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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Ревматоїдний артрит (РА) є одним із найбільш поширених 

аутоімунних захворювань кістково-м'язової системи та сполучної тканини, має 

прогресуючий перебіг, що призводить до генералізації патологічного процесу із 

залученням нових суглобів і позасуглобових структур, з подальшим формуванням 

необоротних змін, що спричинюють швидку інвалідизацію хворих із поступовим 

зниженням чутливості до специфічної терапії (Kizaki К., Kohara M., Takeda S., 2016, 

Giannini D., Antonucci M., 2020). Раннє порушення функціональної здатності хворих веде 

до тимчасової, а потім і стійкої втрати працездатності, що сприяє появі психологічних і 

соціальних проблем у пацієнтів. 

Частота виявлення РА в популяції становить 0,5-1 %, а первинна захворюваність 

досягає 0,02 %, його формування перш за все пов'язано з порушеннями в клітинній та 

гуморальній ланках імунної регуляції, що призводить до антигенної стимуляції та 

накопичення нейтрофілів в синовіальній оболонці суглобів, які мігрують з кров'яного 

русла і вивільняють різноманітні хемотаксичні біологічно активні речовини, такі, як С5 

компонент комплементу, фактор активації тромбоцитів, інтерлейкіни (Isaacs J. D., 2014; 

Chiu H. Y., Huang H. L., 2015, Pandolfi F., Franza L., 2020). 

Хоча суглобовий синдром і є провідним у клінічній картині РА, нерідко 

уражуються й інші органи та системи. До позасуглобових проявів РА належать 

ураження шкіри, легенів, серця, судин, нирок, очей, кровотворних органів. Одним з 

найбільш тяжких вісцеральних проявів РА є нефропатія (НП), яка займає особливе 

місце, оскільки залишається фактором, що визначає не тільки тяжкість перебігу і 

прогноз захворювання, але і його результат. Ураження нирок при РА зустрічається з 

частотою від 20 до 73 %. Нирки уражуються при РА частіше, ніж це діагностується 

(Park J. S., Park M. C., 2014; Tokoroyama T., 2017). За літературними даними серед хворих 

на РА ураження нирок прижиттєво діагностується лише у 52 % випадків (Шостак H. A., 

Мурадянц A. A., 2011; Nielsen S. F., 2012). За частотою ураження нирок РА стоїть на 

третьому місці, поступаючись лише таким захворюванням, як системний червоний 

вовчак та системні васкуліти. При аналізі аутопсії хворих на РА з нирковою патологією 

переважав нефросклероз (90 %), вдвічі рідше зустрічались тубулоінтерстиціальні зміни 

(41 %) та мембранозний або мембрано-проліферативний гломерулонефрит (43 %), 

нирковий васкуліт (у 6% пацієнтів) (Балабанова P. M., 2012; Haye Salinas M. J., 2013). 

При РА відсутні специфічні прояви уражень нирки, що не дозволяє клініцистам ввести 

поняття «ревматоїдна нирка». Можна виділити лише ряд найбільш поширених клінічних 

проявів ниркової дисфункції при РА (Швецов М. Ю., Бобкова И. Н., 2011; 

Дерганова О. Ю., 2013; Сорока Н. Ф., Тушина А. К., 2015). 

Розвиток нефросклерозу характеризується зменшенням кількості функціонуючих 

нефронів з формуванням хронічної ниркової недостатності, що обумовлює важливість 

своєчасної діагностики ураження нирок при РА і початку терапії (Faisal R., Shinwari L., 

2015). 

У хворих на РА розвиток хронічної ниркової патології та ступінь виразності її 

проявів визначаються тривалістю і активністю основного захворювання, віком, 

наявністю артеріальної гіпертензії, дисліпідемії та гіперглікемії, зниженням ниркового 

кровотоку, прийомом нестероїдних протизапальних препаратів і порушенням гемостазу 

внаслідок лікарської терапії артриту. Патогенетичною основою розвитку ниркової 
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дисфункції при РА вважають мікроциркуляторні зміни, хронічне аутоімунне запалення, 

порушення реології крові, васкуліти (Yukawa N., Mimori T., 2013, Zabotti A., Finzel S., 

2020). Однією з перших ознак формування патології нирок є мікроальбумінурія (МАУ), 

бета-2-мікроглобулінурія (МГУ), уповільнення ниркового кровотоку та зниження 

клубочкової фільтрації. Виявлення ниркової дисфункції при РА завжди вимагає 

контролю не лише креатинінемії, але і швидкості клубочкової фільтрації, динаміки 

сироваткових концентрацій калію і натрію (Orosa B., García S., 2015). 

Дослідження, що присвячені вивченню патології нирок у хворих на РА, в яких 

достеменно визначено вплив клінічних, лабораторних та інструментальних даних на 

формування ниркової дисфункції, обмежені та доволі суперечливі, що визначило 

актуальність подальшого вивчення даної проблеми (Ding Y., Zhao Q., Wang L., 2019, 

Mahler M., Martinez-Prat L., 2020; Yamanaka H., Tanaka E., 2020). 

Відсутні також відомості щодо поширеності різних проявів хронічної хвороби 

нирок залежно від тяжкості та перебігу раннього Ра (рРА), вивчення яких дозволило б 

з’ясувати значимість різних сторін ниркової дисфункції для прогресування хронічного 

захворювання. Теоретично і практично важливим є виявлення поєднань стійких 

асоціацій між проявами ниркової дисфункції, що сприяють прогресуванню хронічних 

запальних захворювань суглобів. Перспективність диференційованого підходу до оцінки 

ниркової дисфункції в залежності від анатомічного і функціонального класів рРА, 

перебігу захворювання обумовлена можливостями, що відкриваються в прогнозуванні 

наслідків рРА і профілактики несприятливих ускладнень захворювання. 

Завдяки останнім досягненням фармакотерапії РА вдалось відчутно покращити 

результати лікування, зменшити ризик виникнення ускладнень, збільшити якість та 

тривалість життя пацієнта. Це є наслідком більш глибокого наукового розуміння 

патогенезу захворювання, а також застосування нових терапевтичних агентів, які більш 

конкретно націлені на його ключові медіатори. Дві головні концепції, котрі визначають 

оптимальну терапію рРА: рання агресивна терапія та своєчасне таргетне лікування 

(Johnson T. M., Michaud K., 2020). До цих препаратів з хворобомодифікуючою дією 

біологічного походження відносять білкові молекули – моноклональні антитіла 

до фактора некрозу пухлини-α (ФНП-α), інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) тощо. Однак досвід їх 

використання у хворих на рРА є досить неоднозначним і часто доволі суперечливим 

(Pisetsky D. S., 2017; Hsiao B., Fraenkel L., 2019), що потребує уточнення у даної когорти 

хворих. Також потребує подальшого дослідження реноактивний потенціал різних 

хворобомодифікуючих антиревматичних препаратів (ХМАРП) та удосконалення 

принципів раціоналізації нефропротективної стратегії із диференційованим підходом 

при лікуванні хворих із рРА. Все зазначене вище стало підставою до виконання даної 

роботи. 

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

робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри внутрішніх хвороб 

№ 3 Запорізького державного медичного університету «Патогенетичні механізми 

розвитку, клініко-прогностичні аспекти та стратегія медикаментозної корекції ураження 

серцево-судинної системи при коморбідному перебігу деяких захворювань внутрішніх 

органів» (№ держ. реєстрації 01154003876). Автор роботи була співвиконавцем вказаної 

НДР. Здобувач брала участь у проведенні відбору тематичних хворих, інтерпретуванні 
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отриманих результатів, написанні наукових праць, упровадженні результатів 

дослідження в заклади практичної охорони здоров`я. 

Мета дослідження: удосконалення діагностики та лікування порушень 

функціонального стану нирок при ранньому ревматоїдному артриті на підставі 

комплексної оцінки взаємозв’язку цитокінової активації з маркерами ренальної 

дисфункції та дослідження нефропротективних властивостей різних схем базисної 

терапії і новітніх імунобіологічних антиревматичних засобів. 

