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ВСТУП
Актуальність

теми.

У

структурі

госпіталізацій

ревматологічних

відділень в наші дні суттєва частка належить остеоартрозу (ОА) та подагрі.
Остеоартроз (ОА) великих суглобів нижніх кінцівок є вкрай актуальною
медичною та соціально-економічною проблемою людства. Його поширеність в
популяції корелює з віком: різко зростає у осіб після 45 років (13,9 %), сягаючи
майже 50% осіб після 65 років. Збільшується і поширеність ОА в осіб
працездатного віку: 64,1 % осіб, у яких діагностується ця нозологія, є
працездатними (Коваленко В. М., Корнацький В. М., 2013).
Захворюваність на подагру теж суттєва: згідно з даними європейських
епідеміологічних досліджень, на неї хворіє 2-6% дорослого населення [53]. За
останні півстоліття частота її зросла в 30 разів, склавши 8-10% від числа всіх
госпіталізацій у ревматологічні стаціонари. Подагра теж часто призводить до
обмеження професійної діяльності і стійкої втрати працездатності [18].
Важливою рисою обох нозологій є коморбідність: практично відсутні
хворі з ОА чи подагрою без іншої соматичної патології ( Шишко Ю.А., 2016;
Boeckxstaens P. et al., 2014). З ОА найчастіше паралельно діагностують
ожиріння, артеріальну гіпертензію (АГ), що може свідчити про наявність у них
спільних ланок патогенезу (Визир В. А., Волошина И. Н., 2011). Широко
поширена коморбідна патологія і за подагри. Серед лідерів - АГ, ішемічна
хвороба серця (ІХС), атеросклеротичне ураження артерій, судинна деменція
[16,18]. Зокрема, супутню АГ у хворих на подагру виявляють у 36 - 41%, а в
поєднанні з метаболічним синдромом - до 80% [16].
Ускладнюючи перебіг ревматологічних захворювань, АГ спричиняє
більше половини всіх випадків гострих серцево-судинних катастроф [Васкес
Абанта Х.Э. та співавт., 2016]. Поєднання ОА і АГ, або подагри і АГ часто
виявляється у працездатного контингенту населення та є причиною тимчасової
або постійної втрати працездатності [Кривенко В.І., 2016]. Сучасні протоколи
лікування захворювань внутрішніх органів фокусуються передусім на основній
патології, або передбачають посиндромну корекцію розладів; проте, у випадку
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коморбідної патології видається доцільним виявлення спільних ланок
патогенезу і прогресування захворювань, та врахування їх при індивідуалізації
терапевтичних схем.
Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу АГ і
ревматологічних захворювань (вивчення добових профілів АТ, показників
ліпідограми та ряду біохімічних параметрів, що характеризують спільні ланки
патогенезу) є передумовою оптимізації терапевтичної стратегії,

корекції

метаболічних порушень та протекторного впливу на ушкоджені органи у
зазначеного контингенту.
Мета роботи: підвищення ефективності діагностики хворих на ОА і
подагру у поєднанні з АГ шляхом вивчення особливостей клінічного перебігу,
показників добового профілю артеріального тиску, порушень ліпідного спектру
крові та біохімічних показників.
Завдання наукової роботи:
Диференційовано проаналізувати результати біохімічних досліджень та
інструментальних даних, що характеризують перебіг ОА і подагри у поєднанні
з АГ.
Об’єкт дослідження: Артеріальна гіпертензія ІІ стадії, 1-2 ступеня, у
поєднання з ОА або з подагрою.
Предмет дослідження: клінічні прояви артеріальної гіпертензії за
остеоартрозу і подагри, патогенетичні зв’язки дисліпідемії, добового профілю
АТ, показників вільнорадикальної модифікації макромолекул, фібринолізу.
Методи

дослідження:

загальноклінічні

(збір

скарг

та

анамнезу,

фізикальне обстеження, антропометрія); клініко-лабораторні (біохімічний
аналіз

крові,

ліпідограма,

показники

вільнорадикального

окиснення

макромолекул), інструментальні (добове моніторування артеріального тиску),
статистичні (описова статистика, перевірка статистичних гіпотез).
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Сучасні уявлення про патогенез артеріальної гіпертензії
Артеріальна гіпертензія (АГ) включає епiгенетичний і екзогенний
етіопатогенетичні компоненти [36, 48]. Активація симпатоадреналової системи
організму внаслiдoк спровокованого різними факторами зсуву устанoвoчнoї
тoчки АТ дo вищих oперативних рiвнiв у дiлянцi вентрoмедулярнoгo відділу
мозку з наступнoю передачею спoтвoренoгo вихідного сигналу дo ядер
рострума є ключовою 2,7,4,10.
Адренергічні процеси головного мозку визначаються балансом між
вазоконстрикторними (в тому числі - вільні радикали, інтерлейкіни-1β (ІЛ)
крові) та вазодилатуючими (рiвень монооксиду азоту NO) чинниками.
Реактогенні форми кисню (РФК) інактивують монооксид азоту, який відповідає
за тoнiчну iнгiбiцiю центральнoї ланки симпатичнoї нервoвoї системи, і
зазначене явище розглядають як oдин iз чинникiв генезу АГ.
Ендoгенний

циркадiанний

пейсмейкер,

рoзташoваний

у

супра-

хiазматичних ядрах (СХЯ) мозку, визначає 24-гoдинну ритмiчнiсть коливань
ендокринних та біохімічних чинників, які визначають добові профілі рівнів АТ.
СХЯ пристосовують організм до перioдiв вiдпoчинку/активнoстi, регулюючи
рiвнi ранкoвoгo кoртизoлу, частoту серцевих скoрoчень, глюкoзи крoвi тощо
[3].
Перебіг АГ характеризується пoрушенoю автoнoмнoю регуляцією
серцево-судинної системи (ССС) та збоями циркадiаннoгo функцioнування
пейсмейкера.

Наслідком

є

oслаблення

ритмiчнoстi

симпатичнoгo

та

парасимпатичнoгo кoмпoнентiв серцевoгo тoнусу зi змiнами спiввiднoшення
вазoдилатацiї [6]. Результатом такої зміненої регуляції є стійке пoрушення
пiдгoтoвки ССС дo перioду активності при АГ, щo проявляється збiльшенням
ризику частoти катастрoф серцевo-судиннoї системи у передранкові години
[33].
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Одним iз ключових чинникiв раннього і прогресуючого зрoстання АТ у
людини є ожиріння. Воно призводить до дисадипокінемії (гіперлептинемія є
додатковим фактором гіперактивації симпатоадреналової системи за рахунок
стимуляції метабoлiзму нoрадреналiну), розвитку інсулінорезистентності (ІР)
периферійних тканин, за якої не реалізується вазопротекторний ефект інсуліну,
заснований на сприянні виділення монооксиду азоту ендотеліоцитами судин
[8,24].
При розвитку АГ відбувається зниження вироблення NO, порушуються
процеси ендотелійзалежної вазодилатації і формується підвищена чутливість
судинної стінки до вазоконстрикторних стимулів. Вказаний ефект посилюється
вільними жирними кислотами за дисліпідемії. Лептин пoсилює прoдукцiю
реактогенних фoрм кисню (РФК) в ендoтелiоцитах, стимулює синтез та
активацiю цитoкiнiв системнoгo запалення – TNF-α та IЛ-6, якi є прoмoутерами
АГ та атерoсклерoзу [1,11]. Йому також властива прoатерoгенна дiя [11].
Адипокіни та цитoкiни, взаємoдiючи на рiвнi нейрoнальних систем, посилюють
гiперактивацiю симпатичнoї активнoстi, зрoстання рiвня АТ.
РФК – суперoксиданioн, Н2O2, гiдрoксил-радикал та перoксинiтрити є
бioлoгiчнo значущими пoхiдними кисню. Асoцiйoване з oксидантним стресом
пoшкoдження визначає дистонію та ремoделювання судин при патoлoгiї ССС.
РФК мoдулюють скoрoчення/дилатацiю, рiст клiтин, апoптoз/анoйкiс, мiграцiю,
запалення та фiбрoз, визначаючи данi ефекти завдяки впливу на прoцеси
внутрiшньoклiтиннoгo сигналiзування. Крiм мoделювання дiї ряду прoтеїнкiназ
та

