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Summary 
OBESITY AND CIRCADIAN RHYTHM DISORDERS IN PATIENTS WITH PSORIASIS 
Yemchenko Ya.A., Ishcheikin K.Ye., Kaidashev I.P. 
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Psoriasis is one of the most common dermatoses, which according to WHO world statistics affects from 
2% to 4% of the world's population. The problem of psoriasis is quite relevant as it is associated with an 
increase in morbidity, chronic recurrence, an increase in the number of severe and disabling forms of 
dermatosis. Despite a large number of scientific studies, the aetiology and pathogenesis of this chronic 
dermatosis is still remaining unclear. Among the factors contributing to the development of psoriasis, 
psychosomatic disorders have been considered to play a significant role. Disruption of protective and 
adaptive mechanisms leads to structural and functional disorders at all levels, including the neuroendocrine 
and immune systems and this is regarded as the pathogenetic basis of psoriasis. Many individuals develop a 
hyperphagic way of responding to a stressful situation that is manifested by depression, anxiety, chronic 
stress, sleep disorders and changes in eating behaviour that in turn lead to weight gain and further 
development of obesity with a number of metabolic disorders and to changes in the circadian rhythm. The 
recent increase in comorbid psoriasis and obesity leading to severe, atypical, disabling, and treatment-
resistant forms of dermatosis significantly impairs the quality of life of patients, reduces the efficiency and 
social activity of patients with psoriasis, therefore psoriasis is regarded as the social problem as well. Thus, 
further in-depth study of the relationship and pathogenesis of the comorbidity between psoriasis, obesity and 
circadian rhythm changes is promising and essential for the development of scientifically sound principles of 
early prevention and timely correction of comorbidities. 
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У статті узагальнено найсучасніші підходи до розробки методів лікування ревматоїдного артриту 
у пацієнтів з коморбідною патологією. Відомо, що деякі патогенні медіатори запалення при ревма-
тоїдному артриті, такі як інтерлейкін-1β (ІЛ-1β) та фактор некрозу пухлин можуть грати ключо-
ву роль в розвитку серцево-судинних захворювань. Цікаво, що різні доклінічні та клінічні дослідження 
показали, що біологічна терапія, яка широко використовується для лікування пацієнтів з ревматої-
дним артритом, може бути ефективною у лікуванні серцево-судинних захворювань. В цьому кон-
тексті була запропонована до вивчення участь адипоцитокінів. Адипоцитокіни – це плейотропні 
молекули, які, головним чином, вивільняються з білої жирової тканини та імунних клітин. Адипоци-
токіни модулюють функцію різних тканин та клітин, та, крім енергетичного гомеостазу та ме-
таболізму, посилюють процес запалення, імунну відповідь та пошкодження тканин. Адипоцитокіни 
можуть сприяти прозапальному стану у хворих на ревматоїдний артрит та розвитку пошкоджен-
ня кісткової тканини. Крім того, вони можуть бути пов’язані з розвитком серцево-судинних захво-
рювань. Нещодавно, активний агоніст рецепторів адипонектину, який вводився у порожнину рота 
покращив інсулінорезистентність та порушення толерантності до глюкози у піддослідних мишей. 
Враховуючи те, що адипонектин має протизапальні властивості, можна припустити, що адипоне-
ктин чи агоністи адипонектинових рецепторів можуть бути у перспективі досліджені для розроб-
лення терапевтичних препаратів для лікування інсулінорезистентних станів і можливих запальних 
процесів. Останнє десятиліття можливості терапії ревматоїдного артриту помітно покращи-
лись за рахунок використання синтетичних та біологічних хворобомодифікуючих антиревматич-
них препаратів. У цьому дослідженні ми розглянули вже відомі дані про адипоцитокіни у патогенезі 
ревматоїдного артриту, зважаючи на те, що вони також беруть активну участь у патогенезі за-
хворювань серцево-судинної системи та є можливими біомаркерами прогнозу результату лікуван-
ня, а також, у зв’язку з їх потенціалом, в якості можливої нової терапевтичної мішені.  
Ключові слова: інтерлейкін, адипоцитокіни, серцево-судинні захворювання. 
Зв’язок публікації з плановими науково-дослідними pоботами. Стаття є фpагментом науково-дослідної pоботи «Особливо-
сті пеpебігу, пpогнозу та лікування комоpбідних станів пpи захвоpюваннях внутpішніх оpганів з уpахуванням генетичних, ві-
кових і гендеpних аспектів» (№ деpжавної pеєстpації: 0118U004461). 