Задачі дослідження  

1. Дослідити характер змін у функціональному стані нирок при рРА 

2. Оцінити зв’язок виразності ренальної дисфункції із активністю запального 

процесу, кістковою деструкцією та показниками клініко-функціонального стану хворих 

на рРА. 

3. Оцінити динаміку маркерів субклінічного ураження нирок в залежності від 

клінічних особливостей захворювання та ступенем взаємозв’язку із рівнем експресії 

ФНП при рРА. 

4. Встановити патогенетичну роль та прогностичне значення рівнів ІЛ-6 як 

фактора, що детермінує розвиток порушень функціонального стану нирок, у пацієнтів із 

рРА. 

5.Проаналізувати вплив різних схем базисної терапії та новітніх імунобіологічних 

антиревматичних засобів при рРА на динаміку маркерів нефропатії. 

6. Визначити предиктори незадовільної ренопротективної активності у хворих на 

рРА. 

Об’єкт дослідження – ранній ревматоїдний артрит. 

Предмет дослідження – експресія цитокінових маркерів, динаміка гострофазових 

показників (швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), С-реактивний протеїн (СРП)), стан 

ниркової гемодинаміки, рівень екскреції уропротеїнів (альбуміну та бета-2-

мікроглобуліну) та якість життя при рРА. 

Методи дослідження: загально-клінічне обстеження (опитування, фізикальне 

обстеження, суглобовий статус, визначення пацієнтом інтенсивності больового 

синдрому та оцінка загального стану за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ), 

функціонального індексу HAQ; розрахунок активності захворювання за інтегральним 

індексом – DAS28); загально-лабораторні (показники гемограми, лейкоцитарної 

формули, ШОЕ, біохімічний аналіз крові, визначення гострофазових реактантів, зокрема 

СРП; визначення функціонального ниркового резерву із кліренсом ендогенного 

креатиніну до та після проведення пероральної проби з білком (ФНР), напівкількісний 

експрес-аналіз МАУ за допомогою реагентних індикаторних стрип-тестів; 

імуноферментна оцінка циткінів ФНП-α та ІЛ-6; оцінка альбумінурії і β2-

мікроглобулінурії; інструментальні (рентгенографія, магнітно-резонансна томографія 

(МРТ) суглобів, доплерографічне дослідження стану інтраренальної гемодинаміки); 

статистичні методи обробки інформації; математичне моделювання з використанням 

параметричних і непараметричних методів, побудови ROC-кривої, однофакторного 

дисперсійного аналізу ANOVA, логістичної регресії та розрахунку відносного ризику та 

відношення шансів. 

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі дослідження хворих із 

верифікованим рРА автором визначено особливості змін функціонального стану нирок 
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при ньому. Отримані нові дані щодо особливостей взаємозв’язку активності запального 

процесу, параметрів кістково-хрящової деструкції та показників клініко-

функціонального стану із виразністю ренальної дисфункції у хворих на рРА. Дістало 

подальшого розвитку комплексне дослідження стану внутрішньоренального кровотоку 

та динаміка рівня цитокінів (ІЛ-6 та ФНП-ɑ) в залежності від клінічних особливостей 

захворювання у зазначеної когорти хворих. Оцінено прогностичне та клініко-

діагностичне значення цитокінової активації у детермінуванні розвитку порушень 

функціонального стану нирок при рРА.  

Описано клінічні прояви, особливості перебігу, дані стандартних уніфікованих 

опитувальників та візуалізаційних шкал у хворих на РА у ранньому періоді.  

Удосконалено комплексне дослідження потенційних субклінічних маркерів 

нефропатії із визначення стану гломерулярного (альбумінурія та індекс клубочкової 

проникності – ІКП) та тубулярного (уринарна екскреція β2-мікроглобуліну) сегментів 

нефрону, оцінку наявності внутришньоклубочкової гіпертензії / гіперфільтрації 

(резервна здатність нирок – ФНР), визначення деяких параметрів допплерографії 

ренального кровоплину (пульсаційний індекс спектру PI МГНА) при рРА. 

Встановлено прогностичне та клініко-діагностичне значення цитокінового 

дисбалансу у розвитку патологічних змін функціонального резерву фільтрації у хворих 

на рРА.  

Сформовано та узагальнено дані відносно порушень уринарної екскреції 

мікропротеїнів (альбуміну та β2-мікроглобуліну) при рРА в залежності від клінічних 

особливостей і перебігу захворювання. Дістало подальшого розвитку комплексне 

вивчення предикторів, які детермінують характер патологічних змін у нирках.  

Показано нове важливе прогностичне значення щодо потенційних предикторів 

незадовільної клінічної ефективності терапії та розвитку порушень функціонального 

стану нирок у дебюті захворювання. Доведено наявність достовірної асоціації між 

виразністю об'єктивних ознак ерозивно-деструктивних процесів кісткових та м'яко-

тканинних структур суглобів зап'ястя та карпо-метакарпальної зони, згідно з даними 

МРТ, та експресією деяких цитокінів.  

Виконано порівняння прогностичної значимості та інформативності клінічних 

показників і виділені найбільш оптимальні та достовірні фактори, що детермінують 

формування нефропатії при рРА.  

Вперше методом логістичної регресії побудоване математичне рівняння 

розрахунку персональної апріорної вірогідності розвитку ренальної дисфункції для 

кількісної оцінки ризику. 

Визначено та обґрунтовано нефропротективну ефективність гуманізованих 

моноклональних антитіл (IgG1), що володіють здатністю зв'язуватися з мембранною і 

розчинною формами ІЛ-6, у пацієнтів зазначеної категорії хворих. Уточнені та 

доповнені наукові дані відносно впливу терапії рРА на динаміку маркерів нефропатії. 

Сформулюване та розширене наукове уявлення про актуальність раннього призначення 

біологічних базисних протиревматичних препаратів у комбінаціїї з ХМАРП, 

ренопротективні властивості різних схем базисної терапії та новітніх імунобіологічних 

антиревматичних засобів. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати мають 

важливе теоретичне та практичне значення для розуміння механізму розвитку 



5 

порушення функціонального стану нирок при РА у дебюті захворювання. Аналіз даних 

проведеного дослідження обґрунтовує необхідність комплексного обстеження хворих із 

рРА з метою виявлення ураження нирок, що дозволить своєчасно визначати тактику 

ведення і лікування для попередження потенційного розвитку ренальної дисфункції та 

недостатності у майбутньому.  

У ході дослідження також були запропоновані і статистично обґрунтовані 

об’єктивні показники для найбільш достовірної оцінки наявності та ступеня виразності 

ураження нирок. Крім традиційних маркерів порушення функціонального стану нирок, 

доведено високу прогностичну інформативність комплексного використання таких 

параметрів, як порушення інтраренального кровотоку (а саме, підвищення васкулярної 

резистивності артерій на рівні допплерографічного спектру міждольових гілок та 

перепад лінійних швидкостей сегменту ЗСНА–СГНА), індекс гломерулярної 

проникності (який відображає середню концентрацію альбуміну в клубочковому 

ультрафільтраті) та рівень уринарної екскреції β2-мікроглобуліну (показник тубулярних 

порушень), в якості субклінічних маркерів формування нефропатії при РА.  

У роботі визначено патофізіологічний взаємозв'язок між виразністю ренальної 

дисфункції і прогресуванням основного захворювання, що створює потенційну 

можливість таргетного лікування у відношенні до модифікованих факторів ризику 

нефропатії при РА. В дослідженні верифіковані патогенетичні чинники, які сприяють 

розвитку порушення функціонального статусу нирок, що дозволить розробити алгоритм 

раннього виявлення патології нирок при рРА та своєчасно призначити ХМАРП.  

У рамках раціоналізації визначення ймовірності розвитку ниркової недостатності 

створено Excel файл з записаним макросом для автоматичного розрахунку вірогідності 

формування ренальної дисфункції у хворих із рРА, що дозволяє вчасно апріорно оцінити 

процентну імовірність розвитку нефропатії при РА. 

