діяльність значно обмежена фізичним станом пацієнта.


інтенсивність болю (ІБ) - відображає інтенсивність больового

синдрому та його вплив на здатність займатися нормальною діяльністю
Низькі показники за цією шкалою свідчать про те, що біль значно обмежує
активність пацієнта;


загальний стан здоров’я (ЗСЗ) - оцінка хворим свого стану

здоров'я на даний момент та в подальшому при лікуванні. Чим нижчий бал за
цією шкалою, тим нижче оцінка стану здоров'я;


життєва активність (ЖА) - оцінка відчуття пацієнтом повноти сил

та енергії. Низькі бали свідчать про стомленість пацієнта, зниження життєвої
активності;


соціальна активність (СА) - визначається ступенем, яким

фізичний або емоційний стан обмежують соціальну активність (спілкування).
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Низькі бали свідчать про значне обмеження соціальних контактів, зниження
рівня спілкування у зв'язку з погіршенням фізичного та емоційного стану;


роль емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності (РЕ) -

передбачає оцінку ступеня, в якому емоційний стан заважає виконанню
роботи або іншої повсякденної діяльності, включаючи великі витрати часу,
зменшення обсягу роботи, зниження її якості тощо. Низькі показники за цією
шкалою інтерпретуються як обмеження у виконанні повсякденної роботи,
обумовлене погіршенням емоційного стану;


психічне здоров’я (ПЗ) - характеризує настрій, наявність депресії,

тривоги, оцінює загальний показник позитивних емоцій. Низькі показники
свідчать про наявність депресивних, тривожних переживань, психічного
неблагополуччя;
Фізичний статус пацієнта оцінюється за п’ятьма шкалами (ФА, РФП,
ІБ, ЗСЗ, ЖА), психосоціальний - також за п’ятьма шкалами (СА,РЕ, ПЗ, ЗСЗ,
ЖА). Причому, показники ЗСЗ та ЖА визначаються як фізичним, так і
психічним статусом людини.
Максимальне значення всіх шкал при повній відсутності обмежень чи
порушень здоров’я дорівнює 100. Чим вищий показник по кожній шкалі, тим
кращою є ЯЖ по цьому параметру.
Як показано у табл. 2.8, у хворих першої групи з РА та АГ, у порівнянні
з показниками ЯЖ контролю, при першому візиті була вірогідно погіршена
ЯЖ за всіма шкалами: ФА був нижчим в 1,56 рази, РФП - в 1,63 рази, ІБ - в
1,26 рази, ЗСЗ - в 1,25 рази, ЖА - в 0,12 рази при (р<0,05), що відображують
фізичний стан пацієнта та за шкалами СА - в 1,51 рази, РЕ – в 1,41 рази, ПЗ в 1,25 рази при (р<0,05), які характеризують психосоціальний статус, що
підтверджувалося достовірним зниженням цих показників.
Значне пригнічення «фізичної активності» у пацієнтів першої групи, у
порівнянні з показниками контролю, було обумовлене обмеженням
можливостей пацієнта виконувати свої повсякденні фізичні навантаження.
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Це, у свою чергу, призводило до зниження показників «ролі фізичних та
емоційних

проблем

в

обмеженні

життєдіяльності»,

тобто

фізична

неспроможність пацієнта ініціювала появу проблем у емоційній сфері.
Усі ці фактори сприяли зниженню оцінки ЯЖ у пацієнтів при
поєднанні РА з АГ.
При другому та третьому візитах в процесі лікування, показники ЯЖ за
всіма шкалами ФА, РФП, ІБ, ЗСЗ, ЖА, що відображують фізичний стан
пацієнта, та за шкалами СА, РЕ, ПЗ, ЗСЗ, ЖА, які характеризують
психосоціальний статус, значно покращувались, але не сягали показників
контролю, що підтверджувалося достовірним зниженням цих показників при
(р<0,05).
Таблиця 2.8 - Порівняльна характеристика якості життя пацієнтів І
групи
Показн

І група, n=32

ик ЯЖ

візит

(M ± σ)

Контроль,
n=20

І

ІІ

ІІІ

ФА

49,5 ± 2,9*

62,7 ± 3,3*

63,3 ± 3,3*

77,02 ± 3,7

РФП

32,9 ± 2,6*

41,4 ± 3,9*

46,2 ± 1,6*

53,80 ± 2,9

ІБ

48,5 ± 4,5*

52,3 ± 4,3*

55,4 ± 3,9*

61,30 ± 3,4

ЗСЗ

45,1 ± 3,2*

46,2 ± 3,7*

47,2 ± 3,3*

56,56 ± 2,9

ЖА

46,4 ± 2,9*

47,4 ± 3,2*

49,9 ± 3,0*

55,15 ± 3,7

СА

46,3 ± 2,7*

49,9 ± 3,4*

51,8 ± 2,9*

69,67 ± 2,9

РЕ

40,6 ± 3,9*

45,8 ± 4,1*

51,7 ± 3,7*

57,23 ± 4,0

ПЗ

47,2 ± 3,2*

57,3 ± 4,3*

57,5 ± 3,1*

58,82 ± 3,1

Примітки: * - вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з показниками
контролю.
При порівнянні показників якості життя хворих другої групи (табл.
2.9) з показниками ЯЖ контролю при першому візиті, було встановлено, що
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наявність патології вірогідно погіршувала ЯЖ за всіма шкалами, що
відображують фізичний стан та психосоціальний статус пацієнтів: ФА була
знижена в 1,99 рази, РФП - в 1,80 рази, ІБ - в 1,35 рази, ЗСЗ - в 1,63 рази, ЖА
в - 1,52 рази, СА - в 2,03 рази, РЕ - 2,08 рази, ПЗ - в 1,58 рази при (р<0,05).
При другому візиті в процесі лікування, показники ЯЖ за всіма
шкалами, що вивчали, значно покращувались.
До третього візиту показники всіх шкал прогресивно покращувались і
майже сягали показників контролю, що підтверджувалося достовірними
значеннями.
Таблиця 2.9 - Порівняльна характеристика якості життя пацієнтів
ІІ групи
Показн

ІІ група, n=30

ик ЯЖ

візит

Контроль,
n=20

(M ± σ)

І

ІІ

ІІІ

ФА

38,7 ± 3,58*

59,9± 2,7*

74,2 ± 4,7*

77,02±3,7

РФП

29,9 ± 1,6*

47,7± 2,2*

49,4± 2,5*

53,80±2,9

ІБ

45,5 ± 2,8*

57,9± 4,5*

59,3 ±1,9*

61,30±3,4

ЗСЗ

34,6 ± 3,2*

52,1± 3,3*

55,5 ± 2,9*

56,56±2,9

ЖА

36,3 ± 1,9*

39,6± 2,7*

51,7 ±3,0*

55,15±3,7

СА

34,4 ± 2,1*

58,4± 3,6*

64,7 ± 2,7*

69,67±2,9

РЕ

27,5 ± 3,9*

51,2± 3,8*

56,8 ± 3,3*

57,23±4,0

ПЗ

37,2 ± 2,2*

49,7± 4,1*

57,8 ± 3,7*

58,82±3,1

Примітки: * - вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з показниками
контролю.
При порівнянні показників якості життя у хворих третьої групи (табл.
2.10) з показниками контролю при першому візиті реєструвалось зниження
ЯЖ за всіма шкалами, що відображують фізичний стан та психосоціальний
статус пацієнтів. Так, ФА була зниженою в 2,07 рази, РФП - в 1,96 рази, ІБ - в
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1,44 рази, ЗСЗ - в 1,78 рази, ЖА – в 1,59 рази, СА - в 2,10 рази, РЕ - в 1,89
рази, ПЗ - в 1,99 рази при (р<0,05).
При повторних візитах в процесі лікування, показники ЯЖ за всіма
шкалами, що відображують фізичний стан пацієнта та за шкалами, які
характеризують психосоціальний статус, дещо покращувались, але при
третьому візиті ще значно відрізнялись від показників контролю (р<0,05),
при цьому вони залишались зниженими: ФА - в 1,86 рази, РФП - в 1,72 рази,
ІБ - в 1,26 рази, ЗСЗ - в 1,23 рази, ЖА – в 1,32 рази, СА - в 1,21 рази, РЕ - в
1,20 рази, ПЗ - в 1,26 рази.
Таблиця 2.10 - Порівняльна характеристика якості життя пацієнтів
ІІІ групи
Показн