Ревматоїдний артрит – це хронічне аутоімун-
не захворювання, яке уражує синовіальну обо-
лонку суглобів та призводить до прогресуючого 
пошкодження суглобів, інвалідності та зниження 

якості життя. Ревматоїдний артрит пов’язаний з 
підвищеним рівнем супутніх захворювань, вклю-
чаючи інфекції, злоякісні пухлини та серцево-
судинні захворювання, що призводять до підви-
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щеної смертності цих пацієнтів [1]. Відомо, що 
відзначають близький зв’язок між ревматоїдним 
артритом та прогресуючим атеросклерозом за-
вдяки взаємодії між традиційними серцево-
судинними факторами ризику та прозапальними 
патогенетичними механізмами. Крім того, може 
посилити атеросклеротичний процес той факт, 
що традиційні серцево-судинні фактори ризику 
недостатньо діагностуються та лікуються [2]. На 
додаток, деякі відомі патогенні прозапальні ме-
діатори при ревматоїдному артриті, такі як ін-
терлейкін 1-β (ІЛ1-β) та фактор некрозу пухлин, 
можуть грати ключову роль у розвитку серцево-
судинних захворювань. Фактично, були визначе-
ні загальні патогенетичні шляхи запалення між 
атеросклеротичним процесом та ревматичними 
захворюваннями [3]. У різних працях висловлю-
вались припущення, що біологічні хворобомо-
дифікуючі протиревматичні препарати, що за-
звичай використовувались для лікування хворих 
на ревматоїдний артрит, можуть бути ефективні 
для покращення супутніх серцево-судинних за-
хворювань. В цьому контексті був запропонова-
ний внесок адипоцитокінів. Адипоцитокіни – це 
плейотропні молекули, що головним чином виві-
льняються з білої жирової тканини та імунних 
клітин. Адипоцитокіни модулюють функцію різ-
них тканин і клітин, посилюють процес запален-
ня, імунну відповідь та пошкодження тканин. Під 
час захворювання на ревматоїдний артрит, ади-
поцитокіни можуть сприяти прозапальному ста-
ну, пошкодженню кісткової тканини та прискорю-
вати супутній атеросклероз [4]. 

У цьому дослідженні ми розглянули вже ві-
домі дані про адипоцитокіни у патогенезі ревма-
тоїдного артриту, зважаючи на те, що вони та-
кож беруть активну участь у патогенезі захворю-
вань серцево-судинної системи та є можливими 
біомаркерами прогнозу результату лікування, а 
також, у зв’язку з їх потенціалом, в якості мож-
ливої нової терапевтичної мішені. 

Ми провели описовий аналіз літератури, 
спрямований на формування огляду про роль 
лептину, адипонектину, резистину та вісфатину 
в патогенезі ревматоїдного артриту, тому, що 
вони беруть участь у перебігу активності хворо-
би, супутніх кардіометаболічних захворюваннях 
та можуть бути біомаркерами в прогнозі та ре-
зультатах лікування, а також, у зв’язку з їх поте-
нціалом, в якості нових терапевтичних мішеней. 
Ми провели аналіз уже відомих даних, що 
пов’язують одну і ту ж саму молекулу з пошко-
дженням суглоба та кардіометаболічними супут-
німи захворюваннями не тільки з метою обгово-
рення попередніх, але також для обґрунтування 
подальших досліджень. Пошук по MEDLINE (че-
рез PubMed) та бібліографії відповідних статей 
проводився вручну для виявлення інших потен-
ційно відповідних досліджень. 

Лептин – це неглікозильований адипоцитокін 
з 16 кДа з довгою спіральною структурою та од-
на з найбільш поширених молекул, отриманих з 

