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АНОТАЦІЯ 

Волошина Л.О. Клініко-патогенетичні особливості формування 

коморбідності та гіпотиреозу у хворих на остеоартроз: вікові, гендерні та 

метаболічні аспекти прогнозування, вдосконалення лікування та 

профілактики. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби». – Вищий державний 

навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 

університет», м.Чернівці, 2018 р, Івано-Франківський національний 

медичний університет, м.Івано-Франківськ, 2018 р. 

Дисертація присвячена оптимізації комплексного лікування хворих на 

остеоартроз (ОА) на підставі дослідження вікових, гендерних та 

метаболічних аспектів формування коморбідних захворювань, в тому числі 

гіпотиреозу, супровідних їм порушень про- та антиоксидантної систем крові, 

кінцевих продуктів обміну оксиду азоту, фібринолітичної та протеолітичної 

активності плазми крові, цитокінової ланки регуляції запальної та імунної 

відповіді, маркерів системного запалення шляхом диференційованого 

включення до лікувальних комплексів засобів L-аргініну, кверцетину, 

новітніх фітохондропротекторів (хондроїтину сульфат, глюкозаміна 

гідрохлорид та екстракти коренів імбиру, селери, кори верби), фітокомплексу 

Зобофіт (за наявності гіпотиреозу) з різними схемами їх використання, 

залежно від домінування й особливостей різних кластерів коморбідних 

процесів. 

Об’єктом дослідження стали первинний ОА та коморбідні процеси, 

серед яких акцентована увага надавалася гіпотиреозу, а також клініко-

патогенетичні особливості їх формування і перебігу впродовж трирічного 

терміну спостереження. Здійснено також ретроспективне дослідження 594 

медичних карт стаціонарних хворих на ОА, що лікувалися в 

ревматологічному відділенні обласної клінічної лікарні м.Чернівці за 2010-

2014 рр. 
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Задля вирішення поставлених мети й завдань використані рутинні 

клінічні (ретро- та трирічне проспективне спостереження), інструментальні 

(рентгенографія суглобів, УЗ-дослідження щитоподібної залози, органів 

черевної порожнини), біохімічні (дослідження стану про- і антиоксидантних 

систем, кінцевих метаболітів оксиду азоту, фібринолітичної, протеолітичної 

активності, ліпідного спектру крові), імуноферментні методи (дослідження 

рівнів цитокінів: фактора некрозу пухлини ɑ (ФНП-ɑ), інтерлейкінів 1β та 4 

(ІЛ-1β, ІЛ-4), трансформуючого фактора росту β1 (ТФР-β1)), імунохімічні з 

електрохемілюмінесцентною детекцією (рівні тиреотропного гормону (ТТГ), 

вільного тироксину (Т4), антитіл до тиреоїдної пероксидази (АТПО) в крові), 

визначення якості життя (ЯЖ) пацієнтів (опитувальник SF-36), статистичні. 

За даними ретроспективних досліджень встановлено, що в 

спеціалізованих ревматологічних стаціонарах на нинішньому етапі у лікарів 

немає налаштованості на оцінку ряду супутніх захворювань при ОА в аспекті 

коморбідності та відповідних лікувально-профілактичних заходів, зокрема 

щодо патології щитоподібної залози (ЩЗ), особливо гіпотиреозу. 

З урахуванням специфіки формування ОА та коморбідних захворювань 

обстежений контингент був розподілений на три вікові групи: до 50 років, 

51-60 років та старше 60 років. Встановлено, що у віці до 50 років у хворих 

на ОА мають місце помірні прояви останнього (олігоостеоартроз І 

рентгенологічної стадії), 2-3 – коморобідних процеси (артеріальна гіпертензія 

І ступеня, гастродуоденопатії), добра прихильність до лікувального процесу 

та його результати, ЯЖ погіршується незначно, морбідний маршрут простий 

(ревматолог, кардіолог, гастроентеролог). У віковій групі 51-60 років ОА 

набуває системності (поліостеоартроз, переважно ІІ, рідше ІІІ 

рентгенологічної стадії), число коморбідних недуг збільшується до 4 – 6 зі 

зростанням клінічних проявів, збільшується число візитів до спеціалістів до 

6-9 на рік (ревматолог, кардіолог, гастроентеролог, ендокринолог, 

невропатолог), а кількість призначуваних ними ліків зростає до 7-9, постає 

проблема координації лікувального процесу, сумісності лікарських засобів, 
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погіршується прихильність до реалізації ревматологічного комплексу ліків за 

рахунок переважання до серцево-судинних засобів, суттєво страждає ЯЖ, 

гіршають загальні результати лікування. 

У пацієнтів старше 60 років ОА набуває вираженішої системності та 

тяжкості перебігу з переважанням ІІІ рентгенологічної стадії, число 

коморбідних процесів збільшується до 6-9 та значніших їх клінічних проявів, 

у зв’язку з чим число візитів до спеціалістів на рік зростає до 9-12 (додатково 

нефролог, судинний хірург), а кількість призначуваних ліків збільшується до 

9-12, гостріше постає проблема міжлікарської взаємодії, координації 

лікувального процесу та узгодження застосування лікарських засобів, що 

призводить до суттєвішого погіршення ЯЖ та загальних результатів 

лікування, знижується прихильність хворих до застосування 

хондропротекторів, конкурентними стають візити до кардіолога. 

Починаючи з вікової групи 51-60 років рівень серцево-судинного 

ризику (ССР) зростає до високого, а у 1/3 – дуже високого, 

гастроінтестинального ризику (ГІР) – до помірного. У пацієнтів вікової групи 

старше 60 років рівень ССР у більшості був дуже високим, ГІР – високим. 

За важливими прогностичними тенденціями нами визначено основні 

кластери захворювань: найважливіший (визначає рівні ССР) і 

найпоширеніший (61,89%) – кластер судинних захворювань (артеріальна 

гіпертензія, ІХС, в тому числі серцева недостатність, цереброваскулярні 

недуги); кластер уражень системи травлення (гастродуоденопатії, холецисто-

гепато-панкреатопатії, ентеро-колопатії) – 56,08% (визначає рівні ГІР); та 

несамостійний (―вплітається‖ на 2/3 в кластер судинних уражень і на 1/3 - в 

кластер уражень системи травлення) кластер метаболічних захворювань 

(65,7% за рівнем ожиріння, на тлі якого виявляли цукровий діабет 2-го типу у 

18,91% або гіпотиреоз – 18,26%), який різним ступенем погіршував перебіг 

ОА та результати лікування, підвищував рівні ССР та ГІР. 

Виявлено, що гіпотиреоз у хворих на ОА виникає на тлі сформованих 

системних проявів останнього та великого тягара коморбідних недуг, уражає 
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переважно жінок (83,72%) віком за 55-60 років, існує в маніфестній (4,48%) і 

субклінічній (13,78%) формах, суттєво погіршує інтенсивність метаболічних 

порушень та прогноз як при ОА, так й коморбідних процесів. Закономірним є 

його виникнення на тлі ожиріння, разом з яким гіпотиреоз стає особливою 

складовою частиною підтипу Б метаболічного фенотипу ОА, що має свої 

клінічні та лікувально-профілактичні особливості в аспекті профілактики ССР. 

Кластеризація коморбідних захворювань та подальше поглиблене 

вивчення особливостей спільних патогенетичних механізмів та їх взаємодії 

полегшувала визначення напрямків і форм додаткового фармакологічного 

впливу в аспекті комплексного індивідуального лікування хворого, 

особливостей профілактики ССР та ГІР за домінування того чи іншого 

кластеру коморбідних процесів. Однак, при несприятливій сукупності 

коморбідних захворювань, особливо у формі метаболічного синдрому, в 

нашому дослідженні впродовж трьох років спостереження відзначено сім 

випадків судинних подій (інсульт – 1, транзиторна ішемічна атака -3, інфаркт 

міокарда – 1, флеботромбоз -2) та три відкриті пептичні виразки, тобто, 2,24% 

судинні події та 0,96% - гастроінтерстинальні ускладення за цей період. 

Досліджено особливості патогенетичних порушень у хворих на ОА з 

різними віковими рівнями коморбідності в період загострення та в динаміці 

основного етапу лікування (1-3 місяці). Встановлено, що у віковій групі 

хворих на ОА до 50 років у період загострення в крові в 1,5-1,6 разу вірогідно 

(Р=0,05) підвищені рівні прозапальних цитокінів ФНП-ɑ та ІЛ-1β і лише на 

31% вищим був рівень протизапального цитокіну ІЛ-4, тобто мав місце 

помірний дисбаланс цитокінової ланки регуляції; поліфункціональний з 

протизапальними властивостями цитокін ТФР-β1 був підвищений 

невірогідно. Підтвердженням ролі запального процесу в генезі 

досліджуваного комплексу хвороб, перш за все ОА, було вірогідне (в 2,3 

разу; Р=0,01) підвищення рівня С-реактивного протеїну (СРП) в крові. 

Упродовж 30-денного періоду лікування за стандартними методами 

лікування досягнуто стану клінічної ремісії, а всі досліджувальні параметри 
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вірогідно покращились, наблизившись до аналогічних показників у 

практично здорових осіб. 

Проте у віковій групі 51-60 років спостерігали ще значніше підвищення 

рівня ФНП-ɑ (в 2,09 разу; Р=0,001) та ІЛ-1β (в 2,02 рази; Р=0,001), при 

незначному підвищенні протизапального ІЛ-4(на 10,1%), але вірогідному 

(Р=0,045) підвищенні ТФР-β1, особливо СРП (в 3,15 разу, Р=0,001). 

Важливішою виявилась їх динаміка у процесі лікування: упродовж першого 

місяця лікування спостерігалась лише тенденція до зменшення рівня ФНП-ɑ 

та ІЛ-1β, до третього місяця лікування досягнуто стану клінічної ремісії ОА 

та певної компенсації проявів коморбідних процесів, але параметри ФНП-ɑ, 

ІЛ-1β, СРП та ТФР-β1 хоча покращувалися, проте були вірогідно гірші, ніж у 

практично здорових осіб. Зберігався дисбаланс про- і протизапальних 

цитокінів, про що свідчила динаміка їх співвідношення: ФНП-ɑ/ІЛ-4 при 

загостренні – 2,29; через 1 місяць лікування- 1,81; через три місяці – 1,61; ІЛ-

1β/ІЛ-4 аналогічно: 2,02; 1,58; 1,26. 