ІІІ група, n=27

ики

візит

ЯЖ

Контроль,
n=20

І

ІІ

ІІІ

ФА

37,2 ± 1,7*

39,7±3,6*

41,4 ± 4,2*

77,02±3,7

РФП

27,1 ± 1,6*

27,1± 3,2*

31,2± 3,3*

53,80±2,9

ІБ

42,6 ± 4,3*

46,5± 3,6*

48,7 ±4,0*

61,30±3,4

ЗСЗ

31,7 ± 3,2*

42,3± 2,1*

45,8 ±2,7*

56,56±2,9

ЖА

34,7 ± 1,9*

39,7± 2,9*

41,8 ± 3,4*

55,15±3,7

СА

33,2 ±1,6*

38,7± 3,5*

57,4 ± 2,7*

69,67±2,9

РЕ

30,3 ± 3,9*

26,7± 4,1*

47,7 ± 4,1*

57,23±4,0

ПЗ

29,6 ± 3,2*

43,5± 3,1*

46,7 ±3,4*

58,82±3,1

(M ± σ)

Примітки: знаком * позначені вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні з
показниками контролю.
При порівнянні показників якості життя у хворих другої та третьої
груп (табл. 2.11) при першому візиті вірогідної різниці в показниках не
спостерігалось. При другому візиті показники ЯЖ у хворих третьої групи в
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порівнянні з показниками пацієнтів другої групи були нижчими за всіма
шкалами, що відображують фізичний стан та психосоціальний статус
пацієнтів, а при третьому візиті ці показники мали ще більшу різницю, т.ч.
показники ЯЖ у пацієнтів другої групи в процесі лікування мали більш
позитивну динаміку.
В результаті, показник ФА у хворих третьої групи залишався нижчим
за показник ФА у хворих другої групи в 1,79 рази, РФП - в 1,58 рази, ІБ - в
1,22 рази, ЗСЗ - в 1,21 рази, ЖА – в 1,24 рази, СА - в 1,13 рази, РЕ – в 1,19
рази, ПЗ - в 1,24 рази (р<0,05).
Таблиця 2.11 - Порівняльна характеристика якості життя пацієнтів
ІІ та ІІІ груп
Пока
зник
ЯЖ
(M ±

І візит

ІІ візит

ІІІ візит

група

група

група

ІІ

ІІІ

ІІ

ІІІ

ІІ

ІІІ

ФА

38,7 ± 3,5

37,2 ± 1,7

59,9 ± 2,7

39,7 ± 3,6

74,2 ± 4,7

41,4 ± 4,2

РФП

29,9 ± 1,6

27,1 ± 1,6

47,7 ± 2,2

27,1 ± 3,2

49,4 ± 2,5

31,2 ± 3,3

ІБ

45,5 ± 2,8

42,6 ± 4,3

57,9 ± 4,5

46,5 ± 3,6

59,3 ±1,9

48,7 ± 4,0

ЗСЗ

34,6 ± 3,2

31,7 ± 3,2

52,1 ± 3,3

42,3 ± 2,1

55,5 ± 2,9

45,8 ± 2,7

ЖА

36,3 ± 1,9

34,7 ± 1,9

39,6 ± 2,7

39,7 ± 2,9

51,7 ±3,0

41,8 ± 3,4

СА

34,4 ± 2,1

33,2 ±1,6

58,4 ± 3,6

38,7 ± 3,5

64,7 ± 2,7

57,4 ± 2,7

РЕ

27,5 ± 3,9

30,3 ± 3,9

51,2 ± 3,8

26,7 ± 4,1

56,8 ± 3,3

47,7 ± 4,1

ПЗ

37,2 ± 2,2

29,6 ± 3,2

49,7 ± 4,1

43,5 ± 3,1

57,8 ± 3,7

46,7 ± 3,4

m)

Примітки: * - вірогідні відмінності (р<0,05) в порівнянні показників другої
та третьої групи
Отже, з дослідження випливає, що у хворих другої групи, які
отримували в комплексному лікуванні інфліксимаб показники якості життя
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покращувались швидше та стабільніше, що, ймовірно, було пов’язано зі
значнішою ефективністю лікування, зменшеням ситемної запальної реації та
зниженням негативного впливу фізичних факторів.
Таким чином, можна припустити, що кількісна варіабельність
компонентів якості життя, що проявляються змінами в певних шкалах
опитувальника SF-36 є віддзеркаленням впливу РА та АГ на суб’єктивне
сприйняття пацієнтом свого захворювання та, у зв’язку з його наявністю,
можливості особистісної активної адаптації в оточуючому середовищі. Дані
обставини можуть вносити певні корективи у перебіг захворювання та
впливати на ефективність лікування, що слід враховувати при ведені даної
категорії хворих. Адже ЯЖ хворих на РА у поєднанні з АГ взаємопов’язана з
клінічною динамікою та результатами досягнутого ефекту в лікуванні.
Дослідження показників ЯЖ пацієнтів з РА та АГ дає можливість
додаткового отримання інформації про перебіг захворювання, підвищує
об’єктивність оцінки лікування в динаміці.
Результати даного дослідження опубліковано в наукових працях:
Пехенько В.С. Оцінка якості життя у пацієнтів з РА, що перебігає в
поєднанні з артеріальною гіпертензією / Пехенько В.С. // Ліки України плюс.
– 2016. - №4 - С. 12-15
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Останні два десятиліття спостерігається значний прогрес у вивченні
патофізіологічних механізмів та лікуванні РА. Призначення на різних стадіях
хворобомодифікуючих антиревматичних препаратів самостійно чи в різних
комбінаціях

дозволяє

успішно

контролювати

перебіг

захворювання,

запобігати або уповільнювати розвиток прогностично несприятливих
процесів: прогресуючої деструкції, деформації та порушення функції
суглобів, істотного зниження якості життя, інвалідизації та передчасної
смерті. Впровадження в медичну практику так званих біологічних агентів медичних препаратів, отриманих методом генної інженерії, мішенями для
яких є ключові прозапальні цитокіни, їх рецептори і імунокомпетентні
клітини,

дозволяє

оптимізувати

лікування

РА

глюкокортикоїдами,

зменшуючи їх негативний вплив на організм людини.
Ревматоїдний артрит - широко поширене аутоімунне захворювання
невідомої

етіології,

яке

характеризується

симетричним

ерозивним

синовиїтом, деструкцією хрящової і кісткової тканин, а також нерідко
розвитком широкого спектра системних проявів. У більшості випадків
захворювання має хронічний перебіг, становить серйозну соціальноекономічну проблему, вимагає постійного прийому лікарських препаратів.
В нашому дослідженні, як і в даних літератури, визначено, що РА
частіше зустрічається серед жінок середнього віку. Він супроводжується
порушеннями

гуморального

ревматоїдному

запаленню

і

клітинного

імунітету,

імуноопосередкованого

та

які

додають

безперервно

прогресуючого характеру внаслідок нестримної проліферації синовіоцитів.
Автоімунний характер захворювання

