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Подагра належить до найбільш поширених 
захворювань суглобів у чоловіків. У зв’язку зі зрос-
танням захворюваності велика увага приділяється 
вивченню впливу подагри на якість життя пацієнтів. 
Саме тому метою нашого дослідження була оцінка 
впливу активності захворювання на якість життя 
хворих на подагру.  

У дослідженні взяли участь 151 хворий на по-
дагру (100% чоловіки, середній вік – 52,3 ± 9,2 (M ± 
SD) роки). Оцінка якості життя хворих проводилась 
за опитувальниками SF-36 та Gout Impact Scale 
(GIS). Активність подагри оцінювали за шкалою 
активності захворювання Gout Activity Score (GAS).  

Виявилось, що у хворих на подагру більш ви-
ражені зміни фізичного здоров’я і сумарний фізич-
ний компонент опитувальника SF-36 становить 
34,0 ± 7,7; тоді як сумарний психічний компонент – 
40,0 ± 9,2. Щодо опитувальника GIS то найбільший 
вплив захворювання відмічався в категорії, що ха-
рактеризує загальний вплив подагри – 60,4 ± 28,2, 
найменший – у категорії щодо ефективності ліку-
вання подагри – 40,2 ± 19,6. В середньому актив-
ність за GAS становила 5,9 ± 2,1. У хворих з висо-
кою активністю за GAS відмічались нижчі показни-
ки опитувальників SF-36 та GIS, в той час, як у хво-
рих з низькою активністю показники якості життя 
були достовірно вищими. 

Отже, у хворих на подагру висока активність 
захворювання асоціюється зі значним зниженням 
якості життя. 

Ключові слова: подагра, якість життя, актив-
ність захворювання. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана в рамках НДР 
«Генетичні та середовищні чинники в виникненні та 
прогресуванні основних ревматологічних захворю-
вань», № державної реєстрації 0115U001282. 

Вступ. Подагра – захворювання, що викликане 
відкладанням солей сечокислого натрію в ткани-
нах. Поширеність хвороби постійно зростає і на 
сьогоднішній день подагра є найбільш поширеним 
запальним артритом у чоловіків [8]. У зв’язку зі зро-
станням поширеності велика увага приділяється 

впливу подагри на якість життя (ЯЖ). Оцінка якості 
життя є інформативним методом оцінки стану хво-
рих і дозволяє отримати інформацію про вплив 
захворювання на різні сфери життя пацієнта. Хворі 
на подагру регулярно страждають від симптомів 
захворювання, таких як сильний біль, загострення 
подагричного артриту, збільшення кількості ураже-
них суглобів, поява тофусів, що порушують не ли-
ше функціональний стан, а й ЯЖ [1, 4, 16]. Саме 
тому оцінка впливу активності захворювання на 
ЯЖ пацієнтів з подагрою є досить актуальною. 

Мета дослідження. Оцінити вплив активності 
захворювання на якість життя у хворих на подагру. 

Об’єкт і методи дослідження. В дослідженні 
взяли участь 151 хворий на подагру (100% чолові-
ки), які перебували на лікуванні в ревматологічно-
му відділенні ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. Середній вік 
обстежених становив 52,3 ± 9,2 (M ± SD) роки. Діаг-
ноз подагри встановлювався на основі критеріїв 
ACR/EULAR 2015 р [7].  

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією 
(1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС 
№ 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України № 
690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., № 
616 від 03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував 
інформовану згоду на участь у дослідженні. 

Клінічне обстеження хворих включало оцінку 
тривалості захворювання, визначення кількості 
уражених суглобів, кількості нападів за останні 12 
місяців; фізикальний огляд та лабораторне обсте-
ження (визначення рівня СК в сироватці крові).  

Оцінку ЯЖ хворих здійснювали за опитуваль-
никами SF-36 [2] та Gout Impact Scale (GIS), який є 
частиною опитувальника Gout Assessment Questio-
nnaire (GAQ2.0) [3, 10]. Ми використовували украї-
номовну версію GIS [11]. Шкала оцінює вплив по-
дагри на пацієнта у п’яти категоріях: загальний 
вплив подагри, побічні дії ліків від подагри, ефекти-
вність лікування подагри, самопочуття під час на-
паду та труднощі під час нападу подагри. Високі 
значення GIS (діапазон від 0 до 100) вказують на 
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більш виражене обмеження активності та більш 
виражений вплив захворювання, відповідно. Окрім 
того, ми вираховували загальну GIS, що являє со-
бою середнє значення з 24 питань опитувальника. 