У хворих вікової групи старше 60 років відмічено подальше вірогідне 

(Р<0,01-0,001) зростання рівнів ФНП-ɑ, ІЛ-1β, ТФР-β1, СРП, але ще слабшою 

була їх зворотня динаміка у процесі лікування, хоча клінічно за індексами 

WOMAC і Лекена досягнуто стану неповної ремісії. Дисбаланс 

співвідношення ТНФ-ɑ/ІЛ-4 складав: початково – 2,33; через місяць – 2,02; 

через три місяці – 1,77; ІЛ-1β/ІЛ-4 відповідно – 2,16; 1,85;1,51. Виявлене 

розцінено як тривало функціонуюча патофізіологічна платформа хронічного 

запального процесу, що за наявністю ознак клінічного «затишшя» ОА 

складає передумови його можливого прогресування, а також рецидивів 

коморбідних процесів. Найбільш значний цитокіновий дисбаланс та 

повільний регрес у процесі лікування спостерігалися у хворих на ОА та на 

тлі коморбідних ожиріння, цукрового діабету, гіпотиреозу. 

Встановлено, що вікоіндуковане зростання системності проявів ОА, а 

також тягара коморбідних процесів, виникає на тлі прогресуючих проявів 

оксидативного, нітрозитивного стресів, які характеризувалися 
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несприятливим прогнозом. Найбільш вагомими з них були збільшення рівня 

кінцевого продукту пероксидного окислення ліпідів - малонового альдегіду 

та вмісту кінцевих продуктів метаболізму оксиду азоту (NO2/NO3).  

Вік-індуковане прогресування ОА та коморбідних процесів 

супроводжувалося зростаючим погіршенням фібринолітичної активності 

плазми крові та підвищенням в ній протеолітичної активності (Р=0,01-0,001), 

вірогідно зростаючим рівнем фібриногену (Р=0,01-0,001), як метаболічних 

факторів зростання рівня ССР. Водночас за таких умов суттєво зростав 

рівень маркера системного запалення – СРП. Встановлений факт суттевого 

впливу порушення сумарної фібринолітичної активності (r=0,73; Р=0,001) та 

зростання протеолітичної активності високомолекулярних білків (r=0,71; 

Р=0,001), на збільшення рівня СРП, причому рівень кінцевих продуктів як 

пероксидного окислення ліпідів – малонового альдегіду (r=0,46; Р<0,014), так 

і метаболізму оксиду азоту (r=0,41; Р<0,042).  

Шляхом багатофакторного кореляційного аналізу встановлено, що на 

рівень СРП найбільше впливають такі фактори як індекс маси тіла вище 30,0, 

холестерол ліпопротеїнів низької щільності, індекс атерогенності, ФНП-ɑ та 

ІЛ-1β. 

Встановлено, що вікоідуковане збільшення кількості і тяжкості 

коморбідних процесів, особливо судинного і метаболічного кластерів хвороб, 

супроводжується наростаючим рівнем дисліпідемій за рахунок збільшення 

рівнів загального холестеролу та холестеролу ліпопротеїнів низької 

щільності, зменшення вмісту холестеролу ліпопротеїнів високої щільності, 

що зумовлювали зростання індексу атерогенності у віковій групі 51-60 років 

- у 2 рази, а старше 60 років – майже у 3 рази, а за наявності маніфестної 

форми гіпотиреозу – в 3,3 рази.  

Диференційоване застосування препаратів L-аргініну у хворих на ОА 

при високому чи дуже високому рівнях ССР, Кверцетину при високих рівнях 

ССР та ГІР, «Зобофіту» за наявності субклінічного гіпотиреозу, 

фітохондропротектора, що містить також екстракти коренів імбиру, селери та 
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кори верби за домінуючого кластеру уражень системи травлення 

покращувало загальні результати лікування ОА та коморбідних станів, 

суттєвіше зменшувало досліджувані метаболічні порушення. 

Наукова новизна. Розроблено новий напрямок діагностики та 

диференційованого лікування хворих на ОА з різними кластерами 

коморбідних процесів та гіпотиреозу. Уперше досліджено частоту і форми 

гіпотиреозу у хворих на ОА і їх місце в структурі коморбідних процесів, 

вплив на прояви ОА та наявних коморбідних захворювань і результати їх 

лікування. Доповнено наукові дані щодо вікових і гендерних особливостей 

формування коморбідності у хворих на ОА та встановлено кількісне і якісне 

зростання тягара коморбідності, рівнів ССР та ГІР, особливості морбідного 

маршруту, форм і методів медичної опіки, залежність результатів лікування 

від соціо-економічних факторів. 

Обгрунтовано доцільність виділення та уточнено наукові дані про 

особливості кластерів коморбідних захворювань у пацієнтів із ОА та їх вплив 

на прояви, перебіг і результати лікування ОА, орієнтацію на 

індивідуалізовані підходи до вдосконалення комплексного лікування ОА. 

Уперше в метаболічному фенотипі ОА обгрунтовано виділення підтипу 

А (ОА, ожиріння і ЦД) та підтипу Б (ОА, ожиріння та гіпотиреоз), розкрито 

їх патофізіологічні особливості та прогностичні відмінності впливу на 

перебіг ОА та інших коморбідних процесів.  

Уперше досліджено вікові особливості порушень цитокінового 

профілю, параметрів оксидативного, нітрозитивного стресів, 

фібринолітичних, протеолітичних властивостей, низькоінтенсивного 

запалення, ліпідного спектру в крові залежно від вікового рівня 

коморбідності та зростаючу резистентність їх регресу в динаміці 

стандартного лікування.  

Поглиблено наукові дані про особливості порушень ЯЖ хворих на ОА 

з різними рівнями коморбідності та їх динаміку в процесі вдосконаленого 

лікування. 
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На основі отриманих даних розроблена та апробована концепція 

диференційованого лікування хворих на ОА залежно від домінуючого 

кластера коморбідності. 

Практичне значення. Розроблено та впроваджено у практику нові 

діагностичні підходи та диференційовані вдосконалення лікування хворих на 

ОА залежно від вікових рівнів та домінуючих кластерів коморбідних 

процесів, їх обтяжливого впливу на прояви, перебіг, прогресування, ступінь 

зворотності метаболічних порушень, коморбідних процесів, зростання рівнів 

ССР та ГІР. 

Обгрунтовано доцільність ранньої діагностики субклінічної та 

маніфестної форм гіпотиреозу, як складової частини особливого фенотипу 

ОА – підтипу Б, та своєчасного його лікування, як один із методів 

підвищення загальних результатів лікування. 

Матеріали наукового дослідження впроваджені у практику лікувальних 

установ восьми областей та навчальний процес чотирьох вищих навчальних 

медичних закладів України. 

Ключові слова: остеоартроз, коморбідність, гіпотиреоз, діагностика, 

цитокіни, метаболічні порушення, лікування. 
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ABSTRACT 

Voloshyna L.О. Clinico-pathogenetic peculiarities of comorbidity and 

hypothyroidism development in patients with osteoarthrosis: age, gender and 

metabolic aspects of prognostication, improvement of treatment and prevention. — 

Qualification scientific paper as a manuscript. 

A thesis for the degree of doctor of medical sciences in specialty 14.01.02 

«Internal diseases». – Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian 

State Medical University», Chernivtsi, 2018, Ivano-Frankivsk National Medical 

University, Ivano-Frankivsk, 2018. 

The thesis deals with the optimization of comprehensive treatment of 

patients with osteoarthrosis (OA) on the basis of a study of age, gender and 

metabolic aspects of comorbid diseases development, including hypothyroidism, 

their accompanying disorders in pro- and antioxidant blood systems, end products 

of exchange of nitric oxide, fibrinolytic and proteolytic activity of blood plasma, 

cytokine levels of regulating the inflammatory and immune response, markers of 

systemic inflammation by differentiated inclusion of L-arginine, quercetin, the 

newest phytoсhondroprotectors (chondroitin sulfate, glucosamine hydrochloride 

and ginger root, celery and willow bark extracts), phytocomplex Zobofit (in case of 

hypothyroidism) into the therapeutic complexes with different schemes of their 

administration, depending on the prevalence and peculiarities of various clusters of 

comorbid processes. 

The object of the study was primary OA and comorbid processes, among 

which special emphasis was given to hypothyroidism, as well as clinical and 

pathogenetic peculiarities of their development and course during the three-year 

observation period. The retrospective study of 594 medical histories of OA 

in-patients treated in the rheumatologic department of Chernivtsi Regional Clinical 

Hospital in 2010-2014 was also performed. 

In order to achieve the goals and objectives, routine clinical (retro and three-

year prospective observation), instrumental (X-ray of joints, ultrasound 

examination of the thyroid gland and of the abdominal cavity organs), biochemical 
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(studies of the state of pro- and antioxidant systems, of nitrogen oxide end 

metabolites, fibrinolytic, proteolytic activity, blood lipid profile), immunoenzyme 

methods (studying the cytokine levels: tumor necrosis factor α (TNF-α), 

interleukins 1β and 4 (IL-1β, IL-4), transforming growth factor β1(TGF-β1)), 

immunochemical ones with electrochemiluminescence detection (thyroid 

stimulating hormone (TSH), free thyroxine (T4), thyroid peroxidase antibodies 

(TPOA) in the blood), determining the quality of life (QOL) of patients (SF-36 

questionnaire) as well as statistical methods have been used. 

According to retrospective studies, it has been established that in specialized 

rheumatological hospitals at the present stage doctors are not inclined to assess a 

number of concomitant diseases in case of OA in the aspect of comorbidity and 

appropriate therapeutic and prophylactic measures, in particular regarding the 

pathology of the thyroid gland (TG), especially hypothyroidism. 