обумовлює його постійне

прогресування, залучення до патологічного процесу не тільки суглобів, але й
інших внутрішніх органів, серед яких особливе місце займає серцевосудинна система, а підвищення АТ належить до найбільш вагомих факторів
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ризику серцево-судинних подій. В літературі зустрічаються роботи, в яких
стверджується, що формування та наявність АГ у хворих на РА асоціюється
зі збільшенням вираженості субклінічних проявів атеросклерозу сонних
артерій та є одним із основних незалежних предикторів серцево-судинних
катастроф.
Встановлено, що частота розвитку коморбідності РА та АГ може
коливатися від 18 до 70,5%, причому поширеність АГ зростає зі збільшенням
тривалості РА. При тривалості РА <5 років на АГ страждають 33% пацієнтів,
при стажі хвороби понад 10 років - 48% хворих віком до 60 років.
Серед механізмів сполучення РА з АГ найбільш поширене уявлення про
те, що хронічний запальний процес при РА створює умови для розвитку
ЕДС, яка останнім часом обговорюється в якості етіологічного фактора
підвищення АТ та відіграє роль однієї з ланок патогенезу АГ. При РА
порушення ендотеліальної функції судин і реологічних властивостей крові
являються основними патогенетичними ланками процесу. В дослідженнях
багатьох авторів показано, що зміни функції ендотелію спостерігаються
навіть при мінімальному ступені активності ревматоїдного процесу і без
маніфестних ознак судинної патології, корелюючи з титрами РФ в крові.
Причинно-значимі та патогенетично обґрунтовані взаємозв’язки між
активністю РА та рівнем АТ у сучасній науковій літературі залишаються
дискутабельними питаннями. На сьогоднішній день дані дозволяють
стверджувати, що чинником високої серцево-судинної смертності при РА є
прискорене прогресування атеросклерозу і, як наслідок, розвиток ішемічної
хвороби серця.
Лікування коморбідної патології має ряд особливостей. При сполучені
РА з АГ вибір антигіпертензивних препаратів необхідно проводити в
контексті з антиревматичною терапією, оскільки більшість препаратів, які
застосовуються для лікування РА, можуть спричиняти АГ. Тому проведення
проспективних досліджень щодо профілактики АГ у хворих на РА та
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вивчення особливостей лікування АГ на тлі РА, підбір антигіпертензивних
препаратів для профілактики серцево-судинних ускладнень у хворих на РА,
на сьогодні є актуальним.
У дослідженнях показано, що поєднання автоімунних захворювань з
іншою патологією, ймовірно, пов’язано з патогенним впливом на організм
людини погіршеної соціально – економічної ситуації, екологічних чинників,
поганого харчування, стресів.
Залишаються не з’ясованими питання взаємозв’язку між особливостями
метаболізму сполучної тканини та станом імунної системи.
Все вищенаведене визначає актуальність проблеми і потребує
удосконалення діагностики, розробки та впровадження комплексних програм
профілактики, лікування та реабілітації хворих на РА у поєднанні з АГ.
Остаточно механізми розвитку імунних порушень при коморбідності
РА та АГ не з’ясовані та не до кінця вирішені питання оптимальної
терапевтичної тактики цих станів. Крім того, лікарі мало інформовані про
основні фактори ризику, щодо формування РА та лікування даної категорії
хворих.
Враховуючи викладене, метою нашої роботи було: Удосконалити
діагностику та оптимізувати патогенетично обгрунтовану терапію РА
коморбідного з АГ шляхом вивчення стану та ролі показників системної
запальної відповіді, активності гуморальної ланки імунітету, імунологічної
реактивності організму, функціональної активності фагоцитуючих клітин,
вмісту оксиду азоту та показників перекисного окиснення ліпідів.
В задачі нашої роботи входило: дослідити у хворих з коморбідністю РА
та АГ показники периферійної крові, які характеризують вираженість
запальної реакції та динаміку цих показників в різних групах спостереження
в процесі проведеного лікування (загальний аналіз крові, СРП, РФ, АСЛО);
динаміку змін показників метаболізму азоту, стану перекисного окиснення
ліпідів й активність оксидантної системи та їх динаміку в процесі лікування
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(NО, Е220, Е400, ЦП); вивчити показники імунної системи і особливості
розвитку системної запальної відповіді та її динаміку під впливом лікування
(Іl

1,6,8,10,

ФНП-α,

ЕТ-1);

показники

функціональної

активності

фагоцитуючих клітин периферичної крові (Спонтанний та Індукований НСТтест,

Індекс

стимуляції);

встановити

особливості

змін

показників

імунологічної реактивності (СD 3, СD 4, СD 8, ОІРК, СD 16, СD22), зміни
показників активності гуморальної ланки імунітету та їх динаміки в процесі
лікування (Ig A, М, Е, G та ЦІК); обґрунтувати заходи по оптимізації
фармакологічної корекції та підвищенню ефективності лікування хворих на
РА у поєднанні з АГ.
Для досягнення мети роботи та вирішення задач було обстежено 89
пацієнтів з РА та АГ (64 жінки та 25 чоловіків, 72% та 28% відповідно) віком
від 30 до 65 років (середній вік 44,22±6,86 роки). В дослідження не включали
хворих на РА та АГ, у яких на момент обстеження було виявлено
захворювання печінки з порушенням функції, цукровий діабет, серцеву
недостатність в стадії декомпенсації, захворювання бронхо-легеневої
системи.
В основі дисертаційного дослідження лежать клініко - інструментальні
методи дослідження, які проводились на кафедрі загальної практики
(сімейної медицини) Національного медичного університету ім. О.О.
Богомольця на базі Поліклініки №2 Шевченківського району м. Києва та в
науковій біохімічній лабораторії Центру термальних пошкоджень та
пластичної хірургії м. Києва.
Діагноз РА було встановлено відповідно до діагностичних критеріїв РА
Американської колегії ревматології/Європейської ліги проти ревматизму
(ACR/EULAR, 2010).
Тривалість РА у пацієнтів складала від 2 до 15 років. Клінічне
обстеження хворих включало: загальний огляд хворого, огляд суглобів їх
рухливість,

набряклість,

підвищення

температури

шкіри

над

ними.
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Тривалість ранкової скутості оцінювали за показниками середньої тривалості
ранкової скутості за минулий тиждень.
Активність РА оцінювалась за індексом DAS 28: низька при DAS 28 <
3,2, помірна при 3,2 > DAS 28 < 5,1 та висока – при значеннях DAS 28
більше 5,1. В дослідженні переважали хворі з високим ступенем активності
РА.
Всім пацієнтам з метою виключення захворювань бронхо-легеневої
системи

проводилась

рентгенографія

органів

грудної

порожнини.