Оптимізовано методику виділення групи ризику хворих із рРА, яким доцільно 

проводити найбільш активне своєчасне лікування для профілактики порушення 

депураційної функції нирок.  

Були отримані нові дані про вплив стандартної базисної терапії (метотрексат) та 

новітнього імунобіологічного антиревматичного засобу (тоцилізумаб («Ф. Хоффман-ля 

РошЛтд», Швейцарія, «Актемра»)) на активність ревматоїдного процесу та стан нирок у 

дебюті захворювання. Встановлені основні фактори, що детермінують прогресування 

нефропатії і пов'язані з особливостями перебігу РА, та розроблені принципи 

диференційованого підходу лікування, що відкриє перспективи в розробці найбільш 

ефективної стратегії нефропротекції при рРА.  

Запропоновано та клінічно апробовано новий спосіб апріорної оцінки вірогідності 

розвитку нефропатії при рРА за допомогою дослідження концентраційного показника 

ІЛ-6. Він полягає в проведенні ІФА-дослідження сироватки крові з визначенням ІЛ-6, як 

прогностичного маркера ренальної дисфункції; при його значенні більше 360 пг/мл 

прогнозують прогресивне погіршення ниркових функцій та високий ризик ураження 

нирок при рРА (Пат. 137661 Україна МПК А61G 33/00. Спосіб прогнозування розвитку 

ренальної дисфункції у хворих із раннім ревматоїдним артритом). 

Впровадження результатів дослідження в практику. Основні результати 

дослідження впроваджені у клінічну практику і використовуються в рамках лікувально-

діагностичного процесу в роботі ревматологічного відділення КУ «Запорізька обласна 
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клінічна лікарня», КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня», ДУ «Національний 

науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, 

Багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету, 

високоспеціалізованого клінічного центру ревматології, остеопорозу та біологічної 

терапії КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова», КЗ 

«Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова», КНП «ОКЛ Івано-

Франківської обласної ради», Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС (м. Київ), КНП 

«Львівська обласна клінічна лікарня», що підтверджується відповідними актами 

впровадження. 

Результати проведеного дослідження також впроваджені і використовуються в 

навчальному процесі на кафедрі внутрішніх хвороб №  Запорізького державного 

медичного університету, кафедрі внутрішньої медицини № 1 Івано-Франківського 

національного медичного університету, кафедрі внутрішньої медицини № 2 і фтизіатрії 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія», кафедрі внутрішньої медицини № 1 ДВНЗ 

«Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова», кафедрі 

пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії Одеського національного медичного 

університету, кафедрі терапії та ревматології Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто сформульовані мета і 

завдання дослідження, обрані адекватні методи його виконання, проведено патентний 

пошук з аналізом наукової літератури, самостійно організовано та проведено комплекс 

досліджень, починаючи з етапу первинного обстеження та в динаміці лікування, й 

оцінка якості життя опитувальниками. Інструментальні та лабораторні (біохімічне 

визначення креатиніну сироватки та сечі, імуноферментна оцінка рівня ФПН-α та ІЛ-6 

крові) дослідження проводилися за безпосередньою участю здобувача. Автором роботи 

самостійно проведена статистична обробка результатів дослідження, науковий аналіз 

отриманих даних, сформульовані висновки, практичні рекомендації, відібрані і 

підготовлені дані для наукових публікацій. Дисертантом особисто написані і літературно 

оформлені усі розділи дисертаційної роботи і автореферат.  

Здобувачем не були використані результати та ідеї співавторів публікацій, 

конфлікту інтересів немає. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації 

доповідалися на Міжнародних науково-практичних конференціях: «Медицина XXI 

століття» (Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, 2014 р.), 

«Актуальні питання сучасної медицини» (Харківський національний університет 

ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, 16-17 квітня 2015 р.), «Сучасні аспекти медицини і 

фармації» (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, 14-15 травня 

2015 р.), «Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 17-18 березня 

2017 р.), EULAR (2018 р.), ACR/ARHP (2018 р.), «Medicine under the modern conditions of 

integration development of European countries» (Medical university of Lublin, Lublin, 10-11 

may 2019), «Актуальні питання розвитку медичних наук ХХІ ст.» (Львівська медична 

спільнота, м. Львів, 25-26 травня 2019 р.), «Особливості модернізації предмету 

досліджень представників медичних наук» (Київський медичний науковий центр, 

м. Київ, 31 травня – 01 червня 2019 р.), «Проблеми та стан розвитку медичної науки та 
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практики в Україні» (Організація наукових медичних досліджень «Salutem», м. Дніпро, 

7-8 червня 2019 р.). 

Матеріали дисертаційної роботи були повідомлені на спільному розширеному 

засіданні кафедр терапевтичного профілю Запорізького державного медичного 

університету. 

Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 20 наукових робіт, з них 7 

статей у фахових виданнях переліку МОН України (3 написані без співавторів), у тому 

числі 4 – у журналах, які включені у міжнародні наукометричні бази, 1 – у зарубіжному 

виданні та 12 робіт – у матеріалах наукових конференцій різного рівня. Отримано 1 

патент України на корисну модель «Спосіб прогнозування розвитку ренальної 

дисфункції у хворих із раннім ревматоїдним артритом». 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 284 

сторінках машинописного тексту (з них основного тексту 211 сторінок), складається зі 

вступу, огляду літератури, характеристики матеріалів і методів дослідження, 4 розділів 

власних досліджень, обговорення результатів дослідження з аналізом і узагальненням 

отриманих даних, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури 

та додатків.  

Робота ілюстрована 5 рисунками, містить 63 таблиці. Бібліографічний список 

містить 339 джерел (80– кирилицею і 259 – латиницею). 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Результати цього дослідження засновані на даних комплексного обстеження та 

динамічного спостереження за 95 хворими на рРА обох статей (26 чоловіків та 69 жінок) 

у віці від 18 до 77 років (середній вік 54,34±1,28 років), із І-ІІІ ступенем активності, I-III 

рентгенстадією захворювання, без адекватної терапії або програмного лікування згідно з 

існуючими протоколами, у яких відсутні дані, що свідчать про наявність хронічних 

захворювань нирок або ураження ниркових судин. У дане дослідження залучали 

пацієнтів із ранім РА, які відповідали класифікаційним критеріям ACR/EULAR (2010) з 

тривалістю симптомів захворювання суглобового синдрому ≤ 12 місяців. Формулювали 

діагноз РА згідно з наказом МОЗ України від 11.04.2014 № 263 (уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги та медичної реабілітації «Ревматоїдний артрит») та рекомендаціями 

Американської Колегії Ревматологів (ACR/EULAR) 2010 р. Порушення 

функціонального стану нирок встановлювали відповідно до класифікації, прийнятої II 

з’їздом нефрологів України (2005 р.). Пацієнти із порушенням функціонального стану 

нирок в анамнезі, хворі із наявною інфекцією сечових шляхів та статевих органів були 

виключені із цього дослідження. Пацієнти перебували на стаціонарному обстеженні та 

лікуванні в КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» (відділення ревматології з центром 

імунобіологічної терапії) або зверталися амбулаторно в консультативну поліклініку 

лікарні або на кафедру внутрішніх хвороб № 3 Запорізького державного медичного 

університету. Також обстежено 22 практично здорові особи в якості групи контролю (вік 

54,99±2,98 років). Усі особи висловили письмову згоду на участь в проведенні 

дослідження. 