Taking into account the specifics of OA and comorbid diseases 

development, the examined contingent was divided into three age groups: those 

under 50 years, those aged 51-60 years and the ones over 60 years old. It has 

been established that the patients with OA aged under 50 years have moderate 

manifestations of the latter (oligoosthearthrosis in the first radiological stage), 

2-3 moderate comorbid processes (first stage arterial hypertension, 

gastroduodenopathy), good compliance with the treatment process and its 

results, the QOL deteriorates slightly, the morbid route is simple 

(rheumatologist, cardiologist, gastroenterologist). In the age group of 51-60 

years OA acquires systemic features (polyosteoarthrosis, mainly of the second, 

less frequently of the third radiographic stage), the number of comorbid diseases 

increases to 4-6 with increasing clinical manifestations, the number of visits to 

specialists increases to 6-9 per year (rheumatologist, cardiologist, 

gastroenterologist, endocrinologist, neuropathologist), and the number of drugs 

prescribed by them increases to 7-9, the problem of the coordination of the 

medical process and of the compatibility of drugs arises, the compliance with 

the rheumatologic complex of medicines worsens due to the prevalence of the 



12 
 

 

compliance with cardiovascular drugs, the QOL gets affected significantly, the 

overall results of treatment become worse. 

In patients aged over 60, OA acquires a more pronounced systemicity and 

severity of the course with a predominance of the third radiographic stage, the 

number of comorbid processes increases to 6-9 and their clinical manifestations are 

more significant, therefore the number of visits to specialists per year increases to 

9-12 (additionally a nephrologist, a vascular surgeon), and the number of 

administered drugs increases to 9-12, the problem of inter-specialist interaction, 

the coordination of the medical process and the harmonization of the use of 

medicinal products becomes more acute, the QOL worsens even more as well as 

the general results of treatment, the patients’ compliance with chondroprotectors 

decreases, the visits to the cardiologist become competitive. 

Starting from the age group of 51-60 years, the level of cardiovascular risk 

(CVR) increases to the high one, and in 1/3 of patients to a very high one, 

gastrointestinal risk (GIR) becomes moderate. In the patients of the age group over 

60 years, the CVR was mostly very high and the GIR level was moderately high. 

According to important prognostic trends, we have identified the main 

clusters of diseases: the most important (determines the levels of the CVR) and the 

most common (61.89%) is a cluster of vascular diseases (arterial hypertension, 

coronary artery disease, including heart failure, cerebrovascular diseases); cluster 

of lesions of the digestive system (gastroduodenopathy, cholecysto-hepato-

pancreatopathy, entero-colopathy) – 56.08% (determines the GIR levels); and non-

independent (it ―interweaves‖ by its 2/3 into the cluster of vascular lesions and by 

1/3 into the cluster of lesions of the digestive system) cluster of metabolic diseases 

(65.7% in terms of obesity, against the background of which type 2 diabetes 

mellitus was diagnosed in 18.91% and hypothyroidism – in 18.26%), which to 

varying degrees exacerbated the course of OA and the results of treatment, 

increased the CVR and GIR levels. 

It has been found that hypothyroidism in patients with OA arises against the 

background of the developed systemic manifestations of the latter and against the 
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background of a large burden of comorbid diseases, it mainly affects women 

(83.72%) aged 55-60 years, it exists in clinical (4.48%) and subclinical (13.78%) 

forms, it impairs substantially the degree of metabolic disorders and the results of 

the treatment of both OA and comorbid processes. Its occurrence against the 

background of obesity is logical; along with which hypothyroidism becomes a 

special constituent part of the subtype B of OA metabolic phenotype having its 

clinical and therapeutic prophylactic features in the aspect of CVR prevention. 

Clusterization of comorbid diseases and further in-depth study of the features of 

the common pathogenetic mechanisms and their interaction facilitated the 

determination of the directions and forms of additional pharmacological effects in the 

aspect of complex personified treatment of the patient, peculiarities of the CVR and 

GIR prevention with the domination of a certain cluster of comorbid processes. 

However, in the unfavorable combination of comorbid diseases, especially in the form 

of metabolic syndrome, there were seven cases of vascular events in our study during 

three years of observation (stroke – 1, transient ischemic attack – 3, myocardial 

infarction – 1, phlebothrombosis – 2) and three open peptic ulcers, i.e., 2.24% of 

vascular events and 0.96% – of gastro-intestinal complications during this period. 

The peculiarities of pathogenetic disorders in patients with OA with 

different age levels of comorbidity during the period of exacerbation and in the 

dynamics of the main stage of treatment (1-3 months) have been studied. It has 

been established, that in the age group of patients under 50 years suffering from 

OA, levels of pro-inflammatory cytokines TNF-α and IL-1β were increased in 

the blood in the period of exacerbation by1.5-1.6 times reliably (P=0.05) and the 

level of anti-inflammatory cytokine IL-4 was only by 31% higher, that is, there 

was a moderate imbalance of the cytokine regulatory link; polyfunctional 

cytokine TGF-β1 with anti-inflammatory properties was increased unreliably. 

The reliable (by 2.3 times, P=0.01) increase in C-reactive protein (CRP) in the 

blood confirmed the role of inflammatory process in the genesis of the studied 

complex of diseases, especially OA. During the 30-day therapy with standard 

clinical treatments, a state of clinical remission was achieved and all of the test 
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parameters were reliably better, approaching the similar rates in apparently 

healthy individuals. 

However, in the age group of 51-60 years, there was an even greater increase 

in the level of TNF-α (by 2.09 times; P=0.001) and IL-1β (by 2.02 times; 

P=0.001), with a slight increase in anti-inflammatory IL-4 (by 10.1%), but a 

reliable (Р=0.045) increase in TGF-β1, especially CRP (by 3.15 times, P=0.001). 

Their dynamics in the treatment process was more important: during the first 

month of treatment, there was only a tendency towards a decrease in the levels of 

TNF-α and IL-1β; by the third month of treatment a state of clinical remission of 

OA and a certain compensation for manifestations of comorbid processes was 

achieved, but the parameters of TNF-α, IL-1β, CRP and TGF-β1, although 

improved, were, however, reliably worse than those in apparently healthy 

individuals. An imbalance of pro- and anti-inflammatory cytokines remained as 

evidenced by the dynamics of their ratio: TNF-α/IL-4 with exacerbation – 2.29; 

after 1 month of treatment – 1.81; three months later – 1.61; IL-1β/IL-4: 2.02; 

1.58; 1.26 respectively. 

Patients in the age group over 60 had a further reliable (P<0.01-0.001) 

increase in the levels of TNF-α, IL-1β, TGF-β1, and CRP, but their inverse 

dynamics was even worse during treatment, although clinically, by WOMAC and 

Leken indices, a partial remission was achieved. The imbalance of TNF-α/IL-4 

ratio was: initially – 2.33; after a month – 2.02; three months later – 1.77; IL-

1β/IL-4 – 2.16; 1.85; 1.51 respectively. The findings have been considered as a 

long-acting pathophysiological platform of chronic inflammatory process, which, 

due to the clear signs of OA clinical calm are a prerequisite for its progression, as 

well as relapses of comorbid processes. The most significant cytokine imbalance 

and slow regression in the treatment process were in patients with OA against the 

background of comorbid obesity, diabetes mellitus or hypothyroidism. 

It has been established that the age-related growth of systemic 

manifestations of OA, as well as the burden of comorbid processes, arises against 

the background of progressive manifestations of oxidative, nitrosative stress, 



15 
 

 

which were characterized by unfavorable prognosis. The most significant of them 

were: an increase in the level of the end product of peroxide lipid oxidation – 

malonic aldehyde and of the content of metabolism end products – nitric oxide 

(NO2/NO3). 

The age-related progression of OA and comorbid processes was 

accompanied by a growing deterioration in the fibrinolytic activity of the blood 

plasma and an increase in its proteolytic activity (P=0.01-0.001), a reliably 

increased level of fibrinogen (P=0.01-0.001) as metabolic CVR growth factors.  At 

the same time, under such conditions, the level of the systemic inflammation 

marker – CRP increased significantly. The disturbance of total fibrinolytic activity 

(r=0.73; р=0.001) and increased proteolytic activity of high molecular weight 

proteins (r=0.71; р=0.001) significantly influence on the CRP rate, the end 

products of both lipid peroxidation – malonic aldehyde (r=0.46; р<0.014) and 

nitrous oxide metabolism (r =0.41; р=0.042). 

By means of multivariate correlation analysis, it has been found that the 

CRP rate is influenced the most by such factors as body mass index over 30.0, 

cholesterol of low-density lipoproteins, atherogenicity index, TNF-α and IL-1β. 

It has been established that the age-related increase in the number and 

severity of comorbid processes, especially the vascular and metabolic clusters of 

diseases, is accompanied by an increasing level of dyslipidemia due to increasing 

levels of total cholesterol and cholesterol of low-density lipids, to decreasing the 

content of high density cholesterol, which predetermines the growth of the 

atherogenicity index in the age group 51-60 years by twice and in that of older than 

60 years by almost 3 times, and with clinical hypothyroidism – by 3.3. 

Differentiated use of L-arginine drugs in patients with OA at high or very high 

CVR rate, quercetin at high CVR and GIR rates, Zobofit in the presence of subclinical 

hypothyroidism, phytochondroprotector, containing also extracts of ginger roots, 

celery and willow bark, in case of the dominant cluster of impairments of the 

digestive system, improved the overall results of treatment of OA and comorbid 

conditions, significantly reduced the studied metabolic abnormalities. 
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Scientific novelty. A new approach to diagnosing and differentiated treatment of 

patients with OA with different clusters of comorbid processes and hypothyroidism 

has been developed. We were the first to study the incidence and forms of 

hypothyroidism in patients with OA and their place in the structure of comorbid 

processes, the influence on the manifestations of OA and comorbid diseases and the 

results of their treatment. The scientific data on age and gender characteristics of 

comorbidity development in patients with OA have been supplemented and the 

quantitative and qualitative growth of the comorbidity burden, the CVR and GIR 

rates, the morbid route, forms and methods of medical care, and the dependence of the 

treatment results on socioeconomic factors have been established. 

