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Огляди

Генетична полігенна складова у розвитку
ревматоїдного артриту (РА) незаперечна [1; 2].
Внесок генетичної компоненти в етіологію за-
хворювання становить 40–70 % [3; 4]. Рівень
успадкування РА (залежність від генетичних
чинників) визначено сьогодні як 60 %. Відомо,
що РА сегрегує в родинах [2]. Так, в осіб І сту-
пеня родинних зв’язків ризик захворіти на РА в
2–10 разів вищий порівняно з іншою популя-
цією. Генетичними дослідженнями доведено, що
конкордантність за РА у монозиготних близню-
ків сягає 15 %, що у 5 разів більше, ніж у дизигот-
них [3]. Таким чином, факт, що спадковий ком-
понент задіяний у розвитку РА, не викликає сум-
ніву. Проте залишаються до кінця не з’ясова-
ними ні етіологія хвороби, ні механізми генної
дизрегуляції, які спричиняють появу і розвиток
РА. Характер перебігу патологічного процесу
значною мірою залежить від адаптивних ре-
акцій, які зумовлені генетично, а надалі фено-
типовий прояв залежить як від зовнішніх, так і
від внутрішніх чинників [5].

Більшість популяційних спостережень під-
тверджує вирішальну роль й асоційованість
генів HLA-регіону в комплексі генетичної ком-
поненти РА. Аналіз HLA-DRB1 генотипу виявив
кілька ділянок, які володіють незалежною асо-
ціацією з РА, — A1-B8-DR3 (8.1) гаплотип (особ-
ливо варіанти біля локусу HLA-C), локус
ZNF311 і регіон, що містить DOB1, TAP2, DPB1,
і COL11A2 гени. Знайдено додаткові асоціативні
ефекти варіантів локусів (незалежно від DRB1)
VARS2L, HLA-B і DQA2 [5]. Асоціація з варіа-
ціями HLA-регіону на короткому плечі хромосо-
ми 6 (6p21.3) має чітке обґрунтування причет-
ності до розвитку РА [5]. Тут кодуються гени го-
ловного комплексу гіcтосумісності — білки кла-
су 2, бета-ланцюг молекул, функцією яких є
презентація антигену CD4+ Т-хелперам. Алелі,
асоційовані з РА, забезпечують порушення аміно-

кислотної послідовності, що впливає на їх
зв’язування. У межах цієї ділянки розрізняють
три класи — 1, 2 і 3-й, де гени розташовані із
високою щільністю (220 генів), і більшість із них
виконують імунорегулювальні функції [5]. Дове-
дено, що HLA класу 2 кодує певну послідовність
амінокислот у третій гіперваріабельній ділянці
(HVR3) ланцюга DRВ1 класу 2 [6]. З’ясовано, що
з багатьма автоімунними захворюваннями асо-
ціюється мінорний алель одиночного нуклео-
тидного поліморфізму (rs2476601, 1858C-T,
R620W) у гені нерецепторної протеїнової тиро-
зинфосфатази 22 PTPN22, що знаходиться на
хромосомі 1p13 [5].

Обґрунтовано помірну асоціацію між РА та
геном нерецепторної протеїнової тирозинфос-
фатази 22 (PTPN22) [7; 8]. Протеїнові тирозин-
фосфатази відіграють значну роль у передачі
сигналів і є інтегральними у сигнальному кас-
каді антигенового рецептора Т-клітин. Крім того,
внутрішньоклітинна лімфоїдна тирозинфосфа-
таза (LYP) — потужний інгібітор активації Т-клі-
тин, і асоціація її з РА трапляється з високою
частотою в людських популяціях Європи (Ве-
лика Британія, Фінляндія, Швеція, Німеччина,
Голландія) і, навпаки, має низьку розповсю-
дженість у Японії [3]. Крім РА, зазначений фер-
мент має тісний зв’язок з іншими захворюван-
нями сполучної тканини, зокрема, з юнацьким
ревматоїдним артритом і системним червоним
вовчаком [3].