Протокол обстеження хворих на РА включав наступні показники: кількість 

хворобливих суглобів (28) (КХС), кількість запалених суглобів (28) (КЗС), оцінка 



8 

інтенсивності больового синдрому пацієнтом за 10 см ВАШ, оцінка загального 

самопочуття пацієнтом за 10 см ВАШ, оцінка загального стану пацієнта дослідником за 

10 см ВАШ, DAS28 розраховували за формулою: 

DAS28=0,56√(КХС28)+0,28√(КЗС28)+0,7Ln(ШОЕ)+0,014*(ВАШ акт), Health Assessment 

Questionnaire (HAQ) – анкета оцінки функціонального стану хворих на РА, 

загальноклінічні аналізи крові і сечі, біохімічний аналіз крові з визначенням 

гострофазових показників СРП, креатиніну, сечовини, калію, визначення 

функціонального ниркового резерву, оцінка екскреції мікропротеїнів із сечею (альбумін 

та бета-2-мікроглобулін), дослідження ниркової гемодинаміки, визначення рівня ІЛ-6 

методом імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням тест-систем (IL-6 Systems, 

Minneapolis, MN, USA) згідно з інструкціями до діагностичних наборів; визначали також 

сироваткові рівні ФНП-α (Systems, Minneapolis, MN, USA). Для визначення стадії 

рентгенологічних змін суглобів були виконані стандартні рентгенограми кистей і стоп, 

розгорнута характеристика рентгенологічної стадії проводилася за стандартизованою 

оцінкою О. Steinbrocker. МРТ-дослідження проводили на магнітно-резонансному 

томографі «Echelon» (1,5 Тл) фірми “Hitachi medical corp.”, Японія, для оцінки ступеня 

деструкції кістково-хрящової тканини. 

Вибіркова група хворих (35 пацієнтів) були розділені шляхом рандомізації на 2 

підгрупи: 1 – отримувала метотрексат – МТХ (23 людини), 2 – тоцилізумаб (ТЦЗ) 

(«Ф. Хоффман-ля РошЛтд», Швейцарія, «Актемра») (12 осіб) – гуманізовані 

моноклональні антитіла (IgG1), що володіють здатністю зв'язуватися з мембранною і 

розчинною формами ІЛ-6, блокуючи передачу внутрішньоклітинного активаційного 

сигналу ІЛ-6, що призводить до пригнічення залежних від останнього імунозапальних 

реакцій. У разі недостатньої ефективності, пацієнт виводився з дослідження, його дані не 

враховувалися. Всім хворим 2-ї підгрупи проводилося по 3 інфузії тоцилізумабу в дозі 8 

мг/кг внутрішньовенно з інтервалом в місяць, на фоні базисної терапії МТХ (10-15 

мг/тиждень), нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) та глюкокортикоїдів 

(ГК). Клінічні та лабораторні показники аналізувалися безпосередньо перед початком 

терапії і після закінчення лікування (12 тижнів). Для оцінки ефективності терапії ТЦЗ 

використовували критерії EULAR. 

При статистичній обробці даних використовували ліцензійну програму «Statistica 

6.1» (StatSoftInc., США, серійний номер RGXR412D674002FWC7). Достовірними 

вважали відмінності при рівні значущості менше 0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

За статевою ознакою розподіл пацієнтів був наступним: 27 % складали чоловіки, 

73 % –жінки із рРА. Більшу частину досліджуваних пацієнтів склали хворі з І 

рентгенстадією РА – 48 осіб (50 %), 23 пацієнти були з ІІ стадією, 22 – із ІІІ стадією. У 

дослідженні переважали пацієнти із середньою активністю РА – 50 (53 %), висока 

визначалася у 43 (45 %) хворих, низька – тільки у 2 (2 %). Серопозитивність за 

ревматоїдним фактором (РФ): 83 % – так, 17 % – ні. Тривалість захворювання у 

переважної більшості була від 6 місяців до року (84 осіб (88 %)). Застосування ГК в 

лікуванні: 23 % – так, 77 % – ні. 

Пацієнти із рентгенологічною 0-I стадією РА мали вдвічі нижчі середні значення 

ШОЕ, порівняно із пацієнтами з II-III рентгенологічною стадією РА, а рівні СРП були 
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статистично достовірно вищі при II-III стадії. Різниця між групами становила 105 %. 

Різниця між даними рентгенологічними групами відносно DAS28 (CRP) становила 20 %, 

із більшими показниками при II-III стадії. Різниця відносно DAS28 (ESR) була 

статистично достовірною і становила 62 % із більшими показниками при 0-I стадії РА. 

Пацієнти із 0-I ступенем ПФС при РА мали на 86 % нижчі середні значення ШОЕ 

порівняно із II ступенем, а рівні СРП були вищими при II ступені ПФС. Різниця між 

групами становила 196 %. Різниця між групами в залежності від ПФС у обстежених осіб 

відносно DAS28 (CRP) становила 27 %, із більшими показниками при II ступені. Різниця 

між обстеженими групами пацієнтів відносно DAS28 (ESR) становила 175 %, із 

більшими показниками при II ступені РА. 

Різниця в загальному стані хворих за ВАШ із РА I-II та III ступенів активності 

становила 15 % із більшими показниками при III ступені. Прогресування активності РА 

призводило до статистично достовірного збільшення інтенсивності больового синдрому 

від помірного до сильного із різницею у 14 %. Обидві категорії пацієнтів належать до 

групи із збереженою функціональною здатністю, згідно з індексом HAQ, але 

прогресування перебігу рРА призводило до статистично достовірного прогресування 

погіршення функціональної недостатності пацієнтів на 19 %. 

У пацієнтів з 0-I рентгенологічною стадією РА згідно зі шкалою ВАШ оцінка 

загального стану була на 12 % краще, ніж у пацієнтів із II-III стадією. Пацієнти із 0-I 

рентгенологічною стадією РА оцінювали больовий синдром на 12 % менше, ніж 

пацієнти із II-III стадією. Групова різниця згідно з індексом HAQ зафіксована на рівні 

13 %, із більшими значеннями у пацієнтів із II-III рентгенологічною стадією РА. 

Кісткові та м'яко-тканинні структури суглобів зап'ястя при III ступені мають 

активність синовіту на 266 % статистично достовірно більше, ніж при I-II ступені РА. 

Різниця в кількості ерозій між пацієнтами із різним ступенем активності 

захворювання була статистично достовірною і становила 408 %, із більшими значеннями 

для III ступеня РА. Об’єм набряку епіфізарного/ кісткового мозку суглобів зап'ястя при 

I-II ступені на 93 % менший, ніж при III ступені. 

Кісткові та м'яко-тканинні структури карпо-метакарпальних суглобів мають 

виразність синовіту при I-II ступені РА у 2,7  рази статистично достовірно менше, ніж 

при III ступені. Кількість ерозій карпо-метакарпальних суглобів у пацієнтів із I-II 

ступенем тяжкості перебігу РА статистично достовірно менше майже у 20 разів відносно 

III ступеня. Об’єм набряку епіфізарного/субхондрального кісткового мозку карпо-

метакарпальних суглобів при I-II ступені РА на 200 % менше, ніж при III ступені. 

Зафіксована статистично значима різниця щодо маркеру підвищеного 

гідростатичного тиску в капілярах капсули нефрону – ФНР. ФНР був на 56 % більше у 

пацієнтів із I-II ступенем активності РА, ніж у пацієнтів із III ступенем активності РА. 

ФНР пацієнтів із рРА та нефропатією статистично достовірно зменшувався із 

збільшенням рентгенологічної стадії на 55 %, а контрольна група мала вищий показник 

інтрагломерулярної гіпертензії на 57 та 81 % відносно пацієнтів із 0-I та II-III 

рентгенологічними стадіями РА, на фоні патології нирок. 

Виявлено статистично значиму різницю між групами різної активності 

захворювання при рРА відносно показника уринарної екскреції β2-МГ (82 %) із його 

ростом при III ступені активності рРА. Пацієнти із II-III рентгенологічною стадією рРА 
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демонстрували більш високий рівень уринарної екскреції β2-МГ – на 70 % більше 

порівняно із когортою пацієнтів при 0-I рентгенологічній стадії. 

Індекс гломерулярної проникності також статистично значимо відрізнявся в 

залежності від ступеня активності рРА обстежених осіб – на 91 % більше при III ступені 

активності рРА; індекс гломерулярної проникності був на 105 % вище у пацієнтів із рРА 

при II-III рентгенологічній стадії. 

Пацієнти із рРА I-II ступенем активності захворювання мали альбумінурію у 2,2 

рази статистично достовірно нижчу, відносно осіб із III ступенем активності рРА. 