адипоцитів. Лептин проявляє різні біологічні дії, 
які реалізуються активацією OB-Rb довгої фор-
ми ізоформ рецепторів, які кодуються геном діа-
бету. Впливаючи на ядра гіпоталамуса, лептин 
знижує споживання їжі та підвищує споживання 
енергії за рахунок індукції анорексигенних фак-
торів та супресії орексигенних нейропептидів. 
Крім того, лептин бере участь як у вродженій, 
так і в адаптивній імунній відповіді, так як його 
синтез знаходиться під впливом прозапальних 
медіаторів. Безпосередньо цей адипоцитокін ви-
являє прозапальну дію, регулюючи вироблення 
фактору некрозу пухлин, ІЛ-6, ІЛ-1β та ІЛ-12, 
який, в свою чергу, підвищує експресію лептину 
в жировій тканині. Лептин модулює активність 
вроджених імунних клітин шляхом посилення 
фагоцитарної активності моноцитів/макрофагів; 
стимулювання хемотаксису та вивільнення хімі-
чно активних форм кисню нейтрофілами; та 
сприяння диференціації NK-клітин, проліферації, 
активації та цитотоксичності клітин. Стосовно дії 
на адаптивні імунні клітини, лептин здатний сти-
мулювати проліферацію наївних Т-лімфоцитів та 
активувати В-клітини; змістити вироблення Т-
клітинних цитокінів в бік Th1-фенотипу, підви-
щуючи вироблення інтерферону-γ та ІЛ-2; ви-
кликати регуляцію енергії Т-клітин та зниження 
чутливості їх рецепторів. Як показав останній 
мета-аналіз, рівень циркуляції лептину значно 
вищий у пацієнтів з ревматоїдним артритом, по-
рівняно з контрольною групою. Крім того, вияв-
лено, що пацієнти з ревматоїдним артритом, які 
мають надлишкову вагу, мають підвищену про-
дукцію лептину відповідно до позитивності 
АЦЦП, таким чином вказуючи на те, що лептин 
може сприяти гуморальній відповіді проти цит-
рулінових білків. Також оцінили співвідношення 
між рівнем лептину сироватки крові та синовіа-
льної рідини. Співвідношення синовіального та 
сироваткового лептину значно вище у хворих на 
ревматоїдний артрит, що пов’язано з тривалістю 
захворювання, з його активністю, прозапальни-
ми цитокінами та гострофазовими показниками. 
Однак, в літературі наявні суперечливі резуль-
тати, і для подальшого вивчення патогенетичної 
ролі лептину при ревматоїдному артриті необ-
хідні подальші дослідження. Незважаючи на те, 
що даний адипоцитокін вважається прозапаль-
ним, також повідомлялося, що він пов’язаний зі 
зниженням рентгенографічного ступеню пошко-
дження суглобів, цей ефект може бути 
пов’язаний з анаболічним ефектом лептину. 

Останнім часом, в багатьох дослідженнях 
оцінювався вплив біологічних хворобомодифі-
куючих протиревматичних препаратів на лептин 
при ревматоїдному артриті, розглядалась зміна 
структури даної молекули після лікування. У па-
цієнтів з ревматоїдним артритом, які лікувалися 
інгібіторами фактору некрозу пухлини, досліджу-
вався вміст лептину, оцінювався його рівень в 
сироватці крові до та після такого лікування [5].  
Цікаво, що рівень лептину не змінився, що свід-
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чить про те, що позитивний вплив терапії інгібі-
торами фактору некрозу пухлин на лікування 
серцево-судинної патології при ревматоїдному 
артриті  не може бути пов’язаним із зниженням 
рівня лептину. Отже, під час оцінки рівня лепти-
ну протягом лікування адалімумабом, етанерце-
птом та інфліксимабом суттєві зміни рівня леп-
тину не спостерігалися. Однак, ці дослідження 
необхідно трактувати з обережністю, бо число 
охоплених пацієнтів було відносно невеликим 
[6].  

Адипонектин – це 244-рецептурний білок, ві-
домий як GBP28, apM1, Acrp30 або AdipoQ; го-
ловним чином синтезується жировою тканиною. 
Цей адипоцитокін підвищує окислення жирних 
кислот та поглинання глюкози м’язами, знижує 
синтез глюкози в печінці, діючи через 2 рецепто-
ри AdipoR1 та AdipoR2, які було виявлено в ске-
летних м’язах та печінці, відповідно. Абляція ге-
ну адипонектину має вражаючий вплив на під-
дослідних мишей, які були на дієті з високим 
вмістом жиру та сахарози, викликаючи інсуліно-
резистентність та накопичення ліпідів у м’язах 
[7]. У дзеркальних моделях на тваринах, рівень 
адипонектину нижчий у пацієнтів з ожирінням та 
вищий у пацієнтів, які втрачають вагу. Навпаки, 
вміст адипонектину та рецепторів до нього під-
вищуються під час фізичних навантажень. Крім 
того, секрецію адипонектину гальмують проза-
пальні цитокіни, що свідчить про те, що запа-
лення може сприяти гіпоадипонектинемії при ін-
сулінорезистентності та ожирінні [8].  