Активність подагри оцінювали за шкалою акти-
вності захворювання Gout Activity Score за форму-
лою [5]: 

GAS = 0,09 × кількість нападів за останні  
12 місяців + 1,01 × √СК + 0,34 × ВАШ  

пацієнта + 0,53 × ln (1 + кількість тофусів), 

де СК – сечова кислота (мг/дл), ВАШ – візуальна 
аналогова шкала болю (см). 

Статистична обробка отриманих даних прово-
дилася за загальноприйнятими методами варіацій-
ної статистики з використанням SPSS та MS Eсxel. 
Для верифікації різниці між змінними використову-
вався однофакторний дисперсійний аналіз One 
Way ANOVA з застосуванням поправки Bonferroni. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
За даними анамнезу середня тривалість захворю-
вання обстежених становила 8,0±5,4 (M ± SD) років 
(табл. 1). Більшість обстежених хворих – (95,4%) 
мали напади подагри за останні 12 місяців і в сере-
дньому кількість нападів виявилася 3,8 ± 2,7. 56 
(37,2%) пацієнтів мали від 3 до 5 нападів протягом 
року і лише у 7 (4,6%) не відмічалось загострень 
артриту за останні 12 місяців. З’ясувалось, що у 
більшості хворих – 67,5% було уражено 4 і більше 
суглоби, в тоді як моноартрит був виявлений лише 
у 11 (7,3%) пацієнтів, а в середньому по групі  

хворих кількість уражених суглобів становила  
8,0 ± 5,4. Серед обстежених третина хворих –  
51 (33,7%) мали хронічну тофусну подагру. Рівень 
СК становив в середньому 477,2 ± 120,5 мкмоль/л. 
Інтенсивність болю за ВАШ виявилася на рівні  
5,4 ± 2,4. 

Тестування пацієнтів з допомогою опитуваль-
ника SF-36 продемонструвало зниження показників 
ЯЖ у хворих на подагру (табл. 2). Виявилось, що в 
найбільшій мірі змінювались показники фізичного 
здоров’я. Сумарний фізичний компонент у хворих 
на подагру становив 34,0 ± 7,7. Серед категорій, 
що утворюють сумарний фізичний компонент най-
нижчі показники відмічалися у категорії рольового 
фізичного функціонування – 20,3 ± 31,9 та болю – 
32,9 ± 18,0. Дещо вищі значення відмічалися у ка-
тегоріях загального здоров’я та фізичного функціо-
нування – 48,8 ± 12,8 та 52,3 ± 21,8, відповідно. В 
цілому, психічне здоров’я страждало менше і су-
марний психічний компонент становив 40,0 ± 9,2. 
Щодо категорій, що утворюють психічний компо-
нент, то найгірші дані відмічалися у категорії життє-
здатності – 45,9 ± 15,6, в той час як у категоріях 
соціального функціонування, рольового емоційного 
функціонування та психічного здоров’я відмічалися 
дещо вищі значення, які в середньому складали 
56,4 ± 20,1, 52,4 ± 44,1 та 59,2 ± 13,8, відповідно. 

Щодо опитувальника GIS, то найбільший вплив 
подагри був виявлений у категорії, що характери-
зує загальний вплив подагри – 60,4 ± 28,2, най-
менший – у категорії щодо ефективності лікування 

Таблиця 1 – Клінічна характеристика обстежених хво-
рих 

Показник Значення 

Стать n (%) 151 (100) 

Вік M ± SD 52,4 ± 9,2 

Тривалість захворювання, роки M ± SD 8,0 ± 5,4 

Кількість нападів протягом 
останнього року 

M ± SD 3,8 ± 2,7 

0 n (%) 7 (4,6) 

1-2 n (%) 52 (34,4) 

3-5 n (%) 56 (37,2) 

>6 n (%) 36 (23,8) 

Кількість уражених суглобів M ± SD 8,0 ± 5,4 

Моноартрит n (%) 11 (7,3) 

Олігоартрит (2–3 суглоби) n (%) 38 (25,2) 

Поліартрит  
(4 і більше суглобів) 

n (%) 102 (67,5) 

Наявність тофусів n (%) 51 (33,7) 

СК сироватки крові, мкмоль/л M ± SD 477,2 ± 120,5 

ВАШ, см M ± SD 5,4 ± 2,4 

Примітки: СК – сечова кислота; ВАШ – візуальна ана-
логова шкала. 