Пацієнти із рРА 0-I рентгенологічної стадії захворювання за класифікацією 

О. Steinbrocker мали рівень альбумінурії, котрий був нижче від аналогічного показника 

уринарної втрати альбуміну у пацієнтів II-III рентгенологічної стадії рРА – різниця була 

статистично значимою і складала 34 %. 

Співвідношення альбумін/креатинін сечі між групами різної активності 

захворювання при ранньому РА відрізнялося на 95 %, з більш високим показником при 

III ступені активності рРА. Співвідношення альбумін/креатинін сечі статистично 

достовірно відрізнялося у пацієнтів із рРА в залежності від рентгенологічної стадії 

захворювання на 80 %, в сторону його збільшення при II-III рентгенологічній стадії рРА. 

Між пацієнтами I-II та III ступенів активності рРА, на рівні СГНА, щодо даних 

маркерів підвищення васкулярного опору ниркових судин значимої різниці виявлено не 

було (лише тенденції до збільшення при I-II ступені активності рРА). Також на рівні 

СГНА між пацієнтами 0-I та II-III рентгенологічних стадій щодо даних маркерів 

підвищення васкулярного опору ниркових судин достовірних відмінностей також не 

було зафіксовано. Виявлена незначна різниця в показниках васкулярної резистивності 

ниркових судин у обстежених пацієнтів відносно активності захворювання – RI та PI 

МГНА збільшилися на 5 та 8 % відповідно у хворих із III ступенем активності рРА та 

ренальною дисфункцією, відносно когорти пацієнтів із I-II ступенем активності рРА. 

Виявлено статистично значиму і достовірну різницю в показниках васкулярної 

резистивності ниркових судин у обстежених пацієнтів із рРА відносно рентгенологічної 

стадії захворювання за класифікацією О. Steinbrocker – RI та PI МГНА збільшилися на 

11 та 7 %, відповідно, у пацієнтів із II-III рентгенологічною стадією рРА відносно 

пацієнтів із 0-I рентгенологічною стадією рРА. 

Значно вищий рівень проінфламаторного маркеру ІЛ-6 крові виявлено у пацієнтів 

із III ступенем активності захворювання при рРА (на 25 % статистично достовірно вище 

порівняно із пацієнтами з I-II ступенем активності рРА). Контрольна група здорових осіб 

мала на 102 та 152 % нижчі рівні ІЛ-6 крові, відповідно, при порівнянні із групами I-II та 

III ступенів активності захворювання при рРА. Пацієнти із 0-I рентгенологічною стадією 

захворювання за класифікацією О. Steinbrocker при рРА мали на 34 % статистично 

достовірно нижчі рівні ІЛ-6 крові порівняно із пацієнтами з II-III стадією рРА. 0-I 

ступінь ПФС при рРА характеризувався меншими на 37 % значеннями ІЛ-6 порівняно із 

пацієнтами з II ступенем ПФС на фоні рРА. 

Дещо вищими були також значення ФНП-ɑ крові у пацієнтів із III ступенем 

активності захворювання при рРА відносно I-II ступеня активності, різниця була в 

межах статистичної значимості та становила 17 %. ФНП-ɑ крові також демонстрував 

елевацію при II-III стадії рРА порівняно із 0-I рентгенологічною стадією захворювання 

за класифікацією О. Steinbrocker – на 16 %, у пацієнтів контрольної групи даний маркер 
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був на 59 % нижче, ніж у пацієнтів із 0-I рентгенологічною стадією захворювання та на 

85 % нижче, ніж у пацієнтів із II-III рентгенологічною стадією рРА. ФНП-ɑ крові також 

зростав із збільшенням ступеня ПФС при рРА – на 34 % при II ступені ПФС відносно 0-I 

ступеня. 

Динаміка виразності тубулярних порушень при рРА характеризується 

прогресивним погіршенням в залежності від ступеня виразності експресії ФНП-α, 

причому, найбільший приріст функції (зміна величини мікроглобулінурії) відзначається 

на відрізку від 200 до 350 пг/мл (аргумент «величина ФНП-α»). Це є важливим 

патогенетичним предиктором розвитку нефропатії у міру збільшення активності 

захворювання і цитокінової активації (рис. 1). 

 
 Рис. 1. Результати регресійного аналізу взаємозв'язку між величиною 

мікроглобулінурії та значеннями ФНП-α у хворих на рРА 

 

Як свідчать отримані результати, найбільші показники екскреції β2-МГ з сечею 

спостерігалися в групі пацієнтів з максимальними значеннями ключового цитокіну 

ФНП-α. 

 У осіб з підвищеним рівнем ФНП-α реєструвалися більш суттєві зміни у 

функціональному статусі нирок. Так, рівень швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) 

виявився нижче в 1 підгрупі на 12 %. Ступінь екскреції альбуміну і мікроглобуліну з 

сечею виявився достовірно на 43 % і 46 % вище у осіб з надлишковою експресією 

ФНП-α. Аналогічна динаміка спостерігалася і для А/К співвідношення і ІКП (відмінності 

склали 60 і 66 %, відповідно). 

Прогресування елевації ключового цитокінового маркеру  значно підвищує ризик 

гломерулярних та тубулярних порушень в рамках формування нефропатії навіть в 

дебюті РА. 

В рамках проведеного уніваріантного регресійного аналізу Кокса значущою 

незалежною передбачувальною цінністю незадовільної нефропротективної клінічної 

ефективності терапії володіли такі предиктори, як рівень ІЛ-6, концентрація СРП та вік 

хворого. 
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Пацієнти, що отримували в якості лікування МТХ, демонстрували статистично 

достовірне зниження гострофазових показників – ШОЕ та СРП на 59 та 86 %, у когорті 

пацієнтів, що проходили лікування рРА препаратом ТЦЗ, також спостерігалося 

статистично достовірне зниження гострофазових показників, проте ступінь змін був 

значно вищим – на 50 та 49 % відповідно для ШОЕ та СРП (рис. 2).  

 
 Рис. 2. Динаміка параметрів, що характеризують інтенсивність запального 

процесу й активність захворювання, у обстежених осіб із раннім із рРА на тлі різних 

протоколів лікування 

Примітка. * – р <0,05 при порівнянні показників після лікування різних груп. 

 

 
 Рис. 3. Динаміка параметрів, що характеризують інтенсивність запального 

процесу й активність захворювання, у обстежених осіб із раннім із рРА на тлі різних 

протоколів лікування 

 Примітка. * – р <0,05 при порівнянні показників після лікування різних груп. 

 

Індекс активності захворювання за DAS-28 однонаправлено зменшувався як при 

застосуванні МТХ, так і при терапії пацієнтів із рРА ТЦЗ. Так, DAS28 (CRP) 
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статистично достовірно знизився на 41 та 50 %, а DAS28 (ESR) – на 38 та 49 %, 

відповідно, для підгрупи 1 (МТХ) та підгрупи 2 (ТЦЗ) (рис. 3). 

Величина відмінностей показників, що відображають інтенсивність запального 

процесу у обстежених осіб із рРА через 12 тижнів після лікування МТХ та ТЦЗ була 

наступною: щодо ШОЕ та СРП – 34 та 42 %, відповідно, із більшим рівнем значень у 

підгрупі МТХ. При порівнянні індексів активності захворювання за DAS-28 у пацієнтів 

із рРА через 12 тижнів після терапії вищеозначеними препаратами зафіксовані вищі 

значення для DAS28 (CRP) та DAS28 (ESR): на рівні 18 та 19 %, відповідно, для когорти 

МТХ при порівнянні із аналогічними результатами групи ТЦЗ для такого самого 

часового проміжка клінічного дослідження в межах статистичної достовірності та 

значимості (рис. 4). 

 
 Рис. 4. Величина відмінностей показників, що відображають інтенсивність 

запального процесу у обстежених осіб із рРА після лікування 

 Примітка. * – р <0,05 при порівнянні показників після лікування різних груп. 

