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ВСТУП 

Актуальність теми. Остеоартроз (ОА) – найпоширеніше 

захворювання суглобів, клінічні симптоми якого спостерігаються більше ніж 

у 20 % населення земної кулі. ОА значно погіршує якість життя хворих і є 

однією з основних причин виникнення тимчасової та стійкої втрати 

працездатності [33]. За оцінками епідеміологів, встановлений лікарями 

діагноз ОА мають понад 20 млн. дорослих США [125; 159]. 

Останнім часом значна тенденція до росту захворюваності 

спостерігається у людей молодого та середнього віку. Це можна пов’язати з 

такими факторами, як несприятливий стан довкілля, ожиріння, травматичні 

пошкодження, генетичні порушення розвитку суглобового апарату тощо 

[144; 150]. 

Через високу соціальну та економічну значущість проблеми ОА 

вагомим є пошук нових ефективних методів ранньої діагностики, 

профілактики та лікування даної патології. Тривалий період захворювання на 

молекулярному рівні асоціюється з першими проявами ОА, які можливо 

виявити тільки за допомогою серологічних аналізів. Біомаркери є 

необхідними для кращого розуміння процесів болю протягом перебігу ОА 

[130; 178]. 

Поєднання ожиріння і ОА є однією з найбільш актуальних медико-

соціальних проблем теперішнього суспільства [35]. Це обумовлено як їх 

надзвичайно високою поширеністю, так і високою коморбідністю з іншими 

станами і захворюваннями, які мають істотний вплив на якість життя 

пацієнтів [173]. 

Проведеними дослідженнями було виявлено, що, разом із зростанням 

маси жирової тканини, в ній підвищується вміст адипокінів і макрофагів. 

Якщо раніше ефекти адипокінів обмежувалися метаболічною активністю, 

сьогодні цей клас біологічно активних речовин розглядається як нова 

потужна родина цитокінів, що можуть виступати новими яскравими 

гравцями у комплексній мережі медіаторів, залучених до патофізіології 
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артриту і ОА [32]. На основі цього можна розглядати ожиріння як хронічне 

запалення низької градації [172].  

Існуючі терапевтичні підходи не в повній мірі враховують вплив 

абдомінального ожиріння на механізми розвитку ОА, що значно знижує 

ефективність діагностики і лікування та сприяє взаємообтяженню 

патологічних процесів [161]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» і є 

фрагментом науково-дослідної роботи «Клініко-імунологічні аспекти 

перебігу основних захворювань внутрішніх органів та їх корекція» (№ 

держреєстрації 0114U002040). Дисертант є одним із співвиконавців даної 

НДР. 

Мета роботи: підвищити ефективність лікування хворих на 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням на підставі вивчення їх 

патогенетичних ланок розвитку та обґрунтування фармакологічної корекції. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості клініко-функціонального стану хворих на ОА 

за наявності абдомінального ожиріння. Порівняти досліджувані показники з 

аналогічними при ОА без супутнього абдомінального ожиріння та оцінити 

вплив абдомінального ожиріння на клінічний перебіг ОА. 

2. Встановити зміни показників ліпідного обміну, системного 

запалення (С-реактивний білок (СРБ), фактору некрозу пухлин- (ФНП-α), 

лептин) у сироватці крові хворих на ОА з супутнім абдомінальним 

ожирінням та їхню роль у патогенезі цих захворювань. 

3. Дослідити діагностичну цінність біомаркерів ОА хрящового 

олігомерного матрикспротеїну (COMP) та перехреснозв’язаного С-

термінального телопептиду колагену І типу (СTX-I) у сироватці крові хворих 

із поєднаною патологією. 
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4. Дослідити клінічну ефективність включення кверцетину та L-

аргініну гідрохлориду до комплексної терапії ОА в поєднанні з 

абдомінальним ожирінням. 

5. Вивчити динаміку показників системного запалення, ліпідного 

обміну та маркерів остеоартрозу під впливом кверцетину та L-аргініну 

гідрохлориду у хворих із поєднаною патологією. 

Об’єкт дослідження – клініко-патогенетичні особливості перебігу ОА 

в поєднанні з абдомінальним ожирінням. 

Предмет дослідження – клінічний перебіг ОА в поєднанні з 

абдомінальним ожирінням, зміни індексів WOMAC (Western Ontario and 

McMaster University), Lequesne, ВАШ (візуальна аналогова шкала), 

показників ліпідограми, СРБ, ФНП-α, лептину, CTX-I, COMP, їхня динаміка 

під впливом стандартного медикаментозного лікування та під впливом 

терапії з включенням кверцетину та L-аргініну гідрохлориду. 

Методи дослідження: загально-клінічні; антропометричні; 

інструментальні: рентгенографія; опитувальники: WOMAC, Lequesne, ВАШ; 

лабораторні: визначення рівнів показників ліпідограми (загальний 

холестерин (ЗХС), холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), 

холестерин ліпопротеїнів високої щільності ( ХС ЛПВЩ), тригліцериди (ТГ), 

рівень СРБ; імуноферментні: визначення рівнів ФНП-α, лептину, CTX-I, 

COMP; вивчення якості життя (ЯЖ) пацієнтів; статистичний аналіз 

отриманих даних. 

Наукова новизна результатів дослідження. Уперше вивчено клініко-

патогенетичні особливості перебігу ОА з супутнім абдомінальним ожирінням 

на фоні лікування препаратами стандартної медикаментозної терапії з 

включенням кверцетину та L-аргініну гідрохлориду.  

Доповнено наукові дані про те, що у хворих на ОА з супутнім 

абдомінальним ожирінням відзначається тяжчий перебіг ОА, порівняно з 

хворими без супутньої патології. Це проявляється погіршенням загального 
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стану пацієнтів, збільшенням больового синдрому, тяжчим перебігом ОА, 

зростанням частоти загострення. 

Доведено роль визначення маркерів ОА з метою ранньої діагностики та 

попередження подальшого прогресування захворювання.  

Доповнено наукові дані про роль системного запалення у хворих на ОА 

з супутнім абдомінальним ожирінням, що підтвердилося підвищенням рівня 

ФНП-α, СРБ та лептину. 

Доведено, що при асоціації ОА з абдомінальним ожирінням 

спостерігається неадекватна відповідь пацієнтів на лікування препаратами 

базової терапії.  

На основі проведених досліджень уперше розроблена схема 

комплексного лікування хворих на ОА, поєднаного з абдомінальним 

ожирінням із використанням препарату кверцетину та L-аргініну 

гідрохлориду, що дало можливість поліпшити ефективність лікування, 

позитивно вплинути на показники системного запалення та ліпідного обміну, 

досягнути зменшення клінічних ознак суглобового синдрому, зниження 

деструкції хрящової та резорбції кісткової тканини і поліпшити ЯЖ. 

Практична цінність дослідження. Вивчено діагностичну роль 

маркерів ОА, які дозволяють виявити захворювання на ранньому етапі 

розвитку та попередити прогресування патології. 

Оптимізовано тактику лікування хворих на ОА в поєднанні з 

абдомінальним ожирінням. 

Встановлено, що включення L-аргініну гідрохлориду та кверцетину до 

комплексної терапії хворих на ОА з супутнім абдомінальним ожирінням 

дозволяє не лише істотно вплинути на ушкоджувальні фактори (дисліпідемія, 

активність системного запального процесу), а й досягти тривалої ремісії 

суглобового синдрому, що, у свою чергу, дозволяє уникнути подальшого 

прогресування захворювання, порушення функціональних можливостей, 

втрату соціальних і професійних навичок, поліпшити якість і тривалість 

життя даної категорії хворих. 
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Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено в навчальний процес терапевтичних кафедр ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (затв. 08.10.2015р.), 

ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет імені М. І. 

Пирогова» (затв. 10.11.2016 р.).  

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в лікувальний 

процес ревматологічного відділення Івано-Франківської ОКЛ (затв. 

02.10.2015р.), терапевтичного відділення № 2 ЦМКЛ м. Івано-Франківська 

(затв. 09.10.2015р.), центральних регіональних лікарень Тлумацького (затв. 

12.10.2015р.), Богородчанського (затв. 15.09.2015р.), Лисецького (затв. 

31.10.2016р.), Верховинського (затв. 05.10.2015р.), Коломийського (затв. 

31.11.2015р.) районів Івано-Франківської області. 

 Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 

працею здобувача. Автором проаналізовано літературу з досліджуваної 

проблеми, проведено патентно-інформаційний пошук. Разом із науковим 

керівником сформульовано мету і завдання дослідження, визначено його 

об’єм та методи дослідження. Автором самостійно здійснено підбір хворих, 

формування їх у групи, освоєно необхідні методи клінічного, лабораторного 

й інструментального досліджень, обгрунтовано методи лікування хворих. 

Дисертантом проведено аналіз і статистичну обробку одержаних даних, 

співставлено отримані результати з літературними, зроблено висновки та 

узагальнення, написано всі розділи дисертації, розроблено практичні 

рекомендації, забезпечено впровадження результатів у практичну діяльність 

лікувальних закладів, здійснено висвітлення здобутків на наукових форумах 

та в періодичних виданнях.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

оприлюднено на науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органів» (Івано-Франківськ, 2013), звітній науково-

практичній конференції інтернів (Івано-Франківськ, 2013), науково-
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практичній конференції «Стандарти діагностики та лікування в клініці 

внутрішніх хвороб» (Вінниця, 2013), 83-ій науково-практичній конференції 

студентів і молодих учених з міжнародною участю «Інновації в медицині» 

(Івано-Франківськ, 2014). 

Публікації. За матеріалами роботи опубліковано 12 наукових праць, із 

них 5 статей у наукових фахових виданнях України (3 із них у журналі 

«Український ревматологічний журнал», що входить до наукометричної бази 

даних SciVerseScopus), 1 стаття − огляд літератури та 6 тез-доповідей – у 

матеріалах конгресів, науково-практичних конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ 

ОСТЕОАРТРОЗУ У ПОЄДНАННІ З АБДОМІНАЛЬНИМ 

ОЖИРІННЯМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Взаємозв’язок остеоартрозу та абдомінального ожиріння, 

поширеність та практичне значення 

Остеоартроз (ОА) – найчастіше захворювання суглобів у багатьох 

популяціях земної кулі, яке зазвичай маніфестує в осіб віком старше 40 років. 

Велике епідеміологічне дослідження в США виявило рентгенографічні 

ознаки ОА, принаймні, однієї суглобової групи в ⅓ дорослих віком 25-75 

років, а розповсюдженість його підвищувалася з віком. Так, серед осіб віком 

65 років захворювання діагностували у 50% випадків, а старше 75 років – у 

80%. За оцінками епідеміологів, встановлений лікарями діагноз ОА мають 

понад 20 млн. дорослих США. Діагноз ОА раніше обґрунтовували лише 

рентгенологічними критеріями. Частота болю в колінних суглобах за 

наявності рентгенологічного ОА, за даними різних досліджень, становила від 

40 до 80%, а підвищення частоти болю спостерігалося в осіб віком ≥50 років 

[4,179]. 

Згідно з даними ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я), ОА є 

причиною непрацездатності щонайменше 10% популяції осіб віком старше 

60 років, рентгенологічні ознаки ОА виявляються в більше ніж 85% людей 

віком старше 60 років [9]. За даними статистичної звітності за 2008 рік, 

захворюваність на ОА в Україні становить 226545 (598,3 на 100 тис. 

населення), а поширеність – 1229380 (3426,6 на 100 тис. населення) 

відповідно [50]. Статистичні показники в Україні значно нижчі світових, але 

це пов’язано з тим, що населення надто пізно звертається до лікаря – при 

значному ураженні суглобів, часто в запущених випадках, коли єдиним 

виходом для пацієнтів є ендопротезування суглобів [9]. 
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Це поліетіологічне захворювання, виникнення та розвиток якого 

пов’язані з низкою генетичних, ендогенних (гормональний баланс, імунні 

порушення, оксидаційний стрес) та екзогенних факторів (травма, 

перевантаження). Більшість вчених вважають, що при ОА первинно 

пошкоджується хрящова тканина [32]. У патогенезі цього захворювання 

спостерігається порушення не тільки структури та функції матриксу хряща, 

але і його метаболізму [57]. Основним патологічним проявом ОА є 

руйнування суглобового хряща, найважливіша функція якого – адаптація 

суглоба до механічного навантаження та забезпечення вільного руху 

суглобових поверхонь [52,51]. 

При ОА розвивається кісткова та хрящова недостатність внаслідок: 

механічного постійного підвищення тиску на хрящ, що призводить до 

розриву колагенової мережі з утворенням глибоких розколин і дифузії 

протеогліканів крізь пошкоджену тканину; порушення синтезу 

протеогліканів хондроцитами (хондроцитарна теорія); підвищення 

активності лізосомальних ферментів, інтерлейкіну (ІЛ)-1, ІЛ-6, фактору 

некрозу пухлин; імунологічних порушень (підвищення функції Т-хелперів і 

поява аутоантитіл до компонентів хряща), активація перекісного окиснення 

ліпідів і пригнічення антиоксидантно-оксидантної системи захисту 

організму; локальної капіляротрофічної недостатності в результаті 

мікроциркуляторних порушень; гормонального фактору (надлишок 

естрогенів на тлі недостатності прогестерону та андрогенів); макроскопічно 

остеоартритичний процес призводить до дегенерації кісткової тканини, яка 

оточує суглоб, втрати хряща й анормального формування кісткової тканини 

на межі суглоба (остеофітів) та звуження суглобової щілини [38, 34]. 

Згідно з сучасними уявленнями, ОА виникає в результаті взаємодії 

багатьох генетичних, ендогенних і екзогенних факторів. Ендогенні фактори: 

вік; стать; дефекти розвитку; спадковість. Екзогенні фактори: травми; 

професійна діяльність; спортивна активність; надмірна маса тіла. 
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ОА різної локалізації має неоднаковий генез. В етіології ОА 

дистальних міжфалангових суглобів виділяють спадковість і травму; 

коксартрозу – анатомічних дефектів (уродженого вивиху, дисплазії, 

перелому) і хронічних процесів (асептичного некрозу голівки стегнової 

кістки, субхондральної ішемії, наслідків травми). Біохімічна теорія зводить 

роль ожиріння в патогенезі ОА до хронічного перевантаження суглобів 

внаслідок надмірної маси тіла. Негативний вплив на розвиток ОА має 

метаболічний синдром (відзначають у 10-20% населення країн Європи, у 25%  

населення США) [37,63,64]. 

Поєднання ожиріння та остеоартрозу (ОА) – одна з найбільш 

актуальних медико-соціальних проблем теперішнього суспільства [6, 15]. Це 

обумовлено як їх надзвичайно високою поширеністю, так і високою 

коморбідністю з іншими станами і захворюваннями, які мають істотний 

вплив на якість життя пацієнтів. Згідно з сучасними даними [28, 29], 

ожиріння є чинником ризику ОА і багатьох інших захворювань, пов’язаних з 

метаболічними порушеннями, а порушення функції і обмеження 

непрацездатності, як правило, супроводжують ОА і в свою чергу призводять 

до збільшення індексу маси тіла (ІМТ) та індукують розвиток 

кардіоваскулярних захворювань і діабету. 

Відповідно до визначення ВООЗ, під надлишковою масою тіла та 

ожирінням прийнято мати на увазі надмірне скупчення жиру, яке може 

привести до порушень здоров’я [142,162]. За визначенням ВООЗ, 

«надлишкова маса» відповідає ІМТ ≥ 25, а «ожиріння» – ІМТ ≥ 30 (ІМТ=маса 

тіла (кг) / рост
2
 (м

2
)). ІМТ являє собою показник співвідношення маси тіла до 

росту, широко використовується для класифікації станів надлишкової маси 

тіла та ожиріння у дорослого населення [208,209]. Згідно з даними ВООЗ, у 

2005 році в всьому світі приблизно 1600 млн. дорослих людей (у віці старше 

15 років) мали надлишкову масу тіла, та як мінімум 400 млн. дорослих людей 

страждали на ожиріння. За прогнозами до 2015 року приблизно 2300 млн. 

дорослих людей будуть мати надлишкову масу тіла, а більше 700 млн. – 
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страждатимуть на ожиріння. З етіологічної та патогенетичної точок зору, під 

ожирінням мається на увазі хронічне гетерогенне, прогресуюче 

захворювання, пов’язане з низкою генетичних, гормональних і неврологічних 

факторів, що призводять до порушень всіх видів метаболізму та 

енергетичного дисбалансу [104,122,143].  

Відзначаються певні особливості механізмів розвитку ОА в пацієнтів із 

ожирінням [131,145]. Недавні спостереження показали зв’язок між 

ожирінням і розвитком ОА через системне запалення. Встановлено, що 

підвищення індексу маси тіла >27 кг/м
2
 підвищує ризик ОА на 15%. Крім 

того, стало відомо, що жирова тканина, як ендокринний орган, синтезує 

різноманітні прозапальні медіатори та адипокіни (зокрема лептин), які 

призводять до пошкодження хряща в пацієнтів із ожирінням. Збільшення 

маси жирової тканини призводить до акумуляції клітин запалення, особливо  

макрофагів, які секретують прозапальні цитокіни, такі, як  ІЛ-6, ФНП-α і 

сироватковий амілоїд А. Встановлено також зв’язок між підвищенням рівня 

лептину, ІЛ-6, конституцією та коксартрозом у людей похилого віку 

[5,168,198]. На сьогодні встановлено взаємозв’язок змін у кістковій тканині 

та деградації хряща, також встановлено зв’язок мікротравм субхондральної 

кістки з пошкодженням хряща [141,179]. 

 

1.1.1. Роль С-реактивного білка та фактору некрозу пухлин-α у 

розвитку остеоартрозу у поєднанні з абдомінальним ожирінням 

Велике значення надається цитокінам у генезі розвитку реактивного 

синовіту в хворих на ОА. При цьому важливу роль відіграють процеси, які 

регулюються ФНП-α [12,30]. Відомо, що ФНП-α є активатором запалення 

тканинного пошкодження, стимулює синтез простагландинів, фактору 

активації тромбоцитів, супероксидних радикалів, металопротеіназ. Крім того, 

ФНП-α індукує синтез інших прозапальних цитокінів (ІЛ-1 β, ІЛ-6, ІЛ-8), 

стимулює проліферацію фібробластів і інгібує синтез колагену та 

протеогліканів, що свідчить про його хондродеструктивну дію [73,188]. 
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Також ІЛ-1β здатен, разом із ФНП-α, стимулювати екскрецію індукованої 

NO-синтази, що викликає підвищену секрецію оксиду азоту [106]. 

З розпадом хряща фрагменти колагену та протеоглікани потрапляють у 

синовіальну рідину та ініціюють або підсилюють запальну реакцію в 

синовіальній тканині. Вони можуть також стимулювати вироблення 

запальних пептидів, індукувати аутоімунну відповідь організму та 

безпосередньо ушкоджувати хондроцити [43,113]. Запалення в суглобі 

асоціюється з рівнем цитокінів, які виявляють в синовіальній рідині хворих 

на ОА. Цитокіни можна розділити на три групи: деструктивні (прозапальні), 

до яких відносяться ІЛ-1, ФНП-α; регуляторні (у тому числі протизапальні) й 

анаболічні (фактори росту). Деструктивні цитокіни, зокрема ФНП-α, 

індукують збільшення протеаз і пригнічують синтез протеогліканів і 

колагенів хондроцитами. Прозапальні цитокіни відповідають за підвищений 

синтез і експресію матриксні металопротеїнази (ММП) у суглобових 

тканинах [202,203]. Вони синтезуються в синовіальній оболонці, а потім 

дифундують у суглобовий хрящ через синовіальну рідину. Прозапальні 

цитокіни активують хондроцити, які в свою чергу також здатні виробляти 

прозапальні цитокіни. В уражених ОА суглобах роль ефектора запалення 

відіграють, головним чином, клітини синовіальної мембрани. Саме 

синовіцити макрофагального типу секретують протеази та медіатори 

запалення. Серед них у патогенезі ОА найбільше задіяні ІЛ-1β, ФНП-α, ІЛ-6 

та ІЛ-17 [121,123]. Цитокіни, зокрема ІЛ-1β, стимулюють хондроцити, 

призводять до зростання синтезу метало- та серінових протеаз, гальмуючи 

синтез інгібіторів ензимів, і блокують синтез основних елементів матриксу – 

колагену та протеогліканів. У результаті відбувається збільшення активності 

протеаз, що в поєднанні з пригніченням синтезу хрящового матриксу веде до 

дегенерації хряща та прогресування ОА [169,176]. 

Пошкоджені хондроцити виділяють стрес-катаболічні ферменти, що 

руйнують колаген (еластаза, колагеназа, пептидаза та ін) і протеоглікани 

(металопротеїназа, стромелізин, катепсин, ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α та ін.) Важливе 
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значення при цьому має збільшення продукції цитокінів, які сприяють, з 

одного боку, проліферації синовіальних клітин, з другого – пригнічують 

хондроцитами синтез колагену та протеогліканів [65,146,182]. При ОА 

відбувається гіперпродукція хондроцитами циклооксигенази (ЦОГ) – 2, 

ферменту, що індукує синтез простагландинів, які беруть участь у розвитку 

запалення. Суттєва роль у розвитку ОА належить запаленню, про що 

свідчить наявність гіперплазії та мононуклеарні інфільтрації синовіальної 

оболонки, які не відрізняються від таких при ревматоїдному артриті; 

збільшення експресії онкопротеїнів і ядерного фактору каппа B (NF-kB), що 

регулює синтез прозапальних медіаторів; певний зв’язок між стійким 

підвищенням рівня СРБ і прогресуванням ОА [22]. 

 

1.1.2. Роль маркерів остеоартрозу, таких, як С-термінального 

телопептиду колагену І типу та хрящового олігомерного 

матрикспротеїну у патогенезі поєднаної патології 

Раніше ОА вважався хворобою старості, що діагностувалась 

променевими методами; вважалось, що рентгенографічні зміни при цьому 

репрезентували всі аспекти хвороби. Тепер відомо, що роки або навіть 

десятки років патології передують рентгенографічним змінам при ОА 

[27,40,61]. Тривалий період патології на молекулярному рівні асоціюється з 

першими проявами ОА, які можливо виявити тільки за допомогою 

серологічних аналізів [139]. Наступною після молекулярної є доклінічна 

стадія, за якої аномалії суглоба можна виявити тільки точними методами 

візуалізації, такими, як магнітно-резонансна томографія, ультразвук чи 

сцинтиграфія кісток [195]. Зрештою, патологія при ОА помітна у вигляді 

рентгенографічних змін, кульмінацією яких часто є потреба заміни суглоба, 

яка супроводжується його дисфункцією чи «відмиранням». До того, як 

сформувалася концепція сприйняття ОА як захворювання-континууму, 

присутність характерної для ОА патології не розглядалась як етіологія болю 

в суглобах у пацієнтів з нормальною рентгенограмою. [60,86,167]. 
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Передбачається, що рання діагностика та лікування ОА сповільнить чи 

попередить функціональну неспроможність і клінічну прогресію. 

Оскільки хрящ позбавлений нервової чутливості, біль не пов’язаний 

безпосередньо з його деградацією. Скоріше, біль при ОА, яким можуть 

характеризуватись кілька стадій у процесі захворювання, викликається 

ураженням інших структур суглоба. На даний момент існує велика потреба в 

глибшому розумінні походження та механізмів виникнення болю в суглобах 

при ОА. Більше того, існує потреба в дослідженнях із метою виявлення ознак 

болю в суглобах на різних стадіях хвороби та поглиблення розуміння того, 

яким чином і коли доцільне терапевтичне втручання. Біомаркери є 

необхідними для кращого розуміння процесів болю протягом перебігу ОА 

[199,207]. 

У найближчому майбутньому біомаркери відіграватимуть все більш 

важливу роль в діагностиці та лікуванні різних стадій ОА. Використання 

біомаркерів також необхідне для розробки диференціації болю в суглобі з чи 

без прогресуючої структурної деградації. На даний час для діагностики ОА 

потрібне рентгенографічне підтвердження; інакше причиною болю 

вважається не ця патологія, або біль вважається болем невідомої етіології 

[98,107,110]. 

На сьогоднішній день визначені біомаркери болю, пов’язаного з ОА, 

можна класифікувати як варіативні та інваріативні. Інваріативні біомаркери є 

незмінними, зазвичай генетичними поліморфізмами, такими, як генетичні 

показники ступеню больового порогу та схильність до розвитку больових 

станів (наприклад, артрит і біль у спині), а також реакція на анальгетики. 

[81,94,129]. Варіативними біомаркерами є такі, що змінюються протягом 

перебігу хвороби та є зазвичай біохімічними молекулами, також можуть бути 

РНК (рибонуклеїновими кислотами). Варіантом біомаркерів болю при ОА 

часто виступають метаболіти тканин суглоба та запальні молекули 

[101,102,170]. 
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Дослідження варіативних біомаркерів першого класу, метаболітів 

тканин суглобів повинні від самого початку бути зосередженими на 

співвідношенні з болем згідно з індексацією артриту, запропонованою 

Університетом Західного Онтаріо та Університетом МакМастера (WOMAC). 

Насправді, переважна більшість досліджень біомаркерів тканин суглобів та 

болю при ОА використовували систему оцінювання WOMAC для 

встановлення результатів. WOMAC є стандартизованим, затвердженим і 

достовірним опитувачем, заснованим у 1988 році, що широко 

використовується для дослідження клінічних проявів остеоартриту 

[82,95,128].  

Всі вивчені варіативні біомаркери є складовими позаклітинної матриці 

хряща чи тканини суглоба, відомої як синовіальна оболонка. Спостерігались 

зв’язки між болем і присутністю позаклітинних елементів матриці в плазмі 

крові чи сечі [1,2,136]. Інтенсивність болю в коліні, згідно з опитуванням 

WOMAC, була пов’язана з рівнем COMP [126,163] в плазмі крові.  

Одне з досліджень асоціює біомаркери розщеплення (рівень в плазмі 

крові С2С та CTX-II в сечі) та синтезу (рівень CPБ в плазмі крові) хрящового 

колагену, резорбції кістки (рівень перехресно зв’язаного С-термінального 

телопептиду колагену І типу, СTX-І в крові) та синовіту (рівень гіалуронану 

в крові) з болем у коліні протягом більшості днів минулого місяця. В цьому 

дослідженні було помічено прямий зв’язок між біомаркерами та болем у 

коліні, незалежно від рентгенографічної стадії прояву ОА [39]. Це 

спостереження є особливо цінним, оскільки до цього було важко 

продемонструвати відповідність між клінічними симптомами та 

рентгенографічними змінами. 

СОМР – хрящовий олігомерний матрикспротеїн (cartilage oligomeric 

matrixprotein). СОМР переважно виявляється в тканинах хряща; в значно 

меншій кількості протеїн присутній у зв’язках, меніску та синовіальній 

мембрані, відсутній у шкірі та легенях. СОМР є одним з неколагенових білків 

матриксу [85].  
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Молекули СОМР пов’язують між собою колагенові волокна, 

стабілізуючи колагенову мережу в тканині хряща. При станах, що 

супроводжуються пошкодженням хряща, матриксні протеїни потрапляють у 

синовіальну рідину та потім у кров. Дослідження показали, що виявлення 

підвищених концентрацій СОМР є більш чутливим методом діагностики 

хрящової деструкції, ніж рентгенологічні зміни. Виділення СОМР в кров 

корелює з обміном у тканини хряща. Найімовірніше це пов’язано з тим, що 

молекула СОМР відіграє центральну роль у стабільності хрящової тканини, і, 

отже, надходить у кров до морфологічно вираженого руйнування хряща 

[85,87]. 