Проводилась рентгенографія кистей з подальшою оцінкою стадії РА по
Штайнброкеру. Проведений аналіз рентгенограм дав змогу встановити
переважно ІІ рентгенологічну стадію захворювання.
Отже, на підставі даних обстеження всі хворі були розподілені на 3
групи в залежності від ступеня активності РА та виду лікування
ревматоїдного артриту.
До першої групи ввійшли 32 пацієнти, що мали РА мінімальної
активності (при DAS 28 < 3,2) коморбідний з АГ, які отримували метатрексат
у дозі 7,5 мг на тиждень. У період загострення їм додатково призначалась
ГКС терапія в початковій дозі 15-20 мг з поступовим її зниженням на 2,5 мг
на тиждень і надалі вони залишались на підтримуючій дозі 2,5 - 5 мг до кінця
дослідження.
Другу групу склали 30 пацієнтів, у яких був 3-й ступінь активності РА
(при значеннях DAS 28 > 5,1) комор бідного з АГ і вони не мали
протипоказів до призначення інфліксимабу. До початку дослідження всі вони
отримували метотрексат у дозах від 15мг (по 5мг Х 3 рази) до 22,5 мг (по 7,5
мг х 3 р) на тиждень, а під час загострень їм додатково призначали ГКС в
початковій дозі 30-40 мг з поступовим зниженням її на 5 мг за тиждень до
підтримуючої 7,5-10 мг. Під час дослідження цим пацієнтам метатрексат
призначений у дозі 7,5 мг на тиждень та інфліксимаб у дозі 3 мг/кг в/в
крапельно через інфузомат на початку лікування, через 2 тижні, потім через 6
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тижнів, і через кожні 8 тижнів протягом року. При загостренні РА цим
пацієнтам планувалось додатково призначати ГКС терапію в початковій дозі
15-20 мг з поступовим її зниженням на 2,5 мг на тиждень до підтримуючої
2,5 - 5 мг.
До третьої групи ввійшли 27 пацієнтів, які мали також третій ступінь
активності РА (індекс DAS 28 > 5,1) коморбідний з АГ, але всі вони мали
протипокази до призначення інфліксимабу (серцеву недостатність ІІБ стадії).
Вони отримували метотрексат у дозах від 15мг (по 5мг х 3 рази) до 22,5 мг
(по 7,5 мг х 3 р) на тиждень, а під час загострень їм додатково призначали
ГКС в початковій дозі 30-40 мг з поступовим зниженням її на 5 мг за тиждень
до підтримуючої 7,5-10 мг до кінця дослідження.
Визначення ступеню та стадії АГ у всіх хворих проводили на підставі
cучасної класифікації Українського товариства кардіологів та Клінічних
рекомендацій з АГ Європейського товариства гіпертензії (European Society of
Hypertension (ESH)) та Європейського товариства кардіологів (European
Society of Cardiology (ESC) 2013 року. Для лікування підвищеного АТ
пацієнтам усіх груп застосовували інгібітори АПФ та антагоністи кальцію
(препарат Екватор "Richter Gedeon Ltd", Угорщина) в дозах: лізиноприл – 10
мг/добу та амлодипін 5 мг/добу, незалежно від групи клінічного
дослідження. Доведено, що комбінація інгібіторів АПФ та антагоністів
кальцію, крім ефективного контролю АТ, має органопротективні властивості,
що дуже важливо при коморбідності РА з АГ та прийомі хворими БП і
НПЗП.
Поряд з клінічним обстеженням, у всіх хворих визначали:
- показники крові: ШЗЕ та ТЗН, СРП, РФ, АСЛ-О;
- метаболізм азоту, стан перекисного окиснення ліпідів й активність
оксидантної системи - NО, Е220, Е400, ЦП;
- показники імунної системи – Іl 1, Іl 6, Іl 8, Іl 10, ФНП-α та ЕТ-1;
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- функціональну активність нейтрофільних гранулоцитів та моноцитів:
спонтанний та індукований НСТ-тест, індекс стимуляції;
- імунологічну реактивність: СD 3, СD 4, СD 8, ОІРК, СD 16, СD22;
- активність гуморальної ланки імунітету: Ig A, Ig М, Ig Е, Ig G, ЦІК.
Також

всім

пацієнтам

за

допомогою

стандартизованого

неспецифічного опитувальника SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Item ShortForm Health Status), анкету якого пацієнт заповнював самостійно до початку
лікування та при кожному послідуючому візиті, оцінювали якість життя.
Стандартизований опитувальник SF-36 складається з 36 питань, об’єднаних у
8 шкал, що дозволяють найбільшою мірою оцінювати взаємозв’язок ЯЖ з
соціальним статусом, психічним здоров’ям і загальним благополуччям
індивідуума. Фізичний статус пацієнта оцінювали за п’ятьма шкалами (ФА,
РФП, ІБ, ЗСЗ, ЖА), психосоціальний статус - також за п’ятьма шкалами
(СА,РЕ, ПЗ, ЗСЗ, ЖА), причому, показники ЗСЗ та ЖА визначали як
фізичний, так і психічний статус людини.
Всім

хворим

призначались

додатково

індивідуальні

комплекси

лікувальної фізкультури, психологічна і медико-соціальна реабілітація,
фізіотерапевтичні та еферентні методи, місцеві компреси на основі
диметилсульфоксиду.
Спостереження за хворими тривало протягом 6 місяців. Порівняння
результатів проводилось тричі: до початку лікування, через 3 та 6 місяців від
початку лікування.
Пацієнти другої групи отримували інфліксимаб, який являє собою
гібридні мишино-людські (IgG1) моноклональні антитіла, що з високою
афінністю зв’язують як розчинні, так і трансмембранні форми фактору
некрозу пухлини-α, який відіграє важливу роль у розвитку автоімунних і
запальних захворювань. Інфліксимаб швидко утворює стабільні комплекси з
людським TNFα, при цьому відбувається зниження біоактивності TNFα.
Інфліксимаб діє специфічно відносно TNFα і нездатний нейтралізувати
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лімфотоксин

(TNFβ).

Незалежно

від

введеної

дози

інфліксимаб

розподіляється переважно в межах судин. У більшості пацієнтів після
введення дози інфліксимаб у сироватці крові виявляється щонайменше
протягом 8 тижнів.
Для

створення

бази

даних

і

аналізу

отриманих

результатів

використовували електронні таблиці Exell-2000 і програму статистичної
обробки матеріалу Statistica 5.0 forWindows 95 для роботи з персональним
комп‘ютером. Для оцінки міжгрупової різниці застосовували параметричний
t-критерій Ст’юдента; для

визначення зв’язків між показниками

–

кореляційний аналіз по Пірсону та ранговий – по Спірману; для порівняння
частоти змін – критерій Фішера. Проводилась перевірка гіпотези про рівність
середніх

значень

параметрів

в

досліджуваних

групах

при

заданій

достовірності 0,95 і на основі цього робили висновок про значимість
відповідного показника. Достовірною вважалась різниця при р <0,05.
Результати представлені у вигляді Мm.
Для

встановлення

нормативів

величин,

які

досліджувались,

застосовували метод непараметричного аналізу. В практиці частіше
використовуються Р5, Р10, Р25, Р50, Р75, Р90, Р95.
В усіх хворих дослідження зразків периферійної крові проводили з
метою виявлення наявності системної відповіді організму на запалення та
динаміки цих показників на різних етапах спостереження при різних видах
лікування.
Проведене лабораторне дослідження показало, що у хворих ІІІ групи
визначалися анемія і помірне зниження кількості еритроцитів. Вираженість
анемії, як правило, відповідала поширеності й тяжкості суглобового процесу.
Головна причина анемії при РА - хронічний запальний процесс. Доведено,
що анемія внаслідок хронічного запалення пов'язана з підвищеним синтезом
феритину

і

гемосидерину,

які

сприяють

депонуванню

заліза

в

ретикулоендотеліальній системі, а також зі збільшенням рівня в крові
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лактоферину (надходить зі зруйнованих нейтрофілів), що утворює із залізом
інертні комплекси. Унаслідок цього спостерігається зниження рівня
сироваткового заліза на тлі достатніх або збільшених його загальних запасів
в організмі (функціональний дефіцит заліза). Одночасно зменшується і
кількість транспортного білку - трансферину, що погіршує утилізацію заліза
з кишок і транспортування його в кістковий мозок. Тобто, за патогенезом ця
анемія принципово відрізняється від справжніх залізодефіцитних станів.
Деяке значення можуть мати зниження тривалості життя еритроцитів і
зменшення реакції кісткового мозку на еритропоетин.
Також у хворих усіх трьох груп виявлено прояви запальної реакції, які
з найбільшою виразністю реєструвалися у осіб третьої групи. Основними
ознаками формування запальної відповіді при коморбідності РА і АГ були:
підвищення

ШЗЕ,

загальна

кількість

лейкоцитів,

в

тому

числі,

паличкоядерних та сегментоядерних, та зниження лимфоцитів і моноцитів.
Причому, дані зміни були більш притаманні хворим третьої групи. Виявлена
ТЗН була пропорційна інтенсивності запального процесу і свідчила про
формування та розвиток ендотоксикозу: у хворих першої групи легкого та
середнього ступеня, другої та третьої груп – тяжкого ступеню.
Під впливом лікування інтенсивність запальної реакції зменшилась.
При цьому, особливу ефективність показала комбінована терапія в складі
метотрексат+інфліксимаб. Проте, зберігались високі показники вмісту
лімфоцитів, що, ймовірно, є результатом стійкої сенсибілізації організму та
може бути непрямою ознакою наявності автоімунного процесу, про що
зазначено і в літературних джерелах.
Зміни всіх показників добре корелювали