 

 Загальний стан пацієнта за ВАШ значно поліпшився після проведеного лікування 

рРА МТХ – на 57 %, після лікування ТЦЗ пацієнти відмічали статистично достовірне 

значне покращення загального стану за ВАШ – на 67 %. Також у вищеозначених груп 

пацієнтів суттєво статистично достовірно знизився рівень болю за ВАШ: на 61 та 70 % 

після лікування рРА МТХ та ТЦЗ відповідно. Індекс HAQ синхронно однонаправлено 

демонстрував статистично значиме і достовірне зниження приблизно на третину у обох 

клінічних групах пацієнтів в залежності від терапевтичної схеми рРА (рис. 5). 

При вивченні МРТ-ознак структурних змін у суглобах кистей згідно з 

міжнародною напівкількісною шкалою (RAMRIS) у обстежених осіб із рРА через рік 

після проведеного лікування було відзначено, що у кісткових і м'яко-тканинних 

структурах суглобів зап'ястя у підгрупі МТХ виразність синовіту була статистично 

достовірно більшою на  44 % порівняно із підгрупою ТЦЗ; також була більшою кількість 

ерозій на 68 % і об’єм набряку епіфізарного/субхондрального кісткового мозку на 48 %, 

порівняно із підгрупою ТЦЗ. 

Подібна динаміка спостерігалася і щодо МРТ-ознак структурних змін у кісткових і 

м'яко-тканинних структурах карпо-метакарпальних суглобів згідно з міжнародною 

напівкількісною шкалою (RAMRIS) у обстежених осіб із рРА через 12 тижнів після 
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проведеного лікування: у підгрупі МТХ виразність синовіту була статистично 

достовірно більшою на 42 % порівняно із підгрупою ТЦЗ; також була більшою кількість 

ерозій на 74 % і об’єм набряку епіфізарного/субхондрального кісткового мозку на 52 %, 

порівняно із підгрупою ТЦЗ. 

 

 
 Рис. 5. Динаміка параметрів, які характеризують інтенсивність больового 

синдрому (за ВАШ) та функціональної недостатності (за опитувальником HAQ), у 

обстежених осіб із раннім із рРА на тлі різних протоколів лікування 

 Примітка. * – р <0,05 при порівнянні показників після лікування різних груп. 

 

 Виразність експресії ІЛ-6 крові після призначення МТХ пацієнтам із рРА 

статистично достовірно знизилася на 32 %, а у підгрупі ТЦЗ – на 49 %. Подібної 

направленості динаміка відмічається і щодо ФНП-ɑ крові: на фоні призначення МТХ 

пацієнтам із рРА статистично достовірно знизився на 28 %, а у підгрупі ТЦЗ – на 42 % 

(рис. 6 та рис. 7). 

  

 
 Рис. 6. Динаміка експресії інтерлейкіну-6 у обстежених осіб із раннім рРА на тлі 

різних протоколів лікування 

 Примітка. * – р <0,05 при порівнянні показників після лікування різних груп. 
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 Рис. 7. Динаміка експресії ФНП-ɑ у обстежених осіб із раннім рРА на тлі різних 

протоколів лікування 

 Примітка. * – р <0,05 при порівнянні показників після лікування різних груп. 

 

У цілому проведене лікування суттєво статистично достовірно (р<0,05) підвищило 

ФНР пацієнтів – на 45 та 176 % в групах МТХ та ТЦЗ відповідно, що свідчить про 

значне покращення ниркового резерву фільтрації в ході терапії даної патології суглобів 

(рис. 8).  

 
 Рис. 8. Динаміка показників, що характеризують функціональну ренальну 

резервну здатність та нирковий резерв фільтрації у обстежених осіб із рРА на тлі різних 

протоколів лікування 

 Примітка. * – р <0,05 при порівнянні показників після лікування різних груп. 

 

 Альбумінурія зафіксована на 35 % нижче у групі ТЦЗ, порівняно із МТХ в 

аналогічні строки дослідження. β2-МГУ статистично значимо превалювала на 30 % у 

пацієнтів після лікування МТХ. Співвідношення альбумін/креатинін сечі знову ж таки 

статистично значимо і достовірно зафіксовано на 35 % більше у першій підгрупі (МТХ), 

порівнюючи із пацієнтами, що 12 тижнів отримували лікування ТЦЗ. Індекс 

гломерулярної проникності через 3 місяці після проведеного лікування зберігався на 

третину вищим після застосування МТХ відносно ТЦЗ. ШКФ через 12 тижнів після 

лікування фіксувалася на 12 % більшою для підгрупи ТЦЗ відносно підгрупи МТХ в 

аналогічний часовий проміжок. 
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Для RI та PI СГНА, ЗСНА і МГНА суттєвої достовірної різниці між показниками 

для груп різних протоколів лікування зафіксовано не було. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення наукового завдання у галузі клінічної медицини, а саме ревматології – на 

підставі дослідження клінічних проявів, особливостей перебігу, даних стандартних 

уніфікованих опитувальників та візуалізаційних шкал у хворих на РА в дебюті, оцінки 

виразності і спрямованості патологічних змін у функціональному стані нирок, 

поглиблення уявлення про патогенетичну роль імунно-запального процесу у формуванні 

субклінічних проявів ренальної дисфункції, виявлення факторів, які детермінують 

нефропротекторну ефективність у зазначеної когорти пацієнтів, комплексної оцінки 

взаємозв’язку цитокінової активації з маркерами ренальної дисфункції та дослідження 

нефропротективних властивостей різних схем базисної терапії і новітніх 

імунобіологічних антиревматичних засобів удосконалено діагностику та лікування 

порушень функціонального стану нирок при ранньому ревматоїдному артриті. 

1. У хворих на рРА має місце прогресивне порушення функціонального стану 

нирок, яке характеризується підвищенням уринарної екскресії мікропротеїнів (альбуміну 

на 91,66 %, β2-мікроглобуліну на 75,68 %), порушенням фізіологічної резервної 

фільтраційної функції нирок з проявами інтрагломерулярної гіпертензії та 

гіперфільтрації (зниження ФНР у 3,14 рази), а також порушенням ниркової 

гемодинаміки із підвищенням васкулярної резистивності судин міждольових гілок (RI та 

PI на 47,46 % і 64,29 %, відповідно), які тісно асоціюються із активністю запального 

процесу та ступенем функціональної недостатності суглобів, і не мають гендерних 

розбіжностей та достовірного зв’язку із віком хворих. 

2. Рівень МАУ, за даними однофакторного дисперсійного аналізу ANOVA, 

достовірно асоціювався зі ступенем активності РА (F=21,33 при р<0,001), при чому у 

когорті хворих із МАУ, у порівнянні із групою з нормальним рівнем екскреції альбуміну 

із сечею, достовірно частіше реєструвалися кількість ерозій (χ
2
=14,2 при р<0,01) та об’єм 

набряку епіфізарного/субхондрального кісткового мозку (χ
2
=8,6 при р<0,05), згідно із 

даними МРТ кісткових і м'яко-тканинних структур суглобів зап'ястя. Рівень бета-2-

мікроглобулінурії мав прямий достовірний кореляційний зв'язок (r=+0,51 при р<0,05) з 

рівнем ФНП-α, а виразність тубулярних порушень при рРА асоціювалась зі ступенем 

експресії ФНП-α, причому найбільші значення МГУ спостерігались в IV квартилі 

вихідних значень ФНП-α. 

3. Показано прямий достовірний кореляційний зв'язок (r=+0,51 при р<0,05) між 

рівнем бета-2-мікроглобулінурії і ФНП-α, причому виявлений взаємозв'язок описується 

формулою, згідно з регресійним аналізом, МГУ = –481 + 937×log10[ФНП-α]. Виразність 

як гломерулярних, так і тубулярних порушень при рРА асоціюється зі ступенем 

виразності експресії ФНП-α (найбільші значення АУ та МГУ спостерігалися в IV 

квартилі вихідних значень ФНП-α).  