При ревматичних захворюваннях адипонек-
тин може виступати прозапальним медіатором в 
суглобах та приймати участь у деградації матри-
ксу. Під час ревматоїдного артриту в синовіаль-
ній рідині та тканині рівень адипонектину та 
AdipoR1 був порівняно вищим, ніж у контрольній 
групі. В даному дослідженні багато клітин, отри-
маних із синовіальної рідини та тканин при рев-
матоїдному артриті, включаючи синовіальні фіб-
робласти, які містили адипонектин, AdipoR1 та 
AdipoR2 [9]. Цікаво, що при додаванні адипонек-
тину до культури синовіальних фібробластів під-
вищувалась продукція прозапальних цитокінів, 
таких як ІЛ-6 та ІЛ-8. Стимуляція адипонектином 
також сприяла виробленню металопротеїнази, 
як ММР-1 та ММР-13 синовіальними фіброблас-
тами при ревматоїдному артриті. Крім того, ади-
понектин може з’єднуватися з ІЛ-1β, що підви-
щує продукцію прозапальних медіаторів синові-
альними фібробластами при ревматоїдному ар-
триті. Адипонектин посилив ерозію кісток шля-
хом сприяння вироблення остеопоетину в сино-
віальній тканині при ревматоїдному артриті, що 
свідчить про те, що адипонектин індукував екс-
пресію остеопоетину, який в свою чергу активу-
вав остеобласти [10]. Недавно була проведена 
оцінка впливу адипонектину на похідні мезенхі-
мальних стовбурових клітин жирової тканини, які 
отримали з інфрапателлярної жирової подушеч-
ки хворих на ревматоїдний артрит. Мезенхіма-

льні стовбурові клітини жирової тканини стиму-
лювались як низькомолекулярними, так і висо-
ко/середньомолекулярними ізоформами адипо-
нектину [11]. Автори відмічали, що секреція про-
запальних медіаторів активувалася висо-
ко/середньомолекулярними ізоформами, але не 
низькомолекулярними ізоформами адипонекти-
ну. Крім того, вони відмітили, що стимуляція ви-
соко/середньомолекулярними ізоформами ади-
понектину знижує проліферативні ефекти  мезе-
нхімальних стовбурових клітин жирової тканини, 
отриманих з розчинних факторів синовіальних 
фібробластів під час ревматоїдного артриту. 
Склавши разом ці результати, можна припусти-
ти, що адипонектин відіграє прозапальний та 
деструктивний вплив на суглоб під час ревмато-
їдного артриту [12].  

Вісфатин – це білок з 471 амінокислоти та з 
52 кДа, що виробляється печінкою, кістковим 
мозком, м’язами, макрофагами та вісцеральною 
жировою тканиною. Вміст цього адипоцитокіну 
підвищується під час ожиріння. Вісфатин регу-
люється прозапальними цитокінами що, в свою 
чергу, індукує хемотаксис та продукцію запаль-
них цитокінів, таких, як ІЛ-1β, ІЛ-6 та фактор не-
крозу пухлин в лімфоцитах у пацієнтів з ожирін-
ням, що передбачає залучення його у прозапа-
льне середовище [13]. Крім того, прозапальна 
дія вісфатина спостерігалася в експерименталь-
них моделях артриту, в яких для моделювання 
прозапального процесу та деструкції суглобів 
були запропоновані високі рівні вісфатину [14].  