Проте внесок головного комплексу гістосуміс-
ності людини системи HLA у генез РА дорівнює
всього 30–40 % [3; 7]. Останніми роками дослі-
дження зосереджені на пошуку HLA-незалежних
локусів схильності до РА. Про те, що існують
інші HLA-незалежні локуси, свідчать результа-
ти генеалогічного та близнюкового аналізів.
Зокрема, розвиток ерозивної форми РА зумов-
лений саме такими не-HLA генами [6].
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У пацієнтів, що хворіли на РА, відтворено
зв’язок розвитку патологічного процесу з локу-
сами на хромосомах 1p13 (D1S1631), 6p21.3
(HLA), 18q21 (D18S858) (P<0,05). Проте най-
сильніший зв’язок з РА має хромосомний регі-
он 2 q33 (ІО=3,52) [4].

З високою вірогідністю з’явилися докази
причетності до РА зчеплених генів у положен-
нях 6q21 (DS2410), 9p22 (D9S1121), 10q21
(D10S1221 та D10S1225), 12q12 (D12S398),
17p13 (D17S1298), 18q21 (D18S858) [8]. Од-
ним із можливих кандидатів розвитку РА на
хромосомі 18q21 є TNFRSF11A, що кодує ре-
цептор активатора ядерного фактора каппа-B
(RANK).

Ще одним геномним регіоном, чітко асоційо-
ваним з РА, є TNFAIP3 (ТНФ-α-індукований про-
теїн 3). Зокрема, у ньому виділяють дві не-
залежні ділянки, причетні до розвитку РА.
TNFAIP3-ген кодує цитоплазматичний білок з
«цинковими пальцями», який є негативним ре-
гулятором TNF-α-індукованого NF-kB сигналь-
ного каскаду [12].

Тривають дослідження хворобоасоційованих
ділянок хромосом. Так, у ділянці хромосоми 2q
виявлено асоціацію одинарних нуклеотидних
поліморфізмів (ОНП) біля генів передавача сиг-
налів і активатора транскрипції STAT 1 і 4. Зок-
рема, STAT-4 визначає передачу сигналів та
активацію фактора транскрипції-4, що відповідає
за сигнали IL-12, IL-23 й інтерферон (ІФН) ти-
пу 1. STAT4 поляризує Т-клітини в сторону TH1
і TH17 фенотипів, які потенційно підвищують
автоімунність. Це відкриття дало поштовх ге-
номному аналізу понад 5700 ОНП. Гомозиготний
за третім інтроном STAT-4 алель підвищує ри-
зик РА на 60 % [12].

Генетична схильність до РА має чітку по-
пуляційну залежність. Зокрема, асоціація з
4 ОНП у третьому інтроні гена STAT-4 є най-
сильнішою для rs7574865 (ІО = 1,37; 95 % CI
1,17, 1,60) у когорті Північної Америки [12].

Інші дослідники [11; 12] визначили за РА дещо
нижчий індекс Одда для rs7574865 —  1,32.
Менш стійку асоціацію з хворобою має ОНП
rs11893432 (ІО = 1,14). Такий зв’язок, проте
значно слабкіший, виявлено у шведів. У когорті
Великої Британії (понад 5000 спостережень)
сильний рівень доказовості встановлено для
ОНП в інтергенній ділянці 6q23 (rs6920220; ІО
= 1,23; 95 % CI 1,15). Цей ОНП оточений дво-
ма генами — лінійного фактора транскрипції
дендроцитів 3 (OLIG3) і TNF-α -індукованого
протеїну 3 (TNFAIP3).

Метааналіз показав різні рівні генетичного
ризику РА й асоційованості в європеоїдній та
корейській популяціях. Це стосується як HLA,
так і CTLA-4 регіонів. Так, 620W алель гена
PTPN22 асоційований з РА у європейців, про-
те не виявлений і відповідно не пов’язаний із

хворобою в азіатів. На противагу, PADI4, SLC22A4,
і FCRL3 характерні для РА азіатів і мало влас-
тиві для мешканців Європи. Пептидиларгінін-
деіміназа 4 (PADI4) є членом сімейства, яке
відповідає за посттрансляційне цитрулінуван-
ня залишків аргініну білків синовії за РА, які роз-
пізнаються специфічними антитілами. В япон-
ській та корейській популяціях виділили функ-
ціональні гаплотипи PADI4, які збільшують ри-
зик розвитку РА, проте зазначена асоціація у
європейців не є сталою [8]. Обґрунтовано ви-
сокі рівні асоціативності CTLA-4 в азіатській
популяції та низькі — в європейській [13; 14]. По-
передньо ідентифіковано генетичну асоціацію з
РА, що виглядає як відносно обмежена азіатсь-
кою популяцією, для ОНП PADI4 гена, розташо-
ваного на короткому плечі хромосоми 1 (1p36.13).