4. Ступінь порушень функціонального стану нирок тісно асоціюється з 

концентрацією ІЛ-6, на що вказував виявлений статистично достовірний позитивний 

кореляційний зв'язок між ІЛ-6 та МАУ (r =0,480), ІЛ-6 та Microalb / Creat (r =0,502) та ІЛ-

6 і ІКП (r =0,484), найвищим він був для ІЛ-6 та МГУ (r =0,884). За даними ROC-аналізу, 
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рівень ІЛ-6 більше 360 пг/мл характеризується оптимальним співвідношенням 

чутливості (81,5 %) і специфічності (84,5 %) в оцінці кумулятивного ризику розвитку 

ураження нирок при рРА (AUC 0,92±0,03 95% ДІ 0,88-0,97, р=0,01). Концентрація ІЛ-6 

більше 360 пг/мл асоційована із підвищенням кумулятивного ризику наявності 

нефропатії в 7,9 рази (95 % ДІ 2,9-12,6, р˂0,01; діагностична точність 83,1 %). 

5. Терапія ТЦЗ в дозі 8 мг/кг, у порівнянні із традиційним лікуванням МТХ, 

протягом 12 тижнів, окрім достовірного покращення клініко-лабораторних показників, 

що відображають перебіг основного захворювання (DAS-28, ВАШ, СРП, ІЛ-6, ФНП-α), 

та МРТ ознак структурних змін у суглобах кистей (виразність синовіту, кількість ерозій, 

об’єм набряку кісткового мозку), також характеризувалась статистично значною 

високою ренопротективною активністю. Лікування ТЦЗ, у порівнянні з традиційним 

лікуванням, достовірно зменшувало АУ та МГУ із сечею (на 30-34,6 %) та величину 

гломерулярної фільтрації (на 12 %) та сприяло достовірному збільшенню 

функціонального ниркового резерву на 175,8 %. 

6. За даними регресійного аналізу пропорційних ризиків Коксу оцінки значень 

відношення шансів і їх довірчих інтервалів встановлено, що статистично значущою 

незалежною передбачувальною цінністю незадовільної нефропротективної клінічної 

ефективності терапії рРА володіли такі предиктори, як рівень ІЛ-6, концентрація СРП та 

вік хворого. 

  

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Пацієнтам із РА в дебюті захворювання необхідно додаткове обстеження у 

вигляді оцінки рівнів екскреції мікропротеїнів з сечею (альбуміну та β2-мікроглобуліну в 

ранковій порції) для оцінки функціонального стану нирок з метою доклінічної 

діагностики ренальної дисфункції. 

2. Для своєчасного виявлення початкових ознак пошкодження нирок при рРА 

рекомендовано проведення дослідження фізіологічної резервної фільтраційної здатності 

нирок (за ступенем зміни кліренсу ендогенного креатиніну до та після перорального 

навантаження протеїном) в рамках моніторування наявності і виразності універсальних 

механізмів нефропатії (інтрагломерулярна гіпертензія/гіперфільтрація), що є 

оптимальним неінвазивним скринінговим методом (у практично здорових осіб 

становить більше 10 %). 

3. Для оцінки ризику розвитку нефропатії при рРА необхідно рекомендувати 

включати до діагностичного комплексу концентрацію ІЛ-6 в сироватці крові. Його 

значення більше 360 пг/мл свідчить на прогностичне прогресивне погіршення ниркових 

функцій та високий ризик ураження нирок при рРА. 

4. Для діагностики ознак порушень функціонального стану нирок у хворих на 

РА доцільно призначати ТЦЗ в якості базисної терапії, який достовірно знижує ризик 

формування та прогресування патології нирок. 
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АНОТАЦІЯ 

Приткова Г. В. Клініко-патогенетична роль змін цитокінового профілю у 

формуванні доклінічних ознак ураження нирок у хворих на ранній ревматоїдний 

артрит, можливості фармакологічної корекції. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.12 «Ревматологія». – Донецький національний медичний 

університет Міністерства охорони здоров’я України, Лиман, 2021. 

На підставі дослідження хворих із верифікованим рРА визначено особливості змін 

функціонального стану нирок при ньому. Отримані нові дані щодо особливостей 

взаємозв’язку активності запального процесу, параметрів кістково-хрящової деструкції 

та показників клініко-функціонального стану із виразністю ренальної дисфункції у 

хворих на рРА. Дістало подальшого розвитку комплексне дослідження стану 

внутрішньоренального кровотоку та динаміка рівня цитокінів в залежності від клінічних 

особливостей захворювання. Оцінено прогностичне та клініко-діагностичне значення 

цитокінової активації у детермінуванні розвитку порушень функціонального стану 

нирок при рРА.  

Удосконалено комплексне дослідження потенційних субклінічних маркерів 

нефропатії із визначення стану гломерулярного та тубулярного сегментів нефрону, 

оцінку наявності внутришньоклубочкової гіпертензії/гіперфільтрації, визначення деяких 

параметрів допплерографії ренального кровоплину. 

Встановлено прогностичне та клініко-діагностичне значення цитокінового 

дисбалансу у розвитку патологічних змін функціонального резерву фільтрації у хворих 

на рРА.  

Сформовано та узагальнено дані відносно порушень уринарної екскреції 

мікропротеїнів при рРА в залежності від клінічних особливостей і перебігу 

захворювання.  

Доведено наявність достовірної асоціації між виразністю об'єктивних ознак 

ерозивно-деструктивних процесів кісткових та м'яко-тканинних структур суглобів 

зап'ястя та карпо-метакарпальної зони та експресією деяких цитокінів.  

Виконано порівняння прогностичної значимості та інформативності клінічних 

показників і виділені найбільш оптимальні та достовірні фактори, що детермінують 

формування нефропатії при рРА.  

Вперше методом логістичної регресії побудоване математичне рівняння 

розрахунку персональної апріорної вірогідності розвитку ренальної дисфункції для 

кількісної оцінки ризику. 
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Обґрунтовано нефропротективну ефективність гуманізованих моноклональних 

антитіл (IgG1) у такої категорії пацієнтів. Уточнені та доповнені наукові дані відносно 

впливу терапії рРА на динаміку маркерів нефропатії. Сформулюване та розширене 

наукове уявлення про актуальність раннього призначення біологічних базисних 

протиревматичних препаратів у комбінаціїї з ХМАРП, ренопротективні властивості 

різних схем базисної терапії та новітніх імунобіологічних антиревматичних засобів. 

Ключові слова: ранній ревматоїдний артрит, ренальна дисфункція, нирковий 

резерв фільтрації, інтерлейкин-6, β2-мікроглобулін, кістково-хрящова деструкція, 

пульсаційний індекс, логістичний аналіз, тоцилізумаб. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Прыткова А. В. Клинико-патогенетическая роль изменений цитокинового 

профиля в формировании доклинических признаков поражения почек у больных 

ранним ревматоидным артритом, возможности фармакологической коррекции. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.12 «Ревматология». – Донецкий национальный медицинский 

университет Министерства здравоохранения Украины, Лиман, 2021. 

На основании обследования больных с верифицированным ранним ревматоидным 

артритом (рРА) выявлены особенности изменений функционального состояния почек 

при нем. Получены новые данные об особенностях взаимосвязи активности 

воспалительного процесса, параметров костно-хрящевой деструкции и показателей 

клинико-функционального состояния с выраженностью почечной дисфункции у 

больных рРА. Получило дальнейшее развитие комплексное исследование состояния 

внутриренального кровотока и динамики уровня цитокинов в зависимости от 

клинических особенностей заболевания. Оценено прогностическое и клинико-

диагностическое значение цитокиновой активации в детерминировании развития 

нарушений функционального состояния почек при рРА. 

Усовершенствовано комплексное исследование потенциальных субклинических 

маркеров нефропатии по определению состояния гломерулярного и тубулярного 

сегментов нефрона, оценку наличия внутриклубочковой гипертензии/гиперфильтрации, 

определение некоторых параметров допплерографии ренального кровотока. 

Установлено прогностическое и клинико-диагностическое значение цитокинового 

дисбаланса в развитии патологических изменений функционального резерва 

фильтрации у больных рРА. 

Сформированы и обобщены данные относительно нарушений уринарной 

экскреции микропротеинов при рРА в зависимости от клинических особенностей и 

течения заболевания. 

Доказано наличие достоверной ассоциации между выраженностью объективных 

признаков эрозивно-деструктивных процессов костных и мягко-тканных структур 

суставов запястья и карпо-метакарпальной зоны и экспрессией некоторых цитокинов. 

