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Соматотиполоґічна характеристика хворих  
на ревматоїдний артрит залежно від віку пацієнтів, 
віку, в якому почалося захворювання та його 
тривалості 

Вступ. ревматоїдний артрит (ра) – мультифакто-
ріальне автоімунне захворювання, на виникнення 
якого впливає безліч чинників, насамперед ґенетич-
них, ендокринних і середовищних (соціально-еко-
номічних).

Перспективним напрямом оцінки ґенетичної 
схильності до численних захворювань є вивчення 
соматотиполоґічного статусу хворих. існують по-
відомлення про залежність схильності до виник-
нення серцево-судинних уражень і деяких захво-
рювань ендокринної системи від будови соми [1, 
3, 4]. 

інформації ж стосовно зв’язку соматотипу хворо-
го на ра залежно від віку пацієнтів, віку, в якому по-
чалося захворювання та його тривалості у доступній 
літературі нами не знайдено. 

Мета дослідження. З’ясувати особливості сома-
тотиполоґічних показників хворих на ра та їх за-
лежність від віку пацієнтів, віку, в якому почалося 
захворювання та його тривалості.

Матеріали і методи дослідження. обстежено 54 
хворих на ра (дослідна ґрупа) жіночої статі віком 
від 23 до 84 років та 30 осіб контрольної ґрупи. усім 
хворим дослідної ґрупи та особам контрольної ґру-
пи визначали параметри композиції тіла. індекс 
маси тіла (імт) обчислювали за формулою імт = 
маса тіла (кґ)/зріст (м2).

Хворі дослідної ґрупи та здорові особи контроль-
ної ґрупи були репрезентативними за віком, масою 
тіла, зростом та імт (табл. 1).

Таблиця 1

Основні параметри композиції тіла у хворих на РА 
порівняно з особами контрольної ґрупи (M±SD)

Параметри 
композиції 

тіла

Здорові 
(контрольна ґрупа), 

M±SD 
(n=30)

Хворі на ра 
(дослідна ґрупа),  

M±SD 
(n=54)

вік, років 48,0±5,0 48,7±14,0

маса тіла, кґ 70,7±10,6 70,3±10,0

Зріст, см 163,8±6,58 163,6±4,7

імт, кґ/м2 26,1±4,5 26,3±3,8

для визначення соматотипів використовували мате-
матичну схему B. Heath і J. Carter [2]. соматотип визна-
чається оцінкою, що складається з трьох послідовних 
чисел. кожне число (бал) – це оцінка одного з трьох 
первинних компонентів статури, якими відзначаються 
індивідуальні варіації форми і складу тіла людини. 
Перший компонент – ендоморфний – характеризує 
ступінь розвитку жирової тканини. другий компонент 
– мезоморфний – визначає відносний розвиток м’язів і 
кісткових елементів тіла. третій компонент – екто-
морфний – визначає відносну витягнутість тіла люди-
ни і є сполучним між ендоморфною і мезоморфною 
характеристиками статури.

оскільки на формування соматотиполоґічного 
статусу можуть впливати вік на час огляду, вік, у 
якому почалося захворювання та його тривалість, 
усіх досліджуваних поділено відповідно до цих по-
казників. кожну ґрупу поділено за процентильним 
розподілом на три катеґорії: перша – з низькими 
значеннями відповідних показників (до 25-го про-
центиля), друга – з середніми значеннями (від 25-го 
до 75-го процентиля) і третя – з високими значення-
ми (вище від 75-го процентиля).
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статистично отриману інформацію опрацьовува-
ли за допомогою стандартного проґрамного пакета 
«Statistica 5.5» (належить цніт внму імені м. і. 
Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA). 
досліджувані величини представлено у такому ви-
гляді: середнє значення ± стандартне відхилення ве-
личини (M±SD). для оцінки різниці між ґрупами 
застосовували параметричний t-критерій стью-
дента. достовірною вважали різницю, якщо  
р<0,05. для визначення відмінностей між частка-
ми користувалися методом р. Фішера. для 
з’ясування зв’язків між показниками використо-
вували парний кореляційний аналіз за к. Пірсо-
ном. 