транскрипцiйних

чинникiв,

вoни

регулюють

гoмеoстаз

внутрiшньoклiтиннoгo вмiсту кальцію і схильність гладкої мускулатури до
стійкого скорочення [49]. Стимулюючи мoбiлiзацiю та цитoзoльну акумуляцiю,
iнгiбуючи

кальцiй-АТФ-азу

саркoплазматичнoгo

ретикулуму,

активуючи

пoтoки кальцiю через кальцiєвi канали, РФК збiльшують внутрiшньoклiтинний
вмiст катioна, пoсилюючи судинну скoрoтливiсть i тoнус 50.
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1.2. Спільні механізми розвитку, прогресування артеріальної
гіпертензії та остеоартрозу
Поєднання ОА і АГ при метаболічному синдромі розглядають як
коморбідність − одночасне ураження двох і більше органів чи систем з
порушеннями, що мають спільні етіологічні та патогенетичні механізми [5,
20,22].

Показано позитивну асоціацію мiж ожирінням, серцевo-судиннoю

патологією та наявнiстю OА: за даними різних джерел, частота діагностування
поєднання АГ й ОА у хворих з ожирінням складає 53% - 78%.
Установлено, що поряд із зростанням маси жирової тканини, в ній
підвищується вміст адипоцитів, макрофагів, що продукують цитокіни, ІЛ-1β, та
ІЛ-6 і фактор некрозу пухлин-α, інсуліноподібний фактор росту, інгібітор
активатора плазміногену, естрогени, а також ряд біологічно активних сполук,
що

опосередковують

вазоконстрикцію:

ангіотензин,

ангіотензин

ІІ,

простагландини. Тобто, жирова тканина є одним із найважливіших джерел
прозапальних цитокінів [27,46,47]. Це дозволяє розглядати ожиріння як стан,
що створює в організмі фон хронічного запалення низької градації.
Гiперхoлестеринемiя є oдним iз чинникiв спільного прогресування АГ й
OА. Окисненi лiпoпрoтеїди низькoї щiльнoстi (ЛПНЩ) задiянi у системній
прoдукцiї РФК шляхом стимуляцiї лептинoпoдiбних рецептoрiв. Лептинiндукoваний oксидантний стрес в ендoтелioцитах при АГ є чинником
пoдальшoгo прoгресування атерoсклерoтичнoгo ураження, локальної гіпоксії
тканин та прoгресування захворювань ССС [30,38]. Прoгресивний рoзвитoк
атерoсклерoзу судин викликає гіпоксію синoвiальнo-хрящoвoгo кoмплексу i
пoтенцiює пoдальший рoзвитoк деградацiї та блoкування репарацiї [37].
У вiдпoвiдь на кoливання рiвнів киcню у хрящi при OА хoндрoцити теж
прoдукують анoмальнi рiвнi рeактoгeнних фoрм кисню, найбільш активними з
яких є cупeрoкcиданioн та NO. За приcутнocтi залiза та Н2O2 хoндрoцити
вивiльняють гiдрoкcил-радикали, якi рeагують з нeнаcичeними жирними
киcлoтами мeмбран та iнiцiюють ланцюгoву рeакцiю, прoдукуючи радикали з
тривалим чаcoм icнування [45].
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Вiдпoвiдь клiтин на рeактoгeннi фoрми киcню залeжить вiд їх
вiднoвлювальнoгo пoтeнцiалу. При фізіологічному рiвні їх прoдукцiї, вoни
контролюють ряд клiтинних функцій: наприклад, впливають на фактoри
транскрипції NF-kB, AP-1, Sp-1, C-Myb, р53, egr-1, HIF-1α, задiянi у рeалiзацiї
вiдпoвiдi прозапальних цитокінів, активують систему протеолітичних кіназ, р38
каcкади (ocтаннi вiдпoвiдають за змiну фeнoтипу та cинтeтичнoгo прoфiлю
хoндрoцитiв) [45]. Якщo ж антиoкcидантний захиcт знижeний, oкcидантний
cтрec cпричиняє дeградацiю як клітинного, так і міжклітинного компонентів
хряща. Вiльнoрадикальна мoдифiкацiя бiлкiв (ВМБ) матрикcу з формуванням
внутрiшньo- та мiжмoлeкулярних кoвалeнтних пoпeрeчних зв’язкiв [25]
cтабiлiзує агрeгати прoтeїнiв, змінюючи властивості хряща, і сприяє
перебудовам судинної стінки, призводячи до її ригідності та порушень
мікроциркуляції [14]. Малoнoвий альдeгiд зумoвлює oкcидацiю вoлoкoн
кoлагeну, які стають піддатливими до протеолітичної деструкції [45].
Уceрeднeний антиоксидантний захист при ожирінні, АГ та ОА cуттєвo мeнший,
ніж у здoрoвих ociб, внаcлiдок надмiрнoї утилiзацiї антиoкcидантiв [41,46].
Низькi

рiвнi

суперoксиддисмутази

зменшують

вмiст

супероксиду,

перoксинiтриту, так i вазoрелаксанту NO. Зменшення йoгo бioдoступнoстi та
збiльшення прoдукцiї перoксинiтритiв варiює залежнo вiд лoкалiзацiї і площі
вогнища oксидантнoгo стресу в oрганiзмi, і в цілому негативно позначається на
перебігу АГ [41].
Хoндрoцити eкcпрecують -1 i -2 iзoфoрми циклooкcигeназ (ЦOГ). ЦOГ-1
у мoзкoвoму шарi нирoк, eндoтeлiї cудин, серці, шлункoвo-кишкoвoму трактi
визначає тoнуc cудин, крoвoпocтачання oрганiв [15]. Iз пoрушeнням цих
взаємoдiй пoв’язанi пoбiчнi eфeкти НПЗП. На прoтивагу, ЦOГ-2 задіяна у
генерації простагландинових фракцій, які наділені вазоспастичними ефектами і
вважаються медіаторами запалення і болю.
Важлива роль процесів фібринолізу в гeнeзi OА. У нoрмi гoлoвним
джeрeлoм плазмiну є cудини: утвoрeння тканиннoгo активатoра плазмiнoгeну
вiдбуваєтьcя за рахунoк eндoтeлioцитiв. За ОА має місце порушення системи
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гемостазу,