з активністю запального

процесу, однак найчутливішим параметром була ШЗЕ.
Хворим усіх груп досліджували динаміку СРБ, РФ та АСЛ-О. СРБ
вважають класичним гострофазовим реактантом і разом із ШЗЕ - найкращим
показником активності захворювання та адекватності терапії. РФ у сироватці
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крові виявляється у розгорнутій стадії РА приблизно в 75% хворих. Хоча РФ
неспецифічний для цього захворювання, однак його наявність і титр
настільки тісно пов'язані з деякими суглобовими й позасуглобовими
особливостями патологічного процесу, що його заслужено вважають
найважливішою імунологічною характеристикою РА. Антистрептолізин-О у
всіх хворих визначали з метою диференційної діагностики.
Таким чином, нами було встановлено, що у хворих на РА у поєднанні з
АГ спостерігається значне підвищення показників виразності запальної
реакції таких як CRP, РФ, АСЛ-О. В подальші строки дослідження на тлі
лікування у хворих першої та другої груп визначається зниження цих
показників відносно вихідних показників, що свідчить про зниження
інтенсивності запалення. Дані тенденції були найбільш виражені у хворих
першої групи, які мали легкий ступінь активності процесу та другої групи,
які мали високий ступінь активності процесу та отримували комбіновану
терапію метотрексат+інфліксимаб. У хворих третьої групи, у яких також був
високий ступінь активності, але вони отримували тільки метотрексат, ці
зміни були невиразними.
Серед механізмів розвитку РА та АГ найбільш поширене уявлення про
те, що хронічний запальний процес при РА створює умови для розвитку
ендотеліальної дисфункції, яка останнім часом обговорюється в якості
етіологічного фактора підвищення АТ та відіграє роль однієї з ланок її
патогенезу. Встановлено, що зміни функції ендотелію спостерігаються навіть
при мінімальному ступені активності ревматоїдного процесу і без
маніфестних ознак судинної патології, корелюючи з титрами РФ в крові.
Ендотелій виступає в ролі першочергового органу-мішені, оскільки
ендотеліальна вистилка судин бере участь у регуляції судинного тонусу,
гемостазу, ангіогенезу, імунної відповіді, міграції клітин крові в судинну
стінку, синтезі факторів запалення
функції.

та їх інгібіторів, здійснює бар'єрні
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NO є одним з вільних радикалів, що уворюються в організмі людини і
тварин. В літературних джерелах широко описуються важливі медіаторні і
захисні властивості оксиду азоту. Медіаторна функція оксиду азоту пов'язана
зі стимулюючою дією на розчинну гуанілатциклазу, а захисна – з
окислювальною модифікацією чужорідних елементів у вогнищі запалення.
В

організмі

людини

NO

утворюється

в

результаті

окиснення

гуанідінової групи L-аргініну, яке каталізується групою ферментів, що
об'єднуються під загальною назвою «Синтетаза оксиду азоту». Одна з форм
синтетази оксиду азоту індукується в імунокомпетентних і деяких інших
клітинах ендотоксином (ліпополісахаридом) і цитокінами. Генерація оксиду
азоту відбувається спільно з утворенням О2. Ці радикали взаємодіють між
собою з високою швидкістю з утворенням пероксинітриту. Ймовірно, саме з
пероксинітритом пов'язана ушкоджувальна дія оксиду азоту на біологічні
макромолекули, в першу чергу, на білки.
В своїй роботі ми також досліджували рівень сумарних метаболітів
оксиду азоту та його динаміку під впливом лікування. Було виявлено, що
при коморбідності РА і АГ є характерним підвищення вмісту оксиду азоту та
його метаболітів. Рівень сумарних метаболітів оксиду азоту підвищується
пропорційно тяжкості патологічного процесу та корелює з вмістом
прозапальних цитокінів. Інфліксимаб інтенсивно пригнічує утворення оксиду
азоту в системному кровотоці, що також корелює зі зниженням прозапальних
цитокінів (друга група). На фоні фармакотерапії без інфліксимабу (третя
група) досліджуваний показник підвищувався на протязі дослідження. В той
же час, призначення монотерапії метатрексатом не впливає на динаміку
сумарних показників NО.
Рівень метаболітів оксиду азоту може бути рекомендований як один з
маркерів активності, тяжкості захворювання та моніторингу лікування.
При
структурну

системних
та

захворюваннях

функціональну

нерідко

виявляють

неповноцінність

виражену

субендотеліального
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екстрацелюлярного матриксу, що призводить до розвитку ендотеліальної
дисфункції

судин.

У

хворих

на

АГ

в

поєднанні

з

системними

захворюваннями діагностують більш виражені порушення функціонального
стану ендотелію, ніж при АГ без системної патології [27].
При вивчені показників стану перекисного окиснення ліпідів та
активності антиоксидантної системи у хворих на РА та АГ з’ясували, що
провідна роль в формуванні певного метаболічного статусу та структурних
змін будь-яких клітин та тканин належить цитоплазматичним мембранам, від
стану білкової та ліпідної складової яких залежать рецепторна функція,
активність

та

вибірковість

трансмембранного

транспорту

речовин,

енергетичний баланс та тривалість життя клітин. Наявність, вже починаючи з
ранніх

стадій

РА,

вільнорадикального
індукованих

таких

патогенетичних

окиснення,

лікуванням

протеазної

порушень

факторів
системи,

кишечного

як

активація

“первинних”

травлення

та

передбачає

багатокомпонентну ушкоджуючу дію на мембранні структури організму
[157,170,101,176].

Більшість

робіт,

присв’ячених

цьому

питанню,

обмежуються, найчастіше, станом перекисного окиснення ліпідів і не дають
повної уяви про зміни структурно-функціонального стану клітинних
мембран. Між тим, саме порушення мікров’язкості та проникності, а не сам
факт підвищення генерації активних форм кисню чи протеолітичного
потенціалу крові, можуть розглядатися як критерії тяжкості патологічного
процесу та ефективності лікувальних заходів [142,159,182].
Останніми роками особливу увагу приділяють участі активних форм
кисню і антиоксидантної системи у фізіологічних і патологічних процесах, у
тому числі і при РА коморбідному з АГ. Теоретичним обгрунтуванням участі
вільних радикалів у патогенезі аутоіммунних захворювань є здатність
ушкоджувати білки й ліпіди, надаючи їм властивостей автоантигенів і
провокуючих вироблення автоантитіл. Недостатність антиоксидантного
захисту при РА, що виражається в накопиченні вторинних продуктів
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вільнорадикальних реакцій, може бути пов'язана з утворенням антитіл до
ферментів-антиоксидантів

таких,

як

супероксиддисмутаза,

глутатіонредуктаза, каталаза, церулоплазмін і ін.
Проведені нами дослідження показали, що у пацієнтів з РА та АГ
відзначалася інтенсифікація процесів перекисного окиснення ліпідів та
накопичення продуктів перекисного окиснення ліпідів, які мають антигенні
властивості та можуть запускати автоімунні процеси. Використання в схемах
лікування РА, що перебігає з АГ, інфліксимабу (друга група) знижує
інтенсивність вільнорадикального окиснення ліпідів, що активно впливає на
динаміку клінічних показників запального процесу (зменшення больового
синдрому, скутість, покращення якості життя пацієнтів).
Виявлено також позитивний кореляційний зв'язок між рівнями Е220, Е400
в сироватці крові та ШЗЕ (rs=0,287, Р<0,001).
У результаті проведених досліджень встановлено, що у хворих на РА,
період загострення захворювання супроводжується підвищенням рівню ЦП,
СРП та інших білків гострої фази запалення, що свідчить про виражену
активність запального процесу та високий ризик прогресування РА.
Метаболічно несприятливі умови, що формуються у таких хворих,
обумовлені посиленням вільнорадикальних процесів на тлі недостатності
антиоксидантної системи, що в сукупності призводить до вираженого
перекисно-антиоксидантного

дисбалансу.