Під час ревматоїдного артриту рівень вісфа-
тину в сироватці крові у пацієнтів був вищим та 
відповідав рентгенографічному пошкодженню 
суглобів. Незважаючи на зв’язок з рентгеногра-
фічним висновком, взаємозв’язок з активністю 
захворювання показав суперечливі результати. 
Фактично, зв'язок з активністю захворювання, 
про який повідомлялось в деяких дослідженнях, 
в інших дослідженнях не був підтверджений [15]. 
Відносно невеликий розмір вибірки та різні екс-
периментальні умови можуть частково пояснити 
ці результати. Аналогічно, аналіз результатів, 
отриманих в клінічних дослідженнях, у яких до-
сліджувалась зміна структури вісфатину після 
лікування інгібіторами факторами некрозу пух-
лин альфа, показав сумнівні результати. Рівень 
вісфатину в сироватці крові аналізувався у хво-
рих на ревматоїдний артрит, які отримували різ-
не лікування: після 16-тижневого прийому ада-
лімумабу, 2-тижневого прийому високодозовано-
го преднізолону, після 22-тижнів лікування ком-
бінованим вузьким режимом високодозованого 
преднізолону та синтетичними хворобомодифі-
куючими протиревматичними препаратами [16]. 
Лікування адалімумабом супроводжувалось 
зниженням рівня вісфатину, тоді як в інших гру-
пах пацієнтів спостерігалася протилежна дія на 
його рівень. Навпаки, інші автори відмітили, що 
рівень вісфатину після введення інфліксимабу 
не змінювався [17].  
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Резистин – це білок 12,5 кДа, що входить до 
сімейства резистин-подібних молекул та вироб-
ляється в основному неадипоцитарними рези-
дентними запальними клітинами, в основному 
макрофагами. Резистин підвищується під час 
ожиріння та спричиняє інсулінорезистентність, 
що вказує на взаємозв’язок між ожирінням та цу-
кровим діабетом [18].  

Хоча між рівнем сироваткового резистину між 
пацієнтами у основній групі та контрольній групі 
не було виявлено значної різниці, його патоген-
на роль при ревматоїдному артриті була імовір-
ною. 

Фактично, внутрішньосуглобові ін’єкції реком-
бінантного резистину в колінні суглоби піддослі-
дних мишей викликали артрит та збільшували 
продукцію декількох прозапальних цитокінів, та-
ких як підвищена експресія деяких прозапальних 
цитокінів, включаючи ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-12 та фактор 
некрозу пухлин [19]. Крім того, високий рівень 
адипоцитокінів спостерігався в зразках синовіа-
льної рідини хворих на ревматоїдний артрит та 
був пов'язаний з активністю захворювання і по-
шкодженням суглобів. Ці дані могли свідчити про 
продукцію та участь резистину в запаленні суг-
лоба, незважаючи на відсутність взаємозв’язку з 
маркерами запалення в периферичній крові [20].  

Що стосується зміни його структури після лі-
кування, то інгібітори фактор некрозу пухлин 
знижували рівень сироваткового резистину. Піс-
ля введення інфліксимабу, рівень сироваткового 
резистину у хворих на ревматоїдний артрит зна-
чно знизився. В цій когорті рівні резистину також 
корелювали з маркерами запалення, що дозво-
ляє припустити можливу його роль у запальному 
процесі під час ревматоїдного артриту [21].  

Для пацієнтів з ревматоїдним артритом хара-
ктерний підвищений ризик серцево-судинних 
ускладнень, які виникають в результаті синергії 
між традиційними кардіоваскулярними фактора-
ми ризику та самим процесом запалення. В 
цьому контексті, була запропонована роль ади-
поцитокінів, які мають можливий зв'язок з ожи-
рінням, запаленням та кардіометаболічними за-
хворюваннями. Для оцінки імовірності впливу 
адипоцитокінів на інсулінорезистентність та ко-
ронарний атеросклероз у хворих на ревматоїд-
ний артрит було проведене попереднє дослі-
дження [22]. В даному дослідженні автори оці-
нили показник відкладення кальцію у коронар-
них судинах за даними КТ судин, гомеостатичну 
модель інсулінорезистентності (HOMA-IR) та рі-
вень адипоцитокінів в сироватці крові (лептину, 
адипонектину, резистину та вісфатину) у 169 па-
цієнтів з ревматоїдним артритом. На сьогодніш-
ній день високий рівень лептину корелює з інде-
ксом інсулінорезистентності (HOMA-IR), навіть 
після корегування можливих клінічних усклад-
нень, віку, статі, індексу маси тіла, традиційних 
серцево-судинних факторів ризику та медіаторів 
запалення [23]. Навпаки, вісфатін, адипонектин 
та резистин не були пов’язані з індексом HOMA-