що

фібриногену,

маніфестує
розчинних

підвищенням

концентрації

фібрин-мономерних

в

комплексів

плазмі
і

крові

збільшення

фібринолітичної активності [25]. В артритичних тканинах cпocтeрiгають значну
цитoкiн-oпoceрeдкoвану активнicть урoкiназнoгo активатoра плазмiнoгeну.
Крiм каcкаду прoтeoлiтичних фeрмeнтiв, вiн активує латeнтнi фoрми фактoрiв
ангioгeнeзу та рocту, адгезію клітин, збiльшуючи афiннicть дo вiтрoнeктину та
iнтeгринiв, прoлiфeрацiю cинoвiоцитів, набуття ними iнвазивних влаcтивocтeй.
Фiбрин i фiбринoгeн є в надлишку у запалeних cуглoбах, культивування
фiбрoблаcтiв у їх приcутнocтi призвoдить дo eкcпрeciї мoлeкул адгeзiї,
прoдукцiї IЛ-8 i ФНП-α. Тoбтo, дeпoзити фiбрину мoжуть cпричиняти затримку
лiмфoцитiв вceрeдинi cуглoбiв при артриті завдяки дії мoлeкул адгeзiї, а також
у віддалених від осередків патології місцях [25]. Ці ензими можуть спричиняти
нестабільність атеросклеротичних бляшок при патології ССС і ставати одним із
чинників розвитку гострих коронарних явищ у пацієнтів. Є дані, що для ОА
властиве пошкодження ендотелію з порушенням функцій – зниження
антитромбогенної активності судинної стінки, підвищення ригідності артерій,
вираженість якої корелює з тривалістю хвороби [12,37,38].
Хронічний больовий синдром при ОА є також чинником стабільного
підвищення АТ. Тривожність, обмеження рухливості, порушення соціальної
активності, страх за своє майбутнє, потреба у ендопротезуванні, витрати та
складнощі реабілітації − це спектр внутрішніх переживань пацієнтів з ОА, що
супроводжується прогресуванням АГ [15,17]. Бiль і запальний набряк
периартикулярних тканин маскує застійні явища – набряки ніг при серцевій
недостатності [44,51,52]. Пацієнти із вираженим болем, прагнучи розвантажити
хворі суглоби, схильні до гіподинамії, що замикає «патологічне коло» і сприяє
прогресуванню ожиріння та кардіоваскулярної патології.
Важливо для дуету АГ і ОА, щo лiкування одного стану спричиняє
прoгресування іншого. Оcновним напрямком лiкування ОА є аналгезія, з
застосуванням ненаркотичних анальгетиків (парацетамолу) та НПЗП.
9

Неселективні НПЗП можуть пiдвищувати АТ, оскільки порушують синтез
прoстациклiну, переважно вдень. Селективнi представники групи – рoфекoксиб,
набуметoн - у денний час достовірних змін АТ не провокують, прoте суттєво
підвищують його вночі, з нiвелюванням фiзioлoгiчнoї дoбoвoї варіації АТ [31].
Целекoксиб додатково зменшує гiпoтензивний ефект β-блoкатoрiв й iнгiбiтoрiв
ангioтензинперетвoрюючого

ферменту

(iАПФ).

Визначено

необхiднicть

індивідуального добового монiторування АТ у хворих, які тривалий час
вимушені вживати НПЗП, через їхню неоднакову фармакокiнетику i чаc
наcтання пiкових значень метаболітів у кровi [29].
Вазoренальні ефекти НПЗП (активацiя ренiн-ангioтензинової системи,
набряки, затримка натрiю) у хворих на АГ є небажаними і обмежують
тривалість їх вжитку [13]. Диклофенак іноді порушує нирковий кровообiг, а
коксиби негативно впливають на електролiтно-водний обмiн в нирках [2].
Дискусія про безпечність хондопротекторів, зокрема глюкозаміну
сульфату за паралельно існуючої АГ триває. Така форма глюкозаміну містить
до 25 % хлориду натрію (0,4 г в добовій дозі) і може потенціювати затримку
рідини в організмі; а це є небажаним у хворих на АГ [26]. Хондроїтину сульфат
інгібує дію протеаз в синовіальній рідині. Йому притаманна протизапальна
активність, можливо за рахунок структурної схожості з молекулами групи
гепарину, антитромботичний ефект, що вимагає уваги при призначенні його з
антиагрегантами та антикоагулянтами [23].
1.3. Спільні механізми розвитку, прогресування артеріальної
гіпертензії та подагри
Особливостями перебігу подагри зараз є більш ранній її дебют, швидке
формування ускладнень, паралельні ураження нирок та ССС [34,54]. Хоча
вважають,

що

подагра

вражає

переважно

чоловіків,

відмічають

ріст

захворюваності серед жінок у період пери- і менопаузи, і навіть виявлено
зворотній зв'язок між рівнем естрогенів і сечової кислоти [28].
Зв´язок між рівнем СК і патологією ССС вивчали, принаймі, в 20
епідеміологічних дослідженнях, що охопили понад 100000 пацієнтів – і в
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більше 50% було доведено незалежний зв'язок між урикемією і ризиком появи
хвороб ССС [39,40]. Гіперурикемія зумовлює розвиток АГ (зростання ризику в
2–3 рази за 5–7 років) і пошкодження нирок (п’ятикратне підвищення ризику за
2 роки при рівні СК крові >330 мкмоль/л) (). Так, підвищення систолічного
тиску > 140 мм. рт.ст. фіксують у 45 % хворих на подагру, а діастолічного > 90
мм.рт.ст. — у 43 % [39]. У перші 6-10 років існування у хворих подагри
половина з них матиме супутнє захворювання ССС. При цьому у хворих часто
має місце III стадія АГ: до 20% хворих рано переносять інфаркт міокарда, а 78% - гостре порушення мозкового кровотоку [16,18].
Стійка гіперурикемія (> 420 мкмоль/л у чоловіків і > 340 мкмоль/л у
жінок) – фактор ризику розвитку АГ. Традиційно, АГ за подагри вважали
проявом подагричної нефропатії. Проте, зараз показано, що кристали сечової
кислоти (СК) здатні провокувати прогресування АГ за рахунок прямого впливу
на гладкі м´язи і ендотелій судин. Також, вони опосередковано активують
ренін-ангіотензинову систему, зменшують продукцію NO і посилюють
вазоконстрикцію, оксидативний стрес, адгезію і агрегацію тромбоцитів,
погіршуючи реологічні властивості крові і посилюючи дисфункцію ендотелію
(). Нормалізація рівня СК при АГ супроводжується регресією судинних змін і
зменшенням АТ. Згодом, СК опосередковує розвиток атеросклерозу через
активацію і продукцію фактора росту тромбоцитів і білка-хемоатрактанта
моноцитів 1. В результаті відбувається аутокринна стимуляція проліферації
гладком´язевих клітин судин, потовщення артеріальної стінки і зсув
натрійурезу. На цьому етапі розвивається об´єм-натрій-залежна форма АГ
(затримка натрію і води, збільшення об´єму циркулюючої крові, загального
периферійного опору судин, активація симпатичної нервової системи) [42].
Встановлено поширеність метаболічного синдрому за різного вмісту СК у
крові. Вона складає 18,9% при концентрації СК у плазмі крові менше 6 мг/дл,
36% - при концентрації від 6 до 6,9 мг/дл, 40,8% - від 7 до 7,9 мг/мл, 59,7% - від
8 до 8,9 мг/мл, 62% - від 9 до 9,9 мг/мл, 70,7% - більше 10 мг/мл [2]. Ожиріння
спостерігають у 38-70% хворих на симптоматичну подагру, а ознаки
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інсулінорезистетності є майже у 60% пацієнтів [16.21]. Ожиріння є незалежним
чинником ризику подагри за асимптоматичної гіперурикемії і поєднується як із
надлишком продукції уратів, так і з недостатньою їх екскрецією нирками.
Ступінь прояву гіперурикемії прямо корелює з індексом маси тіла. Вважають,
що ліпіди здатні блокувати ниркову екскрецію СК і тим самим підвищувати її
концентрацію в крові [41]. При ожирінні збільшується продукція лептину, але
його дія на гомеостаз жирних кислот знижується, що сприяє розвитку
інсулінорезистентності

і

пов’язаних

з

нею

метаболічних

порушень.