Накопичення

в

тканинах

і

біологічних рідинах організму високотоксичних продуктів є важливим
патогенетичним механізмом прогресування запально-деструктивних змін в
тканинах суглобів та посилення наявних порушень в імунній системі.
Незважаючи

на

підвищену

активність

основного

сироваткового

антиоксидантного ферменту ЦП, у всіх пацієнтів визначались значні
порушення в системі протиоксидантного захисту, які пропорційні тяжкості
патологічного процесу. Це говорить про розвиток «окислювального стресу»
та накопичення вільних радикалів, що мають значний ушкоджуючий

122

потенціал відносно білків та ліпідів клітинних мембран, та активує розвиток
автоімунних реакцій [22,142].
У дослідженні отримали, що на фоні лікування

інтенсивність

вільнорадикального окиснення ліпідів знижувалась, особливо виразно це
було продемонстровано у пацієнтів другої групи, які отримували поєднання
препаратів метотрексат+інфліксимаб, за рахунок чого, ймовірно, зменшились
больовий синдром і скутість та покращилась якість життя пацієнтів.
При тривалій циркуляції автоантигенів створюються умови для
постійного формування і накопичення продуктів окиснення ліпідів в
організмі і ураження органів- і тканин-мішенів. При цьому дані процеси є
причиною формування значної антигенемії автоімунного походження, що
обумовлює ускладнення перебігу хвороби внаслідок зриву толерантності,
порушення кооперації і регуляції імунної відповіді, високої активності
автоіммунних реакцій.
Щодо вивчення механізму порушення імунітету при РА коморбідному
з АГ, то в літературі показано, що дисбаланс клітинного та гуморального
антиендотоксинового імунітету створює умови для патологічного впливу
ендотоксинового фактору на перебіг захворювання. Ці зміни також
торкаються цитокінової системи, особливо Іl-1β, ФНП-α та інтерферону-γ.
ФНП-α та інтерферон-γ є активаторами індукованої форми оксиду азоту,
тобто зниження експресії обох цитокінів може порушувати механізми
ендотелійзалежної

вазодилатації

[45].

Порушення

простациклін-

тромбоксанового балансу є проявом субклінічного перебігу ендотеліальної
дисфункції [88]. Визначення цитокінового профілю пропонується для
стратифікації ризику серцево-судинних ускладнень при ендотеліальній
дисфункції у пацієнтів із недиференційованою дисплазією сполучної тканини
[32,75].
В літературних джерелах висуваються гіпотези щодо провідної ролі
запального, автоімунного процесів та їх вираженості, як основних факторів
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ризику

атеросклерозу і метаболічного синдрому у хворих на РА

коморбідний з АГ. Сам РА може деяким чином розглядатися як модель для
вивчення зв'язків між запальним процесом, в тому числі, і автоімунним, і
атерогенним. Висуваються гіпотези також щодо участі ТНФ-α, ІЛ-1, ІЛ-6 в
розвитку уражень судинної стінки, які можуть прискорювати атерогенез і,
одночасно, відігравати важливу роль в реалізації імунного запалення,
характерного для РА. Приоритетною є проблема складних чисельних
порушень з боку гуморального і клітинного імунітету, дисбалансу клітинних
гормонів (цитокинів) і виражених структурних змін в уражених органах,
переважно суглобах [9,83,104].
ФНП-α - один з найбільш важливих цитокінів в патогенезі РА та інших
запальних

захворювань

опорно-рухового

апарату.

Підвищення

його

продукції призводить до збільшення рівня інших прозапальних цитокінів (ІЛ
1, 6 тощо), проходження яких через печінку викликає підвищення
концентрації СРП, фібриногену та інших протеїнів, що відображають
інтенсивність запального процесу, і зниження рівня альбуміну, трансферину.
Молекулярний механізм прозапальної дії ФНП-α визначається зв'язуванням
фактора транскрипції NFκB, що призводить до проліферації синовіальної
тканини, залученням лейкоцитів у зону запалення, викидом агресивних
металопротеаз, активацією остеокластів [130].
У результаті проведених досліджень було встановлено, що у хворих на
РА коморбідний з АГ визначалося значне підвищення прозапальних
цитокінів, а саме Іл-1, Іл-6, Іл-8 при зниженні протизапальних Іл-10, що
свідчить про значні порушення в системі коопераційної взаємодії Тклітинного цитокінового каскаду. Дані зміни були більш виражені у хворих
другої та третьої груп з високою активністю процесу. Доведено, що значна
секреція Іл-6 активізує каскадний синтез прозапальних цитокінів (Іл-1, ФНПα) і, в умовах відсутності адекватного пригнічення протизапальними
медіаторами, може призводити до генералізації системної запальної реакції і
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розвитку поліорганних дисфункцій у хворих даної категорії. В нашому
дослідженні реєструвалось значне підвищення вмісту ФНП-α в перші строки
дослідження. ФНП-α синтезується різними типами клітин: макрофагами, Т–
хелперами

1

типу,

клітинами

ендотелію,

але

моноцити/макрофаги,

безумовно, є його основним джерелом. У фізіологічних умовах ФНП-α
функціонує

як

імунорегуляторний

медіатор

і

забезпечує

зростання,

проліферацію і диференціювання різних типів клітин, активує нейтрофіли, Т
і В-лімфоцити, зумовлює лізис пухлинних і інфікованих бактеріями і
вірусами клітин, бере участь в регуляції апоптозу. У патологічних умовах
ФНП-α поводиться як активний прозапальний агент[172].
У формуванні ураження суглобів при РА ФНП-α відіграє одну з
головних ролей. Стимуляція ФНП-α імунних клітин призводить до
підвищення синтезу прозапальних медіаторів та ростових факторів, що
сприяє активації фібробластів, остеокластів, нейтрофільних гранулоцитів,
макрофагів, та значної проліферації ендотеліальних клітин. Все це зумовлює
з одного боку, запалення синовіальної оболонки, руйнування хряща та кісток
з наступним розвитком синовиїту, з другого боку, значну проліферацію
ендотелію не тільки в зоні враженого суглоба, а взагалі, судинної стінки, та
призводить до розвитку судинних ускладнень у хворих на РА. При цьому,
значне підвищення вмісту ФНП-α зумовлює метаболічне виснаження,
мікросудинну гіперкоагуляцію та гемодинамічні порушення. Останні
пов’язують з пригніченням фосфорилювання легких ланцюгів міозину та
тропаніну-1,

що

призводить

до

зниження

скорочувальної

здатності

кардіоміоцитів, пригнічення надходження іонів кальцію та його транспорту в
клітини, інгібуванню піруватдегідрогенази - основного ферменту взаємодії
жирового та білкового обміну. Виникаючий при цьому дефіцит АТФ в
клітинах, порушення скоротливої здатності міоцитів, активація NО-синтази
призводять до накопичення оксиду азоту в клітинах з активацією апоптозу
кардіаміоцитів та розвитку кардіоміопатій у хворих данної категорії.
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В нашій роботі встановлено значне підвищення вмісту ендотеліну-1 у
всіх хворих. При цьому, найбільші значення були у хворих другої та третьої
груп, що, на нашу думку, пов'язано з найбільш вираженою запальною
реакцією.
Активація Т-клітинного цитокінового каскаду зумовлює підвищену
продукцію органоспецифічних автоантитіл та є індуктором формування
автоімунних реакцій у хворих на РА. При цьому, підвищення продукції ЕТ-1,
Іл-1, Іл-6, Іл-8 та ФНП-α пов‘язують з порушенням функції та гіпертрофією
лівого шлуночка та розвитком кардіосудинних ускладнень у хворих на РА.
Оптимізація

співвідношення

вмісту

про-,

протизапальних

та

вазоконстрикторних цитокінів при застосуванні комплексної терапії з
використанням препаратів-ігібіторів ФНП-α (інфліксимаб) свідчить про
значну ефективність даного методу лікування, що сприяє регуляції
тканинного обміну, зниженню ризику формування не тільки ускладнень з
боку опорно-рухової системи, а також розвитку судинних дисфункцій та
кардіоміопатій.
Для дослідження особливостей змін імунологічних показників крові
під дією різних схем лікування визначали фагоцитарну активність
нейтрофілів та моноцитів крові, оцінювали їх киснезалежний метаболізм за
показниками спонтанного та стимульованого НСТ-тесту. Відтворений в
присутності стимуляторів індукований НСТ-тест характеризує здатність
фагоцитів до завершення фагоцитозу, а саме, кисеньзалежної фази
фагоцитозу. Співвідношення між показниками спонтанного та індукованого
НСТ-тесту є надійним діагностичним критерієм оцінки функціональної
спроможності клітин в системі природної резистентності у хворих та
характеризує розвиток імуносупресії та формування автоімунних реакцій у
хворих з системними процесами.
Під час дослідження нами виявлено, що у хворих 1-ї та 2-ї груп
визначається підвищення ФАНГ у спонтанному НСТ-тесті в усі візити. Разом
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з