Поряд із дегенерацією суглобового хряща в патологічний процес при 

ОА залучається та прилегла кісткова тканина. Донедавна вважали, що 

рентгенологічні зміни, які визначаються в губчастій речовині субхондральної 

кістки, такі, як склероз або утворення кіст, у хворих ОА мають вторинний 

характер. Однак результати клінічних і експериментальних досліджень 

свідчать про можливу ініціюючу роль субхондральної кістки в патогенезі 

ОА. Одним із можливих механізмів є різке підвищення градієнта жорсткості 

субхондральної кістки [88] у зв’язку з тим, що цілісність належної тканини 

залежить від механічних властивостей її кісткового «ложа». Дослідження в 

приматів показали, що зміни в субхондральній кістці можуть передувати 

змінам у суглобовому хрящі [162]. Потовщення трабекул у субхондральній 

кістці не завжди супроводжується підвищенням мінералізації кісткової 

тканини, а вірніше, збільшенням обсягу остеоїду [53]. Ця ознака аномальної 

мінералізації [1,40] свідчить про те, що порушення регуляції ремоделювання 

кісткової тканини є невід’ємною частиною ОА, а також свідчить на користь 

концепції про дефект клітин кісткової тканини при ОА. 

Кісткові клітини вивільняють ряд білків і цитокінів, які здійснюють 

ендокринну регуляцію та передачу сигналу. Синтезовані остеобластами білки 

включають білки кісткового матриксу, такі, як колаген, остеопонтин, 

остеокальцин, кісткові сіалопротеїни [60,80,116]. Крім того, ці клітини 
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вивільняють протеази як в активній, так і в латентній формі, які беруть 

участь у процесі ремоделювання кісткової тканини – ММП [111,112], 

компоненти системи активатору плазміну (А/П) плазмін. У разі ОА 

остеобласти субхондральної кістки характеризуються надмірною продукцією 

лужної фосфатази, остеокальцину і особливо інсуліноподібний фактор росту-

1 (ІФР-1) та урокінази. Крім того, за результатами останніх років доведено, 

що зрілі склерозовані остеобласти відрізняються підвищеною продукцією 

остеокальцину, ІЛ-6, ІЛ-8, СTX-I та накопиченням остеоїдних речовин. При 

цьому експресія паратиреоїдного гормону є зниженою, що обґрунтовує 

стійкість субхондральної кістки до стимуляції паратиреоїдного гормону [72]. 

 

1.1.3. Роль лептину і ліпідного обміну в патогенезі остеоартрозу в 

поєднанні з абдомінальним ожирінням 

У багатьох дослідженнях доведено, що посередником зв’язку між 

ожирінням та ОА є біомеханічні фактори, які реалізовуються через 

перерозподіл збільшеної маси тіла на опорні суглоби. Водночас, біомеханічні 

фактори не можуть сприяти виникненню ОА суглобів кистей рук, 

взаємозв’язок якого із ожирінням також доведений [55, 109]. Тому, окрім 

великих механічних навантажень на аномальний хрящ інтенсивно 

вивчаються метаболічні розлади та їх роль у взаємозв’язку ОА та ожиріння 

[144]. Ожиріння характеризується підвищеним рівнем лептину та інших 

адипоцитокінів, які зумовлюють розвиток системного запалення низької 

інтенсивності [151,160,161], у результаті якого зростає ризик розвитку 

серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, запальних та 

дегенеративних захворювань суглобів [55, 148]. Рівень лептину прямо 

корелює з масою жирової тканини [172], а також – зі ступенем запалення 

[123]. Причому, гострі інфекції збільшують синтез лептину, а при його 

дефіциті  існує підвищена сприйнятливість до інфекцій та запальних 

стимулів [164, 165, 166], що свідчить про роль лептину в регуляції 

імунозапальної відповіді та імунної резистентності.  
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Лептин – цитокіноподібний гормон з плейотропними ефектами, який 

бере участь у контролі різних фізіологічних процесів: ліпідного гомеостазу, 

секреції інсуліну, репродуктивних функцій, термогенезу, ангіогенезу, 

імунних реакцій [175]. Лептин може бути задіяний у модуляції діяльності 

імунної системи, він сприяє активації фагоцитарної функції, викликає синтез 

ейкозаноїдів та продукцію прозапальних цитокінів моноцитами і 

макрофагами шляхом активації SТАТ-3 або NF-kβ. Крім того, лептин 

стимулює виробництво мононуклеарними клітинами гормону росту, 

збільшує інтерферон залежну продукцію синтази окису азоту макрофагами, 

стимулює ендотеліальні клітини та ангіогенез, викликає хемотаксис 

нейтрофільних гранулоцитів і звільнення активних форм кисню, впливає на 

ріст, диференціювання і Т-клітинну активацію, проліферацію, 

диференціювання, активацію та цитотоксичність натуральних кілерів, 

модулює активність Т-хелперів у клітинній імунній відповіді, регулює 

гіпоталамогіпофізарнонадниркову систему та гальмує синтез кортизолу 

[144,174,175]. Глюкокортикоїди в дослідженні іn vitro на ізольованих 

адипоцитах показали стимулюючий ефект на синтез і секрецію лептину, а in 

vivo їх інфузії індукували гіперлептинемію. Рівень секреції лептину має 

зворотну залежність із кортизолом і адренокортикотропним гормоном [200].  

Лептин активує Th1-клітини та стимулює продукцію прозапальних 

цитокінів [189,191] і, таким чином,  порушує адекватний баланс між Th1– і 

Th2-клітинами у бік Th1-лімфоцитів. Встановлено причетність лептину до 

патогенезу аутоімунного коліту, цукрового діабету І типу, ревматоїдного 

артриту, системного червоного вовчаку, а також  ОА [201]. Зниження вмісту 

лептину призводить до активації та збільшення секреції IЛ4, а його введення 

збільшує запальну інфільтрацію та продукцію ІФН-γ периферичними Т-

клітинами. Лептин – прозапальний цитокін і водночас регулює секрецію 

цитокінів, а різні запальні стимули (ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α) регулюють мРНК 

лептину і його циркулюючі рівні [193]. Крім того, лептин продукується 

запальними клітинами пара- або аутокринними механізмами [65,151]. 
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Лептин, як прозапальний медіатор, перешкоджає секреції протизапального 

андростендіону. Гіперлептинемія та гіпоандрогенність можуть сприяти 

персистенції хронічних запальних захворювань. Лептин може відігравати 

певну роль у виникненні ОА, зокрема в метаболічних змінах хондроцитів, 

зважаючи на функціональну активність лептинових рецепторів у нормальних 

людських хрящах [194,200].  

Нові експериментальні дані свідчать про виражений вплив лептину на 

хондроцити, які здатні виробляти безліч прозапальних медіаторів, пов’язаних 

із запаленням та такі, що призводять до втрати структури хрящової тканини. 

Було виявлено, що експресія лептину збільшується в остеоартритичних 

хондроцитах, а також у суглобах після екзогенного введення лептину. 

Встановлено, що остеобласти та хондроцити здатні синтезувати та 

секретувати лептин і його рецептори. Прямий вплив лептину на хондроцити 

реалізовується синергічно разом із ІЛ-1β шляхом сприяння синтезу оксиду 

азоту, який індукує широкий спектр прозапальних цитокінів, є прозапальним 

медіатором у хрящах суглобів і сприяє активації металопротеїназ і апоптозу 

хондроцитів [55,148,160].  

Здатність підвищувати продукцію прозапальних цитокінів лептином 

реалізовується через активізацію NF-kβ. Ці дані підтверджують думку про те, 

що лептин виступає в ролі прозапального цитокіну з прямим впливом на 

імунозапальні реакції, та свідчать про те, що він може бути єднальною 

ланкою між ожирінням і запаленням, яке пов’язане зі змінами хрящового 

гомеостазу [210]. У хворих на ОА хондроцити також продукують ростові 

фактори, кількість яких залежить від ступеня руйнування хряща та кількості 

лептину. Гістохімічне вивчення лептину в хрящах показало, що в 

нормальних хрящах декілька хондроцитів у середній зоні демонстрували 

позитивний вміст лептину, а в хрящах, уражених ОА, особливо при його 

загостренні, імунореактивне фарбування було значно інтенсивнішим, і 

лептин виявлявся у кластерах хондроцитів і в клітинах, розташованих у 

поверхневих зонах, і міг слугувати мішенню для рецепторів лептину на 
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хондроцитах [177,189]. Вміст лептину залежав від терміну захворювання та 

ступеня ураження. Високі рівні лептину виявлено в хрящі та остеофітах 

людей із ОА, а лише поодинокі хондроцити продукували лептин у хрящах 

здорових людей. Це може бути пояснено або різним рівнем експресії 

лептинових рецепторів залежно від стадії розвитку захворювання та 

ураження зразків хрящів, або кращим доступом до хондроцитів лептину 

через щілини або ураження екстрацелюлярного матриксу [201].  

З іншого боку, хондроцити самі по собі можуть діяти через 

паракринний або аутокринний шляхи, індукуючи синтез лептину [35,82,161]. 

Встановлено, що лептин може бути залучений у регулювання анаболічної 

активності хондроцитів при ОА, особливо на ранніх стадіях хвороби, яка 

характеризується посиленням синтетичної діяльності хондроцитів [174].  

Стимулювальний ефект лептину на синтез позаклітинного матриксу 

(колагену і протеогліканів) свідчить про безпосередній вплив лептину на 

формування хряща та доказує нову роль лептину в рості та розвитку скелета. 

Лептин регулює ріст кісток, впливаючи або через нейрональну сітку, або 

виділяючи невизначений остеогенний фактор [144], або безпосередньо 

стимулюючи проліферацію остеобластів, синтез колагену, мінералізацію 

кісток та ендохондральну осифікацію [144].  

У людей із ОА хондроцити демонстрували продукцію лептину та 

факторів росту, залежно від ступеня тяжкості. Ці фактори росту мають 

переважну роль у відновних процесах у хрящі, які можуть виникнути при 

ОА. Наявність ожиріння при ОА супроводжується підвищенням вмісту 

лептину, який збільшує синтез стимулятора формування остеофітів – 

трансформуючого фактору росту- β (ТФР-β) у суглобі [109]. Оскільки лептин 

індукує експресію ІФР-1 і TФР-β на рівнях мРНК і білка, це дослідження 

продемонструвало, що цей адипоцитокін є основним регулятором синтезу 

факторів росту, і, таким чином, лептин може привести до патологічного 

процесу, характерного для ОА. Вияснено, лептин і TФР-β продукувались 

остеофітами та хондроцитами [144]. Крім того, лептин гіперекспресувався в 
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фіброзній мезенхімальній тканині в верхній зоні остеофітів, де послідовний 

процес диференціювання плюрипотентних клітин призводить до формування 

нових хрящових виростів, які в результаті можуть осифікуватись. ІЛ-1β або 

простагландини E2 також сприяють звільненню факторів росту. Отже, цей 

адипоцитокін може сприяти формуванню остеофітів або непрямим шляхом 

через стимулювання експресії TФР-β, або безпосередньо шляхом індукції 

ендохондральної осифікації [55,151,160].  

Роль лептину в патогенезі ОА підтримується гіперекспресією лептину 

у хрящі та його кореляцією зі ступенем руйнування хряща – синтез лептину 

остеофітами також пояснює високий рівень лептину в суглобах при ОА 

[127,147]. Таким чином, лептин може мати подвійний вплив на суглоб: 

регулювати проліферацію хондроцитів і їх анаболічні функції і сприяти 

формуванню остеофітів при ОА. Стимулювальний ефект лептину на синтез 

протеогліканів та експресію ростових факторів підтверджує нову 

периферичну функцію цього адипоцитокіну як ключового регулятора 

метаболізму хондроцитів, що може зіграти важливу роль у патогенезі ОА, 

модулюючи функції хондроцитів і сприяючи формуванню остеофітів. Лептин 

має системні та місцеві ефекти, які можуть бути посередниками, що 

забезпечують метаболічний і запальний зв’язок між ожирінням та ОА, а 

також – частково гендерну нерівність цієї хвороби [120,166].  

Ожиріння та жіноча стать становлять значний фактор ризику для 

розвитку ОА [62,103]. Оскільки в загальній популяції частіше ожиріння 

відзначають у жінок, у яких більш високий рівень системної концентрації 

лептину, ніж у чоловіків, це зумовлює гендерну нерівність щодо розвитку 

ОА. Тому підвищена схильність жінок до ОА може бути зумовлена більш 

високим рівнем у них циркулюючого лептину порівняно з чоловіками 

[68,99]. Відзначено, що виділення лептину гальмується тестостероном і 

збільшується при впливі жіночих стероїдів, що підтверджує гендерні 

особливості регулювання вмісту лептину.  
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Таким чином, участь ожиріння в патогенезі ОА опорних та неопорних 

суглобів можна пояснити через гіперпродукцію лептину та його вплив на 

імунну систему та розвиток запалення шляхом:  

• активізації NF-kβ; 

• активації моноцитів/макрофагів, що призводить до звільнення ФНП-α 

і ІЛ-6;  

• сприяння диференціації Th наївних-T-клітин в Th1-фенотип;  

• стимуляції анаболічної активності хондроцитів;  

• стимуляції ендотеліальних клітин і ангіогенезу;  

• посилення синтезу оксиду азоту;  

• стимуляції TФР-β і ІФР-1 та, відповідно, анаболічних функцій 

хондроцитів і формування остеофітів.  

Отже периферичні функції лептину як ключового регулятора 

метаболізму хондроцитів вказують на те, що він відіграє важливу роль у 

патофізіології ОА за допомогою вищенаведених механізмів розвитку 

запалення та дегенерації. Зважаючи на те, що механізми, за допомогою яких 

лептин виступає в ролі модулятора запальної/імунної відповіді, є досить 

складними, та багато аспектів, що стосуються взаємодії лептину з 

запаленням та імунною системою, залишаються нез’ясованими, ця проблема 

потребує подальшого вивчення [79,184].  

Ряд досліджень, проведених у експериментах і у хворих з метаболічним 

синдромом, показали, що жирова тканина є активним ендокринним органом, 

в який можуть депонуватися прозапальні фактори – интерлейкін-1, фактор 

некрозу пухлини, адипокіни (лептин, адипонектин та ін.), що беруть участь у 

метаболізмі хондроцитів, ліпідів, гемостазі та кістковому метаболізмі [151]. 

Так, адипонектин володіє протизапальними, антиатерогенними та 

антидіабетичними властивостями. Рівень адипонектину істотно знижується 

при серцево-судинних захворюваннях, цукровому діабеті, деяких видах 

злоякісних новоутворень [160].  
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Мало вивченим залишається питання про рівень адипонектину при 

дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів. Є літературні дані про 

те, що надмірна кількість жирової тканини сприяє деградації хряща, розвитку 

запалення в суглобах і прогресуванню ОА [19]. Яким чином пов’язані один з 

одним ожиріння і прогресування ОА – до кінця залишається невідомим. 

Довгий час вважали, що причиною цього взаємозв’язку є механічний фактор 

(збільшення навантаження на суглоби). На користь цієї гіпотези говорять 

дані Фріменгеймского дослідження, де було показано, що у жінок, які 

зменшили свою вагу в середньому на 5 кг, розвиток ОА колінних суглобів 

знизився на 50% [30,59]. Проте залишається незрозумілим, яким чином при 

ожирінні відбувається прогресування ОА в тих суглобах, які не несуть 

надлишкового навантаження вагою (ліктьові і дрібні суглоби кистей). 

Вищевказана теорія не враховує того фактору, що при ожирінні відбувається 

зміна метаболізму ліпідів, які також можуть впливати на гомеостаз в суглобі 

[19,54].  

Порушення в обміні гормонів жирової тканини, насамперед, 

адипонектину, може призводити до перекисної модифікації ліпопротеїнів 

низької щільності, в результаті якої утворюються окислені ліпопротеїни 

низької щільності (оЛПНЩ). Останні володіють підвищеною імуногенністю, 

в результаті чого з них починають утворюватися антитіла (анти-оЛНПЩ). 

Відомо, що анти-оЛНПЩ можуть бути фактором ушкодження в патогенезі 

багатьох захворювань, таких, як енцефаліт, васкуліти, колагенози [67]. Є 

непрямі дані, що свідчать про можливий вплив анти-оЛНПЩ і на патогенез 

ОА. Деякі дослідження свідчать про вплив оЛНПЩ і анти-оЛНПЩ на 

апоптоз хондроцитів і, як наслідок, їх участь у прогресуванні деяких 

захворювань суглобів [131]. Таким чином, можна припустити, що порушення 

ліпідного обміну можуть відігравати певну роль у патогенезі ОА [67]. 

Одну з ключових ролей у прогресуванні абдомінального ожиріння грає 

окислення ліпопротеїнів низької щільності (оЛПНЩ). Перекисна 

модифікація ЛПНЩ супроводжується істотним підвищенням їх 
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імуногенності, в результаті чого починають утворюватися антитіла до 

оЛПНЩ (анти-оЛПНЩ). Утворені анти-оЛПНЩ є додатковим фактором 

пошкодження в патогенезі багатьох захворювань.  

Результати недавніх досліджень [20] показують, що анти-оЛПНЩ 

можуть використовуватися в якості тесту, що відображає окислювальні 

процеси, які відбуваються in vivo. В останні роки з’явилося багато робіт [36] 

про вплив оЛПНЩ на патогенез різних захворювань, таких, як атеросклероз, 

системний червоний вовчак, антифосфоліпідний синдром. Показано, що 

оЛПНЩ можуть активувати Т-клітини, що призводить до вироблення 

цитокінів. Останні можуть контролювати активність макрофагів, секрецію 

металопротеїназ, модулювати проліферацію гладком’язових клітин, 

утворення окису азоту, апоптоз і індукують активацію ендотелію. Високі 

концентрації рівня оЛПНЩ і анти-оЛПНЩ були виявлені і при ОА.  

Експерименти на культурі суглобових хондроцитів щурів [66] 

показали, що оЛПНЩ залучаються до патогенезу ОА і викликають загибель 

хондроцитів. У літературі [19,59] є дані про те, що оЛПНЩ в сироватці крові 

можуть відкладатися в синовіальній рідині та в синовіальній оболонці і 

згубно діяти на метаболізм хондроцитів [67]. 

 

1.3. Основні напрямки лікування хворих на остеоартроз, 

асоційований з абдомінальним ожирінням 

Загальноприйняті схеми лікування ОА базуються на рекомендаціях, 

розроблених провідними науковими організаціями, які займаються 

вивченням всіх аспектів проблеми ОА, у тому числі і його терапії з точки 

зору доказової медицини. Лікування хворого з ОА здійснюється відповідно 

до міжнародних рекомендацій, розроблених OARSI (Osteoarthritis Research 

Society International) і EULAR (European League Against Rheumatism). Згідно з 

рекомендаціями, лікування ОА повинно проводитися з урахуванням факторів 

ризику: загальних факторів ризику – віку, коморбідності (ожиріння, серцево-

судинних захворювань і т.д.), рівня інтенсивності болю та функціональної 
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недостатності, наявності або відсутності ознак запалення, локалізації та 

вираженості структурних змін. Оптимальне лікування ОА повинно включати 

поєднання нефармакологічних і фармакологічних методів лікування 

[44,45,46]. 

В останніх рекомендаціях EULAR (2012) [31,38] усі засоби для 

лікування ОА колінних суглобів поділяються на швидко діючі та повільно 

діючі препарати симптоматичної дії (symptoms modifying antiosteoarthritis 

drugs–SMOADs). Симптоматичні засоби швидкої дії (нестероїдні 

протизапальні препарати (НПЗП), наркотичні анальгетики, глюкокортикоїди 

тощо) впливають на симптоми захворювання – біль і запалення. Однак, було 

продемонстровано, що деякі НПЗП, які найчастіше використовуються як 

симптоматичні засоби в лікуванні ОА, негативно впливають на його перебіг 

[11, 21]. Навіть найновіші й, можливо, безпечніші НПЗП – селективні 

блокатори ЦОГ-2 – не покращують тривалого перебігу захворювання щодо 

структурних змін у суглобах порівняно з традиційними НПЗП. З огляду на 

це, значна увага приділяється більш специфічним сполукам, які можуть 

вплинути на певні механізми, що лежать в основі ОА, і сприяти 

сповільненню прогресування недуги й зниженню інвалідності пацієнтів у 

віддаленій перспективі. Препарати для терапії ОА, здатні модифікувати 

перебіг захворювання, належать до окремої групи – SYSADOA: глюкозаміну 

сульфат, хондроїтин сульфат, діацерин і гіалуронова кислота. Слід зазначати, 

що серед цих препаратів лише перші два мають рівень доказовості А [14,58]. 

Нефармакологічні методи лікування ОА включають регулярний 

патронаж та навчання пацієнтів; регулярні заняття лікувальною 

фізкультурою (ЛФК) і аеробікою; застосування спеціальних ортопедичних 

пристосувань; дієтичні рекомендації. Позитивний вплив занять ЛФК на 

зниження больового синдрому в суглобах при ОА встановлений у ряді 

досліджень [80]. Комплекс ЛФК повинен підбиратися індивідуально з 

урахуванням наявних у пацієнта захворювань і ступеня їх тяжкості. З позицій 

механічного розвантаження суглобів, а також профілактики серцево-
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судинної патології необхідно орієнтувати хворих на підтримку нормальної 

маси тіла [89,93,105]. 

Систематичний огляд літератури, присвяченої вивченню осіб з 

ожирінням з діагностованим ОА колінних суглобів, дозволив зробити 

висновок про те, що непрацездатність, обумовлена ОА, може бути значно 

знижена зі зменшенням маси тіла на 5,1% [115,118]. В дослідженні D. Felson і 

співавторів [112], який включав 800 жінок, було продемонстровано, що 

зменшення ІМТ на 2 кг/м
2
 протягом 10 років знизило ризик розвитку ОА 

більш ніж на 50%.  

Для пацієнта з ОА і ожирінням проведення занять для зниження маси 

тіла є першочерговим завданням як з точки зору механічного навантаження, 

так і з точки зору профілактики серцево-судинних захворювань. Зниження 

маси тіла рекомендовано у випадку, якщо ІМТ> 25 кг/м
2
. Грамотна корекція 

маси тіла дозволить зменшити інтенсивність больового синдрому в уражених 

суглобах, сприятиме уповільненню прогресування ОА, а також значно 

знизить ризик серцево-судинних ускладнень [92,108,111,112]. 

Систематичний огляд літератури, присвяченої вивченню осіб з ожирінням з 

діагностованим ОА колінних суглобів, дозволив зробити висновок про те, що 

непрацездатність, обумовлена ОА, може бути значно знижена зі зменшенням 

маси тіла на 5,1% [115,118]. В дослідженні D. Felson і співавторів [112], який 

включав 800 жінок, було продемонстровано, що зменшення ІМТ на 2 кг/м
2
 

протягом 10 років знизило ризик розвитку ОА більш ніж на 50%.  

Найбільш ефективне поєднання дієтотерапії з фізичними вправами. G. 

Miller і співавтори [173] вивчили взаємозв’язок рівня сироваткового лептину, 

ожиріння і прогресування захворювання у пацієнтів з ОА колінних суглобів. 

Результати дослідження свідчать про те, що зниження рівня сироваткового 

лептину може бути одним з механізмів, за допомогою якого зниження маси 

тіла може сповільнити прогресування ОА. У дієту хворих із ОА 

рекомендується включати рибні продукти (як мінімум 2 рази на тиждень), що 

містять омега-3-поліненасичені жирні кислоти (омега-3 ПНЖК). Омега-3 
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ПНЖК не виробляються в організмі людини, але життєво йому необхідні: 

вони здатні пригнічувати запальні реакції в організмі, нормалізують жировий 

обмін, позитивно впливають на судинну стінку та реологічні властивості 

крові [83,85,95]. З метою повної компенсації дефіциту омега-3 ПНЖК та 

фізіологічної корекції жирового обміну доцільно призначати лікарські 

препарати омега-3 ПНЖК.  

У даний час все більш значне місце в терапії ОА займають 

симптоматичні препарати з можливою структурно-модифікуючою дією 

(SYSODOA). Вони, як і НПЗП, включені в рекомендації EULAR 

[150,152,153] і OARSI [208] по лікуванню ОА. До них відносять глюкозамін 

(ГА) і хондроїтину сульфат (ХС), препарати гіалуронової кислоти для 

внутрішньосуглобових ін’єкцій.  

У недавньому подвійному сліпому плацебо-контрольованому 

дослідженні «Glucosamine /ChondroitinArthritisInterventionTrial (GAIT)» при 

оцінці впливу різних схем лікування на біль (WOMAC) через 6 місяців 

терапії було встановлено, що у хворих на ОА з сильними болями в колінних 

суглобах (WOMAC 301-400 мм) ефективність терапії поєднання ХС і ГГ була 

достовірно вищою (79,2%, p=0,002 проти плацебо), ніж у випадку 

використання монотерапії ХС або ГА [156,157]. 

Для розробки нових напрямків і найбільш ефективних методів 

лікування ОА необхідне чітке розуміння всіх процесів розвитку даної 

патології. У результаті останніх досліджень у цьому напрямку було доведено 

роль дегенеративних процесів у хрящовій тканині, виявлено запалення в 

синовіальній оболонці та розвиток патологічних процесів в субхондральній 

кістці у патогенезі ОА [18]. Таким чином, формується патологічний процес, 

що супроводжується надмірною активацією процесів вільнорадикального 

окислення. Саме виникнення вільних радикалів у мітохондріях, наслідком 

якого є перекисне окислення ліпідів, що призводить до виходу цитохрому С з 

мітохондрій, запускає апоптоз клітин суглобового хряща. У світлі провідної 

ролі апоптозу у розвитку ОА, обґрунтованим є використання лікарських 
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препаратів, які б зменшували явища перекисного окиснення, таким чином 

стримуючи запрограмовану загибель хондроцитів. З іншого боку, 

дослідження рівня апоптозу клітин суглобового хряща внаслідок терапії 

класичними протиартрозними препаратами (нестероїдні протизапальні 

препарати, хондропротектори) може слугувати одним із маркерів їх 

терапевтичної ефективності [48, 100]. 

Неорганічний вільний радикал NO (оксид азоту) відіграє важливу роль 

у деградації суглобового хряща при ОА. Хондроцити, отримані від хворих на 

ОА, виробляють велику кількість NO як спонтанно, так і після стимуляції 

прозапальними цитокінами порівняно з нормальними клітинами. Високий 

вміст NO виявлено в синовіальній рідині і сироватці крові хворих на ОА – це 

результат збільшення екскреції та синтезу індукованої NO-синтази – 

ферменту, відповідального за продукцію NO [194,204,205].  

NO пригнічує синтез макромолекул позаклітинного матриксу 

суглобового хряща та стимулює синтез ММП. Більше того, збільшення 

продукції NO супроводжується зниженням синтезу антагоніста ІЛ-1Р (ІЛ-

1РА) хондроцитами. Таким чином, підвищення рівня ІЛ-1 і зниження ІЛ-1РА 

призводить до гіперстимуляції NO хондроцитів, що в свою чергу веде до 

посилення деградації хрящового матриксу [86,199]. 

Найбільшою в синовіальній рідині є концентрація адепонектину, 

водночас найбільш вивченим є лептин. Так, лептин виявлено в остеофітах та 

хрящі пацієнтів, хворих на ОА, а його рівні в синовіальній рідині корелюють 

з ІМТ. Лептин виражено стимулює анаболічні функції хондроцитів через 

індукцію синтезу ІФР-1 та ТФР-β, а також синтез протеогліканів та колагену. 

Лептин посилює здатність прозапальних цитокінів до виділення NO [78,96]. 

Аргінін (a-аміно-d-гуанідиновалеріанова кислота) – амінокислота, яка 

відноситься до класу умовно незамінних амінокислот і є активним і 

різностороннім клітинним регулятором багаточисельних життєво важливих 

функцій організму, виявляє важливі в критичному стані організму 

протекторні ефекти. L-аргініну гідрохлорид є субстратом для NО-синтази – 
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ферменту, який каталізує синтез оксиду азоту, що є доцільним у лікуванні 

ОА. 