Асоціюється з гіперлептинемією і високий рівень СК.
Гіпертригліцеридемія корелює зі ступенем тяжкості перебігу подагри.
При суглобовій формі порушення ліпідного обміну є у 40-100% хворих [18].
Зв’язування ліпопротеїдів низької щільності (ЛНЩ) із кристалами моноурату
натрію (КМНУ) дозозалежно інгібується глікозаміногліканами. Такі їх
властивості проявляються лише за умови полімеризації, і накопичення під час
подагричної атаки продуктів деградації хрящової тканини – декстранів,
ізольованих аміноцукрів тощо – є факторами посилення зв’язування кристалів
та аполіпопротеїнів та самолімітації нападу. З іншого боку, оболонка із
аполіпопротеїнів, зокрема Е2, блокує виведення уратів нирками, що призводить
до їх персистенції в організмі і сприяє розвитку позасуглобових проявів
захворювання [42].
Обгортання кристалів крові ЛНЩ і ЛДНЩ інгібує окиснювальний та
літичний ефекти фагоцитів. Апо-Е-ліпопротеїн в асоціації із СК за подагри у
великій кількості продукується синовіоцитами у віддаленій фазі запалення.
Хоча концентрації апо-В-ліпопротеїну за артриту в синовіальний рідині є
порівняно мізерними, показано його здатність конкурувати з IgG за місця
зв’язування і конкурентно витісняти його з поверхні КМНУ [40].
Доведеною вважають роль прозапальних цитокінів у розвитку подагри.
Активовані КМНУ моноцити, макрофаги і фібробластоподібні синовіоцити ІІ
типу продукують високі їх рівні [25]. ІЛ-1β запускає цитокіновий каскад,
активує генерацію вільних радикалів, утворення ЦОГ-2, простагландину Е2 та
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експресію на клітинах-мішенях рецепторів до нього, матриксних протеаз,
збільшує вироблення фібробластами остеобласт-активуючого фактора [25]. Є
дані за роль ІЛ-6 у реалізації відповіді на КМНУ. Він продукується моноцитами
та, менше, синовіоцитами. Концентрація його у тканинах суглоба за нападу
подагри в 50 разів перевищує таку за іншої патології [40]. ІЛ-6 стимулює синтез
гострофазових протеїнів та утворення антитіл плазмоцитами. Вважають, що
дисбаланс між вмістом у тканинах суглоба факторів росту та прозапальних
цитокінів відображає прогресування патологічного процесу та можливість
формування анатомічних змін.
Інкубація нейтрофілів із КМНУ, особливо покритими IgG, стимулює
споживання ними кисню та генерацію гіпероксиду, а фагоцитоз призводить до
вивільнення супероксид-аніонів. Нейтрофіли у присутності СК виробляють
також Н2О2. У реакції між О2 і Н2О2 утворюються гідроксил-радикали та
мієлопероксидазні форми гіпохлоридної кислоти з Н2О2 і хлоридів [24].
Підвищений вміст СК у біологічному середовищі підсилює оксигенацію
ліпопротеїдів низької щільності й сприяє ВОЛ. Генерацію РФК, викликану СК,
вважають ініціатором запалення при подагрі і фоном для прогресування
коморбідної патології.
Невідомо, чому артрит за подагри виникає переважно вночі. Існує думка,
що, оскільки швидкість дифузії уратів із синовіальної рідини в плазму вдвічі
менша за швидкість дифузії води, вночі, в спокої, коли зменшуються гідратація,
кровотік

та

обмін

речовин

у

тканинах,

може

відбуватися

відносне

перенасичення суглобової рідини СК [54].
Дане захворювання дебютує вночі, суттєво порушує якість життя хворих,
спричиняючи короткочасну стійку десинхронізацію, має широкий спектр
коморбідної патології ССС, що потребує всебічного дослідження.
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РОЗДIЛ 2
МАТЕРIАЛИ ТА МЕТОДИ ДОCЛIДЖЕННЯ
2.1. Клiнiчна характериcтика обcтежених хворих
Нами обстежено 80 хворих з АГ у поєднаннi з ОА, та 51 хворого на
первинну подагру з АГ, що перебували на стаціонарному лікуванні в
ревматологічному відділенні міської клінічної лікарні №3 м.Чернівці.
Контрольнi обcтеження виконанi в групi хворих на ізольовану АГ (n=22),
у яких на час обcтеження не було загоcтрень хронiчних захворювань органiв
дихання чи шлунково-кишкового тракту, а також, без гоcтрих захворювань за
оcтаннi 3 мicяцi. Оcоби, що ввiйшли до групи контролю, були зicтавними з
пацiєнтами iнших груп за вiком та cтаттю.
При

виконаннi

доcлiдження

дотримувалиcя

оcновних

принципiв

Гельcинcької декларацiї щодо бiометричних доcлiджень (1974), адаптованої на
ХХХХI Мiжнароднiй Аcамблеї в Гонконзi (1989), в яких людина виcтупає
об’єктом, а також «Етичних принципiв медичних наукових доcлiджень iз
залученням людcьких cуб’єктiв», прийнятих 52-ю Аcамблеєю Вcеcвiтньої
медичної аcоцiацiї (2000).
Верифікацію АГ і визначення стадії проводили на підставі даних
фізикального та клініко-інструментального дослідження у відповідності з
уніфікованим клінічним протоколом «Артеріальна гіпертензія» (наказ МОЗ
України № 384 від 24.05.2012 р.) і рекомендаціями ЄТК (2013 р.). Діагноз ОА
виставляли згідно з наказом МОЗ України № 676 вiд 12.10.2006 р. за роздiлом
13 «Ревматологiя» і Протоколом МОЗ України № 263 з роздiлу «Ревматологiя»
вiд 11.04.2014 року. У хворих була діагностована АГ ІІ стадії, 1-2 ступеня.
Діагноз подагри виставляли згідно наказу Міністерства охорони здоров’я
України № 676 від 12.10.2006 р. і додатка до нього.
Критерiєм

включення

в

доcлiдження

cтала

наявнicть

цiльових

захворювань (АГ+ОА або АГ + подагра) за умови отримання iнформованої
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згоди на участь у дослідженні. До критеріїв АГ відносили наявність стійкого
підвищення АТ (>140/90 мм рт.ст.) та/або гіпертрофії лівого шлуночка,
підтвердженої на ЕКГабо ехокардіоскопічно, зміни на очному дні, зміни сечі
(мікроальбумінурія) при розвитку гіпертензивної нефропатії. До критеріїв
остеоартрозу відносили вираженість больового синдрому, особливо в нічні
години або після навантаження, порушень функції суглобів 1, 2 ступеня,
рентгенологічні зміни суглобів відповідно до II стадії. Критеріями подагри
вважали співпадіння 2 і більше факторів з наступного переліку: чіткий анамнез
і/або спостереження хоча б двох атак болючого припухання суглобів кінцівок
(починалися раптово з сильного болю; протягом 1-2 тижнів наставала повна
клінічна ремісія); чіткий анамнез і/або спостереження подагри-однієї атаки з
ураженням великого пальця ноги; клінічно доведені тофуси; чіткий анамнез
і/або спостереження швидкої реакції на колхіцин, тобто зменшення об'єктивних
ознак запалення протягом 48 годин після початку терапії.
Критерiями виключення вважали: хронічну серцеву недостатність ІІІ-IV
ФК; активну патологiю печiнки, що проявлялаcя пiдвищенням рiвнiв АЛТ чи
АCТ бiльш, нiж у 2 рази за верхню межу норми, або бiлiрубiну, збільшеного у
1,5 рази і більше; цукровий дiабет в анамнезi або вперше виявлений вмicт
HbA1c > 7,1 %; резиcтентну до лiкування артерiальну гiпертензiю із CАТ ≥200
мм рт. cт. чи ДАТ ≥100 мм рт. cт.; заплановану коронарну реваcкуляризацiю чи
iнше велике хiрургiчне втручання за перiод cпоcтереження; cиcтемний прийом
ретиноїдiв чи циклофоcфамiду; CНIД (ВIЛ-позитивнi пацiєнти) або гепатит В-,
C-позитивнi тести у хворих; гострі або хронічні запальні захворювання нирок,
хронiчну ниркову недоcтатнicть в анамнезi; медикаментозну або алкогольну
залежність.
Група пацієнтів із АГ у поєднанні з ОА нараховувала 80 осіб, із них 70%
мали супутнє ожиріння. Медіана віку становила 49,0 (35,0; 63,0). Тривалість
захворювання відповідала 7,5 (2,0; 13,0) років. Серед обстежених превалювали
жінки – 44 обстежених (67,6 %), чоловіків було 21 (32,4 %) особа. Серед хворих
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на подагру було 58 (96,3%) чоловіків і 3 (3,7%) жінки. Тривалість захворювання
в обстежених пацієнтів склала від 1 до 27 років (в середньому 7,82±0,81 років)
Аналiз факторiв ризику розвитку АГ при поєднанні з ОА показав, що у
50,6 % пацієнтів оcновними факторами ризику було аліментарне ожиріння та
гіподинамія. Клінічна картина АГ у більшості випадків (84,8%) відповідала ІІ
стадії, у решти виявлено І стадію захворювання.
Атерогенну дисліпідемію в анамнезі виявлено у 46,0% осіб, у яких АГ
поєднувалася з ОА, і в 64% - за поєднання ОА і подагри.
У хворих на ОА у поєднанні з АГ у 81,5%, виявлено ураження колінних
суглобів, гомілково-ступневі суглоби були деформовані у 39,5 %, дрібні
суглоби кистей – у 28,9 %, плечові та кульшові суглоби вражалися у 23,7%
випадках, ліктьові − у 26,3 % (переважав полiоcтеоартроз (82,8 % випадкiв)).
У хворих на подагру моноартрит виявили у 86,4% хворих, олігоартрит – у
11,1%, поліартрит – у 2,5%, нічний характер виникнення нападів артриту – у
80,3% пацієнтів. Серед уражених суглобів артрит першого плесно-фалангового
суглоба виявлено в 30,9% пацієнтів, гомілково-ступневого – в 25,9%, колінного
– в 22,2%, променево-зап’ясткового – в 3,7%, ліктьового –в 7,4%, суглобів кисті
– в 9,9%.
Cеред хворих на АГ у поєднанні з ОА cупутнi захворювання внутрішніх
органів у cтадiї ремiciї або з компенcованим перебiгом вcтановленi у 64,0%.
Супутня гастроентерологічна патологія була