The expediency of isolating the clusters of comorbid diseases in patients 

with OA and their influence on the manifestations, course, and results of OA 

treatment, focusing on personified approaches to improving the comprehensive 

treatment of OA has been substantiated as well as the scientific findings on their 

features have been clarified. 

We were the first to substantiate in the metabolic phenotype of OA the 

isolation of subtype A (OA, obesity and DM) and subtype B (OA, obesity and 

hypothyroidism), and to reveal their pathophysiological features and prognostic 

differences of influence on manifestations of OA and other comorbid processes.  

We were the first to study the age characteristics of cytokine profile 

disorders, parameters of oxidative, nitrosative stress, fibrinolytic, proteolytic 

properties, low-intensity inflammation, lipid spectrum in the blood depending on 

the age of comorbidity and increasing resistance of their regression in the 

dynamics of standard treatment.  

The scientific data on the peculiarities of QOL disorders in patients with OA 

with different age levels of comorbidity and their dynamics in the course of 

advanced treatment have been expanded. 

On the basis of the obtained data, the concept of differentiated treatment of 

patients with OA, depending on the dominant comorbidity cluster and its severity, 

has been developed. 
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Practical value. New diagnostic approaches and differentiated 

improvements in treatment of patients with OA depending on age and dominant 

clusters of comorbid processes, their burdensome effects on manifestation, course, 

progression, degree of reversibility of metabolic disorders, comorbid processes, 

and the growth of CVR and GIR rates have been developed and introduced into 

practice. 

The expediency of early diagnosis of subclinical and manifest forms of 

hypothyroidism, as an integral part of the special OA phenotype – subtype B, and 

its timely treatment, as one of the methods for improving overall treatment 

outcomes has been substantiated. 

The scientific research materials have been implemented into the practice of 

medical institutions of eight regions and the educational process of four higher 

educational institutions of Ukraine. 

Key words: osteoarthrosis, comorbidity, hypothyroidism, diagnosis, cytokines, 

metabolic disorders, treatment.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Первинний остеоартроз (ОА) – найпоширеніше 

хронічне прогресуюче вік-залежне захворювання суглобів, переважно 

запального характеру, що спричиняє значну втрату працездатності, 

інвалідність та поступове погіршання якості життя пацієнтів [90, 99, 227, 

499]. Нині у світі ним страждають від 12 до 20% населення різних країн, але 

у віці за 60 років – 62%, за 70 років – 80%, за 80 років – 100% [75, 157, 270, 

496]. У зв’язку з прогресуючим постарінням населення планети вбачається, 

що в ближчі десятиліття число хворих на ОА подвоїться [184, 321, 496]. 

Наразі акцентується увага, що цьому захворюванню притаманні високий 

рівень коморбідності, яка теж має вікову залежність і сприяє акумуляції 

факторів ризику ОА [17, 103, 494]. За своєї різноваріантності, ступенів 

вираженості окремих чи ряду коморбідних захворювань, їх впливу на 

провідну недугу проблема коморбідності визнана однією із ключових 

сучасної світової медицини [205, 206, 333, 483].  

Серед найбільш поширених коморбідних захворювань при ОА 

зазначаються атеросклеротичні ураження серцево-судинної системи та 

мозку, артеріальна гіпертензія (АГ), ураження органів травлення, ожиріння, 

цукровий діабет та ін. [81, 325, 328, 339, 369] і з віком число таких хвороб 

може сягати 7-9 і більше. Це значно ускладнює реалізацію та погіршує 

результати лікування хворих згідно існуючих стандартів на засадах доказової 

медицини. Нині не існує узгоджених рекомендацій щодо ведення хворих з 

полі- чи коморбідністю при будь-якій провідній недузі, включаючи ОА, а 

перші спроби їх створити виявилися невдалими [303, 469, 483, 487]. 

Стурбованість медичної спільноти викликає суттєве зростання у світі, у тому 

числі в Україні, поширення ожиріння та зумовлених ним інших захворювань, 

включаючи ендокринні та ОА [271, 301, 362]. Окрім констатації збільшення 

числа хворих на цукровий діабет 2-го типу (ЦД) на тлі ожиріння за останні 

десятиліття відмічено також популяційне зростання кількості хворих на 
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гіпотиреоз із 0,5% до 2%, а у США навіть до 4% [149, 155, 435,], але в жінок 

після 55 років частота цього патологічного стану сягає 6-8% в маніфестній та 

в 3 рази частіше в субклінічній формі [134, 151]. Добре відомим є 

несприятливий вплив гіпотиреозу на всі органи та системи, однак досліджень 

наявності в коморбідному комплексі гіпотиреозу у хворих на ОА, його 

впливу на клінічні прояви, перебіг і результати лікування основної і 

коморбідних недуг в літературі не виявлено. 

В пошуках оптимізації комплексного лікування хворих на ОА з 

численними явищами коморбідних недуг пропонується кластеризація 

(групування) їх за провідними патогенетичними механізмами та вихід на 

визначення основних фенотипів ОА як шлях до вдосконалення 

персоніфікованого принципу лікування [270, 300, 358, 385]. 

При ОА та майже всіх зазначених коморбідних процесах, особливо 

ожирінні, в літературі відзначена патогенетична роль низькорівневого 

системного запалення, оксидативного стресу, ендотеліальної дисфункції та 

нітрозитивного стресу, дисліпідемії, метаболічних порушень, що можна 

вважати спільною неспецифічно патогенетичною ланкою їх виникнення, 

прогресування, взаємообтяжуючого перебігу [58, 170, 224, 375]. 

Характеризуючи проблему коморбідності в ревматології, акад.АМН 

України В.М. Коваленко [103] акцентував увагу на необхідності визначення 

«загальної патогенетичної платформи» для основної і коморбідних недуг з 

метою активного впливу на механізми їх формування та прогресування, в 

чому вбачаються нові, більш ефективні технології лікування. 

Слід відзначити, що навіть у рекомендаціях провідних ревматичних 

асоціацій світу щодо лікування хворих на ОА є певні розбіжності. Так, 

Європейська ревматологічна ліга (EULAR) [314] та OARSI [365], ESCEO 

[265] на 2014 рік рекомендують в якості основних медикаментозних засобів 

нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) та хондропротектори, 

Американська Колегія Ревматологів (ACR) [337] вважає використання 

останніх недоцільним. Ці дискусії донині невирішені. Не уточнено вплив 
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коморбідних процесів, їх домінуючих кластерів на результати лікування ОА, 

ступінь кардіоваскулярних на гастроінтестинальних ризиків (КВР, ГІР), 

проблеми поліпрагмазії у зв’язку із коморбідністю, координації та 

узгодження сумісності прописаних лікарських засобів. Постає важливість 

оцінки зміни фенотипів ОА у зв’язку з віком, коморбідними процесами, 

корекцій у формах медичної опіки з боку суміжних фахівців, міжфахової 

взаємодії, оцінки комплаєнсу за основним і коморбідними недугами, оцінки 

якості життя (ЯЖ) таких хворих, врахування ролі соціо-економічних 

факторів тощо. 

Зазначені обставини обгрунтовують необхідність детального вивчення 

вікових та гендерних клініко-патогенетичних особливостей прогресування 

ОА та коморбідних процесів з позиції доказової медицини і на цій основі 

розробки диференційованих доповнень до сучасних лікувальних технологій з 

метою підвищення ефективності комплексного лікування основної і 

коморбідних недуг, поліпшення ЯЖ таких пацієнтів. 

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

Дисертаційна робота виконана в рамках планової науково-дослідної роботи 

кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» на тему: ―Генетичні, 

метаболічні аспекти запалення, дисфункція ендотелію та лікування при 

поєднаній патології внутрішніх органів‖ (номер державної реєстрації 

01.12U003546), а дисертант є співвиконавцем одного із фрагментів зазначеної 

теми. 

Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики і лікування 

хворих на ОА шляхом дослідження клініко-патогенетичних особливостей 

формування коморбідності та гіпотиреозу на підставі аналізу вікових та 

гендерних, метаболічних аспектів розвитку основної та коморбідних хвороб. 

Завдання дослідження: 

1. Провести ретроспективний аналіз 590 медичних карт стаціонарних 

хворих на ОА в контексті реальної діагностики коморбідних захворювань у 
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них в умовах ревматологічних стаціонарів і співставити їх із результатами 

поглибленого клінічного, інструментально-біохімічного та лабораторного 

досліджень у 300 таких самих хворих із подальшим 3-річним моніторингом. 

2. Вивчити функціонально-морфологічний стан щитоподібної залози 

(ЩЗ) у досліджуваного контингенту хворих на ОА та інші коморбідні стани, 

здійснити ранню діагностику субклінічної і маніфестної форм гіпотиреозу, 

оцінити їхній вплив на клінічні прояви, перебіг ОА та коморбідних станів, 

особливості метаболічних порушень. 

3. Здійснити дослідження цитокінового профілю крові (фактора 

некрозу пухлини ɑ (ФНП-ɑ), інтерлейкінів 1β та 4 (ІЛ-1β, IL-4), 

трансформуючого фактора росту β1 (ТФР-β1)) у хворих на ОА з різним 

віковим рівнем коморбідності, його динаміку впродовж 1-3-місячних 

термінів стандартного лікування. 

4. Дослідити стан про- та антиоксидантної систем, фібринолітичної і 

протеолітичної активності крові, ліпідного обміну та неспецифічних маркерів 

системного запалення у віковому аспекті прогресування ОА та в залежності 

від формування коморбідних процесів. 

5. Оцінити клінічні й біохімічні особливості кардіоваскулярного (КВР) 

і гастроінтестинального ризиків (ГІР) у хворих на ОА з різними рівнями 

вікових коморбідних процесів, а також явищами субклінічного чи 

маніфестного гіпотиреозу. 