Застосування для лікування ОА препаратів, що здатні зменшувати 

рівень апоптозу хондроцитів, може значно підвищити їх ефективність і 

скоротити витрати на терапію. Результати нашого дослідження 

демонструють наявність вираженої антиапоптотичної дії кверцетину. 

Відновлювальний ефект кверцетину у досліджуваній дозі зумовлений 

широким спектром фізіологічної та фармакологічної активності даного 

флавоноїду, перш за все антиоксидантними і протизапальними 

властивостями [106,113]. Антиоксиданта дія кверцетину пов’язана з 

інгібуванням перекисного окиснення ліпідів, які каталізує цитохром С, та 

безпосередньою взаємодією з даним ферментом. Диклофенак натрію також 

здатен частково пригнічувати апоптоз хондроцитів, індукований 

дексаметазоном. Однак інтенсивність апоптичних процесів у суглобовому 

хрящі в разі застосування диклофенаку натрію залишається на достатньо 

високому рівні, що не дозволяє прогнозувати швидке відновлення хряща 

[100,117]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика обстежених хворих 

У роботі наведені результати клінічного, лабораторно-

інструментального обстеження та лікування 100 хворих на остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням, які перебували на стаціонарному 

лікуванні у ревматологічному відділенні Івано-Франківської обласної 

клінічної лікарні з 2011 по 2015 роки. Діагностика ОА здійснювалась згідно з 

Наказом МОЗ України № 676 від 12.10.2006 року «Клінічний протокол 

надання медичної допомоги хворим із остеоартрозом» [72]. Наявність 

абдомінального ожиріння в пацієнтів встановлювалась на основі Наказу МОЗ 

України № 16 від 14.01.2013 року «Методичні рекомендації для лікарів 

загальної практики – сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів 

щодо основних засад здорового харчування» [71]. Верифікація діагнозу 

проводилась на основі даних клінічних, лабораторних та інструментальних 

обстежень. Обстеження проводилися тричі: при поступленні в стаціонар, на 

10-у добу лікування та на 30-у добу лікування. 

Контрольну групу склали 20 осіб того ж віку, які в результаті 

проведення клінічних і додаткових досліджень були визнані здоровими, мали 

нормальні показники опорно-рухового апарату, ІМТ 19-24 кг/м
2
, АТ не 

більше 130/90 мм рт. ст., рівень глюкози, сечової кислоти та ліпідів крові – у 

межах норми. Середній вік у групі практично здорових осіб склав 52 (49; 54) 

років.  

Також паралельно було обстежено груп хворих, до якої входили 20 

пацієнтів з ОА без супутнього абдомінального ожиріння. Середній вік у цій 

групі склав 47 (42; 49) років, ІМТ 19-24 кг/м
2
, АТ не більше 130/90 мм рт. ст., 

рівень глюкози, сечової кислоти та ліпідів крові – в межах норми.
 

 Клінічну характеристику проведено після ґрунтовного вивчення скарг, 

анамнезу хвороби та життя, даних об’єктивного обстеження, яке 
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доповнювалось інструментальними методами аналізу функціонального стану 

опорно-рухового апарату, біохімічними дослідженнями.  

Критерії включення хворих у дослідження: 

 вік пацієнтів старше 40 років; 

 біль у суглобах, який виникає вкінці доби чи в першій половині ночі.  

 біль у суглобах, що виникає після механічного навантаження та 

зменшується у спокої; 

 вранішня скутість і скутість після відпочинку з обмеженням рухів; 

 крепітація та локальна болючість; 

 крепітація при активних рухах та деформація суглобів за рахунок 

кісткових розростань (вузлики Гебердена та Бушара); 

 наявність рентгенологічних критеріїв ОА (рентгенологічні стадії ОА 

за J. H. Kellgren (1957): І стадія – мінімальне звуження суглобової щілини, 

мінімальні остеофіти, загострення суглобових поверхонь; ІІ стадія – 

збільшення ступеня звуження суглобового простору та розмірів остеофітів; 

ІІІ – велика кількість остеофітів середніх розмірів, помірне звуження 

суглобового простору, можливі склероз та деформація епіфізів; ІV – великі 

остеофіти, значне звуження суглобового простору, виражений склероз 

субхондральної кістки та деформація епіфізів) [33]; 

 наявність абдомінального ожиріння у відповідності до рекомендацій 

ІDF (2005): ожиріння центрального типу, визначеного за ОТ у сантиметрах, з 

урахуванням специфіки для різних етнічних груп: європейці: ≥94 см – у 

чоловіків, ≥80 см – у жінок;  

 підвищений рівень ТГ ≥1,7 ммоль/л (150 мг/дл) або на фоні 

специфічної гіполіпідемічної терапії; знижений рівень ХС ЛПВЩ <1,03 

ммоль/л (40 мг/дл) – у чоловіків, <1,29 ммоль/л (50 мг/дл) – у жінок) або 

проведення специфічної терапії з приводу дисліпідемії [ 206]; 

 інформована згода, яку підписав пацієнт, щодо згоди брати участь у 

запропонованому йому дослідженні; 
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У дослідження не включали пацієнтів з: 

 відсутністю критеріїв ОА, абдомінального ожиріння; 

 інфарктом міокарду чи гострим порушенням мозкового кровообігу в 

анамнезі; 

 декомпенсованими захворюваннями печінки (рівень АСТ, АЛТ вище 

верхньої границі норми у 3 рази) та інших органів; 

 вагітністю або лактацією; 

 серцевою недостатністю вище II функціонального класу (згідно з 

Нью-Йоркською класифікацією); 

 складними порушеннями ритму та провідності; 

 ішемічною хворобою серця вище II ФК; 

 підвищеною чутливістю до досліджуваних препаратів; 

 цукровим діабетом I та ІІ типу , діабетичним кетоацидозом;  

 артеріальною гіпертензією; 

 подагрою; 

 метаболічним синдромом; 

 наявністю хронічних інфекційних захворювань, онкопатології. 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл хворих на остеоартроз з абдомінальним ожирінням за 

рентгенологічною стадією, віком, статтю, тривалістю захворювання, 

клінічною формою, синовітом та ступенем ожиріння 

Показник Абс. % (95% ДІ) 

1 2 3 

1.Rtg cтадія ОА: 

І 

ІІ 

ІІІ 

IV 

 

 

15 

32 

40 

13 

 

15 (8,6-23,5) 

32 (23,0-42,1) 

40 (30,3-50,3) 

13 (7,1-21,2) 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 

2.Вік хворих (років): 

20-44 

45-59 

60-74 

 

5 

76 

19 

 

5 (1,6-11,3) 

76 (66,4-84,0) 

19 (11,8-28,1) 

3. Стать хворих: 

- жінки 

- чоловіки 

 

69 

31 

 

69 (59,0-77,9) 

31 (22,1-41,0) 

4.Тривалість 

захворювання ОА: 

- до 5 років 

- 6-10 років 

- 11-15 років 

- більше 15 років 

 

 

28 

53 

16 

3 

 

 

28 (19,5-37,9) 

53 (42,8-63,1) 

16 (9,4-24,7) 

3 (0,6-8,5) 

Клінічна форма: 

- моноостеоартроз 

- олігоостеоартроз 

- поліостеоартроз 

 

5 

20 

75 

 

5 (1,6-11,3) 

20 (12,7-29,2) 

75 (65,3-83,1) 

Синовіт: 

- є 

- немає 

 

48 

52 

 

48 (37,9-58,2) 

52 (41,8-62,1) 

Ожиріння: 

- ожиріння І ступеня 

- ожиріння ІІ ступеня 

- ожиріння ІІІ ступеня 

 

55 

41 

4 

 

55 (44,7-65,0) 

41 (31,3-51,3) 

4 (1,1-9,9) 

Примітки:  

Абс. – абсолютне число хворих у даній групі; 

% (95% ДІ) – від загальної кількості пацієнтів у цій групі з 95% 

довірчим інтервалом. 

 

 Серед досліджуваних хворих на ОА у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням переважали жінки – 69 із 100 осіб (69%; 95% ДІ 59,0-77,9), 

чоловіків було 31 із 100 (31%; 95% ДІ 22,1-41,0). Медіана середнього віку 

пацієнтів склала 53 (50; 58) роки, тобто превалювали пацієнти працездатного 

віку, що підкреслює не тільки медичне, але й соціальне значення проблеми 

діагностики і лікування ОА у поєднанні з абдомінальним ожирінням; медіана 
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середньої тривалості захворювання становила – 9 (5; 10) років. Серед них: у 

15 із 100 пацієнтів (15%; 95% ДІ 8,6-23,5) діагностовано І рентгенологічну 

стадію ОА, у 32 із 100 пацієнтів (32%; 95% ДІ 23,0-42,1) – ІІ рентгенологічна 

стадія, у 40 із 100 (40%; 95% ДІ 30,3-50,3) – ІІІ рентгенологічна стадія, а у 13 

із 100 (13%; 95% ДІ 7,1-21,2) – IV рентгенологічна стадія. 

 Середня маса тіла склала 96 (91; 101) кг, середній індекс маси тіла 

становив 34,5 (32,1; 36,4) кг/м
2
, середній ОТ склав 102 (96; 107) см, середній 

ОС – 99 (97,5; 101) см, відношення ОТ/ОС у середньому складало – 1,02 

(0,97; 1,05). Серед обстежуваних пацієнтів з поєднаною патологією ожиріння 

I ступеню – у 55 із 100 хворих (55%; 95% ДІ 44,7-65,0), ожиріння II ступеню 

– у 41 із 100 (41%; 95% ДІ 31,3-51,3), ожиріння III ступеню – у 4 із 100 

пацієнтів (4%; 95% ДІ 1,1-9,9). Таким чином, найбільшу когорту склали 

пацієнти з ожирінням I ступеню. 

Середньодобові цифри при АТ становили для САТ – 140 (130; 150) мм 

рт. ст., для ДАТ – 95,5 (90; 105,5) мм рт. ст., середньодобова ЧСС – 82 (75; 

96) уд/хв.  

Щодо хворих з ОА, то, в відповідності з сучасною класифікацією, в 8 із 

20 пацієнтів (40%; 95% ДІ 19,1-63,9) діагностовано І рентгенологічну стадію 

ОА, у 10 із 20 (50%; 95% ДІ 27,2-72,8) – ІІ рентгенологічна стадія, 2 із 20 

(10%; 95% ДІ 1,2; 31,7) – ІІІ рентгенологічна стадія, пацієнтів із IV 

рентгенологічною стадією. Середній вік пацієнтів склав 51 (43,5; 54,5) років, 

середня тривалість захворювання становила – 5 (2; 6,5) років. Середня маса 

тіла склала 61 (56,5; 67,5) кг, середній індекс маси тіла склав 22,1 (20,6; 22,8) 

кг/м
2
, середній ОТ склав 68 (66,5; 71,5) см, середній ОС – 95 (93; 96) см, 

відношення ОТ/ОС в середньому склало – 0,73 (0,70; 0,75) ум. од. 

 

2.2. Розподіл хворих на групи в залежності від лікування 

Усі пацієнти з ОА у поєднанні з абдомінальним ожирінням отримували 

базову терапію (БТ) (Наказ МОЗ України № 676 від 12.10.2006 року та Наказ 
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МОЗ України № 16 від 14.01.2013 року), до якої входять НПЗП, 

хондропротектори, інгібітори КоА-редуктази, дієта. 

В період лікування використовувались раціональний режим та дієтичне 

харчування.  

З метою вивчення ефективності запропонованих способів лікування 

пацієнти були розподілені на групи:  

 І група (n=25) – обстежувані перебували на традиційній БТ, яка 

включала призначення наступних схем лікування: НПЗП – диклофенак 

натрію по 50 мг 2 рази на день або мелоксикам у дозі 7,5 мг – 1 раз на добу; 

хондропротектори (Терафлекс) по 1 капсулі 3 рази на добу протягом 5 

місяців; інгібітори ГМГ-КоА-редуктази (розувастатин) по 10 мг 1 раз на 

добу; фізіотерапевтичне лікування (лазеротерапія, магнітотерапія), дієта. 

 ІІ група (n=25) – пацієнтам до БТ було додано антиоксидантний 

препарат кверцетин (ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ, Україна; 

затверджено Наказом МОЗ України № № 574 від 05.07.2013 р.; реєстраційне 

посвідчення UA/8914/01/01 з 05.07.2013 по 05.07.2018 р.) у дозі 50 мг 

розведеного в 50 мл ізотонічного розчину в/в 1 раз на добу 5 днів, з 

переходом на пероральну його форму – Квертин (№ UA/0119/02/01 від 

26.07.2013 по 26.07.2018 р.) у дозі 40 мг 2 рази на добу до 1 місяця. 

 ІІІ група хворих (n=25) приймали БТ з додаванням амінокислоти 

L-аргініну гідрохлорид (ТОВ «Юрія-Фарм», м. Київ, Україна; затверджено 

Наказом МОЗ України № 1123 від 23.12.2013 р.; реєстраційне посвідчення 

UA/8954/01/01 з 13.09.2013 по 13.09.2018 р.) у дозі 100 мл 1 раз на добу 5 

днів з переходом на пероральну його форму в вигляді сиропу по 5 мл тричі 

на день протягом 1 місяця.  

 ІV групу пацієнтів (n=25) лікували препаратами БТ у комплексі з 

антиоксидантним препаратом кверцетин за вищезазначеною схемою та 

амінокислотою L-аргініну гідрохлорид за згаданою схемою. 

Обстежувані пацієнти були рандомізованими за віком, статтю, 

тривалістю перебігу ОА та ступенем вираженості ожиріння, тому отримані 
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результати можуть бути використані для порівняльної оцінки. У кожній групі 

проведена достатня кількість досліджень для статистичної обробки 

отриманого матеріалу. 

Контрольні обстеження проводилися до початку терапії, через 10 діб та 

через 30 діб після призначеного лікування. 

Критеріями ефективності терапії були самопочуття хворих, динаміка 

скарг та клінічної картини, оцінка больового синдрому, показники ЯЖ, зміна 

показників ліпідного обміну, СРБ, ФНП-α, лептину та маркерів ОА (CTX-I та 

COMP). 

 

2.3. Методи дослідження 

2.3.1. Антропометричні обстеження. Були включені визначення маси 

тіла, росту та ІМТ, ОТ, ОС, ОТ вимірювали на середині відстані між пупком 

та мечоподібним відростком, а ОС – на рівні вертлюгів стегнової кістки. З 

метою детальної оцінки виразності ожиріння вивчалися показники 

відношення ОТ до ОС. Значення числа ОТ/ОС більше 0,85 у жінок і більше 

0,9 у чоловіків, а також ОТ більший 94 см у чоловіків та 80 см у жінок 

трактували як абдомінальний тип ожиріння [130,138]. ІМТ розраховували як 

співвідношення маси тіла хворого (кг) до квадрата його росту (м).  

Ступінь ожиріння в залежності від ІМТ встановлювався згідно з 

класифікацією ВООЗ (1997) [149]: 

 ІМТ 25-29,9 кг/м
2
 – пре-ожиріння, надмірна маса тіла; 

 ІМТ 30-34,9 кг/м
2
 – І ступінь ожиріння; 

 ІМТ 35-39,9 кг/м
2
 – ІІ ступінь ожиріння; 

 ІМТ 40 кг/м
2
 і більше – ІІІ ступінь ожиріння.  

2.3.2. Клінічні методи дослідження. Для клінічної оцінки 

функціонального стану опорно-рухового апарату нами використовувалися 

наступні тести:  
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 оцінка кількості припухлих (дефігурованих) суглобів на підставі 

пальпації, а також характеру і вираженості больового синдрому в останніх, 

вираженого обмеження рухливості у них; 

 вираженість болю оцінювалася за 10-сантиметровою візуальною 

аналоговою шкалою (ВАШ). Цей тест відбивав загальну вираженість 

суглобового болю за оцінкою хворого, де 0 означає відсутність болю, а 10 – 

максимальну інтенсивність болю. При цьому окремо оцінювалась 

інтенсивність больового синдрому у спокої і при русі; 

 індекс Lequesne включав оцінку болю у спокої і при ходьбі (5 

питань), максимально пройденої відстані (1 питання) та повсякденної 

активності (4 питання). Бальна оцінка кожного питання підсумовувалася і 

становила рахунок тяжкості захворювання. Рахунок в межах 1-4 

класифікувався як легкий ОА, 5-7 – помірний ОА, 8-10 – важкий ОА, 11-13 – 

дуже важкий ОА, більше 14 – вкрай важкий ОА [176]; 

 індекс WOMAC (Western Ontario and McMaster University) 

визначався за допомогою опитувальника для самостійної оцінки пацієнтом 

вираженості болю у спокої і при ходьбі (5 питань), вираженості і тривалості 

скутості (2 питання) і функціональної недостатності в повсякденній 

діяльності (17 питань) [94,95]. 

2.3.3. Оцінка якості життя. Якість життя – інтегральна 

характнристика фізичного, психологічного, емоційного і соціального 

функціонування здорової чи хворої людини, що базується на його 

субєктивному сприйнятті. Єдиних загальноприйнятих критеріїв і норм 

визначення ЯЖ не існує. На оцінку ЯЖ впливають вік, стать, національність, 

соціально-економічне положення людини, характер її діяльності та інші 

фактори. Основними інструментами для визначення ЯЖ є стандартизовані 

опитувальники, складені за допомогою психометричних методів. Визначення 

ЯЄ являється високоінформативним інструментом, який визначає 

ефективність запропонованої медичної допомоги і дозволяє надати 

об’єктивну оцінку якості медичної допомоги на рівні хворого. 
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Особливу увагу привертають прості та доступні інструменти 

обстеження, в тому числі опитувальник – EuroQol-5D (EQ-5D), розроблений 

групою європейських вчених у 2002 році [49].   

EQ-5D – загальний опитувальник оцінки якості життя. Опитувальник 

оцінює статус здоров’я на підставі 5 компонентів, пов’язаних з наступними 

аспектами життя:  

– рухливість,  

– самообслуговування, виконування повсякденної діяльності; 

– активність у повсякденному житті,  

– біль або дискомфорт,  

– неспокій або депресія.  

Кожен розділ оцінюється за 3-а рівнями в залежності від ступеня 

вираження проблем: 

1 – немає порушень; 

2 – помірні порушення; 

3 – виражені порушення. 

Кожен компонент розділений на 5 рівнів в залежності від ступеня 

вираженості показника.  

Збір даних за опитувальником EQ-5D здійснюється шляхом заповнення 

респондентом. У середньому його заповнюють протягом однієї хвилини. EQ-

5D використовувався в національних популяційних дослідженнях протягом 

останніх десятиліть, зокрема, в 1996 році в рамках Національної програми 

здоров’я в Англії. Крім оцінки змін статусу здоров’я у конкретної групи 

хворих дані популяційних досліджень можуть бути використані для оцінки 

ефективності тієї чи іншої програми лікування [49]. 

2.3.4. Лабораторні методи дослідження проводилися в 

міжкафедральній лабораторії кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної 

імунології та алергології ІФНМУ, біохімічній лабораторії Івано-Франківської 

ОКЛ та включали: визначення ліпідного профілю крові, що здійснювалось на 

аналізаторі «Accent 200» (CORMAY, Poland) за стандартною методикою. Для 
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визначення ліпідного спектру кров для дослідження брали із ліктьової вени 

вранці натще після 12-годинного голодування. Визначалися такі параметри: 

загальний холестерин (ЗХС), холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС 

ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) і 

тригліцеридів (ТГ). За нормативні значення вважали [59, 67, 131]:  

– ЗХС < 5,2 ммоль/л;  

– ХС ЛПНЩ < 2,6 ммоль/л;  

– ХС ЛПВЩ > 1 ммоль/л;  

– ТГ < 1,7 ммоль/л. 

2.3.5. Визначення ФНП-α у крові. Визначення ФНП-α проводилося за 

допомогою імуноферментного методу (тест–набор № ФСР 2008/02195 8758 

компанії «Вектор Бест», Новосибірськ), що являється ферментозв’язаним 

імуносорбентним аналізом для кількісного визначення людського ФНП-α в 

супернатантах культури клітин, плазмі, сироватці, синовіальній рідині або 

інших рідинах організму. Аналіз визначає як природний, так і 

рекомбінантний людський ФНП-α. 

Визначення рівня ФНП-α в сироватці крові проводилося відповідно до 

інструкції тест-набору. 

Діапазон вимірюваних концентрацій 0-250 пг/мл, чутливість аналізу – 2 

пг/мл [196,197]. 

2.3.6. Визначення рівня С-реактивного білка в сироватці крові.  

СРБ виявляється в сироватці при різних запальних та некротичних 

процесах і є показником їх гострого перебігу. Свою назву він одержав через 

здатність преципітувати (осаджувати) С-полісахарид клітинної мембрани 

пневмококу. СРБ підсилює рухливість лейкоцитів. Зв’язуючись з Т-

лімфоцитами, він впливає на їх функціональну активність, ініціюючи реакції 

преципітації, аглютинації, фагоцитозу і зв’язування комплементу. 

Підвищення СРБ в крові починається через 14-24 години з моменту початку 

запалення і зникає в ході реконвалесценції. язує ліганди в полісахаридахв 

ході реконвалесценції. У сироватці здорових людей СРБ визначається в 
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слідових концентраціях [22, 24,23,91]. Визначення СРБ проводилося в плазмі 

(сироватці) крові за допомогою діагностикуму «СРБ – латекс-тест» ТОВ НВЛ 

«Гранум», м. Харків, державний реєстраційний номер №1248/2002. 

Постановку тесту при дослідженні було здійснено згідно з інструкцією 

Склад набору  

1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2 мл (1 шт.)  

2. Реагент 2. Розчинник, 14 мл (1 шт.)  

3. Реагент 3. Позитивний контроль, який містить СРБ більш 6 мг/л, 0.2 

мл (1 шт.)  

4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить СРБ менш 6 мг/л, 0.2 

мл (1 шт.)  

5. Палички для розмішування сироваток (100 шт.)  

6. Тестовий слайд (1шт.)  

Оцінку результатів дослідження проводять через 5-6 хвилин згідно з 

останнім титром сироватки, який дав позитивний результат. Для визначення 

кількості СРБ в мг/л у пробі необхідно найбільше розведення сироватки, що 

дало видиму аглютинацію, помножити на 6 мг/л [117]. 

2.3.7. Визначення рівня хрящового олігомерного матрикспротеїну 

в сироватці крові проводилося на імуноферментному аналізаторі 194-0801 

компанії BioVendor, згідно з методикою виробника.  

Набір RD194011100 Human COMP ELISA заснований на методі 

«сендвіч» імуноферментного аналізу з використанням моноклональних 

антитіл двох різних специфічностей і призначений для кількісного 

визначення COMP в людській сироватці або плазмі. Призначений тільки для 

досліджень in vitro. 

Переваги методу: 

 загальний час аналізу менше 3.5 годин; 

 за допомогою набору визначається зміст загального COMP в 

сироватці або плазмі (цитрат, гепарин); 

 формат набору – на 96 лунок; 
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 контроль якості заснований на натуральних білках людської 

сироватки або сечі; 

 стандарти засновані на очищеному натуральному білку; 

 у наборі поставляються готові до використання і концентровані 

реагенти. 

Хрящовий олігомерний матрикспротеїн (COMP), також званий 

тромбоспондин 5 (TSP 5), це не колагеновий глікопротеїн, відноситься до 

позаклітинних білків сімейства тромбоспондину. COMP – це кальцій 

зв’язуючий білок з великою молекулярною масою (> 500 кДа), присутній у 

позаклітинному матриксі хрящів суглобів, носа і трахеї. COMP має не тільки 

хрящове походження, але також виявляється в багатьох інших тканинах, 

включаючи синовіальні оболонки і сухожилля. 

Інтактний COMP – це пентамер, що складається з п’яти ідентичних 

субодиниць, С-кінцевий глобулярний домен нативного COMP зв’язує 

колагени I, II і IX. Було висловлено припущення, що молекули COMP 

відіграють важливу роль у підтримці властивостей і цілісності колагенової 

сітки. Крім того, COMP може виконувати функції зберігання і доставки 

гідрофобних молекул клітинного сигналінгу, таких, як вітамін D. Значимість 

COMP в нормальному розвитку і функціонуванні хряща була підкреслена 

відкриттям мутацій в гені COMP, що призводить до псевдоахондроплазії і 

деяких форм множинної епіфізарної дисплазії. 

Велика частина опублікованих даних підтверджує, що сироватковий 

рівень COMP надає важливу інформацію про метаболічні зміни, що 

відбуваються в хрящовому матриксі при захворюваннях суглобів. Ці 

дослідження показують, що рівень COMP в сироватці корелює з деградацією 

хряща і є потенційним прогностичним маркером при запальних 

захворюваннях суглобів, таких, як OA і ревматоїдний артрит. Результати 

також демонструють зв’язок підвищеного рівня COMP в сироватці з 

прогресією деструкції суглобового хряща, спостережуваної при моніторингу 

радіографічним методом. OA досить поширене захворювання, що викликає 
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болі і значне обмеження дієздатності у дорослих, і рання діагностика цих 

захворювань дуже важлива для успішного лікування. 

Даний метод заснований на твердофазовому імуноферментному аналізі 

(ELISA) в мікропланшетному форматі і призначений для кількісного 

визначення людського COMP в сироватці чи плазмі. В даному методі ELISA 

використані два типи мишачих моноклональних антитіл до COMP і 

очищений COMP нормального суглобового хряща людини в якості 

калібратору.  

Стандарти, зразки і контролі інкубують в лунках мікропланшетами, 

вкритими першими моноклональними антитілами до COMP людини. Після 

ретельного промивання в лунки додають інші біотинільовані моноклональні 

антитіла до COMP людини, і інкубують з іммобілізованим комплексом 

антитіло-COMP. 

Після годинної інкубації і ще однієї процедури промивання в лунки 

додають кон’югат стрептавідину з ферментом пероксидазою хрону 

(стрептавідин-HRP) і інкубують ще півгодини. Після ще однієї процедури 

промивання в лунки додають субстрат тетраметилбензидину (ТМВ-H2O2), з 

яким взаємодіє зв’язаний кон’югат. Реакція зупиняється додаванням розчину 

кислоти, і абсорбція отриманого жовтого розчину визначається 

спектрофотометрично при довжині хвилі 450 нм. Абсорбція пропорційна 

концентрації COMP в досліджуваному зразку. Калібрувальна крива 

будується з використанням значень ОГ, отриманих для стандартів COMP, що 

поставляються з набором. Концентрація COMP в досліджуваних зразках та 

контролі визначається з використанням побудованої калібрувальної кривої. 

2.3.8. Визначення вмісту перехресно зв’язаного С-термінального 

телопептиду колагену І типу. Serum CrossLaps ELISA здійснюється на 

імуноферментному аналізаторі AC-02F1, призначеному тільки для 

досліджень in vitro в сироватці або плазмі продуктів деградації колагену I 

типу.  
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Тест-система Serum CrossLaps ELISA заснована на використанні двох 

високоспецифічних моноклональних антитіл до амінокислотної 

послідовності EKAHD-β-GGR, де залишок аспарагінової кислоти β-

ізомеризується. Щоб отримати специфічний сигнал в системі Serum 

CrossLaps One Step ELISA, два ланцюги EKAHD-β-GGR повинні бути 

поперечно зв’язані. 

Стандарти, контроль та зразки вносяться у відповідні комірки, вкриті 

стрептавідином, після чого використовується суміш біотинільованих антитіл 

і антитіл, коньюгованих з пероксидазою. Потім комплекс, який утворився 

між антигеном (CrossLapsTM) і антитілами сорбується на поверхні, що 

вкрита стрептавідином, через біотинільовані антитіла. Подальша інкубація 

проводиться при кімнатній температурі, потім комірки промиваються. На 

наступному етапі після додавання субстрату і зупинки реакції сірчаною 

кислотою вимірюються оптичні щільності в комірках. 