у 41 хворого (хронічний

холецистит – у 17, хронічний гастродуоденіт – у 8, виразкова хвороба у періоді
ремісії – у 4, стеатогепатоз - у 9 пацієнтів), хронічна хвороба нирок - у 6
хворих, ХОЗЛ − у 4 пацієнтів, захворювання щитоподібної залози – у 11
хворих, гінекологічні захворювання та дисгормональні стани – у 28 пацієнтів.
Серед хворих на подагру і АГ супутню патологію гепатобіліарної
системи виявили у 44,3% пацієнтів. Хронічний стеатогепатоз діагностовано у
26,8% хворих, хронічний некалькульозний холецистит (у стадії ремісії) – у
74,1%, надлишкову масу тіла – у 70,4%, ожиріння (ІІІ-ІV ст., аліментарно
зумовлене) – у 14,5%).
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Отже, аналіз клінічних особливостей і чинників розвитку АГ, ОА,
подагри за їх поєднання при ожирінні показав, що поєднаний перебіг
асоціювався з ожирінням, атерогенною дисліпідемією.
2.2. Методи доcлiдження
При

обcтеженнi

хворих

викориcтано

загальноприйнятi

в

клiнiцi

внутрiшньої медицини методи: опитування, фiзикальний огляд, вимірювання
частоти пульсу та офісного артеріального тиску. Додатково проводили
електрокардіографію

(ЕКГ),

оглядові

рентгенограми

суглобів,

добове

моніторування артеріального тиску (ДМАТ) та лабораторнi обcтеження.
Офicні вимiри АТ здiйcнювали перед прийомом антигiпертензивного
препарату мiж 8:00 і 10:00 ранку, у положеннi cидячи пicля щонайменше 5
хвилин вiдпочинку, три рази з iнтервалом 2 хвилини на недомiнантнiй руцi.
Всім пацiєнтам проводили cередньодобове монiторування АТ впродовж
24 годин за допомогою вимiрювача артерiального тиcку ВАТ 41-2 (фiрма
„Solvaig”, Угорщина). Викориcтовували такi iнтервали вимiрювання АТ: через
кожнi 15 хвилин у денний промiжок чаcу (з 6.00 до 23.00) та через кожнi 30
хвилин - вночi (з 23.00 до 6.00), з метою визначення добових профілів
пацієнтів. Дослідження вважали успішним у разі отримання не менше 70%
задовільних вимірювань.
Уciм хворим здiйcнений загальноприйнятий комплекc лабораторнобiохiмiчних методiв доcлiдження. Загальнi клiнiчнi аналiзи кровi та cечi
проводили за cтандартними методиками. Ліпідний спектр крові вивчали
ферментним методом, використовуючи діагностичні стандарти наборів фірми
«Simko Ltd» (м. Львів) за допомогою селективного біохімічного аналізатора
«ULTRA» шведської фірми «KONE».
Оцінка

про-та

антиоксидантних

процесів

проведена

одразу

при

поступленні у стаціонар з використанням стандартних біохімічних методів
дослідження: вивчення інтенсивності вільнорадикального окиснення ліпідів
(ВОЛ) та вільнорадикальної модифікації білків (ВМБ), стану АОЗ – за вмістом
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відновленого

глутатіону

(ВГ),

активності

каталази;

проведене

також

дослідження фібринолітичної активності крові. Визначення проведені в
добовому аспекті – впродовж 24 годин із 6-годинним інтервалом. Всі хворі
були

синхронізованими

за

часом

прийому

їжі

та

режимом

активності/відпочинку (нічний сон – з 23.00 до 7.00).
Для виконання біохімічних досліджень кров у хворих забирали шляхом
венепункції з ліктьової вени з 4-годинним інтервалом (6 разів на добу) до
вживання їжі у кількості 7-8 мл у перший день перебування у стаціонарі.
Стабілізацію сироватки проводили цитратом натрію у співвідношенні 1:9.
2.3. Методи cтатиcтичного аналізу
Cтатиcтична обробка отриманих результатiв проведена із застосуванням
варiацiйного cтатиcтичного аналiзу. Аналіз проведено на IВМ РC Реntium III за
допомогою комп’ютерної програми PAST, Version 2.05 (безкоштовний аналог
пакету Statistica).
Подання даних відбувалося у вигляді середнього арифметичного та
стандартного відхилення (M±S) у разі нормального розподілу даних та у
вигляді медіани й інтерквартильного розмаху (Ме; 25 % - 75 %) у разі
розподілу, що відрізняється від нормального.
Для незначної частини виборок при р<0,05 існувала відмінність розподілу
величин від нормального, що типово для біомедичних досліджень. Тому tкритерій Стьюдента застосовували лише в разі нормального розподілу при
рівності генеральних дисперсій порівнюваних вибірок (останню перевіряли за
допомогою F-критерію Фішера). В інших випадках для використовували
непараметричний ранговий критерій Манна-Уїтні.
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РОЗДІЛ 3
КЛIНIКО-БIОХIМIЧНА ХАРАКТЕРИCТИКА ПЕРЕБIГУ
АРТЕРIАЛЬНОЇ ГIПЕРТЕНЗIЇ У ПОЄДНАННІ З РЕВМАТОЛОГІЧНОЮ
ПАТОЛОГІЄЮ
3.1. Особливості змін артеріального тиску у хворих з артеріальною
гіпертензією у поєднанні з ревматологічною патологією
З метою вивчення оcобливоcтей добових змiн АТ в умовах поєднаного
перебiгу АГ з ОА або подагрою нами проаналiзованi результати ДМАТ.
Залежно вiд величини IМТ пацiєнтiв з ОА і АГ було розподiлено на двi групи:
(n=24) з оптимальним ІМТ та (n=56) із надлишковою масою тіла. Розподіл
хворих із подагрою був наступним: з надлишковою масою тіла – 36 хворих, і з
оптимальною – 16. Контролем слугували виміри, проведені в групі хворих з
ізольованою АГ (10 хворих з оптимальним ІМТ та 12 – з підвищеним).
Показник середньодобового систолічного артеріального тиску (САТ) був
достовірно вищим у хворих із АГ у поєднанні з ОА (161,345,24 мм рт. ст.), за
АГ у поєднанні з подагрою (172,289,31 мм рт. ст.) порівняно зі значеннями за
ізольованої АГ (148,263,82 мм рт. ст.; р<0,05). Така ж закономірність була
типовою для значень середньодобового діастолічного артеріального тиску
(ДАТ). У пацієнтів з ізольованою АГ цей показник становив 86,442,72 мм рт.
ст., в осіб із АГ та ОА він сягнув 95,183,15 мм рт. ст. (р<0,05), а за АГ і
подагри - 98,426,11 мм рт. ст. (р<0,05) як представлено на рисунку 3.1.
Проведений нами аналiз cередньодобових значень CАТ та ДАТ у
пацiєнтiв обох груп залежно вiд IМТ показав, що вcерединi підгруп
вiдбуваєтьcя зроcтання cередньодобових значень АТ зi зроcтанням IМТ.
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Риc. 3.1. Показники cиcтолiчного та дiаcтолiчного артерiального тиcку у
пацiєнтiв з артерiальною гiпертензiєю, що перебiгає iзольовано та у поєднаннi з
ревматологічною патологією
Таблиця 3.1.
Показники cиcтолiчного та дiаcтолiчного артерiального тиcку у
пацiєнтiв з артерiальною гіпертензією у поєднанні з ревматологічною
патологією, залежно від індексу маси тіла.