Таблиця 2 – Показники ЯЖ у хворих на подагру 

Показник M ± SD 

SF-36 

Фізичне функціонування (PF) 52,3 ± 21,8 

Рольове фізичне функціонування (RP) 20,3 ± 31,9 

Інтенсивність болю (P) 32,9 ± 18,0 

Загальний стан здоров’я (GH) 48,8 ± 12,8 

Життєздатність (VT) 45,9 ± 15,6 

Соціальне функціонування (SF) 56,4 ± 20,1 

Вплив емоційного стану на 
функціонування (RE) 

52,4 ± 44,1 

Психічне здоров'я (MH) 59,2 ± 13,8 

Сумарний фізичний компонент (SumPH) 34,0 ± 7,7 

Сумарний психічний компонент (SumMH) 40,0 ± 9,2 

Gout Impact Scale 

Загальний вплив подагри (GCO) 60,4 ± 28,2 

Побічні дії ліків від подагри (CMSE) 44,3 ± 31,1 

Ефективність лікування подагри (UGTN) 40,2 ± 19,6 

Самопочуття під час нападу (WBDA) 56,0 ± 22,2 

Труднощі під час нападу подагри (GCDA) 54,1 ± 27,5 

Загальна GIS (Total GIS) 51,1 ± 27,5 
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подагри – 40,2 ± 19,6. Проміжні значення відміча-
лися у категоріях, що стосуються побічної дії ліків 
від подагри, труднощів під час нападу подагри та 
самопочуття під час нападу (44,3 ± 31,1, 54,1 ± 27,5 
та 56,0 ± 22,2, відповідно). Показник загальної GIS 
становив 51,1 ± 27,5. 

Оцінка активності за шкалою Gout Activity Score 
була проведена вперше і виявилось, що у більшос-
ті хворих відмічалась висока активність, що в се-
редньому становила 5,9 ± 2,1. З метою оцінки зв’я-
зку між активністю захворювання та показниками 
ЯЖ ми провели розподіл всередині нашої групи 
хворих і виділили три групи. Першу групу станови-
ли хворі з низькою активністю <4,5 [<Р25], другу 
групу – хворі з помірною активністю захворювання 
від 4,5 до 7,4 [Р25-Р75], та третю групу – хворі з ви-
сокою активністю >7,4 [>Р75].  

Аналіз розподілу даних SF-36 в залежності від 
активності захворювання (табл. 3) засвідчив, що 
показники категорій SF-36 були значно вищими у 
пацієнтів з низькою активністю, ніж у пацієнтів з 
високою активністю. Однак, за середніми показни-
ками SF-36 хворих з різним ступенем активності не 
виявлено суттєвої різниці у категоріях, що стосу-

ються впливу емоційного стану на функціонування, 
соціального функціонування та болю. 

При аналізі розподілу показників шкали GIS в 
залежності від активності захворювання було вияв-
лено, що у хворих (n=38) з високою активністю за-
хворювання (GAS >7,4) дані усіх категорій опиту-
вальника GIS виявились найбільшими (табл. 4), 
тоді як у групі пацієнтів з низькою активністю 
(GAS<4,5) дані аналогічних категорій були досто-
вірно меншими. Різниця категорій GIS між групами 
хворих з помірною та високою активністю була 
більш виразнішою, тоді як між групами хворих з 
низькою та помірною активністю достовірні відмін-
ності були лише у категорії, що стосується самопо-
чуття під час нападу. 

На рис. зображена графічна залежність між 
активністю захворювання за GAS та загальною 
GIS. 

Було виявлено, що у хворих на подагру має 
місце зниження ЯЖ, а саме тих її аспектів, що тор-
каються фізичного та психічного здоров’я. Причому 
сумарний фізичний компонент опитувальника SF-
36 був нижчим, ніж сумарний психічний компонент, 
що дає можливість припустити, що захворювання 

Таблиця 3 – Показники опитувальника SF-36 в залежності від активності захворювання за GAS 

SF-36 

Активність за GAS 
One-way ANOVA 

Попарне порівняння 

1: Низька 
<4,5 (n=38) 

2: Помірна 
4,5-7,4 (n=77) 