Даний метод характеризується лінійними результатами в діапазоні 

0,020-3,380 нг/мл CrossLaps. Зразки сироватки з концентраціями в діапазоні 

0,460-0,668 нг/мл CrossLaps були розбавлені Стандартом А, і концентрації 

CrossLaps в розбавлених зразках були визначені даним методом. Значення 

концентрації для нерозбавленої сироватки прийнято за 100%.  

2.3.9. Визначення вмісту лептину. Набір DRG EIA-2395, Лептин 

(Sandwich) ELISA є твердофазовим ензимнозв’язаним імуносорбентним 

аналізом (ELISA), що базується на принципі «сендвіча». Мікропланшетні 

осередки вкриті моноклональним анти-лептин антитілом. Аліквот сироватки 

пацієнта, що містить ендогени лептину, інкубується в лунках, вкритих 

специфічним кролячим анти-лептин антитілом. Формується комплекс 

«сендвіча». Після інкубації незв’язаний матеріал вимивається і коньюгат 

анти-кролячої пероксидази додається для визначення зв’язаного лептину. 

Після додавання розчину субстрату, інтенсивність забарвлення, що 

розвинулася, стає пропорційною концентрації лептину в зразку пацієнта. 

Діапазон аналізу знаходиться у  межах 0-100 нг/мл. 
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Рекомендується використовувати контролі згідно з державними та 

федеральним правилами. Використання контролю дає можливість 

повсякденній оцінці достовірності результатів. Нами використовувалися 

контролі і нормального рівня, і патологічного. Контролі і відповідні 

результати QC лабораторії вказані в QC сертифікаті, що поставляється з 

набором. Величини, зазначені в даному сертифікаті, відповідають лоту 

набору і повинні використовуватися для порівняння результатів. Також 

рекомендується використовувати національні та міжнародні програми оцінки 

якості для підтвердження достовірності результатів. Для аналізу величин 

контролю використовувався відповідний статистичний метод. Якщо 

результати аналізу не потрапляють у встановлені межі матеріалів контролю, 

результати є недостовірними. У такому випадку треба перевірити наступні 

дані: пристрої піпетування і вимірювання часу; фотометр; дати придатності 

реагентів, умови зберігання та інкубації, методи аспірації та промивання. 

2.4. Методи відбору хворих та статистичного аналізу результатів 

дослідження. Бази даних формувалися в редакторі «Microsoft Excel 2010» 

(Microsoft, США). Для їх статистичної обробки використано програмне 

забезпечення «STATISTICA 10» (StatSoft, США). При відсутності у цих 

програмах необхідних нам статистичних методів використовувалися також 

програмні забезпечення «Libreoffice 4.1» (Document Foundation, Germany) та 

«R» (Revolution Analytics, США). Підбір методів медичної статистики для 

тих чи інших ситуацій в програмному забезпеченні «STATISTICA 10» 

здійснювався за рекомендаціями [84]. 

Частоту кількісних показників представлено в абсолютних (n) і 

відносних (%) частотах зі вказанням 95% довірчого інтервалу (ДІ) у вигляді 

«n (%; 95% ДІ)». При цьому розраховувалися точні ДІ (з допомогою 

програмного забезпечення «R»). При аналізі кількісних даних обов’язково 

визначався характер розподілу значень показника з використанням для цього 

найбільш точного з відомих методів – Shapiro-Wilk’s W тесту. Для кількісних 

даних з нормальним розподілом результати були представлені у вигляді «М 



 50 

()» (де М – середнє значення, а  – середнє квадратичне відхилення), або 

«М (95% ДІ)», а для кількісних даних з ненормальним розподілом – у вигляді 

«медіана (25 і 75 процентилі)». 

Для уникнення впливу можливих помилок вимірювання кількісних 

показників на результати досліджень був виконаний аналіз їх значень на 

наявність «помилок збору інформації» («викидів») за процедурою «ag.plat» 

пакету тестування на наявність багатовимірних викидів «mvoutlier» системи 

статистичної обробки «R».  

Кількісні показники з нормальним розподілом значень у двох 

незалежних групах порівнювалися за критерієм t Student для рівних і 

нерівних дисперсій. Рівність останніх вивчалася методом Leven. Кількісні 

показники з ненормальним розподілом у двох незалежних групах 

порівнювалися методом Mann-Whitney U. У двох залежних вибірках кількісні 

показники з нормальним розподілом значень порівнювалися за критерієм 

Student для залежних вибірок, а з ненормальним – за критерієм Wilcoxon. 

Порівняння двох незалежних груп за якісним показником 

здійснювалося за точним критерієм Fisher. 

Кореляційний аналіз для кількісних або кількісного і якісного 

показників при нормальних розподілах був проведений з визначенням 

коефіцієнту кореляції Pearson, а при ненормальному розподілі кількісних 

показників, при вивченні зв’язків між порядковими якісними показниками 

або між інтервальним кількісним і порядковим якісним показниками – 

коефіцієнту рангової кореляції Spearman. При цьому обов’язково 

встановлювалась статистична значущість значень коефіцієнтів кореляції. 

Порівняння ж коефіцієнтів кореляції здійснювалось в програмі 

«STATISTICA 10». 

Критичний рівень значущості (р) при перевірці статистичних гіпотез у 

даному дослідженні приймався рівним 0,05. [84]. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ОСТЕОАРТРОЗУ У ПОЄДНАННІ З АБДОМІНАЛЬНИМ 

ОЖИРІННЯМ 

 

3.1. Загальна характеристика досліджуваних пацієнтів 

На базі ревматологічного відділення Івано-Франківської обласної 

клінічної лікарні проведено комплексне клініко-лабораторне обстеження 100 

пацієнтів з ОА у поєднанні з абдомінальним ожирінням, які знаходились на 

стаціонарному лікуванні в ревматологічному відділенні та на амбулаторному 

– в ревматологічному кабінеті тієї ж лікарні за період з 2011 по 2013 рр. 

Наявність абдомінального ожиріння у пацієнтів встановлювалась на основі 

критеріїв, рекомендованих Наказом МОЗ України № 16 від 14.01.2013 року 

«Методичні рекомендації для лікарів загальної практики – сімейної 

медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад 

здорового харчування» [71].  

Крім того, ми відслідковували стан 20 хворих на ОА без супутнього 

абдомінального ожиріння, з ІМТ у межах норми 19-24 кг/м
2
, які лікувалися в 

ревматологічному відділенні. 

 Контрольну групу склали 20 осіб того ж віку, які в результаті 

проведення клінічних і додаткових досліджень були визнані практично 

здоровими, мали нормальні показники опорно-рухового апарату, ІМТ 19-24 

кг/м
2
.   

Діагностика ОА здійснювалась згідно з Наказом МОЗ України № 676 

від 10.12.2006 р. [70].  

Досліджувані були розподілені в групах по віку згідно з класифікацією, 

запропонованою Міжнародним Європейським семінаром із охорони здоров’я 

людей похилого та літнього віку (1963 р.) (табл. 3.1). 

Аналізуючи вікову структуру досліджуваних у різних групах, нами 

виявлено, що серед хворих із поєднаною патологією переважали люди 
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середнього та похилого віку. У групі хворих з ОА більшість пацієнтів 

представляли осіб середнього віку, але були й такі, що виявилися людьми 

молодого та похилого віку. Тобто серед обстежуваних переважали пацієнти 

працездатного віку, що підкреслює не тільки медичне, а й соціальне значення 

проблеми ранньої діагностики та лікування абдомінального ожиріння. 

 

Таблиця 3.1 

Вікова структура обстежених хворих 

Вікові групи, 

роки 

 

ОА (n=20) 

ОА з абдомінальним 

ожирінням (n=100) 

Рівень 

значущості 

Абс. % (95% ДІ) Абс. % (95% ДІ) 

20-44 роки  

(молодий вік) 

8 40 (19,1-63,0) 5 5 (1,6-11,3) р<0,001 

45-59 років  

(середній вік) 

12 60 (36,1; 80,9) 76 76 (66,4-84,0) р>0,05 

60-74 роки 

 (літній вік) 

0 0 (0,0; 16,8) 19 19 (11,8-28,1) р>0,05 

Примітка:  

Абс. – абсолютне число хворих в даній групі; 

%; 95% ДІ – відсоток від загальної кількості пацієнтів в цій групі та 

95% довірчий інтервал. 

 

Нами виявлено достовірно довшу тривалість захворювання в пацієнтів 

з ОА у поєднанні з абдомінальним ожирінням: 9 (5; 10) років у порівнянні з 

пацієнтами з ізольованим перебігом ОА: 5 (2; 6,5) років (р<0,05).  

У більшості хворих із абдомінальним ожирінням спостерігали ОА ІІ 

(33%; 95% ДІ 23,9-43,1) та ІІІ (41%; 95% ДІ 31,3-51,3) ступеня важкості, тоді 

як серед обстежуваних з ОА переважали пацієнти І (40%; 95% ДІ 19,1-63,9) 

та ІІ (50%; 95% ДІ 27,2-72,8) (р<0,05) ступенів важкості (табл. 3.2). 

При аналізі рентгенологічної картини у пацієнтів із ОА з супутнім 

абдомінальним ожирінням і в пацієнтів із ОА без супутньої патології  нами 

виявлено, що в пацієнтів із поєднаною патологією достовірно частіше 
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зустрічались ІІІ та ІV рентгенологічна стадія ОА (р<0,05), а в пацієнтів з ОА 

переважала І рентгенологічна стадія ОА (р<0,05).  

 

Таблиця 3.2. 

Рентгенологічна стадія хворих на остеоартроз та остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням 

Рентгенологіч

на стадія 

ОА (n = 20) 

ОА з 

абдомінальним 

ожирінням (n =100) 

 

 

Рівень 

значущості Абс. %; 95 % ДІ Абс. %; 95 % ДІ 

І 8 40 (19,1-63,9) 15 15 (8,6-23,5) р<0,05 

ІІ 10 50 (27,2-72,8) 32 32 (23,0-42,1) р>0,05 

ІІІ 2 10 (1,2-31,7) 40 40 (30,3-50,3) р<0,05 

ІV 0 0 (0,0-16,8) 13 13 (7,1-21,2) р<0,05 

Примітки: Абс. – абсолютне число хворих в даній групі; 

%; 95% ДІ – відсоток від загальної кількості пацієнтів в цій групі та 

95% довірчий інтервал. 

 

3.2. Оцінка антропометричних даних обстежуваних хворих 

Одним із найбільш вагомих негенетичних факторів ризику виникнення 

первинного ОА є надмірна маса тіла, яка зумовлює надмірне навантаження 

на суглоби. За даними епідеміологічних досліджень встановлено зростання 

захворюваності на ОА у осіб з високими показниками ІМТ, тому нами 

досліджувались антропометричні показники у пацієнтів обстежуваних груп. 

Слід відмітити, що у всіх хворих на ОА у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням антропометричні дані були достовірно вищими, порівняно з 

контролем (р<0,05). Показники маси тіла, ІМТ, ОТ, ОС та відношення ОТ/ОС 

в групі пацієнтів з поєднаною патологією були достовірно вищі, порівняно з 

хворими на ОА без супутнього абдомінального ожиріння (р<0,05). 

Дані антропометричних результатів дослідження наведені в таблиці 

3.3. Так, у хворих досліджуваної групи маса тіла та ІМТ були достовірно 
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вищими, порівняно з здоровими особами (р<0,05) та, порівняно з групою 

пацієнтів, хворих на ОА без абдомінального ожиріння (р1<0,05). Аналогічні 

зміни встановлені при визначенні об’єму талії (ОТ), об’єму стегон (ОС) та їх 

співвідношення. У хворих на ОА з абдомінальним ожирінням показники ОТ, 

ОС та індексу ОТ/ОС були достовірно вищими ніж у практично здорових 

(р<0,05) та, порівняно з пацієнтами тільки з ОА (р1<0,05).  

 

Таблиця 3.3 

Антропометричні дані у хворих на остеоартроз та остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням, Ме (q1; q3) 

Показник Здорові ОА 

(n=20) 

Абдомінальне 

ожиріння + ОА 

(n=100) 

Ріст, см 

1,70 (1,67; 1,80) 1,69 (1,64; 1,74) 

р>0,05 

1,71 (1,66; 1,75) 

р>0,05 

р1>0,05 

Маса тіла, кг 

59 (56; 74,5) 61 (56,5; 67,5) 

р>0,05 

96 (91; 101) 

р<0,05 

р1<0,05 

ІМТ, кг/м
2
 20,9 (19,9; 22,8) 22,1 (20,6; 22,8) 

р>0,05 

34,5 (32,1; 36,4) 

р<0,05 

р1<0,05 

ОТ, см 64,5 (62; 71) 68 (66,5; 71,5) 

р>0,05 

102 (96; 107) 

р<0,05 

р1<0,05 

ОС, см 92 (89; 95,5) 95 (93; 96) 

р>0,05 

99 (97,5; 101) 

р<0,05 

р1<0,05 

ОТ/ОС 0,72 (0,69; 0,74) 0,73 (0,70; 0,75) 

р>0,05 

1,02 (0,97; 1,05) 

р<0,05 

р1<0,05 

Примітки:  

р – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і групи хворих 

з ОА і абдомінальним ожирінням, порівняно з групою норми; 

р1 – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

абдомінальним ожирінням, порівняно з групою хворих з ОА. 
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3.3. Клінічна характеристика хворих у порівнюваних групах 

При первинному обстеженні хворих на ОА і пацієнтів із поєднаною 

патологією з’ясовувалося, що серед останніх суглобовий синдром був більш 

виражений, що підтверджують вірогідно більш високі значення ВАШ, 

індексу Lequesne та WOMAC (табл. 3.4). 

 У хворих із поєднаною патологією показник ВАШ, який відображає 

інтенсивність болю при ОА, був достовірно вищим порівняно з хворими на 

ОА без супутнього абдомінального ожиріння (р<0,05). Це свідчить про 

вираженість больового синдрому в хворих на ОА в поєднанні з 

абдомінальним ожирінням, порівняно з хворими на ОА без супутньої 

паології. Індекс Lequesne залишається одним з найбільш надійних для оцінки 

тяжкості ОА у хворих з ураженням великих суглобів. Даний показник у 

хворих на ОА з абдомінальним ожирінням був достовірно вищим, порівняно 

з групою хворих на ОА (р<0,05), що свідчить про значний внесок приєднання 

абдомінального ожиріння у посиленні проявів суглобового синдрому. Індекс 

WOMAC дає можливість адекватно оцінити функціональний стан суглобів у 

хворих на ОА. Нами встановлено, що достовірно вищим показник індексу 

WOMAC був у пацієнтів із поєднаною патологією, порівняно з групою 

хворих тільки із ОА (р<0,05). 

 

Таблиця 3.4 

Показники суглобового синдрому у хворих на остеоартроз та остеоартроз 

у поєднанні з абдомінальним ожирінням, Ме (q1; q3) 

Показник ОА Абдомінальне 

ожиріння + ОА 

ВАШ, мм 54,5 (44,0; 60,5) 75,5 (67,5; 84) 
р<0,05 

Індекс Lequesne, бали 15 (14,0; 15,5) 18 (17,0; 20,0) 
р<0,05 

Індекс WOMAC 54,5 (53,0; 56,0) 62 (59,0; 65,0) 
р<0,05 

Примітка: р – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

абдомінальним ожирінням, порівняно з групою хворих з ОА. 
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Рис. 3.1. Кореляційна залежність між ІМТ та індексом Lequesne у 

пацієнтів із поєднаною патологією 

  

Проведений кореляційний аналіз між ІМТ та індексом Lequesne 

обстежених пацієнтів показав наявність прямої середньої сили кореляційної 

залежності між вказаними показниками, r=0,61 (р<0,05) (рис. 3.1). Це ще раз 

доводить, що ІМТ має вагомий вплив на важкість перебігу ОА. 

Отримані клінічні результати підтверджувались інструментальними 

методами обстеження. При рентгенологічному обстеженні було виявлено, що в 

пацієнтів з поєднаною патологією достовірно частіше зустрічались ІІІ та ІV 

рентгенологічна стадія ОА (р<0,05), а у пацієнтів з ОА переважала І 

рентгенологічна стадія ОА (р<0,05).  

Подібна картина виявлена при розподілі хворих залежно від клінічного 

варіанта ОА (рис. 3.2). Так, моноостеоартроз виявлений у 6 із 20 (30%; 95% ДІ 

11,9-54,3) хворих з ОА, олігоостеоартроз – у 10 із 20 хворих (50%; 95% ДІ 27,2-

72,8), поліостеоартроз – у 4 із 20 (20,0%; 95% ДІ 5,7-43,7) обстежених. Серед 

хворих із ОА у поєднанні з абдомінальним ожирінням виявлений найбільший 

відсоток хворих з поліостеоартрозом та олігоостеоартрозом – 75 із 100 хворих 

(75% ; 95% ДІ 65,3-83,1) та у 20 із 100 хворих (20%; 95% ДІ 12,7-29,2) 

пацієнтів відповідно.  
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Рис. 3.2. Розподіл хворих залежно від клінічного перебігу ОА 

 

Рецидивні синовіти виявлені у 3 із 20 (15%; 95% ДІ 3,2-37,9) пацієнтів із 

ОА та у 48 із 100 (48%; 95% ДІ 37,9-58,2) пацієнтів із поєднаною патологією 

(р<0,05). Причому нами виявлені середньої сили прямі кореляційні звʼязки між 

частотою рецидивів і ступенем тяжкості перебігу ОА (r=0,45, р<0,05) та 

тривалістю захворювання (r=0,53, р<0,05). 

Серед хворих на ОА і пацієнтів на ОА, асоційований з абдомінальним 

ожирінням, виявлено, що у останніх були достовірно частіше уражені 

суглоби нижніх кінцівок, відповідно у 12 із 20 хворих з ОА (60%; 95% ДІ 

36,1-80,9) і у 100 із 100 хворих з поєднаною патологією (100%; 95% ДІ 96,4-

100) (р<0,05).  

Дефігурованими виявлялися частіше суглоби нижніх кінцівок у 

обидвох групах хворих, однак при аналізі даного показника серед пацієнтів з 

ознаками абдомінального ожиріння частіше зустрічалися дефігуровані 

суглоби всіх локалізацій, особливо колінні суглоби у 12 із 20 хворих з ОА 

(60%; 95% ДІ 36,1-80,9) і у 96 із 100 хворих з ОА і абдомінальним ожирінням 

(96%; 95% ДІ 90,1; 98,9) (р<0,05). 

Отримані результати підтверджують негативний вплив абдомінального 

ожиріння на перебіг суглобового синдрому у хворих на ОА. Це можна 

пояснити не тільки збільшенням навантаження на суглоби у зв’язку з 

надмірною масою тіла у пацієнтів з абдомінальним ожирінням, а й змінами на 

патогенетичному рівні перебігу ОА. 
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3.4. Дослідження якості життя в обстежуваних хворих 

Останнім часом вивчення ЯЖ все частіше стає предметом клінічних 

досліджень у звʼязку з більш адекватною оцінкою стану здоровʼя пацієнтів та 

ефективності застосування методів лікування за допомогою розроблених 

опитувальників. Що стосується ревматології, то досить очевидним є те, що 

захворювання кістково-суглобового апарату значно погіршують ЯЖ людей 

через постійний біль і порушення функціональної активності.  

Використовуючи опитувальник EuroQol-5D, ми оцінювали ЯЖ пацієнтів з 

ОА, поєднаною патологією та 20 здорових осіб. 

 На основі отриманих даних було встановлено, що всі показники ЯЖ у 

пацієнтів з ОА були достовірно збільшені, порівняно з групою контролю 

(р<0,05), що вказує на незадовільний рівень ЯЖ у хворих на ОА. Аналогічні 

зміни  відзначалися у пацієнтів з поєднаною патологією, достовірно зростали 

всі показники ЯЖ, порівняно з групою контролю (р<0,05) (табл. 3.5). Проте, 

відзначені достовірно вищі бали за параметрами «повсякденна активність», 

«біль/дискомфорт» та «занепокоєння/депресія», а також за загальним індексом 

ЯЖ у пацієнтів із поєднаною патологією (р1<0,05).  

Отже можна підсумувати, що тяжкість клініко-функціонального стану 

хворих на ОА залежить від ступеня надмірної маси. Така відмінність між 

групами, на нашу думку, свідчить про вагомий негативний вплив 

абдомінального ожиріння на ЯЖ пацієнтів з ОА.  

 

Таблиця 3.5 

Показники шкали EuroQol-5D у хворих на остеоартроз та остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням, Ме (q1; q3) 

Показник Здорові 

(n=20) 

ОА 

(n=20) 

ОА+Абдомінальни 

ожиріння 

(n=100) 

1 2 3 4 

Ходьба, бали 1 (0; 1) 4 (3; 4) 
р<0,05 

4 (3; 4) 
р<0,05 

р1>0,05 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 4 

Самообслуговування, бали 1 (0; 1) 3 (3; 4) 
р<0,05 

4 (3; 4) 
р<0,05 

р1>0,05 

Повсякденна активність, 

бали 

1 (1; 2) 3 (2; 3) 
р<0,05 

4 (3; 4) 
р<0,05 

р1<0,05 

Біль/дискомфорт, бали 0 (0; 1) 3 (2; 3) 
р<0,05 

4 (4; 4,5) 
р<0,05 

р1<0,05 

Занепокоєння/депресія, 

бали 

1 (0; 1) 2 (2; 3) 
р<0,05 

3 (3; 4) 
р<0,05 

р1<0,05 

Індекс EuroQol-5D, бали 3 (2; 4) 16 (15; 17) 
р<0,001 

18 (17; 20) 
р<0,001 

р1<0,05 

Примітки: р – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і групи 

хворих з ОА і абдомінальним ожирінням, порівняно з групою норми; 

р1 – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

абдомінальним ожирінням, порівняно з групою хворих з ОА. 

 

Оцінюючи інтегративний показник ЯЖ хворих на ОА із поєднаним 

абдомінальним ожирінням, можна визначити його взаємозв’язок з больовим 

синдромом. Виявлений середньої сили прямий кореляційний звʼязок між 

кількістю балів при оцінці ЯЖ та показниками індексу WOMAC, (r=0,69, 

р<0,05), результати дослідження подані в рис. 3.3.  
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Рис. 3.3. Кореляційна залежність між зальним балом ЯЖ та індексом 

WOMAC у пацієнтів з поєднаною патологією  
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Для встановлення зв’язку між ЯЖ та ІМТ нами був проведений 

кореляційний аналіз. При оцінці отриманих результатів було виявлено 

прямий кореляційний зв’язок між ІМТ хворих досліджуваної групи та рівнем 

ЯЖ (r=0,73, р<0,05) (рис.3.4). 
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 Рис. 3.4. Кореляційна залежність між зальним балом ЯЖ та індексом 

маси тіла у пацієнтів з поєднаною патологією  

 

3.5. Роль ліпідного обміну в прогресуванні остеоартрозу із супутнім 

абдомінальним ожирінням  

Дисліпідемія, асоційована з ожирінням, характеризується високим 

рівнем ТГ у плазмі крові, низьким вмістом ХС ЛПВЩ, часто підвищеним 

вмістом ХС ЛПНЩ та підвищеним вмістом вільних жирних кислот. Високий 

рівень холестерину в сироватці крові повʼязаний з генералізованим ОА, це 

доводить, що гіперхолестеринемія може бути системним фактором ризику 

для ОА. 

Нами вивчалися показники ліпідного спектру крові у досліджуваних 

групах пацієнтів. Отримані результати свідчать, що у хворих з комбінованою 

патологією спостерігалось достовірне зростання вмісту ЗХС 6,56 ммоль/л 

(6,47; 6,64) ммоль/л (р<0,01; р1<0,05), ТГ 2,65 ммоль/л (2,57; 2,72) ммоль/л 

(р<0,05; р1<0,05) та ХС ЛПНЩ 5,14 ммоль/л (5,05; 5,25) ммоль/л (р<0,05; 

р1<0,05) та зменшення вмісту ХС ЛПВЩ 0,78 ммоль/л (0,72; 0,84) ммоль/л 
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(р<0,05; р1<0,05), порівняно з здоровими особами та з групою хворих з ОА 

без абдомінального ожиріння (табл. 3.6).  

Що стосується рівня показників ліпідограми у пацієнтів з ОА без 

супутнього абдомінального ожиріння, то нами було виявлено, що всі 

досліджувані показники перебували у межах норми, хоча рівні ЗХС 4,75 

ммоль/л (4,32; 4,92) ммоль/л та ХС ЛПНЩ 3,48 ммоль/л (3,36; 3,55) ммоль/л 

були достовірно вищими, порівняно з групою норми (р<0,05), результати 

дослідження подані в табл. 3.6.  

У 40% хворих з ОА без абдомінального ожиріння спостерігались 

межові рівні ЗХС та ХС ЛПНЩ. 

 

Таблиця 3.6 

Показники ліпідного обміну у хворих на остеоартроз та остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням, Ме (q1; q3) 

Показник Здорові 

(n=20) 

ОА 

(n=20) 

ОА+Абдомінальни 

ожиріння 

(n=100) 

ЗХС,  

ммоль/л 

3,78 (3,45; 4,34) 4,75 (4,32; 4,92) 

р<0,05 

6,56 (6,47; 6,64) 
р<0,01 

р1<0,05 

ХС ЛПВЩ,  

ммоль/л 

1,12 (1,09; 1,14) 1,11 (1,08; 1,13) 

р>0,05 

0,78 (0,72; 0,84) 
р<0,05 

р1<0,05 

ТГ,  

ммоль/л 

1, 27 (1,21; 1,35) 1,39 (1,26; 1,58) 

р>0,05 

2,65 (2,57; 2,72) 
р<0,05 

р1<0,05 

ХС ЛПНЩ,  

ммоль/л 

2,43 (2,31; 2,52) 3,48 (3,36; 3,55) 

р<0,05 

5,14 (5,05; 5,25) 
р<0,05 

р1<0,05 

Примітки: 

р – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і групи хворих 

з ОА і абдомінальним ожирінням, порівняно з групою норми; 

р1 – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

абдомінальним ожирінням, порівняно з групою хворих з ОА. 

 

Після проведення дослідження нами були встановлені прямі середньої 

сили кореляційні зв’язки між рівнем ЗХС та ОТ (r=0,54, р<0,05) (рис. 3.5) і 

ЗХС та ВАШ – (r=0,61, р<0,05) (рис. 3.6). 
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Рис. 3.5. Кореляційна залежність між ЗХС та ОТ у пацієнтів з поєднаною 

патологією 
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Рис. 3.6. Кореляційна залежність між ЗХС та ВАШ у пацієнтів з 

поєднаною патологією 

 

Отже при визначенні ліпідного профілю у хворих на ОА у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням нами було виявлено зростання вмісту ЗХС та його 

фракцій, чого не спостерігається у пацієнтів з ізольованим ОА.  

 

3.6. Вміст С-реактивного білка в крові  хворих 

Визначення рівня СРБ в сироватці крові має вагому діагностичну 

цінність через більш тривалий час напіврозпаду, відсутність коливання його 

рівня протягом доби чи після прийому їжі, а також тривалою стабільністю у 

пробах під час зберігання. У звʼязку з цими властивостями визначення рівня 
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СРБ у сироватці крові є кращим маркером запалення, ніж рівень інших 

прозапальних цитокінів [91,185, 117].  

Нами виявлено достовірне підвищення рівня СРБ у обидвох групах в 

порівнянні з контролем (р<0,05). Проте у групі хворих з поєднаною 

патологією рівень СРБ 24 мг/л (12; 48) мг/л був достовірно вищим, ніж у 

групі з ОА без абдомінального ожиріння 12 мг/л (6; 12) мг/л (р1<0,05). 