Проведено сравнение прогностической значимости и информативности 

клинических показателей и выделены наиболее оптимальные и достоверные факторы, 

детерминирующие формирование нефропатии при рРА. 
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Впервые методом логистической регрессии построено математическое уравнение 

расчета персональной априорной вероятности развития почечной дисфункции для 

количественной оценки риска. 

Доказана нефропротективная эффективность гуманизированных моноклональных 

антител (IgG1) у такой категории пациентов. Уточнены и дополнены научные данные 

относительно влияния терапии рРА на динамику маркеров нефропатии. 

Сформулировано и расширено научное представление об актуальности раннего 

назначения биологических базисных противоревматических препаратов в комбинации с 

болезнь-модифицирующими противоревматическими препаратами, ренопротекторные 

свойства различных схем базисной терапии и новейших иммунобиологических 

противоревматических средств. 

Ключевые слова: ранний ревматоидный артрит, почечная дисфункция, почечный 

резерв фильтрации, интерлейкин-6, β2-микроглобулин, костно-хрящевая деструкция, 

пульсационный индекс, логистический анализ, тоцилизумаб. 

 

 

SUMMARY 

Prytkova G. V. Clinical and pathogenetic role of changes in the cytokine profile in 

the formation of preclinical signs of kidney damage in patients with early rheumatoid 

arthritis, the possibility of pharmacological correction. – Qualified scientific work as a 

manuscript. 

Dissertation for a candidate degree in medical sciences (PhD) in specialty 14.01.12 

“Rheumatology”. – Donetsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 

Lyman, 2021.  

A routine comprehensive examination of patients with early rheumatoid arthritis (ERA) 

was performed, which included the traditional assessment of clinical and joint status with 

additional determination of DAS28 (CRP / ESR) scores, general patient status and the intensity 

of pain syndrome according visual analog score (VAS), the usage of standard unified 

questionnaires (HAQ), determinаtion of bone and soft tissue structures visualization changes of 

wrist and carpo-metacarpal zone joints at MRI, determination of acute-phase parameters (ESR, 

CRP), study of activity of expression of blood cytokines (Interleukin-6 and TNF-ɑ), urinary 

excretion of microproteins (albumin and β2-microglobulin in the morning portion), glomerular 

filtration rate, determination of functional renal reserve and evaluation of Doppler spectrum of 

parameters of renal hemodynamics with the subsequent complex statistical processing of the 

obtained digital results of the study. The analysis of the patients condition was performed at 

hospitalization and after 52 weeks on the basis of various basic treatment protocols (tocilizumab 

or methotrexate). 

In the course of the study, new data were obtained regarding the pathogenetic 

relationship between the functional state of the kidneys and the activity of expression of IL-6 

and TNF-ɑ in the blood, followed by the formation of renal dysfunction at ERA. Cytokine 

metabolism and activity of immuno-inflammatory processes have been comprehensively 

investigated, with determining the role of association of these processes in the development of 

renal hemodynamic disorders and renal functional reserve. 

The degree of correlation between the severity of urinary excretion of microproteins 

(albumin and β2-microglobulin) and indicators of the activity of erosive-destructive processes 
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according to the MRI of bone and soft tissue structures of the joints of the wrist and carpo-

metacarpal zone was evaluated. The prognostic and clinical-diagnostic value of high serum IL-

6 level in the framework of nephropathy formation at ERA has been established. 

Associative pathogenetic relationships between the severity of impaired TNF-ɑ 

expression and indices of renal vascular resistance have been evaluated according to renal 

blood flow on the base of dates of Doppler ultrasound in these patients. 

 The usage of IL-6 level in predicting the high risk of developing renal dysfunction at 

ERA has been refined and clinically tested. The concept regarding the pathogenetic role of the 

activity of the immuno-inflammatory processes depending on the variant of the disease course 

in the formation of nephropathy at ERA has been formed and generalized. The presence of 

reliable interdependence between the degree of erosive-destructive processes and the 

concentration index of TNF-ɑ in patients with ERA is shown. New prognostic value for 

potential predictors of nephroprotective effect of treatment and development of glomerular filter 

porosity progression is shown. 

The mathematical model was constructed, which allows to reliably and correctly 

determine the individual probability of development of an increase in the traditional index of 

kidney lesion (the albumin / creatinine ratio), that will allow to develop timely personal 

treatment tactics and identify risk`s groups for the progression of internally glomerular 

hemodynamic disorders in patients with ERA to prevent formation of renal dysfunction. 

A comprehensive study of the state of intrarenal blood flow and the dynamics of 

cytokine levels (IL-6 and TNF-a) depending on the clinical features of the disease in this cohort 

of patients was further developed. The prognostic and clinical-diagnostic value of cytokine 

activation in determining the development of functional disorders of the kidneys in ERA was 

evaluated. 

It was improved comprehensive study about potential subclinical markers of 

nephropathy to determine the state of glomerular (albuminuria and glomerular permeability 

index) and tubular (urinary excretion of β2-microglobulin) segments of the nephron, assessment 

of intraglomerular hypertension / hyperfiltration (reserve capacity of the kidneys – functional 

renal reserve), determination of some parameters of Doppler renal blood flow (pulsation index 

of the spectrum PI ILBRA – interlobular branches of the renal artery) at ERA. 

The presence of a reliable association between the severity of objective signs of erosive-

destructive processes of bone and soft tissue structures of the wrist joints and carpo-metacarpal 

zone according to Magnetic Resonance Imaging (MRI) and the expression of some cytokines 

has been proved. The comparison of prognostic significance and informativeness of clinical 

indicators is performed and the most optimal and reliable factors that determine the formation 

of nephropathy in ERA are identified. For the first time by the method of logistic regression the 

mathematical equation of calculation of personal a priori probability of development of renal 

dysfunction for quantitative assessment of risk is constructed. 

There was optimized therapy with the appointment of genetically engineered monoclonal 

antibodies to interleukin-6 on the base of glucocorticoid therapy at ERA. New data on the effect 

of new basic therapy on the activity of the immuno-inflammatory process, the functional state 

of the kidneys and the parameters of bone and cartilage destruction of the joints of the hands are 

obtained. Principles of rational renoprotective strategy and differentiated approach in 

prescribing therapy with personification by definition of pathological changes in the kidneys 

were elaborated. The scientific idea of relevance of early appointment of biological DMARDs 
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in combination with synthetic, renoprotective properties of various schemes of basic therapy 

and the newest immunobiological antirheumatic drugs is formulated and expanded. 

Key words: early rheumatoid arthritis, renal dysfunction, renal filtration reserve, 

interleukin-6, β2-microglobulin, bone and cartilage destruction, pulsation index, logistic 

analysis, tocilizumab. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

DAS28 – індекс активності хвороби по 28 суглобам 

HАQ – Стенфордська анкета стану хворого (HealthAssessmentQuestionary) 

PI – пульсаційний індекс 

RI – індекс резистентності 

А/К – співвідношення альбумін-креатинін ранкової порції сечі 

ВАШ – візуальна аналогова шкала 

ГК – глюкокортикоїди 

ЗСНА – загальний стовбур ниркової артерії 

ІКП – індекс клубочкової проникності 

ІЛ-6 – інтерлейкін-6 

МАУ – мікроальбумінурія 

МГНА – міждольові гілки ниркових артерій 

МГУ – бета-2-мікроглобулінурія 

МРТ – магнітно-резонансна томографія 

МТХ – метотрексат  

НП – нефропатія 

НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати 

ПФС – порушення функції суглобів 

РА – ревматоїдний артрит 

рРА – ранній ревматоїдний артрит 

СГНА – сегментарні гілки ниркових артерій 

СРП – С-реактивний протеїн 

ТЦЗ – тоцилізумаб 

ФНП-α – фактор некрозу пухлини альфа 

ФНР – функціональний нирковий резерв 

ХМАРП – хворобомодифікуючі антиревматичні препарати 

ШКФ – швидкість клубочкової фільтрації 

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів 