6. Визначити основні кластери коморбідних процесів, їхні 

взаємозв’язки у хворих на ОА, вплив на прояви ОА, рівні КВР, ГІР, 

формування провідних фенотипів ОА. 

7. Оцінити показники якості життя у хворих на ОА в контексті вікових 

і гендерних аспектів коморбідності. 

8. Патогенетично обґрунтувати та дослідити клінічну ефективність 

застосування препаратів L-аргініну, кверцетину, рослинного 

полікомпонентного засобу «Зобофіт» та фітохондропротекторного засобу 

«Остеоартізі актив плюс» у комплексному лікуванні хворих на ОА, залежно 
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від домінуючих кластерів коморбідних процесів чи субклінічної форми 

гіпотиреозу. 

Об’єкт дослідження – вікові, гендерні клініко-патогенетичні 

особливості формування і перебігу остеоартрозу, коморбідних процесів та 

гіпотиреозу, диференційовані методи лікування. 

Предмет дослідження – патогенетичні механізми розвитку і 

прогнозування ОА, коморбідних процесів та гіпотиреозу, біохімічні 

параметри, показники про- і антиоксидантних систем, фібринолітичної і 

протеолітичної активності крові, нітрозитивного стресу, цитокінового 

профілю крові, гормонів ЩЗ та її структурно-функціонального стану, 

ультрасонографічне та ендоскопічне дослідження органів черевної 

порожнини, якість життя хворих на ОА, критерії ефективності 

диференційованого лікування пацієнтів із ОА, різними рівнями 

коморбідності та субклінічним гіпотиреозом. 

Методи дослідження: клінічні (ретро- та проспективне дослідження), 

антропометричні, інструментальні, біохімічні та імунологічні, 

імуноферментні, імунохімічні з електролюмінесцентною детекцією 

тиреоїдних параметрів, визначення якості життя пацієнтів, статистичні. 

Наукова новизна роботи. Розроблено новий напрямок діагностики та 

диференційованого лікування хворих на ОА з різними кластерами 

коморбідних процесів та гіпотиреозу. 

Уперше досліджено частоту і форми гіпотиреозу у хворих на ОА і їх 

місце в структурі коморбідних процесів у цієї категорії хворих, вплив на 

прояви і перебіг ОА та наявних інших коморбідних станів, результати 

загальноприйнятих методів їх лікування. 

Доповнено наукові дані щодо вікових на гендерних особливостей 

формування коморбідності у хворих на ОА та встановлено кількісне і якісне 

зростання тягаря коморбідності в аспекті діагностики, особливостей 

морбідного маршруту таких пацієнтів, форм і методів медичної опіки, 

зростання рівнів КВР до високого і дуже високого, ГІР з помірного до 
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високого, залежність результатів лікування від соціо-економічних факторів 

(за результатами 3-х річного проспективного дослідження). 

Обгрунтовано доцільність виділення та уточнено наукові дані про 

клініко-патогенетичні особливості кластерів коморбідних захворювань у 

хворих на ОА (судинних захворювань, хвороб органів травлення, 

метаболічних порушень) та їх вплив на прояви, перебіг і результати 

лікування ОА, встановлено відмінності метаболічних порушень, що вносять 

певну ясність в обгрунування використання стандартних та особливих форм 

хондропротекторів у комплексному лікуванні залежно від вікового ступеня 

вираженості кластеру уражень системи травлення. 

Уперше в метаболічному фенотипі ОА обгрунтовано виділення підтипу 

А (ожиріння+ЦД) та підтипу Б (ожиріння+гіпотиреоз), розкрито їх клінічні, 

патофізіологічні особливості та прогностичні відмінності впливу на прояви 

ОА та інших коморбідних процесів, а також розроблено ефективні 

доповнення до лікувальних комплексів. 

Уперше досліджено особливості порушень стану про- і 

антиоксидантних систем, фібринолітичної та протеолітичної активності 

крові, нітрозитивних порушень, змін цитокінового профілю крові та 

біохімічних показників низькоінтенсивного запалення у хворих на ОА 

залежно від вікового рівня коморбідності та показано в динаміці 1-3 

місячного лікування залежність цих відхилень від рівня коморбідності, 

зменшення їх регресу в процесі лікування як неспецифічна патофізіологічна 

основа прогресування та рецидивів виявлених захворювань, що зумовлює 

ефект взаємного обтяження їх перебігу. 

На основі отриманих нових наукових даних розроблена концепція 

диференційованого лікування хворих на ОА залежно від домінуючого 

кластера коморбідності, його вираженості за допомогою препаратів L-

аргініну, кверцетину, комплексу «Зобофіт» (підтип Б метаболічного 

фенотипу ОА) чи фітохорндропротекторного засобу при значних системних 

проявах кластеру уражень системи травлення. 
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Практичне значення отриманих результатів. Проведені дослідження 

дозволили поглибити уявлення про вікові і гендерні особливості формування 

коморбідних процесів, їхній обтяжливий вплив на тяжкість проявів, перебіг, 

прогресування, ступінь і зворотність метаболічних порушень у крові у 

хворих на ОА, зниження ефективності загальноприйнятих методів лікування 

ОА, зростання рівнів КВР та ГІР, що створюють обставини вимушеної 

поліпрагмазії і загрози побічних ефектів та ускладнень від зростаючого числа 

ліків і ускладнюють та здорожують систему медичної опіки. 

Кластеризація зростаючого числа вікових коморбідних процесів у 

хворих на ОА та виділення з них фенотипів ОА орієнтує на персоніфіковані 

доповнення до існуючих стандартів лікування, що забезпечує підвищення 

ефективності загальних результатів лікування виявленого у хворого 

комплексу хвороб. 

Включення до діагностичного алгоритму хворих на ОА після 50 років 

УЗД дослідження ЩЗ, рівнів тиреотропного гормону (ТТГ), Т4–вільних, 

антитіл до тиреоїдної пероксидази в крові забезпечує ранню діагностику 

субклінічної форми гіпотиреозу та допомагає здійснити своєчасну корекцію 

тиреоїдного та метаболічного гомеостазу, зменшити ступені прогресування 

ОА та інших коморбідних процесів. 

Розроблено та апробовано нові способи диференційованих 

удосконалень комплексного лікування хворих на ОА з домінуючим та 

вираженим кластером судинних уражень та високим рівнем КВР 

препаратами L-аргініну (не менше одного місяця з переходом на дієту з 

підвищеним вмістом аргініну), помірними кластерами судинних уражень та 

хвороб системи травлення препаратами біофлавоноїда кверцетину (не менше 

3 місяців), за наявності субклінічної форми гіпотиреозу (метаболічний 

фенотип, підтип Б) – комплексу «Зобофіт» (не менше 3 місяців), при значній 

системності та вираженості кластеру органів травлення – 

фітохондропротекторного засобу Остеоартізі актив плюс у 

загальноприйнятих термінах призначення хондропротекторів. 
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Зазначено критерії достатності застосування вищенаведених доповнень 

та терміни можливого повторного їхнього використання. 

Пріоритетність результатів дослідження підтверджується захищеними 

патентами України на корисну модель: 

Патент на корисну модель №93429 «Спосіб підвищення ефективності 

профілактики судинних ускладнень у хворих на остеоартроз» - Бюл. №18, 

2014 від 25.09.2014; 

Патент на корисну модель №93274 «Спосіб визначення рівня 

кардіоваскулярного ризику у хворих на остеоартроз» - Бюл. №18, 2014 від 

25.09.2014; 

Патент на корисну модель №1011630 «Спосіб профілактики 

цереброваскулярних ускладнень у хворих на остеоартроз» - Бюл. №18, 2015 

від 25.09.2015; 

Патент на корисну модель №93428 «Спосіб лікування гіперліпідемії 

високих ступенів» - Бюл. №18, 2014 від 25.09.2014. 

Впровадження результатів дослідження. Отримані результати 

досліджень впроваджені в клінічну практику ревматологічних та 

терапевтичних відділень Чернівецької обласної клінічної лікарні (затв. 

25.08.2015) та міської клінічної лікарні №3 м.Чернівці (затв.21.08.2015), 

обласної клінічної лікарні м.Івано-Франківська (затв. 02.06.2016), 

комунальної 4-А міської клінічної лікарні м.Львова (затв. 25.12.2016), 

центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород (затв. 20.05.2016), 

комунальної установи «Центральна лікарня» та Центру первинної медико-

санітарної допомоги №10 м. Запоріжжя (затв. 19.06.2015), Рівненської 

обласної клінічної лікарні (затв.28.12.2016), міської поліклініки №1 

м. Кам’янець-Подільськ, Хмельницької області (затв. 13.12.2016), 

Борщівської центральної районної комунальної лікарні Тернопільської 

області (затв. 06.06.2016). Основні положення дисертації використовуються у 

науково-педагогічному процесі Буковинського державного медичного 

університету (затв.17.05.2017), Івано-Франківського національного 



42 
 

 

медичного університету (затв. 20.05.2016), Тернопільського державного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (затв.07.04.2016), 

Ужгородського національного університету (затв. 03.10.2016). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею здобувача. Разом із науковим консультантом визначено тему і 

програму наукових досліджень (затверджено експертною проблемною 

комісією ―Терапія‖ МОЗ і НАМН України 27.11.2013 р., протокол № 66). 

Автором самостійно проведено інформаційний та патентний пошук 

літератури з даної проблеми та його аналіз. Самостійно здійснено підбір та 

обстеження хворих, проведення клінічних, біохімічних, імунологічних 

досліджень, контроль за станом пацієнтів упродовж лікування, а також 

статистичний і науковий аналіз досліджень. Автор самостійно написала і 

оформила всі розділи дисертаційної роботи. Висновки і практичні 

рекомендації та основні положення роботи сформульовані разом із науковим 

консультантом. Участь здобувача в опублікованих у співавторстві наукових 

працях є основною і полягає в підборі й обстеженні хворих, проведенні 

лабораторно-біохімічних та інструментальних досліджень, статистичній 

обробці даних, аналізі отриманих результатів та формуванні висновків. У 

спільних опублікованих наукових працях не були використані ідеї та 

результати роботи співавторів. Дисертантом забезпечено впровадження 

результатів дослідження в клінічну практику установ охорони здоров’я та в 

навчальний процес медичних ВНЗ України. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

оприлюднено на щорічних підсумкових наукових конференціях 

співробітників Буковинського державного медичного університету (2013 – 

2017 рр.); науково-практичній конференції Асоціації Ревматологів України 

«Стандартизовані підходи до діагностики та лікування ревматичних хворих» 

(м.Київ, 2015 р); II Sternatsonal Symposium Bone & joint Disleses and age. 