тим,

визначалось

зниження

ФАНГ

у

відповідь

на

стимуляцію

ліпополісахаридом мікробної стінки E.coli стосовно показників спонтанної
реакції. ФАМ в НСТ-тесті була знижена в усі візити, однак зберігала
тенденцію до підвищення показників в індукованому НСТ-тесті.
Підвищення

показників

спонтанного

НСТ-тесту

у

відсутності

додаткової стимуляції свідчить про значну ступінь функціонального
ушкодження фагоцитуючих клітин. Відтворений в присутності стимуляторів
індукований НСТ-тест характеризує здатність фагоцитів до завершення
фагоцитозу, а саме кисеньзалежної фази фагоцитозу, тому співвідношення
між показниками спонтанного та індукованого НСТ-тесту є надійним
діагностичним критерієм оцінки функціональної спроможності клітин в
системі природної резистентності у хворих.
Порівняльній аналіз ФАНГ та ФАМ у хворих першої та другої груп з
показниками хворих третьої групи встановив, що при застосуванні лікування
зберігається функціональна активність фагоцитуючих клітин у хворих
першої та другої груп на мінімальному адаптивному рівні у відповідь на
мікробні антигени. При цьому збереження ФАМ, як основної ланки
презентації антигенів для клітин імунної системи, сприяє зменшенню
розвитку імуносупресії та формуванню аутоімунних реакцій у хворих 1-ї та
2-ї груп. У хворих третьої групи дані тенденції були слабо виражені.
Нами проведено дослідження особливостей змін кількісних та
функціональних характеристик лімфоцитів у хворих всіх груп, в залежності
від виду лікувальної тактики та строків дослідження. Імунна дисфункція при
системних захворюваннях виражається змінами взаємозв’язку показників
клітинного та гуморального імунітетів та розвитком активності аутоімунних
реакцій [14,117]. У хворих на РА з АГ спостерігається патологічна активація
клітинного імунітету, найбільшою мірою СD 4+- та СD 8+-лімфоцитів, і
меншою - СD 19+-лімфоцитів, що виявляється ознаками підвищення синтезу
РНК і білку в ядрах клітин [91,93,94].
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У роботі досліджувались особливості змін імунологічної реактивності
у хворих на РА у поєднанні з АГ. При дослідженні основних показників
клітинного імунітету у хворих першої групи встановлено, що на початку
дослідження визначалось зниження загального вмісту Т-л по відношенню до
показників контролю в 1,13 рази (p<0,05). При цьому, показник ОІРК складав
(2,91), що на 17,33% вище значень контролю. Ці дані свідчать про
перерозподіл основних субпопуляцій лімфоцитів у бік переважання Тхелперів. Нами визначена тенденція до зниження вмісту CD16+ –
натуральних кілерів при збереженні вмісту В-лімфоцитів в межах показників
контролю. При дослідженні динаміки змін вмісту лімфоцитів основних
субпопуляцій в процесі лікування встановлено підвищення кількості Тлімфоцитів в 1,8 рази щодо початкових значень (p<0,05). При цьому
визначена тенденція до оптимізації співвідношень основних субпопуляцій Тл з наближенням ОІРК до показників контролю. Вміст CD16+ та CD22+ не
змінювався. При дослідженні функціональної активності лімфоцитів в реакції
бласттрансформації відзначалося зниження функціональної активності Т-л по
відношенню до показників контролю в 1,1 (p<0,05). При цьому встановлено,
що функціональна активність В-лімфоцитів у відповідь на мітогенну
стимуляцію перевищувала показники контролю в 1,28 рази (p<0,05).
При дослідженні вмісту лімфоцитів основних субпопуляцій у хворих
другої групи встановлено зниження вмісту Т-л щодо показників контролю на
21,98 % (p<0,05). При цьому, відмічено підвищення ОІРК по відношенню до
показників контролю в 2,25 рази, що свідчить про значне переважання CD-4+
та зниження супресорного контролю в системі регуляції імунної відповіді.
При цьому вміст CD-4+ був у межах показників референтної групи. Вміст
CD-16+ визначався зниженим щодо значень контролю в 1,1 рази, а CD-22+
були підвищені на 15,33 % (p<0,05).
При другому візиті встановлено підвищення вмісту CD-3+ відносно
вихідних значень, однак ці показники були знижені відносно значень
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контролю на 18,92% (p<0,05). При цьому показники вмісту CD-4+
знаходились в межах референтних показників. Визначено також підвищення
вмісту CD-8+ відносно вихідних показників на 28,69% (p<0,05), однак ці
результати були знижені відносно значень контролю (p<0,05). Встановлено
зниження ОІРК відносно вихідних значень на 35,22%, при цьому, цей
показник значно перевищував значення контролю. Показники вмісту CD-16+
та CD-22+ практично не змінювались відносно вихідних значень.
Дослідження показників вмісту лімфоцитів через 6 місяців лікування
(третій візит) показали, що у хворих другої групи відмічено підвищення
вмісту Т-л щодо початкових значень в 1,1 рази (p<0,05). При цьому,
встановлено зниження вмісту Тh з оптимізацією ОІРК у бік зниження по
відношенню до початкового значення на 91,93 %, проте цей показник
перевищував

значення

контролю.

Встановлено

зниження

вмісту

В-

лімфоцитів по відношенню до початкових значень на 12,86%, при цьому
даний показник наближався до значень контролю. Показник вмісту кілерів
практично не змінювався і був нижче щодо значень здорових пацієнтів.
При дослідженні співвідношення основних субпопуляцій лімфоцитів у
хворих третьої групи встановлено зниження вмісту Т-л щодо показників
контролю в 1,06 рази (p<0,05). Одночасно спостерігали підвищення ОІРК в
порівнянні з контролем в 2,31 рази, зниження вмісту CD-16+ на 15,24%
(p<0,05) і незначне підвищення вмісту В-лімфоцитів у 1,1 разу. Другий візит
характеризувався появою тенденції до підвищення вмісту Т-л по відношенню
до

початкових

значень,

проте

дані

відмінності

були

недостовірні.

Встановлено підвищення ОІРК в 2,43 рази та відмічена тенденція до
підвищення вмісту CD-16+ відносно початкових значень. Показник Влімфоцитів перевищував вихідні значення в 1,23 (p<0,05) рази та показники
контролю в 1,34 (p<0,05) рази.
В роботі досліджено динаміку змін показників активності гуморальної
ланки імунітету у хворих на РА коморбідний з АГ. В результаті проведених
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досліджень було встановлено, що у обстежених хворих всіх трьох груп
визначаються значні зміни в системі функціонування клітинної і гуморальної
ланки

імунітету.

Виражений

дефіцит

Т-лімфоцитів,

зниження

їх

функціональної активності та недостатність супресорної функції Т-клітин
призводять до порушення механізмів регуляції як клітинних, так і
гуморальних реакцій імунітету. При цьому визначався дисбаланс у
співвідношенні вмісту імуноглобулінів основних класів з підвищенням
вмісту імуноглобулінів М і Е і зниженням концентрації імуноглобулінів G та
А.