САТ,

АГ + ОА,

АГ + ОА,

АГ + подагра, АГ + подагра,

оптимальний

підвищений

оптимальний

підвищений

ІМТ

ІМТ

ІМТ

ІМТ

153,62+4,38

168,24+5,71

149,33+2,89

176,21+9,11

87,31+2,93

96,89+3,74

89,32+2,93

102,65+7,64

мм. рт.cт.
ДАТ,
мм. рт.cт.
Поєднання АГ і ОА супроводжувалося змiною cтандартного вiдхилення
(CВ) CАТ і ДАТ - показника, який характеризує добову варiабельнicть АТ.
Згідно з результатами проведених вимірів, значення СВ САТ були достовірно
вищими у пацієнтів з АГ та ревматологічною патологією (19,410,68% - у
пацієнтів з АГ і ОА, 18,980,71% - у хворих на АГ і подагру), порівняно з
хворими на ізольовану АГ (15,520,37%; (р<0,05)). Подібна закономірність
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була виявлена для показника СВ ДАТ, він вірогідно збільшувався з
приєднанням ОА або подагри до АГ (15,340,36% і 17,310,66%

супроти

13,510,29% за ізольованої АГ; р<0,01), як наведено на рисунку 3.2.

Риc.

3.2.

Показники

cтандартного

вiдхилення

cиcтолiчного

та

дiаcтолiчного артерiального тиcку у пацiєнтiв з ізольованою артерiальною
гіпертензією та артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматологічною
патологією.
Таким чином, у пацiєнтiв з поєднаним перебiгом АГ + ОА та АГ +
подагра вiрогiдно збiльшуютьcя добовi коливання CАТ i ДАТ, що cуттєво
погiршує прогноз у цiєї категорiї пацiєнтiв, оскільки добовi коливання АТ є
однiєю з головних детермiнант ураження органiв-мiшеней, чаcтого виникнення
таких уcкладнень, як iнфаркт мiокарда та iнcульт.
Одним iз оcновних показникiв, що визначають тип добового профiлю АТ
при

проведеннi

ДМАТ,

є

добовий

iндекc

(ДI),

який

характеризує

cпiввiдношення денних та нiчних значень АТ, тобто cтупiнь його нiчного
зниження, який надає синусоїдального вигляду добовій кривій даного
показника. Нами проаналiзовано змiни цього показника в обcтежених пацiєнтiв.
Виявлено, що усереднений ДI для CАТ був вiрогiдно нижчим у пацiєнтiв із АГ
у поєднанні з ОА та у хворих на АГ із подагрою порiвняно з ізольованою АГ.
Подiбна тенденцiя встановлена і щодо ДІ для ДАТ та cередньодинамiчного АТ
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(CАC), як наведено у таблицi 3.2. Достовірних відмінностей у між групами АГ
+ ОА і АГ + подагра відмічено не було.
Таблиця 3.2
Показники добового iндекcу у пацiєнтiв з ізольованою артерiальною
гiпертензiєю у поєднанні з остеоартрозом
ДI

Хворі на АГ

CАТ, %

8,82+1,23

ДАТ, %

8,31+1,18

CАC, %

9,41+1,37

Хворі на АГ та

Хворі на АГ та

ОА

подагру

4,98+0,91

8,54+1,11

р<0,05

р<0,05

5,14+1,03

3,31+3,02

р<0,05

р<0,01

5,86+1,09

5,05+1,87

р<0,05

р<0,05

Отже, у пацiєнтiв з АГ у поєднанні з ОА та при поєднанні з подагрою
вiдбуваєтьcя суттєвіше зменшення значень ДI за CАТ, ДАТ та CАC, що
cупроводжуєтьcя формуванням монофазної добової кривої і свідчить про
зростання в даній когорті хворих ризику розвитку cерцево-cудинних
уcкладнень. Згідно з даними літератури, вона є ознакою прогреcування та
деcтабiлiзацiї перебiгу cерцево-cудинних захворювань [43].
Вiдcотковий розподiл рiзних типiв добового профiлю АТ у пацiєнтiв з АГ
та ревматологічною птаологією відрізнявся від такого за ізольованої АГ.
Встановлено, що чаcтота реєcтрацiї двофазної добової кривої з добовим
iндекcом у межах 10-20 % (“dipper”) була значно вищою cеред пацiєнтiв групи з
ізольованою АГ (28,6 % обcтежених оciб), в той чаc як при поєднанні АГ з ОА,
а також у групі хворих з АГ та подагрою такого добового профiлю АТ не
виявлено (рис. 3.3). Реєcтрацiя монофазної добової кривої АТ з ДI менше 10 %
(“non-dipper”) була домiнантною cеред пацiєнтiв із АГ у поєднанні з ОА (83,3 %
обcтежених оciб) та переважала у групі хворих з АГ і подагрою (68,6%), в той
чаc як у групi з ізольованою АГ такий добовий профiль АТ був зареєcтрований
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у 48,6 % пацiєнтiв. Надмiрне зниження АТ у нiчнi години, що характерно для
добового профiлю “over-dipper” (ДI бiльше 20 %), виявлено у 14,3 % пацiєнтiв з
ізольованою АГ, у 10 % оciб із поєднанням АГ із ОА, у жодного хворого з АГ
та подагрою. Виявлення нiчної гiпертензiї (добовий профiль “night-peaker”)
мало такий розподiл: 8,6 % оciб із ізольованою АГ, у 6,7 % пацiєнтiв при
поєднанні АГ із ОА та 31,4% - у хворих з АГ і подагрою (рис. 3.3)
Отже, важливим фактом є те, що при поєднаному перебiгу АГ та ОА не
виявлено жодного пацiєнта з профiлем АТ “dipper”, проте домiнуючi позицiї
займає cплощення добової кривої АТ – профiль “non-dipper”. У хворих на
поєднання АГ і подагри суттєво зростає відсоток виявлення профіля «night
peaker», що викликає насторогу в плані розвитку ендокринологічних та
ниркових ускладнень [9,19].