 

Таблиця 3.7 

Рівень С-реактивного білка у хворих на остеоартроз та остеоартроз 

у поєднанні з абдомінальним ожирінням, Ме (q1; q3) 

Показник Здорові 

(n=20) 

ОА 

(n=20) 

ОА + Абдомінальне 

ожиріння 

(n=100) 

СРБ, мг/л 6 (0; 6) 12 (6; 12) 
р<0,05 

24 (12; 48) 
р<0,05 

р1<0,05 

Примітки: р – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і групи 

хворих з ОА і абдомінальним ожирінням, порівняно з групою норми; 

р1 – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і абдомінальним 

ожирінням, порівняно з групою хворих з ОА. 

 

Після проведених досліджень встановлений середньої сили приямий 

кореляційний зв’язок між рівнями СРБ та ІМТ r=0,61 (р<0,05) (рис. 3.8).  
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Рис. 3.8. Кореляція між рівнем С-реактивного білка і індексом маси тіла 
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Отже при поєднанні ОА з абдомінальним ожирінням спостерігається 

значне зростання СРБ у сироватці крові. 

 

3.7. Вивчення ролі фактору некрозу пухлин-α у формуванні 

поєднаної патології 

На теперішній час йде активне поширення даних про ініціальну і 

провідну роль запальних медіаторів у розвитку та прогресуванні 

різноманітної патології, у тому числі ОА. Метою нашої роботи було 

визначити взаємний вплив ОА з абдомінальним ожирінням на цитокіновий 

профіль шляхом дослідження концентрації ФНП- у сироватці крові хворих 

[28]. 

Пошкоджені хондроцити виділяють стрес-катаболічні ферменти, що 

руйнують колаген і протеоглікани (металопротеїназа, ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α та 

ін.) Важливе значення при цьому має збільшення продукції цитокінів, які 

сприяють, з одного боку, проліферації синовіальних клітин, з другого – 

пригнічують хондроцитами синтез колагену і протеогліканів [10]. 

Функцію імунного нагляду, яка направлена на знешкодження 

патогенних агентів, вірусної, бактеріальної, пухлинної природи. виконує 

ФНП- – потужний прозапальний цитокін системної дії, який синтезується 

переважно макрофагами, клітинами Купфера, моноцитами, лімфоцитами, 

фібробластами, а також епітеліальними, ендотеліальними та іншими 

спеціалізованими клітинами.  

Як видно з таблиці 3.8, рівень ФНП-α в хворих на ОА в поєднанні з 

абдомінальним ожирінням та у хворих на ОА без поєднаної патології був 

достовірно вищим у порівнянні з групою норми (р<0,001). Проте, в групі з 

поєднаною патологією 268,3 пг/мл (261,7; 271,3) пг/мл, відзначалися 

достовірно вищі значення ФНП-α, порівняно з групою з ОА без 

абдомінального ожиріння 198,7 пг/мл (187,5; 202,9) пг/мл (р1<0,05) ) (рис. 

3.9). Отримані результати знаходять своє підтвердження в дослідженнях 

американських вчених O. Stannus, G. Jones, F. Cicuttini та інших [] 
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Таблиця 3.8 

Рівень фактору некрозу пухлин -α у хворих на остеоартроз та 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням, Ме (q1; q3) 

Показник Здорові 

(n=20) 

ОА 

(n=20) 

ОА+Абдомінальни 

ожиріння 

(n=100) 

ФНП-α, 

пг/мл 

26,0 (24,4; 28,5) 198,7 (187,5; 202,9) 

р<0,001 

268,3 (261,7; 271,3) 

р<0,001 

р1<0,05 

Примітки: р – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і групи 

хворих з ОА і абдомінальним ожирінням, порівняно з групою норми; 

 р1 – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

абдомінальним ожирінням, порівняноз групою хворих з ОА. 
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Рис. 3.9. Показники вмісту ФНП-, пг/мл у обстежених хворих 

 

При оцінці отриманих результатів було виявлено прямий середньої сили 

кореляційний зв’язок між рівнями ФНП-α і ОТ (r=0,62, р<0,05) (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Кореляційний зв’язок між рівнем ФНП-α і ОТ. 
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Після пошуку залежності системного запалення та збільшення маси тіла, 

було отримано прямий середньої сили кореляційний зв’язок між рівнями 

ФНП-α і ІМТ (r=0,54, р<0,05) (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Кореляційний зв’язок між рівнем ФНП-α і ІМТ. 

 

Нашими дослідженнями також встановлено середньої сили прямий 

кореляційний зв’язок між рівнями ФНП-α і СРБ в обстежуваних пацієнтів 

(r=0,50, p<0,05) (рис. 3.12). 

 

245 250 255 260 265 270 275 280 285

ФНП-α, пг/мл

0

20

40

60

80

100

С
Р

Б
, 

м
г/

м
л

 

Рис. 3.12. Кореляція між рівнями СРБ і ФНП-α у крові у хворих на 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням. 

 

Отже у обстежених хворих виявлено збільшення продукції ФНП-α у 

сироватці крові, що супроводжувалося системною запальною відповіддю та 

призводило до активного перебігу ОА у поєднанні з абдомінальним 
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ожирінням, вираженими клінічними та лабораторно-інструментальними 

проявами захворювання.  

 

3.8. Визначення рівня лептину в пацієнтів з остеоартрозом та 

остеоартрозом у поєднанні з абдомінальним ожирінням 

Ожиріння характеризується підвищеним рівнем лептину та інших 

адипоцитокінів, які зумовлюють розвиток системного запалення низької 

інтенсивності [34, 37, 55], в результаті якого зростає ризик розвитку 

запальних та дегенеративних захворювань суглобів [183, 187].  

Як видно з таблиці 3.9, рівень лептину в обидвох групах хворих 

достовірно відрізнявся від групи контролю, (р<0,05; р<0,001). 

Достовірно більшою була концентрація лептину у обстежуваних з ОА у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням порівняно з хворими на ОА без 

абдомінального ожиріння (р1<0,001), що доводить негативний вплив 

абдомінального ожиріння на функціональну здатність опорно-рухового 

апарату. 

Таблиця 3.9                                 

Вміст лептину в  хворих на остеоартроз та остеоартроз у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням, Ме (q1; q3) 

Показник Здорові 

(n=20) 

ОА 

(n=20) 

ОА + Абдомінальне 

ожиріння 

(n=100) 

Лептин 

нг/мл 

6,4 (4,3; 7,4) 10,1 (8,9; 11,2) 

р<0,05 

56,3 (45,4; 70,5) 

р<0,001 

р1<0,001 

Примітки: 

р – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і групи хворих 

з ОА і абдомінальним ожирінням, порівняно з групою норми; 

 р1 – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

абдомінальним ожирінням, порівняно з групою хворих з ОА. 
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 Нами вивчався рівень лептину в залежності від ступеня ожиріння. Як 

видно з таблиці 3.10, у групі хворих з ОА у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням ІІ-ІІІ ступенів рівень лептину 70,1 нг/мл (56,4; 83,1) нг/мл був 

достовірно вищим, порівнянні з групою хворих на ОА, що перебігає з 

абдомінальним ожирінням І ступеню 46,7 нг/мл (39,0; 56,3) нг/мл (р2<0,05). 

Отримані результати підтвердилися в дослідженнях вченого T. Simopoulous 

та його співдослідників [151]. 

 

Таблиця 3.10.                    

Вміст лептину в хворих на остеоартроз та остеоартроз у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням у залежності від індексу маси тіла, Ме (q1; q3) 

Група 

пацієнтів 

Рівень лептину, нг/мл 

Нормальна вага 
Ожиріння І ст. 

(n=55) 

Ожиріння ІІ –ІІІ ст. 

(n=55) 

Контроль 6,4 (4,3; 7,4) - - 

ОА 

(n=20) 

10,1 (8,9; 11,2) 

р<0,05 
- - 

ОА+ 

Абдоміналь

ним 

ожиріння 

(n=100) 

- 

46,7 (39,0; 56,3) 

р<0,001 

р1<0,01 

 

70,1 (56,4; 83,1) 

р<0,001 

р1<0,001 

р2<0,05 

Примітки: р – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

групи хворих з ОА і абдомінальним ожирінням І та ІІ-ІІІ ступенів, порівняно 

з групою норми; 

р1 – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

абдомінальним ожирінням І та ІІ-ІІІ ступенів, порівняно з групою хворих з 

ОА; 

 р2 – достовірність різниці показників групи хворих з ОА та 

абдомінальним ожирінням І ступеня, порівняно з групою хворих з ОА та 

абдомінальним ожирінням ІІ-ІІІ ступенів 

 

Нами досліджена наявність кореляції між ФНП- та лептином у 

пацієнтів з ОА з абдомінальним ожирінням і встановлений прямий сильний 

кореляційний зв’язок: (r=0,54, р<0,05) (рис. 3.13), про що доводить роль 
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системного запалення у хворих на ОА у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням. 
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Рис. 3.13. Кореляція між рівнями лептину і ФНП-α у крові у хворих на 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням. 

 

Існував середньої сили прямий кореляційний зв’язок між рівнем 

лептину і показниками ВАШ (r=0,64, р<0,05) (рис. 3.14), та сильний прямий 

зв'язок між рівнями лептину та CTX-I (r=0,71, р<0,05) (рис. 3.15).  

Отже периферичні функції лептину як ключового регулятора 

метаболізму хондроцитів вказують на те, що він відіграє важливу роль у 

патофізіології ОА у поєднанні з абдомінальним ожирінням.  
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Рис. 3.14 Кореляція між рівнями лептину і показником ВАШ у хворих на 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням 
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Рис. 3.15 Кореляція між рівнями лептину і CTX-I у крові у хворих на 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням. 

 

При вивченні показників системного запалення нами виявлено 

зростання вмісту прозапальних цитокінів як у пацієнтів із ОА у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням, так і у пацієнтів з ОА без супутньої патології, 

однак найбільш високими були показники у пацієнтів з поєднаною 

патологією. 

 

3.9. Патогенетичне значення рівня хрящового олігомерного 

матрикспротеїну в обстежуваних хворих 

COMP є одним із неколагенових білків матрикса, який виявляється в 

тканинах хряща. Молекули COMP зв’язують між собою колагенові волокна, 

стабілізуючи колагенову сітку в тканинах хряща. При станах, які 

супроводжуються пошкодженням хряща, матриксні протеїни попадають в 

синовіальну рідину, а потім у кров. Дослідження показали, що виявлення 

збільшеної концентрації COMP є більш чутливим методом діагностики 

хрящової деструкції, ніж рентгенологічні зміни [60,86]. 

Як видно з таблиці 3.11, рівень COMP у пацієнтів достовірно 

відрізнявся від групи контролю 2,7 Од/л (2,5; 3,1) Од/л (р<0,001). Також 

виявлено достовірне збільшення цього показника у хворих і поєднаною 

патологією 21,1 Од/л (19,8; 23,1) Од/л, порівняно з пацієнтами з ОА без 
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абдомінального ожиріння 14,2 Од/л (11,8; 16,3) Од/л (р<0,05). Схожі 

результати спостерігалися в дослідженнях вчених T. Simopoulous, K. Milazos, 

D. Iliopiolous та інших дослідників [151]. 

 

Таблиця 3.11 

Вміст хрящового олігомерного матрикспротеїну в хворих на остеоартроз 

та остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням, Ме (q1; q3) 

Показник Здорові 

(n=20) 

ОА 

(n=20) 

ОА+Абдомінальне 

ожиріння 

(n=100) 

СОМР, 

Од/л 

2,7 (2,5; 3,1) 14,2 (11,8; 16,3) 

р<0,001 

21,1 (19,8; 23,1) 
р<0,001 

р<0,05 

Примітки: р – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

групи хворих з ОА і абдомінальним ожирінням, порівняно з групою норми; 

р1 – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

абдомінальним ожирінням, порівняно з групою хворих з ОА. 

 

Виявлений прямий середньої сили кореляційний зв’язок між 

сироватковою концентрацією COMP та рентгенологічними змінами в 

суглобах при ОА (r=0,62, р<0,05) і встановлено, що, чим важча 

рентгенологічна стадія, тим вища концентрація хрящового олігомерного 

матрикспротеїну в сироватці крові (рис. 3.16). 
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 Рис. 3.16 Кореляція між рівнями СОМР і рентгенологічною стадією у 

хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням 
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При досліджуванні впливу надмірної маси тіла на хрящову тканину, 

нами був встановлено прямий кореляційний зв’язок між рівнями СОМР і 

ІМТ (r=0,56, p<0,05) (рис. 3.17). Це свідчить про збільшення деструкції 

хрящової тканини з зростанням маси тіла. Також був встановлений середньої 

сили прямий кореляційний зв’язок між рівнями СОМР і ФНП-α (r=0,48, 

p<0,05) (рис. 3.18), що доводить роль системного запалення в розвитку ОА 

особливо при його поєднанні з абдомінальним ожирінням. 
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Рис. 3.17 Кореляція між рівнями СОМР та ІМТ у крові у хворих на 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням 
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Рис. 3.18 Кореляція між рівнями СОМР і ФНП-α у крові у хворих на 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням 
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3.10. Патогенетичне значення рівня перехреснозв’язаного С-

термінального телопептиду колагену І типу  

У майбутньому біомаркери відіграватимуть все більш важливу роль у 

діагностиці та лікуванні різних стадій ОА, одним з таких маркерів є 

перехреснозвʼязаний С-термінальний телопептид колагену І типу. СTX-І – 

маркер кісткової резорбції. Збільшення цього маркера в крові спостерігається 

при різних стадіях ОА. В клінічній практиці перевага визначення полягає в 

тому, що рівень СTX-І дозволяє оцінити ступінь ефективності всіх видів 

терапії ОА [129]. 

Усім пацієнтам з ОА та з ОА з абдомінальним ожирінням було 

проведено визначення рівня CTX-I в плазмі крові, збільшення якого є 

маркером кісткової резорбції. Як видно з таблиці 3.12, рівень CTX-I  як у 

хворих з ОА, так і у хворих з ОА і абдомінальним ожирінням достовірно 

підвищувався, порівняно з групою контролю 0,20 нг/мл (0,18; 0,21) нг/мл 

(р<0,001). Також виявлено достовірне збільшення цього показника у 

пацієнтів досліджуваної групи 0,79 нг/мл (0,72; 0,92) нг/мл, порівняно з 

хворими на ОА без ожиріння 0,45 нг/мл (0,40; 0,50) нг/мл (р1<0,05). 

Таблиця 3.12 

Вміст перехреснозвʼязаного С-иермінального телопептиду 

колагену І типу в сироватці крові хворих, Ме (q1; q3) 

Показник Здорові 

(n=20) 

ОА 

(n=20) 

ОА + 

Абдомінальне 

ожиріння 

(n=100) 

С-термінальний 

телопептид 

колагену І типу 

(CTX-I) нг/мл 

0,20 (0,18; 

0,21) 

0,45 (0,40; 0,50) 

р<0,001 

0,79 (0,72; 0,92) 

р<0,001 

р1<0,05 

Примітки: р – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

групи хворих з ОА і абдомінальним ожирінням, порівняноз групою норми; 

р1 – достовірність різниці показників групи хворих з ОА і 

абдомінальним ожирінням, порівняно з групою хворих з ОА. 
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Після проведених нами досліджень було виявлено середньої сили 

прямий кореляційні звʼязок між рівнями СТХ-І та ІМТ (r=0,62, р<0,05) (рис. 

3.19). Це підтверджує, що надмірна маса тіла має негативний вплив на 

цілісність субхондральної кістки, внаслідок чого збільшується біомаркер 

СТХ-І в сироватці крові. 
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Рис. 3.19 Кореляція між рівнем CTX-I і ІМТ у хворих на остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням 

 

Встановлений корельційний звʼязок середньої сили між рівнями СТХ-І 

і СРБ (r=0,58, р<0,05) (рис. 3.20). Також виявлений сильний прямий 

кореляційний звʼязок між рівнем СТХ-І і ВАШ (r=0,76, р<0,05) (рис. 3.21). 
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Рис. 3.20 Кореляція між рівнем CTX-I і СРБ у хворих на остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням 



 75 

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05

СТХ-І, нг/мл

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

В
А

Ш
, 

м
м

 

Рис. 3.21 Кореляція між рівнем CTX-I і ВАШ у хворих на остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням 

 

На основі результатів дослідження, висвітлених у даному розділі, 

можна зробити висновок, що своєчасна діагностика ОА у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням дає змогу уникнути подальшого прогресування 

даної патології за допомогою адекватного лікування та корекції способу 

життя, абдомінального ожиріння у хворих на ОА, сприятимуть профілактиці 

втрати працездатності та інвалідизації даних пацієнтів, а також матимуть  
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РОЗДІЛ 4 

ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ПІДХОДІВ ДО 

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ У ПОЄДНАННІ З 

АБДОМІНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ 

 

Лікування ОА на сьогодні залишається складною та невирішеною 

проблемою. Принцип лікування полягає в тому, що воно повинно бути 

постійним, комплексним і послідовним. Основною його метою є зменшити 

больовий синдрому, , зберегти структурно-функціональної цілісність хряща, 

уповільнити прогресування захворювання, покращити ЯЖ хворих, 

попередити інвалідність та прогрусування даної патології. Провідне місце в 

лікуванні даної патології займають НПЗП та хондропротектори [3, 8, 31].  

Рекомендації Європейської антиревматичної ліги (EULAR) 

класифікують всі лікарські засоби для терапії пацієнтів з ОА на ті, що 

впливають на симптоми захворювання, та ті, що здатні здійснювати 

структурно-модифікуючий вплив і змінювати перебіг захворювання 

(хондропротектори). Саме до хондропротекторів – препаратів, що мають 

симптом-модифікуючий (зменшують інтенсивність болю та поліпшують 

функцію суглобів) та структурно-модифікуючий (сповільнюють 

прогресування захворювання) впливи належать хондроїтинсульфат (ХС) та 

глюкозамін – природні компоненти хряща, що входять до складу 

протеогліканів та глікозаміногліканів хрящової тканини. Враховуючи те, що 

ХС та глюкозамін виявляють неідентичні фармакологічні впливи на 

метаболізм хряща, для підвищення ефективності лікування дегенеративних 

захворювань суглобів доцільним є комплексне застосування цих речовин 

[17]. 

Однією з найбільш головних складових частин в лікуванні хворих на 

ОА є НПЗП. Проте, як відому, що в основному НПЗП як симптоматичні 

лікарські засоби не впливають на основні патогенетичні механізми, що 

лежать в основі розвитку ОА. Завдяки протизапальним і знеболювальним 
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властивостям ці препарати можна приймати довгостроково, а саме лікування 

може тривати протягом декількох місяців, а деколи навіть і років, однак 

навіть короткотривалий прийом даної групи препаратів у невисоких дозах 

може призвести до розвитку небажаних побічних ефектів. В основному ризик 

розвитку побічної дії НПЗП спостерігається у людей похилого віку, які 

складають приблизно 60% споживачів даної групи препаратів. Тому сьогодні 

досить актуальним залишається пошук та розробка нових ефективних 

лікувальних комплексів, що дали б можливість безпосередньо здійснювати 

вплив на основні патогенетичні ланки ОА особливо при поєднанні його 

перебігу з абдомінальним ожирінням [12, 13, 24]. 

Для пацієнта з ОА і ожирінням проведення занять для зниження маси 

тіла є першочерговим завданням як з точки зору механічного навантаження, 

так і з точки зору профілактики серцево-судинних захворювань. Зниження 

маси тіла рекомендовано у випадку, якщо ІМТ> 25 кг/м
2
. Грамотна корекція 

маси тіла дозволить зменшити інтенсивність больового синдрому в уражених 

суглобах, сприятиме уповільненню прогресування ОА, а також значно 

знизить ризик серцево-судинних ускладнень [92,108,111,112]. 

Найбільш ефективним для знаження маси тіла є дієтотерапія. У дієту 

хворих з ОА рекомендується включати рибні продукти (як мінімум 2 рази на 

тиждень), що містять омега-3-поліненасичені жирні кислоти (омега-3 

ПНЖК). Омега-3 ПНЖК не виробляються в організмі людини, але життєво 

йому необхідні: вони здатні пригнічувати запальні реакції в організмі, 

нормалізують жировий обмін, позитивно впливають на судинну стінку та 

реологічні властивості крові [83,85,95]. З метою повної компенсації дефіциту 

омега-3 ПНЖК та фізіологічної корекції жирового обміну доцільно 

призначати лікарські препарати омега-3 ПНЖК.  

Неорганічний вільний радикал NO (оксид азоту) відіграє важливу роль 

у деградації суглобового хряща при ОА. Хондроцити, отримані від хворих на 

ОА, виробляють велику кількість NO як спонтанно, так і після стимуляції 

прозапальними цитокінами порівняно з нормальними клітинами. Високий 
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вміст NO виявлено в синовіальній рідині і сироватці крові хворих на ОА – це 

результат збільшення екскреції та синтезу індукованої NO-синтази – 

ферменту, відповідального за продукцію NO [194,204,205].  

L-аргініну гідрохлорид є субстратом для NО-синтази – ферменту, який 

каталізує синтез оксиду азоту, що є доцільним у лікуванні ОА. 

Сьогодні лікування ОА здійснюється згідно з Наказом МОЗ України № 

676 від 12.10.2006 року «Клінічний протокол надання медичної допомоги 

хворим із остеоартрозом» [71]. Але успіх у лікуванні таких хворих 

неможливий без комплексного підходу з використанням у схемах поряд із 

протизапальною антиоксидантної терапії та лікування супутньої патології. 

Лікування абдомінального ожиріння у пацієнтів встановлювалось на основі 

Наказу МОЗ України № 16 від 14.01.2013 року «Методичні рекомендації для 

лікарів загальної практики – сімейної медицини з приводу консультування 

пацієнтів щодо основних засад здорового харчування» [70].  

У даному розділі дослідження викладені результати оцінки динаміки 

клініко-лабораторних показників при лікуванні хворих на ОА з супутнім 

абдомінальним ожирінням із використанням препаратів БТ, а також із 

застосуванням кверцетину та L-аргініну гідрохлориду. 

 

4.1. Вплив кверцетину та L-аргініну гідрохлориду на клінічний 

перебіг остеоартрозу в поєднанні з абдомінальним ожирінням 

У попередньому розділі нами було доведено, що наявність 

абдомінального ожиріння має несприятливий вплив на перебіг суглобового 

синдрому при ОА. Наявність супутньої патології викликає більш часте 

ураження суглобів, особливо суглобів нижніх кінцівок (у 100% випадків), 

провокує розвиток синовіту і підсилює вираженість больового синдрому у 

пацієнтів. 

Нами вивчався вплив кверцетину та L-аргініну гідрохлориду на 

клініко-функціональний стан хворих на ОА у поєднанні з абдомінальним 



 80 

ожирінням. Пацієнти І групи отримували традиційну БТ, комплекс якої 

включав: НПЗП, хондропротектори, інгібітори КоА-редуктази, дієту і 

симптоматичну терапію, рекомендованою Наказом МОЗ України № 676 від 

12.10.2006 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної 

допомоги хворим із остеоартрозом»[71] та Наказом МОЗ України № 16 від 

14.01.2013 року «Методичні рекомендації для лікарів загальної практики – 

сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад 

здорового харчування» [70]. Динаміка показників оцінювалась на початку 

лікування, через 10 діб та через 30 діб після проведеної терапії.  

Як видно з даних таблиці 4.1, спостерігалася позитивна динаміка у всіх 

групах пацієнтів. Так, на 10-у добу спостереження у всіх групах хворих 

показники ВАШ були такими: І група 61 (58; 71) мм, ІІ група 57 (52; 62) мм, 

ІІІ група 56 (48; 59) мм, ІV група 47 (42; 53) мм; індексу Lequesne: І група 17 

(16; 17) балів, ІІ група 15 (14; 15) балів, ІІІ група 14 (13; 15) балів, ІV група 12 

(11; 13) балів; та WOMAC: І група 58 (56; 61) балів, ІІ група 50 (49; 51) балів, 

ІІІ група 48 (47; 51) балів, ІV група 43 (40; 47) балів; ці показники були 

достовірно нижчими порівняно з відповідними результатами обстеження до 

лікування (p<0,05). 

 Подібна динаміка встановлена при обстеженні хворих на 30-у добу:  

ВАШ: І група 51 (46; 57) мм, ІІ група 39 (38; 46) мм, ІІІ група 38 (36; 39) мм, 

ІV група 30 (27; 35) мм; індексу Lequesne: І група 15 (14; 15) балів, ІІ група 

12 (11; 13) балів, ІІІ група 11 (9; 12) балів, ІV група 9 (8; 10) балів; та 

WOMAC: І група 50 (48; 55) балів, ІІ група 40 (37; 42) балів, ІІІ група 40 (37; 

42) балів, ІV група 28 (27; 31) балів. 

 Показники ВАШ, індекс Lequesne та WOMAC достовірно знижувались 

в порівнянні не тільки з показниками до лікування, але й в порівнянні з 

показниками на 10-у добу (р<0,05; р1<0,05). 

Порівнюючи динаміку даних показників між 4 групами хворих, ми 

відзначили достовірно кращі результати у ІІ і ІІІ групах хворих у порівнянні з 



 81 

І групою (р2<0,05). Однак, у пацієнтів ІІ та ІІІ групи показники на 10-у і на 

30-у добу лікування достовірно між собою не відрізнялися (р3˃0,05). 

Найкращі результати спостерігались у  пацієнтів IV групи, що разом зі 

БТ отримували кверцетин та L-аргініну гідрохлорид. Так, на 10-у та 30-у 

добу лікування показники ВАШ, інедексів Lequesne та WOMAC були 

достовірно нижчими, порівняно з аналогічними показниками у хворих І, ІІ та 

ІІІ групах (р2<0,01; р3<0,05; р4<0,05). 

 

Таблиця 4.1 

Динаміка показників суглобового синдрому у хворих 

на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням 

 І Група ІІ Група ІІІ Група IV Група 

1 2 3 4 5 

В
А

Ш
, 
м

м
 

До 

лікув

ання 

 

76 (68; 78) 

 

74 (72; 84) 

 

75 (64; 79) 

 

76 (68; 83) 

10 

доба 

61 (58; 71) 
р<0,05 

57 (52; 62) 
р<0,05 

р2<0,05 

56 (48; 59) 
р<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

47 (42; 53) 
р<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 

30 

доба 

51 (46; 57) 
р<0,05 

р1<0,05 

39 (38; 46) 
р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

38 (36; 39) 
р<0,01 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

30 (27; 35) 
р<0,001 

р1<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 

Ін
д

ек
с 

L
eq

u
es

n
e,

 

б
ал

и
 

До 

лікув

ання 

 

18 (17;19) 

 

19 (17; 21) 

 

18 (16; 19) 

 

18 (19; 20) 

10 

доба 

17 (16; 17) 
р<0,05 

15 (14; 15) 
р<0,05 

р2<0,05 

14 (13; 15) 
р<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

12 (11; 13) 
р<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 
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Продовження табл. 4.1 

 1 2 3 4 5 

30 

доба 

15 (14; 15) 
р<0,05 

р1<0,05 

12 (11; 13) 
р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

11 (9; 12) 
р<0,01 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

9 (8; 10) 
р<0,001 

р1<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 

Ін
д

ек
с 

W
O

M
A

C
, 
б

ал
и

 

До 

лікува

ння 

 

63 (61; 64) 

 

63 (60; 64) 

 

62 (58; 63) 

 

62 (57; 63) 

10 

доба 

58 (56; 61) 
р<0,05 

50 (49; 51) 
р<0,05 

р2<0,05 

48 (47; 51) 
р<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

43 (40; 47) 
р<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 

30 

доба 

50 (48; 55) 
р<0,05 

р1<0,05 

40 (37; 42) 
р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

38 (36; 39) 
р<0,01 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

28 (27; 31) 
р<0,001 

р1<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 

Примітка: 

р – достовірність різниці показників на 10-у та 30-у добу лікування, 

порівняно з показниками до лікування; 

р1 – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування, порівняно 

з показниками на 10-у добу лікування; 

р2 – достовірність різниці показників на 10-у та 30-у добу лікування в 

ІІ, ІІІ та ІV групі, порівняно з І групою; 

р3 – достовірність різниці показників на 10-у та 30-у добу лікування в 

ІІІ та ІV групі, порівняно з ІІ групою; 

р4 – достовірність різниці показників на 10-у та 30-у добу лікування в 

ІV групі, порівняно з ІІІ групою. 