IR. Жодного зв’язку не знайдено між рівнем по-
казника відкладення у коронарних судинах каль-
цію та оцінюваними адипоцитокінами [24]. 
Останнім часом, адипоцитокіни були додатково 
досліджені на зв'язок із запаленням, інсуліноре-
зистентністю та атеросклерозом при ревматоїд-
ному артриті, що пов’язане з патогенними меха-
нізмами цих захворювань [25]. Дослідження оці-
нювало індекс HOMA-IR, товщину комплексу ін-
тима-медіа, індекс резистивності сонної артерії 
та бляшки сонної артерії у 192 пацієнтів з рев-
матоїдним артритом.  Ці дані були співвіднесені 
з рівнями адипонектину, лептину та резистину. 
Автори зауважили, що лептин та співвідношення 
лептин/адипонектин (Л/А) корелювало з індек-
сом HOMA-IR та з товщиною комплекса інтима-
медіа після урахування серцево-судинних фак-
торів ризику, що вказувало на можливу незале-
жну роль лептину в прогнозуванні серцево-
судинних захворювань при ревматоїдному арт-
риті [26]. Хоча, ці кореляції не спостерігались в 
іншому дослідженні, тому можна припустити, що 
лептин має зв’язок з інсулінорезистентністю при 
ревматоїдному артриті. Різноманітні дані пока-
зали вплив лептину на метаболізм глюкози, па-
тогенез інсулінорезистентності та діабет [27]. Ін-
сулінорезистентність у діабетичних лептинових 
рецептор-дефіцитних або генетичних лептино-
дефіцитних моделей тварин не може бути повні-
стю віднесена до їх ожиріння та гіперфагії; об-
меження в споживанні калорій не змогло покра-
щити або відновити чутливість до інсуліну в цих 
моделях. Крім того, введення лептину в цих мо-
делях знизило рівень інсуліну та глюкози в крові. 
На додаток, лептин міг впливати на метаболізм 
глюкози через модуляцію глюкагону α-клітинами 
підшлункової залози [28]. Більше того, лептин 
може забезпечити функціональний зв'язок між 
ожирінням та серцево-судинними захворюван-
нями. Зв'язок між жировою масою та атерогене-
зом підтверджується у висновках на моделях 
ожиріння тварин. Рівень лептину асоціювався з 
проатерогенною дією ендотеліальної дисфунк-
ції, посиленням окислювального процесу в ен-
дотеліальних клітинах, проліферацією глад-
ком’язових клітин та судинною кальцифікацією 
[29].  

Що стосується адипонектину, то у 210 хворих 
на ревматоїдний артрит була проведена коре-
ляція між сумарними та високомолекулярними 
концентраціями адипонектину, кардіометаболіч-
ним ризиком та маркерами посиленого раннього 
атерогенезу [30]. Концентрація сумарного та ви-
сокомолекулярного адипонектину пов’язана з 
високим систолічним, діастолічним та середнім 
артеріальним тиском, та концентрацією ЛПВЩ, 
низьким загальним співвідношенням ЛПВЩ та 
ТГ, та співвідношенням ТГ, ЛПВЩ та концентра-
ції глюкози [31]. Ці результати відобразили те, 
що спостерігалось у моделі ліпоатрофії мишей з 
дефіцитом адипонектину. В цих моделях заміна 
адипонектину покращила інсулінорезистент-
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ність, окислення жирних кислот та споживання 
енергії, що призвело до зниження рівня триглі-
церидів у м’язовій тканині та печінці. Крім того, у 
мишей, які були на дієті з високим вмістом жиру, 
визначалось зниження рівня адипонектину, і це 
покращило дієт-індуковану гіпертригліцеридемію 
[32].  На сьогоднішній день запропонована мож-
лива роль адипонектину в регулюванні рівня ар-
теріального тиску. В перехресному дослідженні, 
в якому досліджували пацієнтів з високим арте-
ріальним тиском, високий рівень адипонектину в 
сироватці крові корелював з низьким рівнем ци-
ркуляції карбокси-термінального пропептиду 
проколагену І типу, молекула якого, як повід-
омили, була пов’язана з процесом ущільнення 
артерій. Крім того, адипонектин показав здат-
ність підвищувати експресію гену та активувати 
синтез ендотеліального оксиду азоту шляхом 
активації АМФ-активованої протеїнкінази [33]. 
Нарешті, було повідомлено, що адипонектин ін-
гібує шкідливий вплив ренін-ангіотензинової си-
стеми на судини [34].  