3: Висока 
>7,4 (n=36) 1 та 2 2 та 3 1 та 3 

M ± SD M ± SD M ± SD F p p p p 

PF 60,4 ± 21,7 54,3 ± 18,5 40,8 ± 23,6 9,02 0,000 0,43 0,00 0,00 

RP 35,4 ± 37,9 17,5 ± 28,4 13,2 ± 28,9 5,56 0,005 0,01 0,00 0,00 

P 34,5 ± 18,4 35,3 ± 15,3 27,7 ± 21,7 2,40 0,093 1,0 0,10 0,30 

GH 50,2 ± 12,9 51,6 ± 10,8 42,2 ± 14,6 7,58 0,001 1,0 0,00 0,02 

VT 49,7 ± 19,2 47,3 ± 13,7 39,5 ± 13,6 4,89 0,009 1,0 0,03 0,01 

SF 58,7 ± 20,6 60,2 ± 16,2 46,7 ± 23,9 6,44 0,002 1,0 0,00 0,02 

RE 58,3 ± 41,7 57,6 ± 43,1 37,7 ± 45,9 3,03 0,05 1,0 0,06 0,13 

MH 61,6 ± 16,9 60,6 ± 12,1 54,2 ± 12,8 3,50 0,033 1,0 0,06 0,13 

SumPH 37,4 ± 8,7 34,4 ± 5,9 30,3 ± 8,7 8,64 0,000 0,14 0,01 0,00 

SumMH 42,3 ± 9,7 41,3 ± 8,1 35,4 ± 9,6 7,06 0,001 1,0 0,00 0,00 

Таблиця 4 – Показники шкали впливу подагри GIS в залежності від активності захворювання за GAS 

GIS 

Активність за GAS 
One-way ANOVA 

Попарне порівняння 

1: Низька 
<4,5 (n=38) 

2: Помірна 
4,5-7,4 (n=77) 

3: Висока 
>7,4 (n=36) 1 та 2 2 та 3 1 та 3 

M ± SD M ± SD M ± SD F p p p p 

GCO 46,0 ± 25,3 56,6 ± 26,8 82,1 ± 20,6 21,1 0,000 0,11 0,00 0,00 

GMSE 31,3 ± 28,9 40,6 ± 30,2 65,5 ± 24,0 14,9 0,000 0,32 0,00 0,00 

UGTN 34,0 ± 13,6 37,1 ± 16,7 52,6 ± 24,1 12,0 0,000 1,0 0,00 0,00 

WBDA 42,5 ± 20,3 53,6 ± 17,1 73,7 ± 22,0 25,7 0,000 0,01 0,00 0,00 

GCDA 42,2 ± 25,3 50,4 ± 25,9 73,0 ± 22,8 15,7 0,000 0,31 0,00 0,00 

Total GIS 39,1 ± 17,4 47,6 ± 19,5 69,4 ± 17,9 26,9 0,000 0,07 0,00 0,00 
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має більший вплив на фізичне здоров’я. Окрім то-
го, ми виявили, що активність захворювання має 
значний вплив на фізичний та психічний компонен-
ти ЯЖ. Також має місце зниження ЯЖ пацієнтів з 
подагрою за шкалою GIS, причому більш виразніші 
зміни відмічаються у хворих з високою активністю 
за GAS, що вказує на її високу чутливість. 

Отримані нами дані збігаються з результатами 
інших дослідників, зокрема – з результатами дослі-
дження La-Crette J та співавторів [5], які вперше 
прослідкували зв’язок між активністю подагри за 
GAS та якістю життя за GIS. Авторами встановле-

но наявність тісного оберненого зв’язку активності 
подагри та показників якості життя. Відзначається 
валідність і чутливість обох використаних опиту-
вальників. Значний вплив активності подагри 
(GAS) на якість життя за SF-36 було продемонст-
ровано авторами опитувальника GAS на італійсь-
кій популяції хворих на подагру [9]. 

Значний вплив активності захворювання на ЯЖ 
підкреслює важливість регулярного лікування хво-
рих та контролю подагри. Правильний менеджмент 
захворювання може знизити ступінь активності та 
поліпшити ЯЖ пацієнтів. 

Висновки. Таким чином після проведеного 
аналізу щодо впливу активності на якість життя, 
нам вдалося встановити наступне:  
1. У хворих на подагру відмічається зниження якос-

ті життя за SF-36, причому більше страждає фі-
зичне здоров’я, ніж психічне (сумарний фізичний 
компонент становив 34,0 ± 7,7, тоді як сумарний 
психічний компонент – 40,0 ± 9,2).  

2. Значне зниження ЯЖ хворих на подагру реєст-
рується і за використання опитувальника GIS, за 
яким якість життя хворих становила 51,1 ± 27,5.  