 

Порушення нормального функціонування суглобів, тривалий больовий 

синдром, обмеження рухової активності суглобів, значні побічні реакції на 

медикаментозну терапію, недовготривалий терапевтичний ефект, соціальні 

обмеження у хворих на ОА сприяють значному погіршенню ЯЖ. На основі 

цього, критеріїм ефективності розробленої нами комплексної терапії ОА у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням стало вивчення показників ЯЖ 

задопомогою анкетування опитувальником EQ-5D.  
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Як видно з даних таблиці 4.2, у всіх групах хворих було відзначено 

позитивну динаміку на 30-у добу лікування. Достовірно зменшились бали по 

таких рубриках опитувальника, як «ходьба» (р<0,05), «самообслуговування» 

(р<0,05), «повсякденна активність» (р<0,05), «біль/дискомфорт» (р<0,05) та 

«занепокоєння/депресія» (р<0,05). У відповідності до позитивної динаміки 

показників складових опитувальника EQ-5D встановлене достовірне 

зменшення загального індексу (р<0,05). Проте, після проведеної БТ, 

незважаючи на те, що клінічна ремісія була досягнута у великої частини 

хворих, субʼєктивна оцінка загального самопочуття та ЯЖ виявилася 

незначною.   

Позитивні зміни показників ЯЖ при обстеженні на 30-у добу в хворих, 

які отримували кверцетин у складі комплексної терапії (ІІ група) та L-

аргініну гідрохлорид разом із БТ (ІІІ група) були достовірно вищими, ніж у І 

групі хворих (р1<0,05). Проте показники ЯЖ у ІІ і ІІІ групах достовірно не 

відрізнялись (р2˃0,05).  

Найкраща динаміка показників спостерігалась у пацієнтів IV групи, що 

на фоні БТ приймали кверцетин та L-аргініну гідрохлорид. Так, при 

обстеженні на 30-у добу терапії в хворих цієї ж групи нам вдалося досягнути 

вірогідно менших показників у всіх рубриках опитувальника EQ-5D, 

порівняно з іншими групами(р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05). 

 У відповідності до позитивної динаміки показників складових 

опитувальника EQ-5D встановлене достовірне зменшення загального індексу 

(р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05). 

Таким чином, нами було встановлено, що включення до комплексної 

терапії ОА у поєднанні з абдомінальним ожирінням таких препаратів як 

кверцетин та L-аргініну гідрохлориду призводить до покращення клініко-

функціонального стану хворих на ОА з супутнім з абдомінальним ожирінням, 

що визначали за допомогою показників ВАШ, індексів Lequesne та WOMAC, 

а також сприяє покращенню показників ЯЖ пацієнтів, який визначали за 

допомогою опитувальника EQ-5D. 
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Таблиця 4.2 

Динаміка показників шкали EuroQol-5D у хворих 

на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням під впливом 

лікування 

 І Група ІІ Група ІІІ Група IV Група 

1 2 3 4 5 

Х
о
д

ьб
а,

 б
ал

и
 

До 

лікув

ання 

4 (3; 4) 

 

4 (3; 4) 

 

3 (3; 4) 

 

4 (3; 4) 

 

30 

доба 

3 (2; 3) 
р<0,05 

3 (2; 3) 
р<0,05 

р1˃0,05 

2 (2; 3) 
р<0,05 

р1˃0,05 

р2˃0,05 

1 (1; 2) 
р<0,01 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3<0,05 

С
ам

о
о
б

сл
у
го

в
у

в
ан

н
я
, 

б
ал

и
 

До 

лікув

ання 

4 (3; 4) 3 (3; 4) 3 (3; 4) 4 (3; 4) 

30 

доба 

2 (2; 3) 
р<0,05 

2 (2; 3) 
р<0,05 

р1˃0,05 

2 (2; 3) 
р<0,05 

р1˃0,05 

р2˃0,05 

1 (1; 2) 
р<0,01 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3<0,05 

П
о

в
ся

к
д

ен
н

а 

ак
ти

в
н

іс
ть

, 
б

ал
и

 

До 

лікув

ання 

4 (3; 4) 4 (3; 4) 3 (3; 4) 4 (3; 4) 

30 

доба 

3 (2; 3) 
р<0,05 

2 (2; 3) 
р<0,05 

р1˃0,05 

2 (2; 3) 
р<0,05 

р1˃0,05 

р2˃0,05 

1 (1; 2) 
р<0,01 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3<0,05 

Б
іл

ь/
д

и
ск

о
м

ф
о

р
т,

 

б
ал

и
 

До 

лікув

ання 

4 (4; 5) 

 

5 (4; 5) 

 

4 (4; 4,5) 

 

4 (4; 5) 

 

30 

доба 

3 (3; 4) 
р<0,05 

3 (3; 4) 
р<0,05 

р1˃0,05 

3 (2; 3) 
р<0,05 

р1˃0,05 

р2˃0,05 

2 (1; 2) 
р<0,01 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3<0,05 
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Продовження табл. 4.2 

 1 2 3 4 5 
З

ан
еп

о
к
о

єн
н

я/
д

еп
р

е

сі
я
, 

б
ал

и
 

До 

лікув

ання 

3 (3; 4) 

 

4 (3; 4) 4 (3; 4) 

 

3 (3; 4) 

30 

доба 

2 (2; 3) 
р<0,05 

2 (2; 3) 
р<0,05 

р1˃0,05 

1 (1; 2) 
р<0,05 

р1˃0,05 

р2˃0,05 

1 (0; 1) 
р<0,01 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3<0,05 

Ін
д

ек
с 

E
u

ro
Q

o
l-

5
D

, 

б
ал

и
 

До 

лікув

ання 

19 (18; 20) 18 (17; 20) 19 (18; 20) 

 

18 (17; 19) 

30 

доба 

16 (16; 17) 
р<0,05 

15 (14; 15) 
р<0,05 

р1<0,05 

14 (14; 15) 
р<0,05 

р1<0,05 

р2˃0,05 

10 (10; 11) 
р<0,01 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3<0,05 

Примітка:  

р – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування, порівняно 

з показниками до лікування; 

р1 – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування в ІІ, ІІІ та 

ІV групах, порівняно з І групою; 

р2 – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування в ІІІ та ІV 

групах, порівняно з ІІ групою; 

р3 – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування в ІV групі, 

порівняно з ІІІ групою. 

 

4.2. Динаміка показників ліпідного обміну під впливом 

комбінованої терапії  

Нами вивчені показники ліпідного спектру крові в порівнювальних 

групах до початку терапії, через 10-ть та через 30-ть діб запропонованого 

лікування.  

Як видно з таблиці 4.3, ми спостерігали позитивну динаміку у всіх 

групах пацієнтів. Так, на 10-у добу спостереження у всіх групах хворих 

показники ліпідограми були достовірно нижчими порівняно з відповідними 

результатами обстеження до лікування (p<0,05). Подібна динаміка 
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встановлена при обстеженні на 30-у добу. Показники ліпідограми достовірно 

змінювались в бік норми в порівнянні не тільки з показниками до лікування, 

але й в порівнянні з показниками на 10-у добу (р<0,05; р1<0,05). 

Проте, порівнюючи динаміку даних показників між 4 групами хворих, 

ми відзначили достовірно кращі результати у ІІ і ІІІ групах хворих в 

порівнянні з І групою (р2<0,05). У пацієнтів ІІ та ІІІ групи показники на 10-у і 

на 30-у добу лікування достовірно між собою не відрізнялися (р3˃0,05). Це 

доводить наявність позитивного впливу кверцетину та L-аргініну 

гідрохлориду на показники ліпідограми. Однак, ці показники не досягли 

нормального рівня. 

Найкращі результати спостерігались у пацієнтів IV групи, що разом із 

БТ приймали кверцетин та L-аргініну гідрохлорид. Так, на 10-у та 30-у добу 

лікування ЗХС, ХС ЛПНЩ, ТГ були достовірно нижчими, ХС ЛПВЩ був 

достовірно вищим, порівняно з аналогічними показниками у І, ІІ і ІІІ групах 

(р2<0,01; р3<0,05; р4<0,05).  

 

Таблиця 4.3 

Динаміка впливу лікування базової терапії, кверцетину та L-

аргініну гідрохлориду на показники ліпідного обміну  

 І Група ІІ Група ІІІ Група IV Група 

1 2 3 4 5 

З
Х

С
, 
м

м
о

л
ь/

л
 

До 

лікування 

6,5 (6,4; 6,6) 6,6 (6,5; 6,7) 6,5 (6,4; 6,7) 6,5 (6,4; 6,5) 

10 доба 6,0 (5,9; 6,2) 

р<0,05 

 

 

5,8 (5,6; 6,0) 

р<0,05 

р2<0,05 

5,8 (5,5; 6,0) 

р<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

 

5,1 (4,9; 5,2) 
р<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 

30 доба 5,8 (5,6; 5,9) 
р<0,05 

р1<0,05 

 

5,2 (5,1; 5,4) 
р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

 

5,2 (5,1; 5,3) 
р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

 

4,8 (4,7;  4,9) 
р<0,001 

р1<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 
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Продовження табл. 4.3  
1 2 3 4 5 

Х
С

 Л
П

Н
Щ

, 
м

м
о

л
ь/

л
 

До 

лікування 

5,1 (5,0; 5,2) 

 

5,0 (4,9; 5,1) 

 

5,1 (5,0; 5,2) 

 

5,1 (5,0; 5,2) 

 

10 доба 4,9 (4,8; 5,0) 
р<0,05 

4,7 (4,6; 4,9) 
р<0,05 

р2<0,05 

4,7 (4,6; 4,8) 
р<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

4,6 (4,5;4,7) 
р<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 

30 доба 4,7 (4,6; 4,8) 
р<0,05 

р1<0,05 

4,3 (4,2; 4,5) 
р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

4,3 (4,2; 4,4) 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

3,6 (3,2; 3,9) 
р<0,001 

р1<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 

Х
С

 Л
П

В
Щ

, 
м

м
о

л
ь/

л
 

До 

лікування 

0,78 (0,72; 

0,84) 

 

0,78 (0,72; 

0,84) 

0,78 (0,72; 

0,84) 

 

0,78 (0,72; 

0,84) 

 

10 доба 0,84 (0,82; 

0,87) 
р<0,05 

0,89 (0,87; 

0,93) 
р<0,05 

р2<0,05 

0,90 (0,89; 

0,95) 
р<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

0,95 (0,92; 

0,97) 
р<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 

30 доба 0,95 (0,91; 

0,99) 
р<0,05 

р1<0,05 

1,01 (0,98; 

1,07) 
р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

1,02 (0,97; 

1,04) 
р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

1,08 (1,03; 

1,10) 
р<0,001 

р1<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 

Т
р

и
гл

іц
ер

и
д

и
, 
м

м
о

л
ь/

л
 До 

лікування 

2,65 (2,58; 

2,70) 

2,66 (2,59; 

2,73) 

 

2,65 (2,57; 

2,72) 

 

2,64 (2,56; 

2,71) 

 

10 доба 2,39 (3,37; 

2,44) 
р<0,05 

2,24 (2,22; 

2,25) 
р<0,05 

р2<0,05 

2,25 (2,23; 

2,28) 
р<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

2,15 (2,12; 

2,17) 
р<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 
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Продовження табл. 4.3 

 
1 2 3 4 5 

30 доба 2,28 (2,22; 

2,38) 
 р<0,05 

р1<0,05 

2,07 (1,96; 

2,15) 
р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

2,01 (1,96; 

2,05) 
р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3˃0,05 

1,75 (1,64; 

1,85) 
р<0,001 

р1<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

р4<0,05 

Примітка:  

р – достовірність різниці показників на 10-у та 30-у добу лікування, 

порівняно з показниками до лікування; 

р1 – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування, порівняно 

з показниками на 10-у добу лікування; 

р2 – достовірність різниці показників на 10-у та 30-у добу лікування в 

ІІ, ІІІ та ІV групах, порівняноз І групою; 

р3 – достовірність різниці показників на 10-у та 30-у добу лікування в 

ІІІ та ІV групах, порівняно з ІІ групою; 

р4 – достовірність різниці показників на 10-у та 30-у добу лікування в 

ІV групі, порівняно з ІІІ групою. 

 

Отже додавання кверцетину та L-аргініну гідрохлориду до БТ привело 

до нормалізації показників ліпідограми у хворих на ОА, поєднаного з 

абдомінальним ожирінням.  

 

4.3 Динаміка показників системного запалення під впливом 

комбінованої терапії 

Враховуючи, що ендогенне запалення, маркером якого є ФНО-α, 

виявляється важливою ланкою в патогенезі ОА та абдомінального ожиріння, 

нами вивчений вплив кверцетину та L-аргініну гідрохлориду на дані 

показники. В усіх хворих на 30-у добу спостереження встановлене зниження 

вмісту прозапальних цитокінів у сироватці крові. 

Як видно з рисунка 4.1 при оцінці цитокінового статусу у хворих І 

групи, що отримувала БТ, при визначенні ФНО-α на 30-у добу терапії 

спостерігалось достовірне зниження цього показника у (р<0,05). Однак, у цій 

групі ФНП- не досягнув нормального рівня. Це свідчить про те, що БТ ОА 
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має ефективний вплив на ФНП-, але недостатній для того, щоб привести 

рівень цього цитокіну до нормальних значень.  

При оцінці цитокінового статусу ми виявили достовірне зниження 

ФНП- на фоні лікування БТ з додаванням кверцетину та L-аргініну 

гідрохлориду на 30-у добу терапії у ІІ та ІІІ групах (р<0,05), яке було 

достовірно більше виражене, ніж у І групі хворих (р1<0,05). Однак, у жодній 

підгрупі ФНП- не досягнув нормального рівня. Це свідчить про те, що 

препарати базового лікування ОА в поєднанні з кверцетином та в поєднанні з 

L-аргініном гідрохлоридом мають виражений позитивний вплив на 

цитокіновий статус, але недостатній для того, щоб привести рівень ФНП- 

до нормальних значень.  

При дослідженні протизапальних властивостей комплексного 

лікування (БТ, кверцетин, L-аргініну гідрохлорид) нами виявлений 

позитивний вплив запропонованої терапії на рівень ФНП-. На фоні такого 

лікування ми спостерігали достовірне зниження ФНП- у пацієнтів IV групи 

(р<0,05), яке було достовірно більше виражене, ніж у І, ІІ і ІІІ групах хворих 

(р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05;).  

контроль До лікування 30 день

*
**

0

50

100
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200

250

300

І група

ІІ група

ІІІ група

IV група

 

Примітка: * – достовірність різниці показників до і після лікування. 

Рис. 4.1. Динаміка показників вмісту ФНП- під впливом терапії, пг/мл 

 

Хоча в жодній групі ФНП- не досягнув нормального рівня, однак 

комплексне лікування з додаванням до БТ кверцетину та L-аргініну 



 90 

гідрохлориду у хворих на ОА з абдомінальним ожирінням має виражений 

позитивний вплив на цитокіновий статус.  

Одним з основних маркерів запального процесу ми визначали рівень 

СРБ у сироватці крові обстежених. Як видно з таблиці 4.4 у всіх групах 

хворих  нами відзначено позитивну динаміку рівня СРБ на 30-у добу 

лікування (р<0,05). Проте, позитивні зрушення рівня СРБ при обстеженні на 

30-у добу в хворих, які отримували кверцетин у складі комплексної терапії 

(ІІ група) та L-аргініну гідрохлорид разом із БТ (ІІІ група), були достовірно 

нижчими, ніж у І групі хворих (р1<0,05). Однак показники рівня СРБ у ІІ і ІІІ 

групах достовірно не відрізнялись (р2˃0,05).  

Найкраща динаміка рівня СРБ спостерігалась у пацієнтів IV групи. Так, 

при обстеженні пацієнтів на 30-у добу лікування в хворих цієї групи нам 

вдалося досягнути вірогідно меншого рівня СРБ, порівняно з іншими 

групами  (р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05). 

 

Таблиця 4.4 

Динаміка впливу лікування базової терапії, кверцетину та L-

аргініну гідрохлориду на рівень С-реактивного білка  

 І Група ІІ Група ІІІ Група IV Група 

СРБ, 

мг/л 

До 

лікування 

24 (12; 48) 24 (12; 48) 24 (12; 48) 24 (12; 48) 

30-а доба 12 (12; 24) 

р<0,05 

 

12 (6; 12) 

р<0,05 

р1<0,05 

12 (6; 12) 

р<0,01 

р1<0,05 

р2˃0,05 

6 (0; 6) 

р<0,01 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3<0,05 

Примітка: 

р – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування, порівняно 

з показниками до лікування; 

р1 – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування в ІІ, ІІІ та 

ІV групах, порівняноз І групою; 

р2 – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування в ІІІ та ІV 

групах,порівняно з ІІ групою; 

р3 – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування в ІV групі, 

порівняноз ІІІ групою. 
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Завдяки своїм вираженим антиоксидантним властивостям, а також 

протизапальним, кверцетин у поєднанні з БТ здійснює вагомий вплив на 

рівень СРБ у хворих на ОА і, отже, зменшує прояви системного запалення у 

таких пацієнтів. 

Ожиріння характеризується підвищеним рівнем лептину та інших 

адипоцитокінів, які зумовлюють розвиток системного запалення низької 

інтенсивності [151,160,161], тому лептин може відігравати певну роль у 

виникненні ОА, зокрема у метаболічних змінах хондроцитів, зважаючи на 

функціональну активність лептинових рецепторів у нормальних людських 

хрящах [194,200].   

Дослідження вмісту лептину в сироватці крові було проведене усім 

пацієнтам з поєднаною патологією до лікування та на 30-у добу після 

отриманого комплексного лікування. 

 Як видно з таблиці 4.5 до лікування рівень лептину у хворих на ОА в 

поєднанні з абдомінальним ожирінням складав 55,7 (45,8; 69,5) нм/мл, а після 

лікування БТ на 30-у добу – 38,7 (34,9; 44,8) Од/л (р<0,05). Це обґрунтовує 

необхідність пошуку нових схем у терапії хворих на ОА, особливо при 

поєднанні з абдомінальним ожирінням, з метою оптимізації лікування. 

При дослідженні змін рівня лептину у пацієнтів ІІ, що на фотні БТ 

отримували кверцетин, виявили зменшення його рівня до 31,4 (28,4; 36,5) 

нг/мл на 30 добу (р<0,05). У хворих ІІІ групи, що разом з БТ отримували L-

аргініну гідрохлорид було виявлено зниження даного маркера до 32,4 (30,8; 

36,3) нг/мл на 30-у добу лікування (р<0,05).  

Рівень лептину у обстежуваних IV групи, які разом з БТ отримували 

кверцетин та L-аргініну гідрохлорид за запропонованими схемами, був 

достовірно нижчиму порівнянні з пацієнтами інших груп і на 30-у добу 

лікування становив 16,8 (12,7; 19,6) нг/мл (р<0,001; р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05). 

Таким чином, включення до БТ кверцетину та L-аргініну гідрохлориду 

позитивно впливає на рівень лептину у хворих на ОА у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням. 
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Таблиця 4.5 

Динаміка впливу лікування базової терапії, кверцетину та L-

аргініну гідрохлориду на рівень лептину у сироватці крові  

 І Група ІІ Група ІІІ Група IV Група 

Лептин, 

нг/мл 

До 

лікування 

55,7 (45,8; 

69,5) 

 

56,8 (46,4; 

71,2) 

 

56,6 (45,6; 

70,6) 

 

55,8 (45,9; 

70,1) 

 

30-а доба 38,7 (34,9; 

44,8) 

р<0,05 

 

31,4 (28,4; 

36,5) 

р<0,05 

р1<0,05 

32,4 (30,8; 

36,3) 

р<0,05 

р1<0,05 

р2˃0,05 

 

16,8 (12,7; 

19,6) 

р<0,001 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3<0,05 

Примітка: 

р – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування, порівняно 

з показниками до лікування; 

р1 – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування в ІІ, ІІІ та 

ІV групах, порівняно з І групою; 

р2 – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування в ІІІ та ІV 

групах, порівняно з ІІ групою; 

р3 – достовірність різниці показників на 30-у добу лікування в ІV групі, 

порівняно з ІІІ групою. 

 

4.4. Динаміка маркерів остеоартрозу під впливом комбінованої 

терапії  

Дослідження вмісту хрящового олігомерного матрикспротеїну (COMP) 

в сироватці крові, підвищений рівень якого свідчить про деструкцію 

хрящової тканини, було проведене усім пацієнтам з поєднаною патологією. 

Як видно з рисунку 4.2 до лікування рівень COMP у обстежуваних хворих 

складав 21,1 (19,8; 23,1) Од/л, а після лікування БТ на 30-у добу – 18,4 (17,8; 

21,5) Од/л (р˃0,05), що доводить недостатню ефективність БТ ОА в лікуванні 

деструкції суглобового хряща. Це обґрунтовує необхідність пошуку нових 

схем у терапії хворих на ОА, особливо при поєднанні з абдомінальним 

ожирінням, з метою оптимізації лікування. 

При дослідженні змін рівня COMP у пацієнтів ІІ, що отримували 

кверцетин, ми виявили зменшення його рівня до 14,6 (13,5; 15,7) Од/л на 30-у 
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добу (р<0,05). У хворих ІІІ групи, що разом з БТ отримували L-аргініну 

гідрохлорид, виявлено зниження даного маркера до 14,1 (13,4; 15,8) Од/л на 

30-у добу лікування (р<0,05). 

Рівень COMP у обстежуваних IV групи, що на фоні БТ приймали 

кверцетин та L-аргініну гідрохлорид, був достовірно нижчим, порівняно з 

пацієнтами І, ІІ та ІІІ групи і на 30-у добу лікування становив 11,4 (10,2; 12,7) 

Од/л (р<0,001).  
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Примітка: * – достовірність різниці показників до і після лікування. 

Рис. 4.2. Динаміка показників вмісту COMP під впливом терапії, Од/л 

 

Враховуючи те, що кісткова резорбція, маркером якого є CTX-I, 

виявляється важливою ланкою в патогенезі ОА з абдомінальним ожирінням, 

ми вивчили вплив кверцетину та L-аргініну гідрохлориду на даний показник. 

В усіх хворих через 30-ть діб спостереження було встановлене зниження 

вмісту даного маркера ОА у сироватці крові (рис. 4.3).  

Для оцінки кісткової резорбції у хворих І групи, що отримували БТ, 

при визначенні CTX-I на 30-у добу терапії спостерігалось достовірне 

зниження цього показника, який до лікування складав 0,79 (0,72; 0,92) нг/мл, 

на 30-у добу 0,64 (0,57; 0,67) нг/мл (р0,05). Однак, у цій групі CTX-I не 

досягнув нормального рівня. Це свідчить про те, що БТ ОА має ефективний 

вплив на CTX-I, але недостатній для того, щоб привести рівень цього 

показника до нормальних значень.  
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При оцінці кісткової резорбції ми виявили достовірне зниження CTX-I 

на фоні лікування БТ з додаванням кверцетину та L-аргініну гідрохлориду на 

30-у добу терапії у ІІ та ІІІ групах (р<0,05): у ІІ групі рівень цього маркеру 

знизився до 0,54 (0,48; 0,58) нг/мл – на 30-у добу, у ІІІ групі – до 0,51 (0,48; 

0,55) нг/мл, на 30-у добу (0,353±0,08 нг/мл). Однак, у жодній групі CTX-I не 

досягнув нормального рівня. Це свідчить про те, що препарати базового 

лікування ОА в поєднанні з кверцетином та L-аргініном гідрохлоридом 

мають виражений позитивний вплив на цитокіновий статус, але недостатні 

для того, щоб привести рівень CTX-I до нормальних значень.  

При дослідженні протизапальних властивостей комплексного 

лікування (БТ, кверцетин, L-аргініну гідрохлорид) нами виявлений 

позитивний вплив запропонованої терапії на рівень CTX-I. На фоні лікування 

спостерігалося достовірне зниження CTX-І у пацієнтів IV групи: на 30-у добу 

рівень цього маркеру знизився до 0,31 (0,28; 0,34) нг/мл) (р<0,001).  
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 Примітка: * – достовірність різниці показників до і після лікування. 

Рис. 4.3. Динаміка показників вмісту перехреснозвʼязаного C-

термінального телопептиду колагену І типу під впливом терапії, нг/мл. 

 

Включення до комплексної терапії пацієнтів з ОА, поєднаного з 

абдомінальним ожирінням, кверцетину та L-аргініну гідрохлориду зумовлює 

потенціювання позитивних ефектів цих препаратів, сприяє більш вираженій 
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динаміці клінічних, лабораторних та інструментальних показників, значному 

покращенню ЯЖ, що обґрунтовує доцільність використання запропонованої 

схеми з метою підвищення ефективності лікування досліджуваних 

захворювань. 

Ефективність лікування оцінювали за кількістю рецидивів та 

тривалістю ремісії через рік після закінчення запропонованої нами терапії. 

Як показали дослідження, кількість рецидивів зменшувалась у хворих, 

що отримували комплексну терапію з додаванням до БТ кверцетину та L-

аргініну гідрохлориду. Так, у хворих ІV групи кількісь рецидивів була в 1,5 

рази нижчою в порівнянні з хворими І групи, а тривалість ремісії 1,5 рази 

вищою в порівнянні з хворими, що отримували тільки БТ. При порівнянні 

ефективності лікування у всіх групах, ми встановили достовірно зменшення 

частоти рецидивів, а тривалість ремісії достовірно більшою у хворих ІV 

групи (р<0,05).  

Таким чином, запропонований нами терапевтичний комплекс із 

включенням кверцетину та L-аргініну гідрохлориду дозволив підвищити 

ефективність лікування хворих на ОА у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням і може використовуватися в програмі медичної реабілітації 

хворих. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ОА являється одним із найтяжчих захворювань суглобів, яке 

характеризується деструкцією суглобового хряща, ураженням 

субхондральної кістки, зв’язок, синовіальної оболонки, навколосуглобових 

тканин, затяжним перебігом і частими загостреннями, високим ступенем 

тимчасової втрати працездатності та інвалідизації [17, 52, 74, 124]. 

Останнім часом відмічається тенденція до зростання захворюваності на 

ОА серед населення середнього та молодого віку. Це можна пов’язати з 

такими факторами, як несприятливий стан навколишнього середовища, який 

негативно впливає на кістково-суглобовий апарат, розвитку ожиріння, 

зрушення ендокринного балансу, травм, різних дисплазій тощо [128]. 

На сьогоднішній день актуальним є розробка ефективних методів 

ранньої діагностики, профілактики та лікування ОА. Тривалий період 

патології на молекулярному рівні асоціюється з першими проявами ОА, які 

можливо виявити тільки за допомогою серологічних аналізів. Оскільки хрящ 

позбавлений нервової чутливості, біль не пов’язаний безпосередньо з його 

деградацією. Скоріше, біль при ОА, яким можуть характеризуватись кілька 

стадій в процесі захворювання, викликається іншими ураженими 

структурами. На даний момент існує велика потреба в глибшому розумінні 

походження та механізмі виникнення болю в суглобах при ОА. Більше того, 

існує потреба в дослідженнях із метою виявлення ознак болю в суглобах на 

різних стадіях хвороби та поглиблення розуміння того, яким чином і коли 

доцільне терапевтичне втручання. Біомаркери є необхідними для кращого 

розуміння процесів болю протягом перебігу ОА. 