(м.Львів, 2016 р); XV конгресі СФУЛТ, присвяченому 70-річчю 

Буковинського державного медичного університету (м.Чернівці, 2014 р.); 
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виставці-форумі «Людина та ліки-України: сучасні лікарські засоби на 

службі охорони здоров’я» (м.Чернівці, 2015 р.); науково-практичній 

конференції «Коморбідність у клініці внутрішньої медицини. Фактори 

ризику, механізм розвитку та взаємообстеження, особливості 

фармакотерапії» (м.Чернівці, 2013 р.); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Актуальні питання ендокринології, клінічної 

імунології та алергології» (м.Чернівці, 2013 р.); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Первинна медицина: реалії та 

перспективи» (м.Чернівці, 2015 р.); міжнародній міждисциплінарній науково-

практичній конференції «Актуальні питання збереження здоров’я людини» 

(м.Ужгород, 2014 р.); VIII міжнародній міждисциплінарній науково-

практичній конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» 

(м.Ужгород, 2015 р.); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Сучасні проблеми народної і нетрадиційної медицини» (м.Чернівці-

Київ-Чікаго, 2014 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Здобутки: перспектива внутрішньої медицини: лікарська тактика при 

невідкладних станах» (м.Тернопіль, 2016 р.); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Дефіцит вітаміну Д та йоду: вплив на 

здоров’я та старіння людини» (м.Чернівці, 2016 р.); науково-практичній 

конференції «Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід», 

присвяченій 95-й річниці від Дня народження професора Самсон О.І. 

(м.Чернівці, 2016 р.); IX міжнародній міждисциплінарній науково-практичній 

конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (с.Солочин, 

Закарпатська обл., 2016 р.); науково-практичній інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Метаболічний синдром у загальноклінічній практиці» 

(м.Чернівці, 2016 р.); ІІ міжнародній науково-практичній конференції 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органів» (м.Івано-Франківськ – м.Яремча, 2016 р.); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Особливості 

коморбідного перебігу захворювань та їх фармакотерапія в клініці 
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внутрішньої медицини» (м.Чернівці, 2017 р.); всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Фізіологія 

нейроімуноендокринної регуляції» (м.Чернівці, 2017 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 55 друкованих 

праць, у тому числі 22 статті (10 – у моноавторстві) у фахових виданнях 

України, з них 5 – у закордонних журналах (1 – в наукометричній базі 

Scopus), 1 глава монографії, 24 тези у матеріалах конференцій, з’їздів, 

конгресів. Отримано 4 патенти на корисну модель, 4 нововведення. 

Структура та обсяг дисертаційної праці. Дисертація викладена на 

383 сторінках машинописного тексту, з них 272 сторінки основного тексту, 

складається із вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 

чотирьох розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку джерел використаної літератури 

(всього 502 джерела, з них кирилицею – 234, латиницею – 268). Роботу 

ілюстровано 51 таблицею та 36 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ, ВІКОВІ, ГЕНДЕРНІ ТА 

МЕТАБОЛІЧНІ АСПЕКТИ КОМОРБІДНОСТІ У ХВОРИХ НА 

ОСТЕОАРТРОЗ. ГІПОТИРЕОЗ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ТА 

ЙОГО МОЖЛИВА РОЛЬ У ВИБОРІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ 

ОСТЕОАРТРОЗІ (огляд літератури) 

Остеоартроз (ОА) в сучасній медицині набуває все більшої значущості, 

як медико-соціальна проблема [102, 140, 263]. Зазначене пов’язано з постійно 

зростаючою поширеністю цієї недуги, збільшенням тривалості життя в 

більшості країн світу та зростанням частоти ожиріння. Наприклад, в США 

більш ніж у 50% осіб у віці 65 років і старше та майже у кожного після 75 

років діагностується ОА [243, 367, 439]. Відмічено більш ніж чотириразове 

збільшення частоти ОА у людей з надмірною масою тіла і ожирінням [328, 

410, 429]. Зміни характеру харчування, надмірні психосоціальні стреси, 

екологічні фактори сприяють цій тенденції. Тому не дивно, що в кінці ХХ і 

на початку ХХІ ст. ця проблема привернула до себе значну увагу широкого 

кола фахівців медичного, біологічного, соціального профілів та науковців. 

Подібні тенденції спостерігаються і в Україні, про що свідчать публікації 

наших провідних учених [100, 105, 126, 178, 223, 226]. 

Новітні досягнення в цій проблемі змінили й визначення ОА як 

хвороби. Ще кілька десятків років тому ОА визначали як локальний 

суглобовий процес з переважним ураженням хряща. Останні наукові факти 

демонструють значні неспецифічні метаболічні та запальні зміни в цілому 

організмі, що дало підставу вважати ОА як остеоартритична хвороба, або 

системна метаболічна хвороба [210, 253, 361, 373, 444, 446].  

 

1.1. Сучасні уявлення про патогенез і діагностику остеоартрозу. 

Роль цитокінів та метаболічних порушень, генетичних факторів 

Проблема остеоартрозу – одна із найцікавіших в ревматології, що 

бурхливо розвивається [5, 98, 140]. ОА – це гетерогенна група захворювань 
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суглобів різної етіології, але з подібними біологічними, морфологічними і 

клінічними наслідками, при яких патологічний дегенеративний процес 

пошкоджує головним чином суглобовий хрящ, а також ушкоджуються інші 

суглобові структури: синовіальна оболонка, зв’язковий апарат, підхрящова 

кістка та згодом і білясуглобові м’язові структури [6, 79, 102, 285]. Серед 

низки компонентів суглоба синовіальні елементи, хрящ і кістка відіграють 

фундаментальне значення в нормальному функціонуванні суглоба. 

Суглобовий хрящ на 95% складає міжклітинний матрикс, серед клітинних 

його елементів провідна роль у регуляції метаболізму хряща належить 

хондроцитам [285, 374]. 

В нормі хрящ не містить нервових елементів та судин [19, 31]. Однак, 

при його пошкодженні відбувається часткова його васкуляризація та 

іннервація, тому патологічно змінений хрящ може давати больові сигнали 

[31, 90, 169, 185]. Хоча в початковому періоді ОА патологічні зміни в хрящі 

пов’язані з механічним навантаженням та біохімічними порушеннями і 

можуть не супроводжуватись появою болю [75, 101]. Виникнення больових 

відчуттів по мірі прогресування ОА може бути внаслідок наступних причин: 

пошкодження субхондральної кістки, здавлення нервових закінчень у 

кістковій тканині, пошкодження судин на межі субхондральної кістки і 

суглобового хряща, подразнення периартрикулярних тканин [71, 75, 179, 315, 

323, 394]. 

Потоншення і пошкодження хряща ослаблює його амортизаційні 

властивості, сприяє наростанню навантаження на субхондральну кістку та 

призводить до її набряку, запалення та болю [123, 475, 486]. 

В розвитку ОА в осіб старших вікових груп важливу роль відіграють 

такі фактори ризику, як постійні перевантаження суглобів, особливо при 

надмірній масі тіла та ожирінні [33, 137, 141, 288, 341], травми, мікротравми, 

вібрації та інші, хоч і невеликі, але постійно діючі пошкодження [261, 316, 

319, 476]. Переважання жінок серед хворих на ОА (4-5:1) свідчить про роль 

вікових гормональних змін у порушеннях метаболізму хряща, ослабленню 
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репараційної відповіді на пошкодження і посилення чутливості до 

катаболічних стимулів [177, 209, 217]. 

В загальному, патогенез ОА складається з двох компонентів: 

«патологічний стрес» (патологічне навантаження на суглоб, травма, 

дисплазії) та «патологічний хрящ», у формуванні якого провідна роль 

належить старінню. Згідно такої точки зору ОА поділяється на первинний 

(віковий) та вторинний, що викликається різними факторами (вродженні 

аномалії суглобів, генетичні дефекти, метаболічні, ендокринні, неврологічні, 

інфекційні захворювання, професійні навантаження суглобів, травми) [17, 90, 

99, 263]. 

Внаслідок дії вище зазначених причин основні механізми розвитку ОА 

зводяться до порушення рівноваги між процесами відновлення і деградації 

матрикса хряща [102, 141, 332]. Основою деградації хряща є порушення 

процесів синтезу, що зумовлює зниження відновлення і домінування 

деградації [6, 60, 98, 99], виникнення вторинного запального процесу, що 

охоплює хрящ і всі структури суглоба [350]. На молекулярному рівні 

відбувається активація матричних протеїназ [291, 350, 379, 383, 454], епітопів 

хрящового агрекану [292, 348] і надмірна експресія прозапальних цитокінів 

IL-1, ФНП-α у поєднанні з дефіцитом протизапальних цитокінів, що 

призводить до розвитку синовіту [7, 119, 233, 234, 293, 452].  

Каскад подальших подій зводиться до стимуляції прозапальними 

цитокінами хондроцитів, які продукують прозапальні металопротеїнази і 

простагландини, IL-1, ІL-6 експресують прозапальний фермент ЦОГ-2. 

Зазначенні біологічні явища призводять до розвитку хондриту та остеїту 

[123, 247, 248, 251, 269, 286].  

Відомо [99, 157], що хондроцит – термінально диференційована 

спеціалізована клітина хряща, що приймає участь у підтриманні матрикса в 

нормальному стані низького обміну. На хондроциті експресується значна 

кількість рецепторів, які визначають взаємодію хондроцита з матриксом. 