У більшості сучасних досліджень високоасо-
ційованою з РА ОНП вважають і ділянку, лока-
лізовану на довгому плечі хромосоми 9 (9q33–
34), що включає гени TRAF1 (TNF-рецептор асо-
ційований фактор 1) і C5 (ІО = 1,36; 95 % CI
1,23) та rs2900180. Гомозиготи з ОНП rs3761847
в TRAF1-C5 з РА мають суттєво вищий ризик
смертності від онкопатології чи сепсису. У ко-
горті жителів Північної Європи і США виявлено
високий рівень вірогідності зв’язку ОНП у
50 регіоні гена TRAF1 — rs10818488 (ІО = 1,26;
95 % CI 1,15) [15].

Підхід «генів-кандидатів» до TRAF1-C5 ре-
гіону виявив поліморфізм, який збільшував
схильність і прояви РА [9; 10; 17]. Дослідили
14 генів-кандидатів і встановили суттєву ві-
рогідну асоціацію між РA і PTPN22, CTLA4 та
PADI4. Гени HLA-DRB1 і PTPN22 вірогідно ви-
значали ступінь ризику розвитку захворювання
[9].

Встановлено три ОНП щодо розвитку РА —
PTPN22*rs2476601, MAP3K71P2*rs577001 і
RUNX1*rs226827 [7]. Один ОНП, rs2476601,
ідентифіковано у зоні гена PTPN22, що має
найвищі рівні асоційованості серед усіх інших
на хромосомі 1 [9; 10].

На додачу до ГКГ-регіону та локусу PTPN22,
а також попередньо ідентифікованих STAT4,
TRAF1, TNFAIP3, і CTLA4 є докази асоціації РА
з частою варіантою локусу CD40, що ще раз
підкреслює важливість у ґенезі РА каскаду
CD40 / NF-kB. Сильні вірогідні варіації виявлені
авторами у 5 додаткових локусах, включаючи
CCL21, MMEL1-TNFRSF14, CDK6, PRKCQ,
KIF5A-PIP4K2C [13; 16].

Дослідивши 639 одинарних нуклеотидних
поліморфізмів 26 генів-кандидатів, визначили
десять, що мають подвійну, а то і потрійну вза-
ємодію [11]. Так, ОНП rs2476601 на гені PTPN22
взаємодіє з rs2306772 на SLC22A4, останній вза-
ємодіє з rs881372 на TRAF1 і rs2900180 на C5
відповідно. Більше того, rs2476601 на PTPN22
також взаємодіє з трьома ОНП (rs2905325,
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rs1476482, rs2106549) на IL6. Інші 3 ОНП
(rs2961280, rs2961283 і rs2905308) на IL6 взає-
модіють з двома ОНП (rs477515 і rs2516049) на
HLA-DRB1. ОНП rs660895 і rs532098 на HLA-
DRB1 взаємодіють з rs2834779 і 4 ОНП RUNX1.
Знайдено також потрійно взаємодіючі гени з
rs10229203 на IL6, rs4816502 на RUNX1 і
rs10818500 на C5 [12].

Незважаючи на важливість В-клітинного іму-
нітету в патогенезі РА, ризиковими для розвит-
ку захворювання є лише варіації гена CD40 в
європейській популяції. CD40 експресується на
В-клітинах, і взаємодіючи зі своїм лігандом
CD154 на CD4+-Т-клітин, забезпечує «переклю-
чення» синтезу імуноглобулінів та утворення
гермінативних центрів — це теж може бути од-
ним із шляхів до автоімунізації [8].

Таким чином, алель-базований підхід дозво-
ляє виявити численні чинники, які раніше не
розглядалися як фактори ризику РА. PTPN22,
SLC22A4, HLA-DRB1, IL6, PADI4, TRAF1,
NFkBIL1, C5 і RUNX1 можуть спричиняти роз-
виток РА внаслідок їх взаємодій, особливо
PTPN22 і SLC22A4. І все ж HLA і PTPN22 ра-
зом імовірно становлять близько половини
внеску в генетичну детермінацію РА. Інші 50
відсотків припадають на інші мінорні знахідки.

Очевидно, що генетичні чинники ризику роз-
витку РА забезпечують більше мультипліка-
тивні, ніж просто сумаційний, ефекти.
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