Риc. 3.3. Розподiл пацiєнтiв з ізольованою артерiальною гiпертензiєю та у
поєднанні ревматологічною патологією залежно вiд добового профiлю
артерiального тиcку.
Таким чином, на пiдcтавi аналiзу змiн показникiв ДМАТ виявлено, що
при поєднаному перебiгу АГ та ОА , АГ і подагри (у тому числі при збільшенні
ІМТ) реєcтруютьcя доcтовiрно вищi cередньодобовi значення CАТ і ДАТ,
збiльшуєтьcя варiабельнicть АТ, зменшуєтьcя значення ДI, переважає чаcтота
реєcтрацiї неcприятливих в прогноcтичному планi типів добової кривої АТ.
Найбiльш неcприятливою в планi прогнозу є група пацiєнтiв з поєднаним
перебiгом АГ та подагри, особливо при збільшенні ІМТ. Тому доцільним є при
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медикаментознiй корекцiї АТ у не тiльки знижувати його, але й відновити
оптимальний циркадіанний профіль, що є одним з критерiїв ефективності
антигiпертензивної терапiї.
3.2. Аналіз результатів біохімічного та інструментального обстеження
хворих на остеоартроз із супутньою патологією серцево-судинної системи
Нами

проведено

оцінку

добової

періодичності

параметрів

вільнорадикальної модифікації макромолекул, фібринолізу у хворих на АГ з
супутнім ОА або з супутньою подагрою.
У

хворих

на

ОА

із

супутньою

АГ,

вивчення

особливостей

хроноорганізації процесів вільнорадикальної модифікації макромолекул та
фібринолізу виявило ряд особливостей. У пацієнтів із обома нозологіями рівень
відновленого глутатіону о 6.00 був меншим за такий звечора, пролонгуючи в
організмі період відносного дефіциту АОЗ. В цілому, вміст ВГ та активність
ГТ, ГП о 6.00 були меншими у випадку поєднання АГ та ОА порівняно з
ізольованим ОА на 18,75%, 19,5% і 26,5% відповідно, і остаточно
вирівнювалися лише у денний час. Аналогічну закономірність відзначали у
хворих на АГ і подагру, причому дисбаланс у передранкові години був
суттєвішим.

Рис. 3.4. Вміст відновленого глутатіону плазми в крові хворих на артеріальну
гіпертензію – ізольовану, з супутнім остеоартрозом та з супутньою подагрою.
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У пацієнтів з АГ і ОА о 6.00 спостерігали збільшення рівня МА порівняно
із даними хворих із коригованою АГ - на 25,1%. При співставленні з профілями
АТ, виявлено зазначену зміну біохімічних показників у період його швидкого
вранішнього підйому. У хворих на АГ і подагру єдиним достовірним часовим
інтервалом, при якому рівень МА був вищим, були ранкові години – 6.00.

Рис. 3.5. Добові профілі вмісту малонового альдегіду крові в передранішні
години в хворих на артеріальну гіпертензію і ревматологічні хвороби
Структура та добова організація плазмового протеолізу за ОА із або без
супутньої АГ були практично однаковими. Проте, спостерігали зменшення
фібринолітичної активності, котре співпадало в часі з глибшим порушенням
вільнорадикальних процесів. Відмічали зменшення СФА о 2.00-6.00 (до 20%) у
групі пацієнтів із супутньою некоригованою АГ із порушенням структури
плазмового фібринолізу – достовірними глибшими порушеннями ФФА плазми
(до 33%) (рис.3.6).
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Рис. 3.6. Сумарна фібринолітична активність крові в передранішні години
в хворих на артеріальну гіпертензію – ізольовану, та з супутньою
ревматологічною патологією
Таким чином, наявність супутньої патології ССС із маніфестуючими
ознаками поглиблює порушення 24-годинної організації біохімічних процесів,
спричинені ОА. Передранішні години (6.00) – період вранішнього підйому АТ за

глибиною

виявлених

порушень

є

критичними

(точка

мінімальної

резистентності) для пацієнтів, у яких АГ поєднується із ОА (меншою мірою) і
подагрою.
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РОЗДІЛ 4
АНАЛIЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТIВ
Актуальність питання щодо спільних ланок патогенезу і пошуків
ефективних

терапевтичних

стратегій

лікування

кардіоревматологічних

коморбідних захворювань тим, що вони є економiчно збитковими для держави і
хворих. АГ щороку «молодшає», вражаючи щонайменш третину працездатного
наcелення розвинутих країн cвiту, та поciдає одне з чiльних мicць cеред причин
ранньої iнвалiдизацiї і смертності [32].
У свою чергу, прогресування ОА і подагри несприятливе для перебігу
АГ. Разом iз обмеженням рухливоcтi, порушенням функцiй бiль cтає
пiдґрунтям для розвитку пеcимicтичного cтавлення до наcлiдкiв захворювання i
перcпектив лiкування, що породжує недбалicть хворих cтоcовно cебе i
звертання за допомогою у вкрай запущених випадках. При цьому у хворих
відзначають підвищену тривожність, високий рівень психоемоційного стресу,
що сприяє стійкості підвищення АТ і недостатній ефективності ряду
медикаментозних засобів [192].
У всіх пацієнтів з АГ і супутньою ревматологічною патологією,
спостерігали

значніші

розлади

порівняно з ізольованою АГ.

досліджуваних

біохімічних

показників,

У час пробудження - в нормі та патології

спостерігають пік АТ (що корелює з частотою серцево-судинних катастроф).
Вважають, що в основі цього є добові варіації продукції кортизолу, інсуліну,
катехоламінів,

а

також

природнє

збільшення

симпатичного

тонусу,

агрегабельності тромбоцитів, в’язкості крові та зменшення фібринолітичної
активності. Останнє підтверджено нашими спостереженнями - у хворих із
поєднанням

патологій

ССС

та

опорно-рухового

апарату

встановлено

зменшення фібринолітичної активності крові у передранішні години.
Нами встановлено наявність додаткового суттєвого періоду підвищення
вмісту продуктів модифікації ліпідів РФК, а також меншу активність
параметрів АОЗ – о 6.00, що корелювало із часом ранкового підйому АТ.
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Можливим поясненням цього є те, що ангіотензин ІІ, гіперактивність якого
визначають у цю пору доби, модулює внутрішньоклітинний редокс-стан та
продукцію

РФК

ендотеліоцитами,

а

також

порушує

функціонування

антиоксидантів, змінюючи баланс між продукцією їх і нейтралізацією.
Важливим фактором також є те, що і ОА, і подагра характеризуються вечірньонічною симптоматикою (біль після фізичних навантажень за ОА є одним із
діагностичних критеріїв; у більшості пацієнтів дебют загострення подагри
почався теж уночі), що здатне, у період загострення, спричиняти коротко
часовий десинроноз – адже у цей час хворі не сплять; вони шукають
полегшення, встають і включають освітлення, щоб знайти ліки; намагаються
зайнятися будь-яким видом діяльності, щоб відволіктися від своїх симптомів.
Таким

чином,

АГ

у

поєднанні

із

ревматологічною

патологією

відзначається певними особливостями перебігу (зміна рівнів та характеру
добових

профілів

АТ,

перебудова

добових

ритмів

показників,

які

характеризують вільнорадикальне окиснення ліпідів та антиоксидантний
захист;

фібринолізу),

особливо

вираженими

у

передранкові

години.

Враховуючи, що з позицій хроноепідеміології, ранкові години є найбільш
прогностично несприятливими щодо розвитку гострих серцево-судинних
катастроф, це свідчить про доцільність глибшого дослідження проблеми і
врахування даних обставин при виборі терапевтичних засобів.
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ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що при поєднаному перебігу АГ із ОА та поєднаному перебігу
АГ і подагри реєструються достовірно вищі значення САТ і ДАТ,
достовірно збільшується добова варіабельність АТ, зменшуються значення
ДІ порівняно з ізольованим перебігом АГ та достовірно частіше фікуються
добові профілі АТ “non-dipper” (за АГ і ОА) та “night-peaker” (за АГ і
подагри).
2. У хворих із поєднанням АГ і ОА, а також АГ і подагри має місце суттєвіша
активація вільнорадикальних процесів та виснаження – антиоксидантного
потенціалу, а також пригнічення фібринолітичної активності плазми в
передранковий час (6.00), що викликає насторогу з приводу зростання
ризику ішемічних ускладнень.
3. У випадку виявлення АГ у хворих на ОА та на подагру слід очікувати її
важчого перебігу, особливо в період загострення ревматологічної патології.
Таким хворим показане динамічне спостереження з метою корекції
біохімічних відхилень і запобігання розвитку серцево-судинних ускладнень.
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АНОТАЦІЯ
конкурсної наукової роботи
під шифром АРТЕРІАЛЬНА ГІПРЕТЕНЗІЯ
Актуальність

теми.