Складність патогенезу ОА визначена особливою будовою хрящової 

тканини, основна функція якої зводиться до адаптації суглоба до механічного 

навантаження та забезпечення руху. Ключова роль у підтримці рівноваги між 

анаболічними і катаболічними процесами відводиться клітинним елементам 

хряща – хондроцитам. В основі патогенезу ОА лежить порушення цієї 
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рівноваги. При цьому патологічний процес захоплює всі тканини суглоба, 

включаючи синовіальну оболонку, суглобову капсулу, внутрішньосуглобові 

зв’язки, навколосуглобові м’язи.  

При ОА відбувається втрата складових частин протеогліканів – 

глікозаміногліканів із поверхонь, проміжної та глибокої зон хряща. Це 

призводить до надлишкової гідратації і розщепленню матриксу з наступною 

його дегідратацією та розривом колагенових волокон. При цьому 

порушується основна функція хрящової тканини, що забезпечує регуляцію 

процесів деградації і синтезу компонентів матриксу хряща і амортизаційну 

функцію суглоба [123,182]. 

Вчені розглядають ОА як гетерогенну групу захворювань суглобів 

різної етіології зі схожими біологічними, клінічними ознаками та наслідками, 

що призводять до повної втрати хряща, пошкодження субхондральної кістки, 

синовіальної оболонки, суглобової капсули внутрішньосуглобових зв’язок та 

периартикулярних тканин [25,180].  

Однією з основних причин розвитку ОА є невідповідність між 

механічним навантаженням на суглобову поверхню хряща та її здатністю 

чинити опір цьому навантаженню, що викликає явища дегенерації та 

деструкції [32]. 

Ожиріння є одним з найбільш серйозних факторів ризику розвитку та 

прогресування ОА [16, 26,163]. У першу чергу, це відноситься до первинного 

ОА колінних суглобів, при якому виявлена чітка залежність між рівнем ІМТ і 

ризиком ОА. Численні дослідження (Фремінгейське, Чіндфорське, 

Балтіморське) [75,76,181], а також дослідження, проведені в інших країнах 

[20,36], продемонстрували взаємозв’язок між ожирінням (ІМТ > 30) і 

наявністю рентгенографічних ознак ОА колінних суглобів. Згідно з даними 

інформаційного центру Medical Research Council’s Epidemiology Resource 

Centre Southampton University (Англія), ризик ОА колінних суглобів 

прогресивно збільшується з підвищенням ІМТ [163]. Цей висновок зроблено 

на основі аналізу впливу ІМТ на тяжкість ОА колінних суглобів у 525 
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чоловіків і жінок у віці 45 років і старше: у людей з ІМТ> 30 кг/м
2
 ризик 

розвитку ОА колінних суглобів був у 4 рази вищим, ніж в осіб з ІМТ 25 кг/м
2
.  

У людей з високим ступенем ожиріння (ІМТ 36 кг/м
2
 і більше) ризик 

ОА колінних суглобів був в 14 разів вищим, ніж у людей, що мають 

нормальний ІМТ. Крім того, ожиріння було пов’язане як з симптоматичним 

ОА, так і з ОА без клінічних проявів, але з рентгенологічними змінами. 

Подвійне контрольоване дослідження F. Cicuttini [134] показало, що 

збільшення маси тіла на кожен кілограм збільшує ризик появи 

рентгенологічних ознак ОА колінних суглобів [62,158]. 

Поєднання ожиріння та ОА є найбільш актуальною медико-соціальною 

проблемою теперішнього суспільства [7, 26]. Це обумовлено як їх 

надзвичайно високою поширеністю, так і високою коморбідністю з іншими 

станами і захворюваннями, які мають істотний вплив на ЯЖ  пацієнтів. 

Згідно з сучасними даними [6, 13], ожиріння є чинником ризику ОА і 

багатьох інших захворювань, пов’язаних з метаболічними порушеннями, а 

порушення функції і обмеження працездатності, як правило, супроводжують 

ОА і в свою чергу призводять до збільшення ІМТ та індукують розвиток 

кардіоваскулярних захворювань і діабету. 

Численні дослідження продемонстрували, що ожиріння призводить до 

розвитку різних захворювань, високої інвалідизації і зниженню тривалості 

життя хворих. Ризик їх розвитку прогресивно зростає в міру зростання ІМТ. 

У осіб з 40% зайвою масою тіла в 2 рази вищий ризик передчасної смерті в 

порівнянні з людьми із середньою масою тіла. Коло хвороб, пов’язаних з 

ожирінням, досить широке. Найбільш часто з ожирінням асоційовані: 

цукровий діабет II типу, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, ішемічна 

хвороба серця, серцева недостатність, цереброваскулярні захворювання 

(збільшений ризик інсультів), респіраторні захворювання (синдром апное уві 

сні, астма), холелітіаз, неалкогольний цироз печінки і ОА [125,170,171].  

Проведеними дослідженнями було виявлено, що разом з зростанням 

маси жирової тканини в ній підвищується вміст адипоцитів та макрофагів, 
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останні, в свою чергу, продукують цитокіни (ФНП-α), простагландини, 

прозапальні інтерлейкіни, ангіотензин. На основі цього можна розглядати 

ожиріння як хронічне запалення низької градації [6, 154]. Встановлено, що, 

коли індекс маси тіла (ІМТ) 30-35 кг/м
2
, частота розвитку ОА зростає в 4 рази 

порівняно з показниками у хворих при нормальній масі тіла [201]. 

Велика кількість етіологічних факторів та складний патогенез ураження 

суглобових і периартикулярних структур при ОА спонукають до необхідності 

тривалого та комплексного лікування препаратами з різною патогенетичною 

дією [51, 48, 178]. Існуючі терапевтичні підходи не в повній мірі враховують 

вплив абдомінального ожиріння на механізми розвитку ОА, що значно знижує 

ефективність діагностики і лікування та сприяє взаємообтяженню патологічних 

процесів. 

У найближчому майбутньому біомаркери відіграватимуть все більш 

важливу роль в діагностиці та лікуванні різних стадій ОА. Використання 

біомаркерів також необхідне для розробки диференціації болю в суглобі з чи 

без прогресуючої структурної деградації. На даний час для діагностики ОА 

потрібне рентгенографічне підтвердження; інакше причиною болю 

вважається не ця патологія, або біль вважається болем невідомої етіології 

[98,107,110]. 

При ОА відзначається збільшення продукції маркера хрящової 

деструкції хрящового олігомерного матрикспротеїну, маркера резорбції 

кісткової тканини С-термінального телопептиду колагену І типу, також 

підвищення ліпідного спектру крові, прозапальних цитокінів, лептину і СРБ. 

Водночас, застосування препаратів базової терапії не мають достатнього 

впливу на зменшення вищевказаних показників, больового синдрому та 

покращення загального стану у хворих ОА при супутньому абдомінальному 

ожирінні.  

Тому актуальним залишається питання пошуку схем комбінованої 

терапії, яка б мала виражений позитивний вплив на маркери деструкції 

хрящової тканини та резорбції кісткової тканини, протизапальний процес, 
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мінімальні побічні дії, зменшення больового синдрому при ОА з супутнім 

абдомінальним ожирінням та сприяла покращенню ЯЖ цих пацієнтів. 

Отже на сьогоднішній день проблема поєднання ОА та абдомінального 

ожиріння зумовлює необхідність ранньої діагностики ОА у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням, ретельного дослідження клінічної картини та змін 

лабораторних показників, розробки інформативних методів діагностики та 

нових ефективних підходів до лікування таких пацієнтів. 

Метою нашого дослідження було підвищення ефективності лікування 

хворих на ОА у поєднанні з абдомінальним ожирінням на підставі вивчення 

їх патогенетичних ланок розвитку та обґрунтування фармакологічної 

корекції. 

В основу дослідження покладено результати комплексного обстеження 

100 хворих на ОА у поєднанні з абдомінальним ожирінням та 20 хворих на 

ОА без поєднаної патології, які перебували на стаціонарному лікуванні у 

ревматологічному відділенні Івано-Франківської ОКЛ протягом 2011-2015 

років. Контрольну групу включали 20 осіб. 

Серед досліджуваних хворих на ОА у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням переважали жінки – 69 із 100 осіб (69%), чоловіків було 31 із 100 

(31%). Медіана середнього віку пацієнтів склала 53 (50; 58) років, тобто 

превалювали пацієнти працездатного віку, що підкреслює не тільки медичне, 

але й соціальне значення проблеми діагностики і лікування ОА у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням; медіана середньої тривалості захворювання 

становила – 9 (5; 10) років. Серед них: у 15 із 100 пацієнтів (15%; 95% ДІ 8,6-

23,5) діагностовано І рентгенологічну стадію ОА, у 32 із 100 пацієнтів (32%; 

95% ДІ 23,0-42,1) – ІІ рентгенологічна стадія, у 40 із 100 (40%; 95% ДІ 30,3-

50,3) – ІІІ рентгенологічна стадія, а у 13 із 100 (13%; 95% ДІ 7,1-21,2) – IV 

рентгенологічна стадія. 

Середня маса тіла склала 96 (91; 101) кг, середній індекс маси тіла 

становив 34,5 (32,1; 36,4) кг/м
2
, середній ОТ склав 102 (96; 107) см, середній 

ОС – 99 (97,5; 101) см; відношення ОТ/ОС у середньому складало – 1,02 
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(0,97; 1,05). Серед обстежуваних пацієнтів з поєднаною патологією ожиріння 

I ступеню – у 55 із 100 хворих (55%; 95% ДІ 44,7-65,0), ожиріння II ступеню 

– у 41 із 100 (41%; 95% ДІ 31,3-51,3), ожиріння III ступеню – у 4 із 100 

пацієнтів (4%; 95% ДІ 1,1-9,9). Таким чином, найбільшу когорту склали 

пацієнти з ожирінням I ступеню. 

Середньодобові цифри при АТ становили для САТ – 140 (130; 150) мм 

рт. ст., для ДАТ – 95,5 (90; 105,5) мм рт. ст., середньодобова ЧСС – 82 (75; 

96) уд/хв.  

Щодо хворих з ОА, то, у відповідності із сучасною класифікацією, у 8 

із 20 пацієнтів (40%; 95% ДІ 19,1– 63,9) діагностовано І рентгенологічну 

стадію ОА, у 10 із 20 (50%; 95% ДІ 27,2-72,8) – ІІ рентгенологічна стадія, 2 із 

20 (10%; 95% ДІ 1,2; 31,7) – ІІІ рентгенологічна стадія, пацієнтів із IV 

рентгенологічна стадія. Середній вік пацієнтів склав 51 (43,5; 54,5) років, 

середня тривалість захворювання становила – 5 (2; 6,5) роки. Середня маса 

тіла склала 61 (56,5; 67,5) кг, середній ІМТ склав 22,1 (20,6; 22,8) кг/м
2
, 

середній ОТ склав 68 (66,5; 71,5) см, середній ОС – 95 (93; 96) см, 

відношення ОТ/ОС в середньому склало – 0,73 (0,70; 0,75) ум. од. 

Аналізуючи вікову структуру досліджуваних в різних групах, нами 

виявлено, що серед хворих з поєднаною патологією переважали люди 

середнього та похилого віку. В групі хворих з ОА більшість складали 

пацієнти середнього віку, але були й такі, що представляли осіб молодого та 

похилого віку. Тобто серед обстежуваних переважали пацієнти 

працездатного віку, що підкреслює не тільки медичне, а й соціальне значення 

проблеми ранньої діагностики та лікування абдомінального ожиріння. 

Нами було виявлено достовірно довшу тривалість захворювання 

пацієнтів з ОА у поєднанні з абдомінальним ожирінням: 9 (5; 10) років у 

порівнянні з пацієнтами з ізольованим перебігом ОА 5 (2; 6,5) років (р<0,05). 

У більшості хворих з абдомінальним ожирінням ми спостерігали ОА ІІ (33%; 

95% ДІ 23,9-43,1) та ІІІ (41%; 95% ДІ 31,3-51,3) ступенів важкості, тоді як у 
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пацієнтів з ОА переважали пацієнти І (40%; 95% ДІ 19,1-63,9) та ІІ (50%; 95% 

ДІ 27,2-72,8) (р<0,05) ступенів важкості. 

Нами проаналізовано рентгенологічну картину у пацієнтів з ОА з 

супутнім абдомінальним ожирінням та у пацієнтів із ОА без супутньої 

патології і виявлено, що у пацієнтів з поєднаною патологією достовірно 

частіше зустрічались ІІІ та ІV рентгенологічні стадії ОА (р<0,05), а в 

пацієнтів з ОА переважала І рентгенологічна стадія ОА (р<0,05). 

Одним з найбільш вагомих негенетичних факторів ризику виникнення 

первинного ОА є надмірна маса тіла, яка й зумовлює надмірне навантаження 

на суглоби. За даними епідеміологічних досліджень, встановлене зростання 

захворюваності на ОА у осіб з високими показниками ІМТ, тому нами 

досліджувались антропометричні показники у пацієнтів обстежуваних груп. 

Слід відмітити, що у всіх хворих на ОА у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням антропометричні дані були достовірно вищими в порівнянні з 

контролем (р<0,05). Показники маси тіла, ІМТ, ОТ, ОС та відношення ОТ/ОС 

в групі пацієнтів з поєднаною патологією були достовірно вищими в 

порівнянні з хворими на ОА без супутнього абдомінального ожиріння 

(р<0,05). 

У хворих досліджуваної групи маса тіла та ІМТ були достовірно 

вищими у порівнянні з практично здоровими особами (р<0,05) та у 

порівнянні з групою пацієнтів, хворих на ОА без абдомінального ожиріння 

(р1<0,05). Аналогічні зміни встановлені при визначенні ОТ, ОС та їх 

співвідношення. У хворих на ОА з абдомінальним ожирінням показники ОТ, 

ОС та індексу ОТ/ОС були достовірно вищими, ніж у практично здорових 

(р<0,05) та у порівнянні з пацієнтами тільки з ОА (р1<0,05).  

При первинному обстеженні хворих на ОА і пацієнтів з поєднаною 

патологією з’ясовувалося, що серед останніх суглобовий синдром був більш 

виражений, що підтверджують вірогідно більш високі значення ВАШ, 

індексу Lequesne та WOMAC. 
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У хворих із поєднаною патологією показник ВАШ, індекс Lequesne, 

індекс WOMAC були достовірно вищими порівняно з хворими на ОА 

(р<0,05), що свідчить про значний внесок приєднання абдомінального 

ожиріння у посиленні проявів суглобового синдрому. 

Проведений кореляційний аналіз між ІМТ та індексом Lequesne у 

обстежених пацієнтів показав наявність прямої середньої сили кореляційної 

залежності між вказаними показниками, r=0,61 (р<0,05). Це ще раз доводить, 

що ІМТ має вагомий вплив на важкість перебігу ОА. 

При рентгенологічному обстеженні виявили, що у пацієнтів з поєднаною 

патологією достовірно частіше зустрічались ІІІ та ІV рентгенологічні стадії ОА 

(р<0,05), а у пацієнтів з ОА переважала І рентгенологічна стадія ОА (р<0,05).  

Так, моноостеоартроз був виявлений у 6 із 20 (30%; 95% ДІ 11,9-54,3) 

хворих з ОА , олігоостеоартроз – у 10 із 20 хворих (50%; 95% ДІ 27,2-72,8), 

поліостеоартроз – у 4 із 20 (20%; 95% ДІ 5,7-43,7) обстежених. Серед хворих із 

ОА у поєднанні з абдомінальним ожирінням виявлений найбільший відсоток 

хворих з поліостеоартрозом та олігоостеоартрозом – 75 із 100 хворих (75% ; 

95% ДІ 65,3-83,1) та у 20 із 100 хворих (20%; 95% ДІ 12,7-29,2) пацієнтів 

відповідно.  

Рецидивні синовіти виявлені у 3 із 20 (15%; 95% ДІ 3,2-37,9) пацієнтів із 

ОА та у 48 із 100 (48%; 95% ДІ 37,9-58,2) пацієнтів із поєднаною патологією 

(р<0,05). Причому нами виявлені середньої сили прямі кореляційні звʼязки між 

частотою рецидивів і ступенем тяжкості перебігу ОА (r=0,45, р<0,05) та 

тривалістю захворювання (r=0,53, р<0,05). 

Серед хворих на ОА і пацієнтів на ОА, асоційований з абдомінальним 

ожирінням виявлено, що у останніх були достовірно частіше уражені суглоби 

нижніх кінцівок, відповідно у 12 із 20 хворих з ОА (60%; 95% ДІ 36,1-80,9) і 

у 100 із 100 хворих з поєднаною патологією (100%; 95% ДІ 96,4-100) 

(р<0,05).  

Дефігурованими виявлялися частіше суглоби нижніх кінцівок у 

обидвох групах хворих, однак при аналізі даного показника серед пацієнтів з 
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ознаками абдомінального ожиріння частіше зустрічалися дефігуровані 

суглоби всіх локалізацій, особливо колінні суглоби: у 12 із 20 хворих з ОА 

(60%; 95% ДІ 36,1-80,9) і у 96 із 100 хворих з ОА і абдомінальним ожирінням 

(96%; 95% ДІ 90,1; 98,9) (р<0,05). 

Отримані результати підтверджують негативний вплив абдомінального 

ожиріння на перебіг суглобового синдрому у хворих на ОА. Це можна 

пояснити не тільки збільшенням навантаження на суглоби у зв’язку з 

надмірною масою тіла у пацієнтів з абдомінальним ожирінням, а й змінами на 

патогенетичному рівні перебігу ОА. 

Використовуючи опитувальник EuroQol-5D, ми оцінювали ЯЖ 

пацієнтів з ОА та із поєднаною патологією. Для порівняння були анкетовані 

вказаним опитувальником 20 здорових осіб. На основі отриманих даних було 

встановлено, що всі показники ЯЖ у пацієнтів з ОА були достовірно 

збільшені у порівнянні з групою контролю (р<0,05), що вказує на 

незадовільний рівень ЯЖ у хворих на ОА. Аналогічні зміни ми відзначили у 

пацієнтів з поєднаною патологією, достовірно зростали всі показники ЯЖ у 

порівнянні з групою контролю (р<0,05). 

Проте, нами відзначено достовірно вищі бали за параметрами 

«повсякденна активність», «біль/дискомфорт» та «занепокоєння/депресія», а 

також за загальним індексом якості життя у пацієнтів із поєднаною патологією 

(р1<0,05). Таким чином, тяжкість клініко-функціонального стану хворих на ОА 

залежить від ступеня надмірної маси тіла та метаболічних розладів, 

характерних для абдомінального ожиріння.  

Така відмінність між групами, на нашу думку, свідчить про вагомий 

негативний вплив абдомінального ожиріння на ЯЖ пацієнтів з ОА.  

Оцінюючи інтегративний показник ЯЖ хворих на ОА із поєднаним 

абдомінальним ожирінням, можна визначити його взаємозв’язок з больовим 

синдромом. Було виявлено середньої сили прямий кореляційний звʼязок між 

кількістю балів при оцінці ЯЖ та показниками індексу WOMAC, (r=0,69, 

р<0,05). 
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При оцінці отриманих результатів було також виявлено сильний 

прямий кореляційний зв’язок між ІМТ хворих досліджуваної групи та рівнем 

ЯЖ (r=0,73, р<0,05). 

Нами вивчалися показники ліпідного спектру крові у досліджуваних 

групах пацієнтів. Отримані результати свідчать про те, що у хворих з 

комбінованою патологією спостерігалось достовірне зростання вмісту ЗХС 

6,56 ммоль/л (6,47; 6,64) ммоль/л (р<0,01; р1<0,05), ТГ 2,65 ммоль/л (2,57; 

2,72) ммоль/л (р<0,05; р1<0,05) та ХС ЛПНЩ 5,14 ммоль/л (5,05; 5,25) 

ммоль/л (р<0,05; р1<0,05) та зменшення вмісту ХС ЛПВЩ 0,78 ммоль/л (0,72; 

0,84) ммоль/л (р<0,05; р1<0,05) в порівнянні з практично здоровими особами 

та з групою хворих з ОА без абдомінального ожиріння.  

Що стосується рівня показників ліпідограми у пацієнтів з ОА без 

супутнього абдомінального ожиріння, то нами було виявлено, що всі 

досліджувані показники перебували у межах норми, хоча рівні ЗХС 4,75 

ммоль/л (4,32; 4,92) ммоль/л та ХС ЛПНЩ 3,48 ммоль/л (3,36; 3,55) ммоль/л 

були достовірно вищими в порівнянні з групою норми (р<0,05). У 40% 

хворих з ОА без абдомінального ожиріння спостерігались межові рівні ЗХС 

та ХС ЛПНЩ.  

Нами встановлено прямі середньої сили кореляційні зв’язки між рівнем 

ЗХС та ОТ (r=0,54, р<0,05) та між рівнем ЗХС та ВАШ – (r=0,61, р<0,05). 

Отже ліпідний профіль у хворих на ОА у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням характеризується зростанням вмісту ЗХС та його фракцій. 

Суттєва роль у розвитку ОА належить запаленню, про що свідчить 

наявність гіперплазії та мононуклеарні інфільтрації синовіальної оболонки, 

які не відрізняються від таких при ревматоїдному артриті; збільшення 

експресії онкопротеїнів і фактору транскрипції NF-kB, що регулює синтез 

прозапальних медіаторів; певний зв’язок між стійким підвищенням рівня 

СРБ і прогресуванням ОА [22]. 

Нами виявлено достовірне підвищення рівня СРБ у обидвох групах в 

порівнянні з контролем (р<0,05). Проте, у групі хворих з поєднаною 



 107 

патологією рівень СРБ 24 мг/л (12; 48) мг/л був достовірно вищим, ніж у 

групі з ОА без абдомінального ожиріння 12 мг/л (6; 12) мг/л (р1<0,05). 

Проведений кореляційний аналіз між СРБ та ІМТ обстежених пацієнтів 

показав наявність кореляційної залежності між вказаними показниками 

r=0,61 (р<0,05) (середньої сили прямий кореляційний зв’язок). 

Пошкоджені хондроцити виділяють стрес-катаболічні ферменти, що 

руйнують колаген (еластаза, колагеназа, пептидаза та ін) і протеоглікани 

(металопротеїназа, стромелізин, катепсин, ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α та ін.). 

Важливе значення при цьому має збільшення продукції цитокінів, які 

сприяють, з одного боку, проліферації синовіальних клітин, з другого – 

пригнічують хондроцитами синтез колагену і протеогліканів [64,146,182]. 

Функцію імунного нагляду, яка направлена на знешкодження патогенних 

агентів, вірусної, бактеріальної, пухлинної природи виконує ФНП- – 

потужний прозапальний цитокін системної дії. 

Нами було виявлено, що рівень ФНП-α у обидвох групах був 

достовірно вищим в порівнянні з групою норми (р<0,001). Проте, у групі з 

поєднаною патологією – 268,3 пг/мл (261,7; 271,3) пг/мл, ми відзначили 

достовірно вищі значення ФНП-α в порівнянні з групою з ОА без 

абдомінального ожиріння – 198,7 пг/мл (187,5; 202,9) пг/мл (р1<0,05). 

Було виявлено прямі середньої сили кореляційні зв’язки між рівнем 

ФНП-α і ОТ (r=0,62, р<0,05) та між рівнем ФНП-α і ІМТ (r=0,54, р<0,05). 

Нашими дослідженнями також встановлено середньої сили прямий 

кореляційний зв’язок між рівнями ФНП-α і СРБ у обстежуваних пацієнтів 

(r=0,50, p<0,05). 

Отже у обстежених хворих виявлено збільшення продукції ФНП-α у 

сироватці крові, що супроводжувалося системною запальною відповіддю та 

призводило до активного перебігу ОА у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням вираженими клінічними та лабораторно-інструментальними 

проявами захворювання.  
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В останні роки багатьма вченими показана висока кореляція між 

сироватковим рівнем COMP і ступенем тяжкості ОА, в тому числі його 

гістологічними проявами [158]. 

Усім хворим на ОА та ОА з абдомінальним ожирінням нами було 

проведено визначення рівня COMP в поазмі крові.  

 Виявилось, що рівень COMP у обстежуваних пацієнтів достовірно 

відрізнявся від групи контролю – 2,7 Од/л (2,5; 3,1) Од/л (р<0,001). Також 

виявлено достовірне збільшення цього показника у хворих на ОА з 

абдомінальним ожирінням – 21,1 Од/л (19,8; 23,1) Од/л у порівнянні з 

пацієнтами з ОА без абдомінального ожиріння -14,2 Од/л (11,8; 16,3) Од/л 

(р<0,05). 

Нами виявлений прямий середньої сили кореляційний зв’язок між 

сироватковою концентрацією COMP та рентгенологічними змінами в 

суглобах при ОА (r=0,62, р<0,05); було встановлено, що, чим важча 

рентгенологічна стадія, тим вища концентрація хрящового олігомерного 

матрикспротеїну у сироватці крові. 

Було встановлено прямий кореляційний зв’язок між рівнями СОМР і 

ІМТ (r=0,56, p<0,05) і середньої сили прямий кореляційний зв’язок між 

рівнями СОМП і ФНП-α (r=0,48, p<0,05). 

Перехреснозв’язаний С-термінальний телопептид колагену І типу – 

маркер кісткової резорбції. Збільшення цього маркера в крові спостерігається 

при різних стадіях ОА. В клінічній практиці перевага визначення полягає в 

тому, що рівень СTX-І дозволяє оцінити ступінь ефективності всіх видів 

терапії ОА. 

Усім пацієнтам з ОА та з ОА з абдомінальним ожирінням було 

проведено визначення рівня CTX-I в плазмі крові, збільшення якого є 

маркером кісткової резорбції. Ми дослідили, що рівень CTX-I  як у хворих з 

ОА, так і у хворих з ОА і абдомінальним ожирінням достовірно 

підвищувався у порівнянні з групою контролю – 0,20 нг/мл (0,18; 0,21) нг/мл 

(р<0,001). Також виявлено достовірне збільшення цього показника у 
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пацієнтів досліджуваної групи – 0,79 нг/мл (0,72; 0,92) нг/мл порівняно з 

хворими на ОА без ожиріння 0,45 нг/мл (0,40; 0,50) нг/мл (р1<0,05). 

Отже, отримані нами результати дослідження доводять 

взаємообтяжуючий вплив ОА та абдомінального ожиріння. Наявність 

абдомінального ожиріння суттєво впливає на клінічний перебіг ОА, сприяє 

прогресуванню захворювання та погіршує ЯЖ таких хворих.  

Нами виявлено середньої сили прямі кореляційні звʼязки між рівнем 

СТХ-І і ІМТ (r=0,62, р<0,05) та рівнями СТХ-І і СРБ (r=0,58, р<0,05). Також 

нами виявлений сильний прямий кореляційний звʼязок між рівнем СТХ-І і 

ВАШ (r=0,76, р<0,05). 

При визначенні рівня лептину у обидвох групах хворих він достовірно 

відрізнявся від групи контролю – (р<0,05; р<0,001). 

Достовірно більшою була концентрація лептину у обстежуваних з ОА у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням порівняно з хворими на ОА без 

абдомінального ожиріння (р1<0,001). 

Нами також вивчений рівень лептину в залежності від ступеня 

ожиріння. Було виявлено, що у групі хворих з ОА та абдомінальним 

ожирінням ІІ-ІІІ ступенів рівень лептину – 70,1 нг/мл (56,4; 83,1) нг/мл був 

достовірно вищим в порівнянні з групою хворих з ОА та абдомінальним 

ожирінням І ступеня – 46,7 нг/мл (39,0; 56,3) нг/мл (р2<0,05). 

Ми дослідили наявність кореляції між ФНП- та лептином у пацієнтів 

з ОА і абдомінальним ожирінням і встановили прямий сильний кореляційний 

зв’язок: (r=0,54, р<0,05). 

Існував середньої сили прямий кореляційний зв’язок між вмістом 

лептину і показниками ВАШ (r=0,64, р<0,05), та сильний прямий 

кореляційний зв’язок між вмістом лептину та рівнем CTX-I (r=0,71, р<0,05).  