Хондроцит відіграє фундаментальну роль у підтриманні нормального 



48 
 

 

гомеостазу хряща, але є мішенню для дії численних факторів, які приймають 

участь у патогенезі ОА [59, 61, 114]. 

Встановлено [248, 255], що вже на ранній стадії ОА впродовж навіть 

короткого проміжку часу може розвитися значна запальна реакція, зумовлена 

гіперпродукцією прозапальних медіаторів, а в ході подальшого 

прогресування ОА відбувається порушення функції і апоптоз хондроцитів, 

катаболічні процеси все значніше домінують над анаболічними [97, 101, 145, 

253, 452]. Такі в загальному патогенетичні явища відбуваються на рівні 

суглобових структур. Експресія трансформуючого фактора росту β і його 

сигнальних молекул SMAD-2P можуть також спричиняти ОА чи його 

прогресування, впливаючи на деградацію хряща, хондрогенез та 

остеофітоутворення [349, 354, 455, 459, 475].  

Неоднозначні трактування ролі ростових факторів у патогенезі ОА, 

зокрема ТФР-β1. Зазначається, що окрім його протизапальних властивостей 

шляхом інгібування прозапальних цитокінів ФНП-ɑ та IL-1β, він володіє 

хондропротективною дією, але згодом сприяє остеофітоутворенню [260, 281, 

318]. 

Окремі з авторів розглядають ТФР-β1 як новітній маркер ОА колінних 

суглобів [334], інші, враховуючи його хондропротекторні властивості, як 

майбутній поступ у розробці засобів хондропротекторної терапії [382], як і 

васкулоендотеліальний фактор росту [399]. Однак інші автори, враховуючи 

багатогранні функції ТФР-β1 й роль у патогенезі численних інших 

патологічних процесів, не вбачають у визначенні в крові рівнів ТФР-β1 як 

надійний маркер діагностики ОА [403, 421], відзначаючи потребу 

поглибленого дослідження ролі цього цитокіну на різних етапах формування 

ОА, в тому числі за різних супутніх вікових патологічних процесів. 

Однак, найбільшу соціальну проблему складає первинний ОА [99, 102, 

140, 225]. Визнано, що найважливішими факторами ризику первинного ОА є: 

вік, стать, схильність до цієї хвороби і особливості харчування, ожиріння, 

комплексна участь яких спричиняє кістково-метаболічні порушення хряща, 
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кісток, капсули суглобів, зв’язок, а згодом розвиток м’язової слабкості та 

периферичну неврологічну симптоматику. 

Значний інтерес викликають останні наукові повідомлення про роль 

жирової тканини як при метаболічному синдромі, так і при ОА з 

коморбідним ожирінням, особливо вісцеральним його типом [23, 141, 148, 

246, 282]. Показано, що вісцеральний жир – це активний ендокринний орган, 

що здатний продукувати прозапальні цитокіни (IL-1, ТНФ-ɑ та ін.) [8, 9, 18, 

62, 144, 207, 393] та значну кількість адипокінів, серед яких найбільш 

вивченими є адипокінін, лептин, резистин [410, 424, 425]. Встановлено, що 

адипокіни не тільки впливають на гемостаз, метаболізм глюкози та ліпідів, 

але й на кістковий метаболізм, ангіогенез, приймають участь у метаболізмі 

хондроцитів [9, 59, 289, 319, 320, 326]. Адипокіни продукують також 

ангіотензин, інгібітор активації плазміногену, вільні жирні кислоти, 

інсуліноподібний фактор росту, прозапальні цитокіни і простагландини, 

тобто, весь комплекс біологічно активних речовин, які активують 

дегенеративні процеси і запалення, як в суглобових структурах, так і в 

серцево-судинній системі [361, 363, 467]. Можливо саме за цих тонких 

біохімічних неспецифічних порушень так часто у хворих на ОА 

спостерігаються атеросклеротичні ураження серцево-судинної системи, 

включаючи судинні катастрофи, на фоні ожиріння. 

Судинні захворювання атеросклеротичного характеру на рівні дрібних 

судинних структур кістки розглядають як одну з важливих причин 

прогресування ОА [107, 108, 285, 339, 343]. Аналізуючи досягнення інших 

авторів у напрямку судинних уражень суглобових структур DM. Findley et al 

[315], вказують, що існує достатньо наукових доказів про патологію дрібних 

судин в ініціації та/чи прогресуванні виражених проявів ОА. Потенціальними 

механізмами є: епізодичне зниження кровотоку в дрібних судинах 

субхондральної кістки і в кінцевих структурах трубчастих кісток, що 

призводить до залежного від цього зниження інтерстиціального плину рідин. 

Звідси виникають ефекти субхондральної ішемії, зниження поступлення 
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нутрієнтів і кисню до суглобового хряща і потенціальна ініціація процесів 

деградації в ньому. По-друге, виникає апоптоз остеоцитів у субхондральній 

кістці, який може ініціювати остеокластичну резорбцію в кістці і з часом 

втрачається біофізична підтримка хряща. Вбачається, що ці зміни є 

потенціальними етіологічними факторами в розвитку ОА, що пропонується 

авторами враховувати в удосконаленні лікування в аспекті зменшення темпів 

прогресування ОА [315]. Ця концепція на 2017 рік знайшла ще більше 

прихильників, які поглибили це вчення [285, 290, 339, 374]. 

Секретовані синовіальною оболонкою прозапальні цитокіни можуть не 

тільки поглиблювати деструкцію хряща, але і активувати згортальну систему 

крові, приводячи до утворення мікротромбів у судинному руслі 

субхондральної кістки, що в подальшому зумовлює розвиток 

внутрішньокісткової гіпертензії з вогнищевою гіпоксією й ішемією кістки, 

можливих дрібних ішемічних некрозів та посилення больового синдрому 

[212, 220]. Тому в останні роки активно дискутуються питання первинності 

змін субхондральної кістки і їх роль у патогенезі ОА [6, 79, 285, 315, 364]. 

Звичайно, внаслідок деструкції хряща субхондральна кістка піддається 

значним змінам: виникають трабекулярні мікротріщини, мікропереломи, а 

нефізіологічний перерозподіл фізичного навантаження викливає її макро- і 

мікроремоделювання: ущільнення, склероз, утворення остеофітів. 

Однак, субхондральна кістка є метаболічно активною тканиною. Вона 

продукує значну кількість прозапальних цитокінів і факторів росту, здатних 

впливати на хрящовий матрикс [5, 6, 339, 364]. Дискусії щодо первинності чи 

вторинності цих уражень, взаємного їх посилення впродовж останніх 15 

років не вирішені, оскільки ці явища не висвітленні як у віковому аспекті 

пацієнтів, так і згідно стадій та давності ОА. 

Вивчається також можлива роль автоімунних процесів у хворих на ОА, 

особливо на ранніх стадіях. Японськими вченими Yang Xiang et al. [492] був 

виділений автоантиген з порожнини ураженого суглоба – фібулін, до якого у 

23,9% пацієнтів виявлені антитіла. Вони вважають, що при ОА змінюється 
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фенотип хондроцитів та зміна у зв’язку з цим структури протеогліканів, які 

набувають антигенних властивостей та формують імунну відповідь. 

Варта уваги концепція в’язкоеластичного захисту суглоба, яка 

ґрунтується на ролі пружноеластичних властивостей синовіальної рідини і 

міжклітинного матриксу хряща, що залежить від вмісту в них гіалуроната. 

Здатність поглинати і утримувати воду – основна властивість гіалуронової 

кислоти. Фізіологічна роль гіалуронату заключається в забезпеченні захисту, 

змазки і механічної стабілізації колагенової сітки та клітин в тканинах 

суглоба, в тому числі на їх поверхні [99]. У хворих на ОА відмічається значне 

зниження концентрації гіалуронату в синовіальній системі, що призводить до 

порушення в’язкоеластичних властивостей синовіального середовища 

суглоба, затримки рідини в синовіальному просторі (випіт), гіпергідратації 

хряща, зниження його фізичної резистенції та передчасного старіння [90, 99, 

102]. Виявлення цих явищ слугувало приводом до створення ряду лікарських 

засобів на основі гіалуронової кислоти («Гіалган», «Гіалуаль» та інші).  

Важливу роль оксидативного і нітрозитивного стресу, як загально-

патологічних неспецифічних порушень при серцево-судинних, респіраторних 

та інших хворобах (системи травлення, сечостатевої) в останні десятиріччя 

широко висвітлюють у вітчизняних та зарубіжних медичних виданнях [7, 

462]. Про роль нітрозитивних порушень синтезу NO та його синтаз 

(ендотеліальної, нейрональної, індуцибельної) у хворих на ОА в тому числі 

при пошкодженні хрящових структур висвітлюється у працях 

І.П. Катеренчука, І.В. Циганенко [94], Л.Ф. Конопльової [113], В.А. Люсова і 

співавт. [121], А.В. Череповського і співавт. [216], В. Fermor et al. [313], 

G. Laskorin et al. [366]. Автори вказують на взаємозвязок цих процесів між 

собою з порушеннями в цитокіновій ланці регуляції та домінуванні явищ 

низькоінтенсивного запалення, що згодом зумовлюють деградацію 

суглобового хряща. 

В наведених працях зазначається, що молекулярний кисень в 

організмі індукує продукцію оксиду азоту та прозапальні медіатори, що 
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асоціюються з ОА, а механічне навантаження на суглоби посилює описані 

ними метаболічні порушення та запальні явища, особливо на рівні 

суглобового хряща. Однак, чи є вони лише проявом ОА, чи це сумаційні 

явища, як за рахунок клінічно домінуючого ОА, так і за рахунок численних 

коморбідних явищ, особливо ожиріння, процесів старіння. Науковими 

групами американських, китайських і японських авторів [246, 313, 366, 445, 

462, 494] доведено, що ожиріння супроводжується низькоінтенсивним 

запаленням, зростанням рівнів IL-1, ТНФ-α та кортикостерону. А в 

Ротермдамських дослідженнях на великій кількості хворих на ОА [429] 

підтверджено, що ожиріння сприяє прогресуванню ОА пропорційно 

ступеню індексу маси тіла. В публікаціях останніх років акцентується увага 

на особливостях впливу біомеханічних факторів (біомеханічний стрес, 

включаючи травми) в розвитку ОА, які індукують або посилюють 

метаболічні, запальні порушення, особливо на рівні хрящових структур та 

субхондральної кістки [453]. Визначені основні фактори ризику для 

колінного суглоба: сухожильна нестабільність, ожиріння, повторні 

поштовхові навантаження, операції на суглобових поверхнях, внаслідок 

нерозпізнаних у дитинстві хвороби Кальве-Пертеса, безсимптомної 

дисплазії кульшового суглоба, вродженого вивиха стегна. 