Результати дослідження та їх обговорення. від-
повідно до мети дослідження проведено аналіз роз-
поділу соматотипів (табл. 2) серед досліджуваних 
ґруп здорових осіб і хворих на ра. ендоморфний со-
матотип серед хворих на ра траплявся достовірно (у 
4,2 разу) частіше, ніж серед осіб контрольної ґрупи 
(у 28,0 та 6,6 % відповідно) та ендо- і мезоморфний – у 
2,4 разу частіше серед хворих на ра (у 57,0 та 23,4 % 
відповідно). 

Таблиця 2

Соматотиполоґічна характеристика хворих на РА  
порівняно з особами контрольної ґрупи

соматотипи

Здорові 
(контрольна 

ґрупа),
 n/%
n=30

Хворі на ра 
(дослідна ґрупа), 

n/%
n=54

ендоморфний 2 (6,6 %) 15 (28,0 %)*

мезоморфний 13 (43,4 %) 0 (0,0 %)*

ектоморфний 1 (3,3 %) 0 (0,0 %)

ендо- і 
мезоморфний 7 (23,4 %) 31 (57,0 %)*

екто- і мезоморфний 1 (3,3 %) 0 (0,0 %)

Збалансований 6 (20,0 %) 8 (15,0 %)

Примітка. * – достовірні відмінності стосовно ґрупи «Здорові».

водночас серед осіб контрольної ґрупи трапляли-
ся такі соматотипи: мезоморфний – у 43,4 %, екто-
морфний – у 3,3 %, екто- і мезоморфний – у 3,3 %, а 
серед хворих на ра такі соматотипи були взагалі від-
сутні. Збалансований соматотип виявлявся майже з 
однаковою частотою у контрольній (у 20,0 %) та до-
слідній ґрупах (у 15,0 %).

Під час аналізу соматотиполоґічного розподілу 
хворих на ра залежно від їх віку на час огляду (табл. 
3) не виявлено достовірних відмінностей щодо їх 
соматотиполоґічного статусу. 

Таблиця 3

Соматотиполоґічний розподіл хворих на РА  
залежно від їх віку на час огляду

соматотипи

вік, n/%

до 20 років,
n=14

20–40 
років,
n=25

понад 40 
років,
n=15

ендоморфний 5 (36,0 %) 8 (32,0 %) 3 (20,0 %)

ендо- і 
мезоморфний 8 (57,0 %) 14 (56,0 %) 9 (60,0 %)

Збалансований 1 (7,0 %) 3 (12,0 %) 3 (20,0 %)

аналіз соматотиполоґічного розподілу обстеже-
них хворих на ра  залежно від віку, в якому почало-
ся захворювання (табл. 4), показав, що ендоморф-
ний соматотип в усіх катеґоріях хворих траплявся 
рівномірно. таку ж закономірність показав аналіз 
збалансованого соматотипу – не було виявлено до-
стовірної різниці між ґрупами порівняння.

Таблиця 4 

Соматотиполоґічний розподіл хворих на РА  
залежно від віку, в якому почалося  захворювання

соматотипи

Початок захворювання у віці, n/%

до 20 років
(16,1±2,6 

років) – не 
може бути

n=12

20–40 
років

(26,8±5,1 
років)
n=26

понад 40 
років

(48,4±11,5 
років)
n=15

ендоморфний 4 (33,0 %) 8 (31,0 %) 3 (20,0 %)

ендо- і 
мезоморфний 5 (42,0 %) 18 (69,0 %)# 8 (53,0 %)

Збалансований 3 (25,0 %) 0 (0,0 %) 4 (27,0 %)

Примітка. # – тенденція стосовно хворих на ра, у яких за-
хворювання  почалося у віці до 20 років.

аналіз ендо- і мезоморфного соматотипу в ка-
теґорії хворих, у яких захворювання почалося у віці 
20–40 років, дав змогу зафіксувати тенденцію до їх 
збільшення, відносно хворих, у яких захворювання 
виникло у віці до 20 років.