Наслідком

цього

була

втрата

толерантності

В-лімфоцитів

до

автоантигенів, що обумовлює можливість реакції В-лімфоцитів на власні
антигени і підвищення В-клітинної імунної відповіді у вигляді гіперпродукції
автоантитіл, що є однією з причин розвитку автоімунних реакцій у хворих на
РА.
Отримана динаміка змін показників вмісту імуноглобулінів свідчить про
зниження антиінфекційної гуморальної резистентності, місцевого імунітету
та загальної реакції організму. Високі показники вмісту імуноглобулінів М і
Е, на нашу думку, є результатом високого рівня автосенсибілізації хворих з
РА коморбідним з АГ.
Позитивна динаміка змін показників клітинного імунітету у пацієнтів
другої групи в процесі лікування, ймовірно, є наслідком корегуючої дії
комбінованої терапії з використанням препарату інфліксимаб, який сприяє
оптимізації показників функціонування імунокомпетентних клітин і знижує
ступінь виразності автоімунних реакцій та ризик розвитку ускладнень
хвороби в більш віддалені терміни.
Таким чином, результати виконаних клініко-лабораторних досліджень
показали, що коморбідність РА та АГ має взаємообтяжуючий клінічний
перебіг і вимагає застосування комплексної терапії. Важливим є те, що на тлі
РА

кардіоваскулярна

патологія

патогенетично

пов'язана,

як

з
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неконтрольованим

ревматоїдним

запаленням,

так

і

з

токсичністю

протиревматичних лікарських засобів.
При аналізі результатів клініко-лабораторних обстежень показано, що
пацієнти другої групи, які мали 3-й ступінь активності РА коморбідного з
АГ, і вони не мали протипоказів до призначення інфліксимабу, в процесі
лікування вдалось знизити лікувальну дозу метотексату вдвічі (як у пацієнтів
першої групи), а під час дослідження у них не реєструвались загострення і не
виникала потреба призначення ГКС, на відміну від пацієнтів третьої групи,
які продовжували приймати метотрексат у високих дозах, а під час
загострень їм додатково призначались ГКС.
Виходячи з сучасних уявлень про механізми патогенезу РА та АГ,
оптимізація лікування АГ включає фактори впливу на системні запальні
процеси та протиавтоімунні фактори. Застосування нових технологій
лікування РА, зокрема біологічних агентів, поліпшує прогноз працездатності
і якості життя пацієнтів, зменшує побічні ефекти та ускладнення, які
розвиваються при застосуванні інших видів лікування (нестероїдних
протизапальних препаратів, ГКС).
Під впливом лікування з застосуванням комбінованої терапії у хворих
всіх груп спостерігалось зменшення інтенсивності хронічного запального
процесу внаслідок оптимізації співвідношення вмісту про-, протизапальних
та вазоконстрикторних цитокінів, пригнічення утворення оксиду азоту, що
сприяло зниженню АТ. У процесі лікування середні показники САТ та ДАТ у
хворих першої та другої груп на початку лікування знизились більш суттєво,
а в послідуючому періоді лікування вони демонстрували лиш тенденцію до
зниження і залишались достатньо вищими за показники контролю. У хворих
же другої групи в процесі лікування середні показники САТ та ДАТ
знижувались з суттєвою вірогідною різницею на протязі всього терміну
дослідження і наприкінці майже наблизились до показників контролю. На
протязі дослідження у хворих всіх груп не спостерігались випадки значного
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підвищення АТ, які б вимагали невідкладної допомоги та госпіталізації з
цього приводу.
Отже, виходячи з отриманих результатів, хворим на РА коморбідний з
АГ

рекомендується

застосовувати

клінічно

обґрунтовані

методи

індивідуалізованої терапії, а саме, комбіновану медикаментозну терапію антигіпертензивні препарати, метотрексат та інфліксимаб (за відсутності
протипоказань).
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ВИСНОВКИ
В дисертації наведено узагальнюючі та нові підходи до вирішення
питань комплексної медичної допомоги хворим на РА коморбідний з АГ
шляхом

удосконалення

діагностики

та

оптимізації

патогенетично

обгрунтованої терапії РА коморбідного з АГ шляхом вивчення стану та ролі
показників системної запальної відповіді, активності гуморальної ланки
імунітету, імунологічної реактивності організму, функціональної активності
фагоцитуючих клітин, вмісту оксиду азоту та показників перекисного
окиснення ліпідів.
1. У хворих на РА, поєднаний з АГ мають місце спільні ознаки
системної запальної відповіді, які корелюють з активністю процесу і
призводять до ендотеліальної дисфункції судин, розвитку ендотоксикозу.
Високий

рівень

лімфоцитів

у

крові

(р<0,05)

свідчить

про

стійку

сенсибілізацію організму та може бути побічною ознакою наявності
автоімунного процесу.
2. У хворих на РА у поєднанні з АГ знижується активність
церулоплазміну, що свідчить про виражену активність запального процесу та
вказує на високий ризик прогресування РА.
3. У хворих на РА з АГ підвищення ендотеліну-1 (р<0,05) зумовлює
ендотеліальну дисфункцію, а рівень сумарних метаболітів оксиду азоту
пропорційний тяжкості патологічного процесу та корелює з вмістом
прозапальних цитокінів Іл-1, Іл-6, Іл-8 (r=0,272; r=0,298; r=0,324; р<0,05) при
зниженні протизапального Іл-10 (р<0,05); Іл-6 активує каскадний синтез Іл-1,
ФНП. Активація Т-клітинного цитокінового каскаду зумовлює підвищену
продукцію органоспецифічних автоантитіл та є індуктором формування
автоімунних реакцій у хворих на РА з АГ.
4. У хворих на РА у поєднанні з АГ співвідношення між показниками
спонтанного та індукованого НСТ-тесту є діагностичним критерієм оцінки
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функціональної спроможності клітин в системі природної резистентності; в
процесі терапії функціональна активність фагоцитуючих клітин зберігається
на мінімальному адаптивному рівні, причому збереження функціональної
спроможності моноцитів, як основної ланки презентації антигенів для клітин
імунної системи, сприяє зменшенню розвитку імуносупресії та формуванню
автоімунних реакцій.
5. У хворих на РА, коморбідний з АГ визначається дефіцит Тлімфоцитів (р<0,05), зниження їх функціональної активності та недостатність
супресорної функції Т-клітин (р<0,05), що порушує механізми регуляції
клітинних

та

гуморальних

реакцій

імунітету.

Підвищення

вмісту

імуноглобулінів М і Е (р<0,05) і зниження концентрації імуноглобулінів G та
А (р<0,05) вказують на втрату толерантності В-лімфоцитів до автоантигенів,
що обумовлює можливість реакції В-лімфоцитів на власні антигени і
підвищення

В-клітинної

імунної

відповіді

у

вигляді

гіперпродукції

автоантитіл, що також може бути однією з причин розвитку автоагресії.
6. Результати дослідження різних схем лікування свідчать, що
біопрепарат інфліксимаб підвищує ефективність лікування хворих на РА,
коморбідний з АГ внаслідок оптимізації співвідношення вмісту про-,
протизапальних

та

вазоконстрикторних

цитокінів;

справляє

значну

коригуючу дію на показники функціонування імунокомпетентних клітин;
зменшує інтенсивність запальної реакції; пригнічує утворення оксиду азоту;
знижує інтенсивність вільнорадикального окиснення ліпідів, сприяючи
зменшенню больового синдрому, скутості, покращенню якості життя
пацієнтів.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Пацієнтам
артеріальної

з

поєднаним

гіпертензії

перебігом

необхідно

ревматоїдного

проводити

артриту

та

клініко-лабораторні

дослідження для оцінки ступеня активності запального процесу, імунного
статусу, порушень ліпідного обміну, а також визначення рівня метаболітів
NO, як маркерів активності та тяжкості захворювання й моніторингу
динаміки терапії.
2. З метою оцінки впливу коморбідної патології на стан фізичного та
психічного здоров’я пацієнтів з ревматоїдним артритом та атеріальною
гіпертензією доцільно застосовувати стандартизований неспецифічний
опитувальник SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health
Status), який пацієнт може заповнювати самостійно до початку лікування та
при кожному наступному візиті, що дає можливість оцінювати якість життя
пацієнта, як динамічний критерій ефективності лікування.
3. В лікуванні хворих з поєднаним перебігом ревматоїдного артриту та
артеральної

гіпертензії

доцільно

надавати

перевагу

призначенню

комплексної терапії з використанням ігібіторів ФНП (інфліксимаб).
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