Потенційний вплив вісфатину на серцево-
судинні захворювання оцінили у 232 пацієнтів з  
ревматоїдним артритом. Концентрація вісфати-
ну була пов’язана з підвищеним діастолічним 
артеріальним тиском та наявністю цукрового ді-
абету. В цьому контексті було повідомлено, що 
вісфатин може представляти собою прозапаль-
ний цитокін, на який впливає інсулін та/або чут-
ливість до інсуліну через фактор транскрипції 
NF-κB та c-Jun N-термінальні кінази. Також до-
сліджена роль вісфатину в порушенні метаболі-
зму інсуліну внаслідок впливу фактору некрозу 
пухлини альфа на адипоцити [35]. В даному до-
слідженні, автори показали, що вісфатин бере 
участь у формуванні інстулінорезистентності 
адипоцитів, опосередкованої фактором некрозу 
пухлин через механізми NAD(+)/Sirt1/PTP1B. 
Крім того, у гетерозиготних мишей з мутацією в 
гені вісфатину були більш високі рівні глюкози в 
плазмі крові, порушення толерантності до глю-
кози та зниження секреції інсуліну, що стимулю-
ється глюкозою, порівняно з контролем. На до-
даток, високий рівень вісфатину може сприяти 
пошкодженню судин, викликаючи експресію мо-
лекул адгезії через окислювальну стрес-залежну 
активацію фактору транскрипції NF-κB, що при-
зводить до запалення ендотелію та дестабіліза-
ції бляшки. Однак, наявні спірні результати від-
носно ролі вісфатину, тому необхідні подальші 
дослідження аби повністю пояснити його роль в 
розвитку кардіометаболічних захворювань [36].  

Нарешті, була вивчена роль резистину при 
кардіометаболічних захворюваннях. Слід зазна-
чити, що була відмічена певна ступінь перехре-
сного зв’язку між резистином та іншими адипо-
цитокінами [37]. Фактично, експресії генів на ен-
дотеліальних клітинах VCAM-1 та ICAM-1 резис-
тином перешкоджає адипонектин. Був вивчений 
також подальший зв’язок між лептином та рези-
стином, що показало, що експресія резистину 

пригнічується введенням лептину на моделях 
тварин з наступним зниженням рівня глюкози та 
інсуліну. Крім того, була припущена патогенна 
роль резистину в атерогенезі [38].  

Останнє десятиліття можливості терапії рев-
матоїдного артриту помітно покращились за ра-
хунок використання синтетичних та біологічних 
хворобомодифікуючих антиревматичних препа-
ратів. Останнім часом приділялась увага пошуку 
найкращої терапевтичної стратегії боротьби з 
супутніми захворюваннями при ревматоїдному 
артриті [39]. В цьому контексті було припущено, 
що ефект блокування прозапальних цитокінів 
розповсюджується не тільки на уражені суглоби, 
а і на коморбідну патологію, що покращує мож-
ливості для ведення таких пацієнтів. Аналізуючи 
разом ці дослідження, можна припустити, чи 
вплив на адипоцитокіни, може бути ефективним 
при ревматоїдному артриті та при супутніх за-
хворюваннях. В даний час для лікування мета-
болічних порушень вже розроблені антагоністи 
лептину. Потрібно перевірити, чи мають вони 
також протизапальну дію in vivo. Цікаво, що мо-
ноклональне антитіло проти лептинового рецеп-
тора блокує вироблення фактору некрозу пух-
лини альфа людини, що продукується моноци-
тами, виступаючи в ролі антагоніста. Нещодав-
но, активний агоніст рецепторів адипонектину, 
який вводився у порожнину рота покращив інсу-
лінорезистентність та порушення толерантності 
до глюкози у піддослідних мишей. Враховуючи 
те, що адипонектин має протизапальні власти-
вості, можна припустити, що адипонектин чи 
агоністи адипонектинових рецепторів можуть 
бути у перспективі досліджені для розроблення 
терапевтичних препаратів для лікування інсулі-
норезистентних станів і можливих запальних 
процесів [40].  