 На основі результатів дослідження, висвітлених у даному розділі, 

можна зробити висновок, що своєчасна діагностика, лікування та корекція 

способу життя, абдомінального ожиріння у хворих на ОА сприятимуть 
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профілактиці розвитку серцево-судинних ускладнень і ЦД 2 типу, а також 

матимуть позитивний вплив на перебіг ОА та покращення ЯЖ пацієнтів. 

Отже при вивченні показників системного запалення нами виявлено 

зростання вмісту прозапальних цитокінів як у пацієнтів із ОА у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням та у пацієнтів з ОА без супутньої патології, однак 

найбільш високими показники були у пацієнтів з поєднаною патологією. 

Лікування ОА залишається вкрай складною і невирішеною проблемою. 

Воно має бути комплексним, послідовним і постійним. Основною його 

метою вважається уповільнення прогресування захворювання, збереження 

структурно-функціональної цілісності хряща, зменшення больового 

синдрому, покращення ЯЖ хворих, попередження інвалідності від даної 

патології. Провідне місце в лікуванні даної патології займають НПЗП та 

хондропротектори [3, 8, 31].  

Рекомендації Європейської антиревматичної ліги (EULAR) 

класифікують всі лікарські засоби для терапії пацієнтів з ОА на ті, що 

впливають на симптоми захворювання, та ті, що здатні здійснювати 

структурно-модифікуючий вплив і змінювати перебіг захворювання 

(хондропротектори). Саме до хондропротекторів – препаратів, що мають 

симптом-модифікуючий (зменшують інтенсивність болю та поліпшують 

функцію суглобів) та структурно-модифікуючий (сповільнюють 

прогресування захворювання) впливи належать хондроїтинсульфат (ХС) та 

глюкозамін – природні компоненти хряща, що входять до складу 

протеогліканів та глікозаміногліканів хрящової тканини. Враховуючи те, що 

ХС та глюкозамін виявляють неідентичні фармакологічні впливи на 

метаболізм хряща, для підвищення ефективності лікування дегенеративних 

захворювань суглобів доцільним є комплексне застосування цих речовин 

[17]. 

Однією з найбільш головних складових частин в лікуванні хворих на 

ОА є НПЗП. Проте, як відому, що в основному НПЗП як симптоматичні 

лікарські засоби не впливають на основні патогенетичні механізми, що 
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лежать в основі розвитку ОА. Завдяки протизапальним і знеболювальним 

властивостям ці препарати можна приймати довгостроково, а саме лікування 

може тривати протягом декількох місяців, а деколи навіть і років, однак 

навіть короткотривалий прийом даної групи препаратів у невисоких дозах 

може призвести до розвитку небажаних побічних ефектів. В основному ризик 

розвитку побічної дії НПЗП спостерігається у людей похилого віку, які 

складають приблизно 60% споживачів даної групи препаратів. Тому сьогодні 

досить актуальним залишається пошук та розробка нових ефективних 

лікувальних комплексів, що дали б можливість безпосередньо здійснювати 

вплив на основні патогенетичні ланки ОА особливо при поєднанні його 

перебігу з абдомінальним ожирінням [12, 13, 24]. 

Для розробки нових напрямків і найбільш ефективних методів 

лікування ОА необхідне чітке розуміння всіх процесів розвитку даної 

патології. У результаті останніх досліджень у цьому напрямку було доведено 

роль дегенеративних процесів у хрящовій тканині, виявлено запалення в 

синовіальній оболонці та розвиток патологічних процесів в субхондральній 

кістці у патогенезі ОА [18].  

Таким чином, формується патологічний процес, що супроводжується 

надмірною активацією процесів вільнорадикального окислення. Саме 

виникнення вільних радикалів у мітохондріях, наслідком якого є перекисне 

окислення ліпідів, що призводить до виходу цитохрому С з мітохондрій, 

запускає апоптоз клітин суглобового хряща. У світлі провідної ролі апоптозу 

у розвитку ОА, обґрунтованим є використання лікарських препаратів, які б 

зменшували явища перекисного окиснення, таким чином стримуючи 

запрограмовану загибель хондроцитів. З іншого боку, дослідження рівня 

апоптозу клітин суглобового хряща внаслідок терапії класичними 

протиартрозними препаратами (нестероїдні протизапальні препарати, 

хондропротектори) може слугувати одним із маркерів їх терапевтичної 

ефективності [48, 100]. 
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Сьогодні лікування ОА здійснюється згідно з Наказом МОЗ України № 

676 від 12.10.2006 року «Клінічний протокол надання медичної допомоги 

хворим із остеоартрозом» [71]. Але успіх у лікуванні таких хворих 

неможливий без комплексного підходу з використанням у схемах поряд із 

протизапальною антиоксидантної терапії та лікування супутньої патології. 

Лікування абдомінального ожиріння у пацієнтів встановлювалось на основі 

Наказу МОЗ України № 16 від 14.01.2013 року «Методичні рекомендації для 

лікарів загальної практики – сімейної медицини з приводу консультування 

пацієнтів щодо основних засад здорового харчування» [70].  

Динаміка показників оцінювалась на початку лікування, на 10-у добу та 

на 30-у добу після проведеної комплексної терапії. 

Ми спостерігали позитивну динаміку у всіх групах пацієнтів. Так, на 

10-у добу спостереження у всіх групах хворих показники ВАШ: І група 61 

(58; 71) мм, ІІ група 57 (52; 62) мм, ІІІ група 56 (48; 59) мм, ІV група 47 (42; 

53) мм; індексу Lequesne: І група 17 (16; 17) балів, ІІ група 15 (14; 15) балів, 

ІІІ група 14 (13; 15) балів, ІV група 12 (11; 13) балів; WOMAC: І група 58 (56; 

61) балів, ІІ група 50 (49; 51) балів, ІІІ група 48 (47; 51) балів, ІV група 43 (40; 

47) балів були достовірно нижчими, порівняно з відповідними результатами 

обстеження до лікування (p<0,05).  

Подібна динаміка встановлена при обстеженні на 30-у добу: ВАШ: І 

група 51 (46; 57) мм, ІІ група 39 (38; 46) мм, ІІІ група 38 (36; 39) мм, ІV група 

30 (27; 35) мм; індексу Lequesne: І група 15 (14; 15) балів, ІІ група 12 (11; 13) 

балів, ІІІ група 11 (9; 12) балів, ІV група 9 (8; 10) балів; WOMAC: І група 50 

(48; 55) балів, ІІ група 40 (37; 42) балів, ІІІ група 40 (37; 42) балів, ІV група 28 

(27; 31) балів.  

Показники ВАШ, індекс Lequesne та WOMAC достовірно знижувались 

в порівнянні не тільки з показниками до лікування, але й порівняно з 

показниками на 10-у добу (р<0,05; р1<0,05). 

Проте, порівнюючи динаміку даних показників між 4 групами хворих, 

ми відзначили достовірно кращі результати у ІІ і ІІІ групах хворих у 
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порівнянні з І групою (р2<0,05). У пацієнтів ІІ та ІІІ груп показники на 10 і на 

30 добу лікування достовірно між собою не відрізнялися (р3˃0,05). 

Найкращі результати спостерігались у пацієнтів IV групи, що разом із 

БТ приймали кверцетин та L-аргініну гідрохлорид. Так, на 10-у та 30-у добу 

лікування показники ВАШ, індексів Lequesne та WOMAC були достовірно 

нижчими у порівнянні з аналогічними показниками у І, ІІ і ІІІ групах 

(р2<0,01; р3<0,05; р4<0,05). 

Порушення нормального функціонування суглобів, тривалий больовий 

синдром, обмеження рухової активності суглобів, значні побічні реакції на 

медикаментозну терапію, недовготривалий терапевтичний ефект, соціальні 

обмеження у хворих на ОА сприяють значному погіршенню ЯЖ. На основі 

цього, критеріїм ефективності розробленої нами комплексної терапії ОА у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням стало вивчення показників ЯЖ 

задопомогою анкетування опитувальником EQ-5D.  

У всіх групах хворих відзначалася позитивна динаміка на 30 добу 

лікування. Достовірно зменшились бали по таких рубриках опитувальника, 

як «ходьба» (р<0,05), «самообслуговування» (р<0,05), «повсякденна 

активність» (р<0,05), «біль/дискомфорт» (р<0,05) та «занепокоєння/депресія» 

(р<0,05). У відповідності до позитивної динаміки показників складових 

опитувальника EQ-5D встановлене достовірне зменшення загального індексу 

(р<0,05). Проте, після проведеної БТ, незважаючи на те, що клінічна ремісія 

була досягнута в великої частини хворих, субʼєктивна оувнка загального 

самопочуття та ЯЖ виявилася нависокою. 

Позитивні зрушення показників якості життя при обстеженні на 30-у 

добу у хворих, які отримували кверцетин в складі комплексної терапії (ІІ 

група) та L-аргініну гідрохлорид разом із БТ (ІІІ група) були достовірно 

вищими, ніж у І групі хворих (р1<0,05). Показники якості життя у ІІ і ІІІ 

групах достовірно не відрізнялись (р2˃0,05).  

Найкраща динаміка показників спостерігалась у пацієнтів IV групи, що 

разом із БТ приймали кверцетин та L-аргініну гідрохлорид Так, 
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приобстеженні пацієнтів на 30-у добу терапії у хворих цієї групи нам вдалося 

досягти вірогідно менших показників всіх рубрик опитувальника EQ-5D, 

порівняно з іншими групами (р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05). У відповідності до 

позитивної динаміки показників складових опитувальника EuroQol-5D 

встановлене достовірне зменшення загального індексу (р1<0,05; р2<0,05; 

р3<0,05). 

Таким чином, включення до БТ кверцетину та L-аргініну гідрохлориду 

призводить до покращення клініко-функціонального стану хворих на ОА у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням, а також сприяє покращенню 

показників якості життя пацієнтів. 

Нами вивчені показники ліпідного спектру крові в порівнювальних 

групах до початку терапії, через 10-ть та через 30-ть діб запропонованого 

лікування. 

Ми спостерігали позитивну динаміку у всіх групах пацієнтів. Так, на 

10-у добу спостереження у всіх групах хворих показники ліпідограми були 

достовірно нижчими, порівняно з відповідними результатами обстеження до 

лікування (p<0,05). Подібна динаміка встановлена при обстеженні на 30-у 

добу. Показники ліпідограми достовірно змінювались в бік норми, порівняно 

не тільки з показниками до лікування, але й порівняно з показниками на 10-у 

добу (р<0,05; р1<0,05). 

Проте, порівнюючи динаміку даних показників у 4 групах хворих, ми 

відзначили достовірно кращі результати у ІІ і ІІІ групах хворих в порівнянні з 

І групою (р2<0,05). У пацієнтів ІІ та ІІІ груп показники на 10-у і на 30-у добу 

лікування достовірно між собою не відрізнялися (р3˃0,05). Це доводить 

наявність позитивного впливу кверцетину та L-аргініну гідрохлориду на 

показники ліпідограми. Однак, ці показники не досягли нормального рівня, 

що означає потребу призначення таким пацієнтам додаткового лікування. 

Найкращі результати спостерігались у пацієнтів IV групи, що разом із 

БТ приймали кверцетин та L-аргініну гідрохлорид. Так, на 10-у та 30-у добу 

лікування ЗХС, ХС ЛПНЩ, ТГ були достовірно нижчими, ХС ЛПВЩ був 
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достовірно вищим, порівняно з аналогічними показниками у І, ІІ і ІІІ групах 

(р2<0,01; р3<0,05; р4<0,05).  

Отже, додавання кверцетину та L-аргініну гідрохлориду до БТ привело 

до нормалізації показників ліпідограми у хворих на ОА, поєднаного з 

абдомінальним ожирінням. 

Враховуючи, що ендогенне запалення, маркером якого є ФНО-α, 

виявляється важливою ланкою в патогенезі ОА та абдомінального ожиріння, 

нами вивчений вплив кверцетину та L-аргініну гідрохлориду на дані 

показники. В усіх хворих через 30 діб спостереження встановлене зниження 

вмісту прозапальних цитокінів у сироватці крові. 

При оцінці цитокінового статусу у хворих І групи, що отримувала БТ, 

при визначенні ФНО-α на 30-у добу терапії спостерігалось достовірне 

зниження цього показника (р<0,05). Однак, у цій групі ФНП- не досяг 

нормального рівня. Це свідчить про те, що БТ ОА має ефективний вплив на 

ФНП-, але недостатній для того, щоб привести рівень цього цитокіну до 

нормальних значень.  

При оцінці цитокінового статусу ми виявили достовірне зниження 

ФНП- на фоні лікування БТ з додаванням кверцетину та L-аргініну 

гідрохлориду на 30-у добу терапії у ІІ та ІІІ групах (р<0,05), яке було 

достовірно більш виражене, ніж у І групі хворих (р1<0,05). Однак, у жодній 

підгрупі ФНП- не досяг нормального рівня. Це свідчить про те, що 

препарати базового лікування ОА в поєднанні з кверцетином та з L-аргініном 

гідрохлоридом мають виражений позитивний вплив на цитокіновий статус, 

але недостатній для того, щоб привести рівень ФНП- до нормальних 

значень.  

При дослідженні протизапальних властивостей комплексного 

лікування (БТ, кверцетин, L-аргініну гідрохлорид) нами виявлений 

позитивний вплив запропонованої терапії на рівень ФНП-. На фоні 

лікування ми спостерігали достовірне зниження ФНП- у пацієнтів IV групи 
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(р<0,05), яке було достовірно більше виражене, ніж у І, ІІ і ІІІ групах хворих 

(р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05;).  

Хоча в жодній підгрупі ФНП- не досягнув нормального рівня, однак 

комплексне лікування з додаванням до БТ кверцетину та L-аргініну 

гідрохлориду у хворих на ОА з абдомінальним ожирінням має виражений 

позитивний вплив на цитокіновий статус.  

 Ми визначали рівень СРБ у сироватці крові обстежених, як одного з 

основних маркерів запального процесу. У всіх групах хворих відзначено 

позитивну динаміку рівня СРБ на 30-у добу лікування (р<0,05). Проте, 

позитивні зрушення рівня СРБ при обстеженні на 30-у добу у хворих, які 

отримували кверцетин в складі комплексної терапії (ІІ група) та L-аргініну 

гідрохлорид разом із БТ (ІІІ група), були достовірно нижчими, ніж у І групі 

хворих (р1<0,05). Показники рівня СРБ у ІІ і ІІІ групах достовірно не 

відрізнялись (р2˃0,05).  

Найкраща динаміка рівня СРБ спостерігалась у пацієнтів IV групи, які 

на фоні БТ приймали кверцетин та L-аргініну гідрохлорид. Так, при 

обстеженні пацієнтів на 30-у добу терапії в хворих цієї групи нам вдалося 

досягнути вірогідно меншого рівня СРБ, порівняно з іншими групами 

(р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05;). 

Завдяки своїм вираженим антиоксидантним, а також протизапальним 

властивостям, кверцетин у поєднанні з БТ здійснює вагомий вплив на рівень 

СРБ у хворих на ОА, а отже, зменшує прояви системного запалення у таких 

пацієнтів. 

Дослідження вмісту лептину в сироватці крові було проведене усім 

пацієнтам з поєднаною патологією. До лікування рівень лептину в 

обстежуваних хворих складав 55,7 (45,8; 69,5) нм/мл, а після лікування БТ 

через 30-ть діб – 38,7 (34,9; 44,8) Од/л (р<0,05). Це обґрунтовує необхідність 

пошуку нових схем у терапії хворих на ОА, особливо при поєднанні з 

абдомінальним ожирінням, з метою оптимізації лікування. 
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При дослідженні змін рівня лептину у пацієнтів ІІ групи, які 

отримували кверцетин, ми виявили зменшення його рівня до 31,4 (28,4; 36,5) 

нг/мл на 30-у добу (р<0,05). У хворих ІІІ групи, що разом з БТ отримували L-

аргініну гідрохлорид, ми виявили зниження даного маркера до 32,4 (30,8; 

36,3) нг/мл на 30 день лікування (р<0,05). 

Рівень лептину у обстежуваних IV групи, що на фоні базової терапії 

приймали кверцетин та L-аргініну гідрохлорид, був достовірно нижчим, 

порівняно із пацієнтами інших груп і на 30-у добу лікування становив 16,8 

(12,7; 19,6) нг/мл (р<0,001; р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05). 

Дослідження вмісту хрящового олігомерного матрикспротеїну (COMP) 

в сироватці крові, підвищення рівня якого свідчить про деструкцію хрящової 

тканини, ми провели усім пацієнтам з поєднаною патологією. До лікування 

рівень COMP у обстежуваних хворих складав 21,1 (19,8; 23,1) Од/л, а після 

лікування БТ на 30-у добу – 18,4 (17,8; 21,5) Од/л (р˃0,05), що доводить 

недостатню ефективність БТ ОА в лікуванні деструкції суглобового хряща. 

Це обґрунтовує необхідність пошуку нових схем у терапії хворих на ОА, 

особливо при поєднанні з абдомінальним ожирінням, з метою оптимізації 

лікування. 

При дослідженні змін рівня COMP у пацієнтів ІІ групи, що отримували 

кверцетин, ми виявили зменшення його рівня до 14,6 (13,5; 15,7) Од/л на 30-у 

добу (р<0,05). У хворих ІІІ групи, що разом з БТ отримували L-аргініну 

гідрохлорид, виявили зниження даного маркера до 14,1 (13,4; 15,8) Од/л на 

30-у добу лікування (р<0,05). 

Рівень COMP у обстежуваних IV групи, що на фоні БТ приймали 

кверцетин та L-аргініну гідрохлорид, був достовірно нижчим, порівняно з 

пацієнтами інших груп і на 30-у добу лікування становив 11,4 (10,2; 12,7) 

Од/л (р<0,001). 

Враховуючи, що кісткова резорбція, маркером якої є CTX-I, 

виявляється важливою ланкою в патогенезі ОА з абдомінальним ожирінням, 

ми вивчили вплив кверцетину та L-аргініну гідрохлориду на даний показник. 
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В усіх хворих на 30-у добу спостереження встановлене зниження вмісту 

даного маркера ОА у сироватці крові. 

Для оцінки кісткової резорбції у хворих І групи, що отримували БТ при 

визначенні CTX-I, на 30-у добу терапії спостерігалось достовірне зниження 

цього показника, який до лікування складав 0,79 (0,72; 0,92) нг/мл, на 30-у 

добу 0,64 (0,57; 0,67) нг/мл (р0,05). Однак, у цій групі CTX-I не досяг 

нормального рівня.  

При оцінці кісткової резорбції ми виявили достовірне зниження CTX-I 

на фоні лікування БТ з додаванням кверцетину та L-аргініну гідрохлориду на 

30-у добу терапії у ІІ та ІІІ групах (р<0,05): у ІІ групі рівень цього маркеру 

знизився до 0,54 (0,48; 0,58) нг/мл на 30-у добу; у ІІІ групі – до 0,51 (0,48; 

0,55) нг/мл, на 30-у добу – (0,353±0,08 нг/мл). Проте, у жодній групі CTX-I не 

досяг нормального рівня. Це свідчить про те, що препарати базового 

лікування ОА в поєднанні з кверцетином та з L-аргініном гідрохлоридом 

мають виражений позитивний вплив на цитокіновий статус, але недостатні 

для того, щоб привести рівень CTX-I до нормальних значень.  

При дослідженні протизапальних властивостей комплексного 

лікування (БТ, кверцетин, L-аргініну гідрохлорид) нами виявлений 

позитивний вплив запропонованої терапії на рівень CTX-І. На фоні лікування 

ми спостерігали достовірне зниження CTX-І у пацієнтів IV групи: на 30-у 

добу рівень цього маркеру знизився до 0,31 (0,28; 0,34) нг/мл) (р<0,001).  

Ефективність лікування оцінювали за кількістю рецидивів та 

тривалістю ремісії через рік після закінчення запропонованої нами терапії. 

Як показали дослідження, кількість рецидивів зменшувалась у хворих, 

що отримували комплексну терапію з додаванням до БТ кверцетину та L-

аргініну гідрохлориду. Так, у хворих ІV групи кількісь рецидивів була в 1,5 

рази нижчою в порівнянні з хворими І групи, а тривалість ремісії 1,5 рази 

вищою в порівнянні з хворими, що отримували тільки БТ. При порівнянні 

ефективності лікування у всіх групах, ми встановили достовірно зменшення 
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частоти рецидивів, а тривалість ремісії достовірно більшою у хворих ІV 

групи (р<0,05).  

Включення до комплексної терапії пацієнтів з ОА, поєднаного з 

абдомінальним ожирінням, кверцетину та L-аргініну гідрохлориду зумовлює 

потенціювання позитивних ефектів цих препаратів, сприяє більш вираженій 

динаміці клінічних, лабораторних та інструментальних показників, значному 

покращенню ЯЖ, що обґрунтовує доцільність використання запропонованої 

схеми з метою підвищення ефективності лікування досліджуваних 

захворювань. 
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ВИСНОВКИ 

1. Остеоартроз — найчастіше захворювання суглобів у багатьох 

популяціях земної кулі, яке зазвичай маніфестує в осіб віком старше 40 років. 

Ожиріння є одним з найбільш серйозних факторів ризику розвитку і 

прогресування остеоартрозу. Тому, на даний час, залишається актуальним 

питання використання комбінованої терапії при лікуванні хворих на 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням, яка б впливала на 

ланки патогенезу обох захворювань та нормалізувала не лише показники 

суглобового синдрому, а й цитокінову рівновагу та показники ліпідного 

спектру крові.  

2. Встановлено, що у хворих на остеоартроз у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням, порівняно з ізольованим перебігом остеоартрозу 

спостерігається зростання тяжкості та вираженості клінічних симптомів, 

переважне ураження колінних та кульшових суглобів (зростання показників 

візуальної аналогової шкали у 1,4 рази, індексів Lequesne та WOMAC в 1,2 та 

1,1 раза відповідно) (р<0,05). Проведений кореляційний аналіз між індексом 

маси тіла та індексом Lequesne обстежених пацієнтів показав наявність 

прямої середньої сили кореляційної залежності між вказаними показниками, 

r=0,61 (р<0,05). Це вказує, що індекс маси тіла має вагомий вплив на 

важкість перебігу остеоартрозу. 

3. У хворих на остеоартроз з абдомінальним ожирінням достовірно 

зростали показники дисліпідемії (р<0,05), порівняно з хворими на 

остеоартроз без супутньої патології, що супроводжується більш вираженими 

клінічними змінами захворювання. 

4. Виявлено, що приєднання абдомінального ожиріння до перебігу 

остеоартрозу веде до більш значного зростання продукції прозапальних 

цитокінів (фактора некрозу пухлин-, С-реактивного білка, лептину) у 

порівнянні з хворими на остеоартроз без супутньої патології (р<0,05). 

Виявлено середньої сили прямий кореляційний зв'язок між рівнем С-

реактивного білка та індексом маси тіла, r=0,61 (р<0,05), рівнем лептину і 
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показниками візуальної аналогової шкали (r=0,64, р<0,05). Встановлено 

середньої сили прямий кореляційний зв'язок між рівнем фактора некрозу 

пухлин-α і об’ємом талії (r=0,62, р<0,05) та індексом маси тіла (r=0,54, 

р<0,05). Визначено прямий сильний кореляційний зв'язок між рівнем фактору 

некрозу пухлин- та лептином (r=0,54, р<0,05), середньої сили прямий 

кореляційний зв’язок між вмістом лептину і показниками візуальної 

аналогової шкали (r=0,64, р<0,05).  

5. Доведено, що у хворих на остеоартроз з абдомінальним ожирінням 

спостерігається більш виразна деструкція хрящової тканини та значна 

резорбція кісткової тканини, що проявляється зростанням концентрації 

хрящового олігомерного матрикспротеїну (у 1,5 рази) та перехресно 

зв'язаного С-термінального телопептиду колагену І типу (у 1,8 рази) 

порівняно з хворими без поєднаної патології (р<0,05). Встановлено середньої 

сили прямі кореляційні звʼязки між рівнями хрящового олігомерного 

матрикспротеїну та індексом маси тіла (r=0,56, p<0,05) та між рівнями 

хрящового олігомерного матрикспротеїну і фактором некрозу пухлин-α 

(r=0,48, p<0,05). Виявлено сильний прямий кореляційний звʼязок між рівнем 

перехреснозв'язаного С-термінального телопептиду колагену І типу і 

показником візуальної аналогової шкали (r=0,76, р<0,05). 

6. Включення до комплексної терапії хворих на остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням кверцетину та L-аргініну 

гідрохлориду зумовлює потенціювання позитивних ефектів цих препаратів, 

сприяє зменшенню больового (показники ВАШ, індексу Lequesne та 

WOMAC у хворих IV групи були достовірно нижчими в порівнянні з 

аналогічними показниками до лікування (p<0,05) та у І, ІІ і ІІІ групах 

(р2<0,01; р3<0,05; р4<0,05) та запального синдрому, покращенню ліпідного 

обміну, зниженню рівня маркерів остеоартрозу (до лікування рівень 

хрящового олігомерного матрикспротеїну в складав 21,1 (19,8; 23,1) Од/л, а 

після лікування – 11,4 (10,2; 12,7) Од/л (р<0,001); рівень 

перехроеснозв'язаного  C-термінального телопептиду колагену І типу до 
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лікування становив 0,79 (0,72; 0,92) нг/мл, а після лікування у хворих IV 

групи знизився до 0,31 (0,28; 0,34) нг/мл (р<0,001)), та призводить до 

покращення якості життя пацієнтів (загальний індекс якості життя до 

лікування становив 18 (17; 20) балів, після – 10 (10; 11) балів (p<0,01)), що 

обґрунтовує доцільність використання запропонованої схеми з метою 

підвищення ефективності лікування досліджуваних захворювань. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для оцінки ступеня важкості та прогнозування характеру перебігу 

остеоартрозу з супутнім абдомінальним ожирінням рекомендується всім 

хворим на остеоартроз визначати індекс маси тіла, показники ліпідного 

спектру крові та враховувати активність місцевої запальної відповіді за 

вмістом фактору некрозу пухлин-α, С-реактивного білка та лептину в 

сироватці крові. 

2. Із метою ранньої діагностики, прогнозування, попередження 

прогресування і оцінки ефективності терапії при остеоартрозі в поєднанні з 

абдомінальним ожирінням рекомендується визначення рівня хрящового 

олігомерного матрикспротеїну та перехреснозв'язаного С-термінального 

телопептиду колагену І типу в крові, що дає можливість тривалого 

моніторування стану хрящової та кісткової тканини. 

3. Хворим на остеоартроз у поєднанні  з абдомінальним ожирінням із 

вираженими порушеннями ліпідного обміну, хрящовою деструкцією, а також з 

метою зменшення активності запального процесу та больового синдрому 

рекомендується застосування кверцетину в дозі 50 мг розведеного в 50 мл 

ізотонічного розчину д/в 1 раз на добу впродовж 5 днів, з переходом на 

пероральну його форму - квертин  у дозі 40 мг 2 рази на добу до 1 місяця. 

4. За наявності больового та запального синдрому, порушеннями ліпідного 

обміну, а також із метою зменшення резорбції кісткової тканини хворим із 

поєднаною патологією рекомендується застосування L-аргініну гідрохлориду у 

дозі 100 мл 1 раз на добу впродовж 5 днів з переходом на пероральну його 

форму в вигляді сиропу по 5 мл тричі на день протягом 1 місяця. 

5. Хворим на остеоартроз із супутнім абдомінальним ожирінням при 

значному больовому синдромі, за наявності дисліпідемії, для зменшення 

активності запального процесу та відновлення хрящової тканини та кісткової 

тканини з метою покращення якості життя рекомендується комплексне 

застосування кверцетину та L-аргініну гідрохлорид у запропонованих вище 

схемах.  
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