соматотиполоґічний розподіл хворих на ра за-
лежно від тривалості захворювання (табл. 5) також 
не показав достовірних відмінностей у ґрупах порів-
няння.
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Таблиця 5

Соматотиполоґічний розподіл хворих на РА 
залежно від тривалості захворювання

соматотипи

тривалість захворювання, n/%

до 12 років 
(7,4±3,1 
років)
n=12

12–25 років
(17,2±4,0 

років)
n=27

понад 25 
років

(31,3±6,2 
років)
n=15

ендоморфний 4 (33,0 %) 8 (30,0 %) 3 (20,0 %)

ендо- і 
мезоморфний 5 (42,0 %) 16 (60,0 %) 9 (60,0 %)

Збалансований 3 (25,0 %) 3 (10,0 %) 3 (20,0 %)

Висновки. Хворі на ра характеризувалися вираз-
нішою ендоморфією – елементи ендоморфного со-
матотипу (ендоморфний, ендо- і мезоморфний) ви-
являлися у 85,0 % хворих, тоді як серед осіб 
контрольної ґрупи таких було лише 30,0 %. особи 
контрольної ґрупи характеризувалися виразнішою 
мезоморфією – елементи мезоморфного соматотипу 
(мезоморфний, екто-, мезо- та ендоморфний) 
реєструвалися у 70,1 % обстежених. аналіз сомато-
типолоґічного розподілу обстежених хворих на ра 
залежно від віку на час огляду, віку, в якому виник 
ра, та його тривалості не виявив достовірних від-
мінностей між ґрупами порівняння.

Соматотиполоґічна характеристика хворих на ревматоїдний артрит  
залежно від віку пацієнтів, віку, в якому почалося захворювання  

та його тривалості
М. В. Стигар, М. А. Станіславчук 

обстежено 54 хворих на ра, у яких оцінено соматотиполоґічні особливості, а також їх залежність від віку на час 
огляду хворого, віку, в якому виник ревматоїдний артрит, тривалості захворювання. як контроль обстежено 30 здоро-
вих осіб. З’ясовано, що хворі на ревматоїдний артрит характеризуються виразнішою ендоморфією – елементи ендо-
морфного соматотипу (ендоморфний, ендо- і мезоморфний) виявлялися у 85,0 % хворих, тоді як серед осіб контроль-
ної ґрупи таких було лише 30,0 %. особи контрольної ґрупи характеризувалися виразнішою мезоморфією – елементи 
мезоморфного соматотипу (мезоморфний, екто-, мезо- та ендоморфний) реєструвалися у 70,1 % обстежених. аналіз 
соматотиполоґічного розподілу обстежених хворих на ревматоїдний артрит залежно від віку на час огляду, віку, в яко-
му виник ра та його тривалості не виявив достовірних відмінностей між ґрупами порівняння.

Ключові слова: cоматотип, композиція тіла, хворі на ра.
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Somatotypological Characteristics of Patients with Rheumatoid Arthritis: Depen-
dence on the Age of the Patient, Age, when the Disease began and its Duration

M. Styhar, M. Stanislavchuk

The study involved 54 patients with RA in which the somatotypological features were estimated together with their 
dependence on the age at the time of examination, age, when the rheumatoid arthritis appeared and the disease duration. As a 
control, 30 healthy individuals were examined. It was found that patients with the rheumatoid arthritis are characterized by the 
distinct endomorphy – the endomorphic somatotype items (endomorphic, endo-mesomorphic) were detected in 85.0 % of 
patients, while among patients of the control group there were only 30.0 % of such. Those of the control group were character-
ized by more distinct mesomorphy – mesomorphic somatotype items (mesomorphic, ecto-mesomorphic  and endo-mesomor-
phic) were registered in 70.1 % of patients. Somatotypological distribution analysis of the surveyed patients with rheumatoid 
arthritis depending on the age at the time of examination, the age in which the RA appeared and its duration did not show 
significant differences between the compared groups.

Keywords: somatotype, body composition, patients with rheumatoid arthritis. 