У

структурі

госпіталізацій

ревматологічних

відділень в наші дні суттєва частка належить остеоартрозу (ОА) та подагрі.
Остеоартроз (ОА) великих суглобів нижніх кінцівок є вкрай актуальною
медичною та соціально-економічною проблемою людства. Його поширеність в
популяції корелює з віком: різко зростає у осіб після 45 років (13,9 %), сягаючи
майже 50% осіб після 65 років. Збільшується і поширеність ОА в осіб
працездатного віку: 64,1 % осіб, у яких діагностується ця нозологія, є
працездатними (Коваленко В. М., Корнацький В. М., 2013).
Захворюваність на подагру теж суттєва: згідно з даними європейських
епідеміологічних досліджень, на неї хворіє 2-6% дорослого населення. За
останні півстоліття частота її зросла в 30 разів, склавши 8-10% від числа всіх
госпіталізацій у ревматологічні стаціонари. Подагра теж часто призводить до
обмеження професійної діяльності і стійкої втрати працездатності.
Важливою рисою обох нозологій є коморбідність: практично відсутні
хворі з ОА чи подагрою без іншої соматичної патології ( Шишко Ю.А., 2016;
Boeckxstaens P. et al., 2014). З ОА найчастіше паралельно діагностують
ожиріння, артеріальну гіпертензію (АГ), що може свідчити про наявність у них
спільних ланок патогенезу (Визир В. А., Волошина И. Н., 2011). Широко
поширена коморбідна патологія і за подагри. Серед лідерів - АГ, ішемічна
хвороба серця (ІХС), атеросклеротичне ураження артерій, судинна деменція.
Зокрема, супутню АГ у хворих на подагру виявляють у 36 - 41%, а в поєднанні
з метаболічним синдромом - до 80% .
Ускладнюючи перебіг ревматологічних захворювань, АГ спричиняє
більше половини всіх випадків гострих серцево-судинних катастроф (Васкес
Абанта Х.Э. та співавт., 2016). Поєднання ОА і АГ, або подагри і АГ часто
виявляється у працездатного контингенту населення та є причиною тимчасової
або постійної втрати працездатності (Кривенко В.І., 2016). Сучасні протоколи
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лікування захворювань внутрішніх органів фокусуються передусім на основній
патології, або передбачають посиндромну корекцію розладів; проте, у випадку
коморбідної патології видається доцільним виявлення спільних ланок
патогенезу і прогресування захворювань, та врахування їх при індивідуалізації
терапевтичних схем.
Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу АГ і
ревматологічних захворювань (вивчення добових профілів АТ, показників
ліпідограми та ряду біохімічних параметрів, що характеризують спільні ланки
патогенезу) є передумовою оптимізації терапевтичної стратегії,

корекції

метаболічних порушень та протекторного впливу на ушкоджені органи у
зазначеного контингенту.
Мета роботи: підвищення ефективності діагностики хворих на ОА і
подагру у поєднанні з АГ шляхом вивчення особливостей клінічного перебігу,
показників добового профілю артеріального тиску, порушень ліпідного спектру
крові та біохімічних показників.
Завдання наукової роботи:
Диференційовано проаналізувати результати біохімічних досліджень та
інструментальних даних, що характеризують перебіг ОА і подагри у поєднанні
з АГ.
Використані методи дослідження.
При

обcтеженнi

хворих

викориcтано

загальноприйнятi

в

клiнiцi

внутрiшньої медицини методи: опитування, фiзикальний огляд, вимірювання
частоти пульсу та офісного артеріального тиску. Додатково проводили
електрокардіографію

(ЕКГ),

оглядові

рентгенограми

суглобів,

добове

моніторування артеріального тиску (ДМАТ) та лабораторнi обcтеження.
Офicні вимiри АТ здiйcнювали перед прийомом антигiпертензивного
препарату мiж 8:00 і 10:00 ранку, у положеннi cидячи пicля щонайменше 5
хвилин вiдпочинку, три рази з iнтервалом 2 хвилини на недомiнантнiй руцi.
Всім пацiєнтам проводили cередньодобове монiторування АТ впродовж
24 годин за допомогою вимiрювача артерiального тиcку ВАТ 41-2 (фiрма
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„Solvaig”, Угорщина). Викориcтовували такi iнтервали вимiрювання АТ: через
кожнi 15 хвилин у денний промiжок чаcу (з 6.00 до 23.00) та через кожнi 30
хвилин - вночi (з 23.00 до 6.00), з метою визначення добових профілів
пацієнтів. Дослідження вважали успішним у разі отримання не менше 70%
задовільних вимірювань.
Уciм хворим здiйcнений загальноприйнятий комплекc лабораторнобiохiмiчних методiв доcлiдження. Загальнi клiнiчнi аналiзи кровi та cечi
проводили за cтандартними методиками. Ліпідний спектр крові вивчали
ферментним методом, використовуючи діагностичні стандарти наборів фірми
«Simko Ltd» (м. Львів) за допомогою селективного біохімічного аналізатора
«ULTRA» шведської фірми «KONE».
Оцінка

про-та

антиоксидантних

процесів

проведена

одразу

при

поступленні у стаціонар з використанням стандартних біохімічних методів
дослідження: вивчення інтенсивності вільнорадикального окиснення ліпідів
(ВОЛ) та вільнорадикальної модифікації білків (ВМБ), стану АОЗ – за вмістом
відновленого

глутатіону

(ВГ),

активності

каталази;

проведене

також

дослідження фібринолітичної активності крові. Визначення проведені в
добовому аспекті – впродовж 24 годин із 6-годинним інтервалом. Всі хворі
були

синхронізованими

за

часом

прийому

їжі

та

режимом

активності/відпочинку (нічний сон – з 23.00 до 7.00).
Для виконання біохімічних досліджень кров у хворих забирали шляхом
венепункції з ліктьової вени з 4-годинним інтервалом (6 разів на добу) до
вживання їжі у кількості 7-8 мл у перший день перебування у стаціонарі.
Стабілізацію сироватки проводили цитратом натрію у співвідношенні 1:9.
Cтатиcтична обробка отриманих результатiв проведена із застосуванням
варiацiйного cтатиcтичного аналiзу. Аналіз проведено на IВМ РC Реntium III за
допомогою комп’ютерної програми PAST, Version 2.05 (безкоштовний аналог
пакету Statistica).
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Подання даних відбувалося у вигляді середнього арифметичного та
стандартного відхилення (M±S) у разі нормального розподілу даних та у
вигляді медіани й інтерквартильного розмаху (Ме; 25 % - 75 %) у разі
розподілу, що відрізняється від нормального.
Для незначної частини виборок при р<0,05 існувала відмінність розподілу
величин від нормального, що типово для біомедичних досліджень. Тому tкритерій Стьюдента застосовували лише в разі нормального розподілу при
рівності генеральних дисперсій порівнюваних вибірок (останню перевіряли за
допомогою F-критерію Фішера). В інших випадках для використовували
непараметричний ранговий критерій Манна-Уїтні.
Загальна характеристика наукової роботи. Всі наукові положення в
роботі достатньо обгрунтовані, вирізняються новизною та практичним
спрямуванням. Робота складається з опису матеріалу та методів дослідження,
мети, результатів досліджень та їх обговорення, висновків та списку
використаних джерел літератури. Обсяг конкурсної роботи становить 29
сторінок без додатків. Основні наукові факти задокументовані на 6 рисунках, 2
таблицях, використано 55 наукових джерел.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, остеоартроз, подагра
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