3. Висока активність подагри асоціюється зі знач-
ним зниженням якості життя. 
Перспективи подальших досліджень. В по-

дальшому плануються дослідження в даному на-
прямку для розробки ефективних заходів для зме-
ншення активності захворювання та підвищення 
якості життя пацієнтів з подагрою. 

Рис. Регресійне рівняння показників загальної GIS  
в залежності від активності за GAS 
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УДК 616-002.78:330.59 
ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ 
Орлова И. В. 
Резюме. Подагра пренадлежит к наиболее распространенным заболеваниям суставов у мужчин. В 

связи с ростом заболеваемости большое внимание уделяется изучению влияния подагры на качество 
жизни пациентов. Именно поэтому целью нашего исследования была оценка влияния активности забо-
левания на качество жизни больных подагрой. 

В исследовании приняли участие 151 больной подагрой (100% мужчины, средний возраст – 52,3 ± 9,2 
(M ± SD) года). Оценка качества жизни больных проводилась по опроснику SF-36 и Gout Impact Scale 
(GIS). Активность подагры оценивали по шкале активности заболевания Gout Activity Score (GAS). Оказа-
лось, что у больных подагрой более выраженные изменения физического здоровья и суммарный физи-
ческий компонент опросника SF-36 составляет 34,0 ± 7,7, тогда как суммарный психический компонент – 
40,0 ± 9,2. Что касается опросника GIS, то наибольшее влияние заболевания отмечалось в категории, 
характеризующей общее воздействие подагры – 60,4 ± 28,2, наименьшее – в категории по эффективно-
сти лечения подагры – 40,2 ± 19,6. В среднем активность по GAS составила 5,9 ± 2,1. У больных с высо-
кой активностью по GAS отмечались низкие показатели опросников SF-36 и GIS, в то время, как у боль-
ных с низкой активностью показатели качества жизни были достоверно выше. Следовательно, у больных 
подагрой высокая активность заболевания ассоциируется со значительным снижением качества жизни. 

Ключевые слова: подагра, качество жизни, активность заболевания. 
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Impact of Disease Activity on Life Quality of Patients with Gout  
Orlova I. V. 
Abstract. Gout is the most common inflammatory arthritis in men. Due to the rising incidence and prevalence 

of gout, greater scrutiny has been directed towards the impact of gout on health-related quality of life (HRQOL).  
The purpose of the study was to evaluate the relationship of disease activity with the quality of life (QOL) of 

patients diagnosed with gout. 
Material and methods. Study involved 151 patients with gout (100% men), aged (mean ± SD) 52.4 ± 9.2, 

with a disease duration 8.9 ± 6.6 years. We diagnosed tophaceous gout in 51 (33.7%). Diagnosis of gout was 
based on the ACR/EULAR 2015 criteria. The disease activity was determined by the Gout Activity Score (GAS), 
the intensity of the pain – by the visual analog scale (VAS). To evaluate quality of life, the Short Form (36) 
Health Survey (SF-36) and Gout Impact Scale (GIS). GIS, a disease-specific HRQOL instrument, measures the 
impact of gout on quality of life, both during and between acute gout attacks. The GIS includes five scales 
measuring the potential impact of gout on patient’s lives: overall gout concern, gout medication side effects, un-
met treatment needs well-being during attacks and gout concern during attacks. The total GIS score was calcu-
lated by averaging the GIS scale scores. The association between disease activity and quality of life was veri-
fied using One Way-ANOVA and Bonferroni correction post-test. 

Results and discussion. The number of attacks in the last year was 3.8 ± 2.7, number of affected joints was 
8.0 ± 5,4, and uric acid in serum (sUA) was 8.1 ± 2.0 mg/dl. Mean value of VAS in gout patients was 5.4 ± 2.4 cm, 
and disease activity by GAS – 5.9 ± 2.1. Testing patients with questionnaires showed a decrease in quality of 
life in gout patients. The SF-36 physical component summary (PCS) scores were 34.0 ± 7.7 and mental compo-
nent summary (MCS) score 40.0 ± 9.2. The analysis of the SF-36 depending on the disease activity showed that 
categories of the SF-36 were significantly higher in patients with low activity than in patients with high activity. 
Mean GIS summary scores ranged from 40.2 ± 19.6 (unmet gout treatment needs) to 60.4 ± 28.2 (gout overall 
concern) with higher scores indicating worse condition/impairment or greater gout impact. Patients with high 
activity had significantly higher mean scores than patients with low disease activity. 

Conclusion. The patients with gout who participated in our research have decreased QL associated with 
disease activity. 

Keywords: gout, quality of life, disease activity. 
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