Висновки 
Ревматоїдний артрит – це хронічне аутоімун-

не захворювання з підвищеною смертністю, пе-
реважно внаслідок серцево-судинних захворю-
вань. Як докладено, адипоцитокіни відіграють 
важливу роль у патогенезі ревматоїдного артри-
ту та пов’язаних з ним супутніх патологіях. Не-
обхідні подальші дослідження для виявлення 
нових механізмів дії адипоцитокінів та 
з’ясування, чи можуть ці молекули стати новими 
можливими терапевтичними мішенями, що по-
кращує тим самим ведення хворих на ревматої-
дний артрит.  
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Реферат 
АДИПОЦИТОКИНЫ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ: СКРЫТАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ВОСПАЛЕНИЕМ И 
КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ КОМОРБИДНОСТЬЮ 
Ждан В.Н., Ткаченко М.В., Бабанина М.Ю., Китура Е.М., Волченко Г.В. 
Ключевые слова: интерлейкин, адипоцитокины, сердечно-сосудистые заболевания. 

Ревматоидный артрит - это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает синовиа-
льную оболочку суставов и приводит к прогрессирующему повреждению суставов, инвалидности и 
снижению качества жизни. Несмотря на появление более инновационных терапевтических стратегий, 
которые улучшили продолжительность ремиссии, ревматоидный артрит ассоциируется с высоким 
уровнем сопутствующих заболеваний, инфекций, злокачественных новообразований и сердечно-
сосудистой патологией. Известно, что некоторые известные патогенные медиаторы воспаления при 
ревматоидном артрите, такие как интерлейкин-1β (ИЛ-1β) и фактор некроза опухолей могут играть 
ключевую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Интересно, что разные доклинические 
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и клинические исследования показали, что биологическая терапия, которая широко используется для 
лечения пациентов с ревматоидным артритом, может быть эффективной в лечении сердечно-
сосудистых заболеваний. В этом контексте было предложено к изучению участие адипоцитокинов. 
Адипоцитокины - это плейотропные молекулы, которые, главным образом, высвобождаются из белой 
жировой ткани и иммунных клеток. Адипоцитокины модулируют функцию различных тканей и клеток, 
и, кроме энергетического гомеостаза и метаболизма, усиливают процесс воспаления, иммунный 
ответ и повреждение тканей. Адипоцитокины могут способствовать провоспалительному состоянию у 
больных ревматоидным артритом и развитию повреждения костной ткани. Кроме того, они могут быть 
связаны с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. В этом исследовании мы рассмотрели уже 
известные данные о роли адипоцитокинов в патогенезе ревматоидного артрита, несмотря на то, что 
они также активно участвуют в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы и являются во-
зможными биомаркерами прогноза результата лечения, а также в связи с их потенциалом, в качестве 
возможной новой терапевтической мишени.  

Summary 
ADIPOCYTOKINES IN RHEUMATOID ARTHRITIS: LATENT RELATIONASHIP BETWEEN INFLAMMATION AND 
CARDIOMETABOLIC COMORBIDITIES 
Zhdan V.M., Tkachenko M.V., Babanina M.Yu., Kіtura Ye.M., Volchenko G.V. 
Keywords: interleukin, adipocytokines, cardiovascular disease. 

Rheumatoid arthritis is a chronic autoimmune disease that affects the synovial membrane of the joints 
and leads to progressive articular damage, disability and reduced quality of life. Despite the emergence of 
more innovative therapeutic strategies that have improved the duration of remission, rheumatoid arthritis is 
associated with high levels of comorbidities, infections, malignancies and cardiovascular disease. It is known 
that some pathogenic proinflammatory mediators in rheumatoid arthritis, such as interleukin-1β (IL-1β) and 
tumour necrosis factor, may play a central role in the development of cardiovascular disease. Interestingly, 
various preclinical and clinical studies have shown that biologic agents, who are widely used in the therapy of 
patients with rheumatoid arthritis, may be effective in the therapy of cardiovascular diseases as well. For this 
purpose we have studied adipocytokines. Adipocytokines are pleiotropic molecules that are mainly released 
by white adipose tissue and immune cells. Adipocytokines modulate the function of different tissues and 
cells, and, in addition to energy homeostasis and metabolism, enhance inflammation, immune response and 
tissue damage. Adipocytokines may contribute to the proinflammatory conditions in patients with rheumatoid 
arthritis and the development of bone damage. In addition, they may be associated with the development of 
cardiovascular disease. In this study, we considered the already known evidence about adipocytokines in the 
pathogenesis of rheumatoid arthritis, because they are also actively involved in the pathogenesis of cardio-
vascular disease and are possible biomarkers of prognosis and treatment outcomes, because of their poten-
tial, as a possible new therapeutic target.  