Більш глибоко досліджена проблема патогенетичної взаємозалежності 

ОА та метаболічного синдрому [22, 77, 237, 288, 325, 331]. Зокрема, в 

дослідженнях NHANES III відображене зростаюче поширення та тяжкість 

перебігу ОА за наявності метаболічного синдрому [423]. Подібні твердження 

наводять Zhuo Q. et al. [501]. D.H. Sherling et al. [448] вважають наявність 

вираженого метаболічного синдрому у хворих на ОА «новим тихим 

кілером». Розвиток дисліпідемії при метаболічному синдромі також 

розглядається як фактор посилення явищ запалення та розвитку ОА [294, 

344,381,458]. Формування метаболічного синдрому у хворих на ОА 

прискорює прогресування рентгенологічних змін у суглобах та посилює 

больові відчуття [449]. 
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Отже, враховуючи доволі значну гаму коморбідних явищ у хворих на 

ОА логічно вважати, що порушення в про- і антиоксидантних, 

нітрозитивній системах крові у хворих на ОА є сумаційними, а коморбідні 

процеси завдяки цьому прискорюють прогресування ОА, деструктивні 

явища в суглобах.  

Роль генетичних факторів у патогенезі ОА дуже інтенсивно почала 

вивчатися з моменту розшифровки геному людини у 2002 році, переважно 

за кордоном. Основними об’єктами досліджень були гени фактора росту і 

диференціації-5 (ФДР-5), що регулює ріст та диференціацію кісток і 

суглобових хрящів; дублюючий фактор Віллебранта А (ДВФ-А), але 

розглядалися й інші гени-кандидати можливого патогенезу ОА, зокрема, 

гени рецептора вітаміну Д3–1 (VDR-1), тетранектину-А (TNA), деградації 

екстрацелюлярного матрикса; аспорину, що медіюють метаболізм колагену 

ІІ типу тощо. Результатами цих досліджень найбільш переконливо доведено 

роль ФДР-5 та ДВФ-А. Однак ці дані також виявилися досить 

суперечливими в контексті відмінностей їх патологічних поліморфізмів у 

хворих на ОА азіатської, європейської популяцій. Навіть у межах 

європейської популяції виявлені відмінності у хворих на ОА 

скандинавських країн та півдня Європи. Головним підсумком цих 

численних досліджень було визнання, що генетична схильність до ОА не є 

визначальною, а лише вагомим ризик-фактором, що реалізується тільки за 

дії численних зовнішніх факторів і має лише прогностичне значення (ОА 

швидше прогресує та гірше піддається лікуванню) [401, 402, 425, 472]. Ці 

дані підсумовані в низці наукових повідомлень та наукових оглядів [57, 110, 

297, 340, 377, 391]. Генетичні дослідження є трудоємкими і 

дороговартісними, а тому в практичній медицині малодоступними. Станом 

на 2014 рік вони визнані як вагомі в розумінні значення генетичної 

схильності до розвитку ОА, але практично малореальні для широкого 

використання [443, 468]. Тому з 2012-2014 років відмічено певний спад 

уваги до цього наукового напрямку при ОА. Важливо, що співставлення 
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анамнестичних даних щодо схильності до ОА та виявлених патологічних 

поліморфізмів будь-якого із досліджуваних генів чи генів-кандидатів до ОА 

часто не співпадало. Ймовірно практичне значення легко здобутої 

інформації щодо схильності до ОА шляхом анамнезу на теперішній час є 

достатнім. Цьому факту надається належна увага у вітчизняних 

монографічних та керівних виданнях [90, 99, 102]. Практична потреба у 

здійсненні генетичних досліджень у хворих на ОА не зазначена також у 

керівних настановах EULAR, OARSI, ESCEO і АСR за останні роки. 

Вважається, що більш важливими є динамічні патофізіологічні, біохімічні, 

імунологічні та інші дослідження під час загострень ОА та їх зміни 

впродовж нетривалого періоду (тижні, місяці) лікувального процесу, 

динамічні рентгенологічні (звичайні й комп’ютерні), магніторезонансні, 

ультрасонографічні та інші дослідження за більш тривалий період (роки) в 

оцінці стадій ОА та прогресування артрозного процесу [427]. Однак, 

наукові пошуки у визначенні ролі генетичних факторів у патогенезі ОА 

продовжуються і, можливо, у зв’язку з погіршанням екологічного стану 

довкілля, що позначається на зростанні захворюваності за всіма нозологіми, 

в цьому аспекті в майбутньому будуть здобуті важливі наукові факти.  

Згідно наведених в цьому підрозділі літературних даних показано 

роль факторів ризику, порушень метаболізму, явищ запалення на рівні 

суглобів, всього організму; з коморбідних процесів звернуто особливу увагу 

на роль ожиріння і судинних (мікроциркуляції) порушень у розвитку і 

прогресуванні ОА. Однак ці процеси висвітлюються в загальному, без 

врахування ступеня вираженості коморбідних явищ чи особливостей впливу 

окремих з них, найбільш маніфестних. Дуже мало публікацій щодо 

можливого впливу коморбідного цукрового діабету, хоча частота його за 

окремими науковими вислідами сягає у хворих на ОА 16-17%, та зовсім не 

зазначається стан щитоподібної залози у хворих на ОА, чи прояви 

гіпотиреозу, про що за останні 5 років інтенсивно інформує наукова 

медична преса. 
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1.2. Явища коморбідності у хворих на остеоартроз, вікові та 

гендерні особливості 

В останні два десятиріччя в зарубіжній та вітчизняній науковій 

медицині посилено вивчаються явища полімордібності та коморбідності, 

особливо у віковому аспекті [103, 118, 129, 189, 205, 206]. 

Відзначається, що на відміну від поліморбідності, термін якої 

характеризує кількісну сторону сукупності хвороб, термін коморбідність 

(лат. префікс СО означає об’єднання, спільність) відображає взаємозв’язки, 

взаємозалежність різного ступеня (клінічну, патогенетичну, лікувально-

профілактичну тощо) [247, 321]. З часу перших повідомлень і до цих пір 

щодо розуміння коморбідності продовжуються дискусії [369,470, 473, 498]. В 

останні роки Ф.И. Беляловим [22], C.O. Weiss et al. [487] внесенно 

обгрунтовані загальні поняття градації коморбідності. Ці автори в 

методологічному аспекті ділять явища коморбідності на 4 категорії: 

причинну (спільні причини), патофізіологічну (спільні патофізіологічні 

ланки), ускладнену від лікування основної недуги (наприклад, НПЗП-

гастропатії при ОА), конкурентну (наприклад, ІХС та ГХ). Вони зазначають 

надзвичайну складність, дискусійність і важливість вивчення проблеми 

коморбідності, особливо для пацієнтів старших вікових груп. Зокрема, 

помимо складнощів діагностичного, лікувально-профілактичного характеру, 

у пацієнтів з явищами поліморбідності та коморбідності різко погіршується 

якість життя та зростають проблеми психосоціального характеру [16, 236, 

274, 287]. В контексті доказової медицини автори відзначають потребу 

внесення серйозних належно обгрунтованих діагностичних корекцій, в тому 

числі як в стратегію, так і тактику лікування та потребу постійних доповнень 

з огляду на віковий патоморфоз хвороб, можливі їх ускладнення та 

ускладнення від лікування. Це величезний, складний і довготривалий процес 

досліджень у внутрішній медицині при різних нозологіях, тому в ближні часи 

слід очікувати важливі наукові факти клініко-патогенетичного, лікувально-

профілактичного та біопсихосоціального характеру. Проте, при ОА якість 
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життя як у вітчизняних, так і зарубіжних джерелах в аспекті вікових 

коморбідних процесів досліджена недостатньо [16]. 

Щодо ОА, то перші серйозні повідомлення з’явилися за кордоном [438, 

473], в яких описанні особливості коморбідності у важких випадках ОА 

когорти ортопедичних і реабілітаційних стаціонарів та звичайних проявів ОА 

в практиці сімейної медицини. В цих грунтованих вислідах показані суттєві 

відмінності тяжкості проявів коморбідності у пацієнтів із ОА, які ведуть 

відносно активний спосіб життя та є молодшою віковою групою (до 70-ти 

років), та в осіб старечого віку чи підданих складним ортопедичним методам 

лікуання. Зокрема, van Dujk et al. [473] показано, що у пацієнтів з ОА у віці 

72-85 років у спектрі поліморбідності, крім вікових серцево-судинних і 

респіраторних уражень, набувають все значнішої частоти і вираженості 

хвороби очей, вуха, горла, носа (катаракта, сліпота, глухота, проблеми 

жувального апарату тощо), сечостатевої системи (нетримання сечі, виражені 

явища аденоми простати, утероптоз, хронічна хвороба нирок та інші), 

неврологічні (інсульти, хвороба Альцгеймера, депресії, безсоння, 

полінейропатії), порушення обміну речовин (наростання частоти і 

вираженості остеопорозу, цукрового діабету) та їх ускладнень (в основному 

переломи кісток), рідше зустрічається ожиріння, гіперхолестеринемія, 

причому, статеві відмінності цих уражень із зростанням віку нівелюються. 

Автори висувають гіпотезу, що менше випадків інфаркту міокарда, значної 

серцевої недостатності та бронхіальної астми серед такої когорти хворих 

зумовленно тим, що летальність від зазначених хвороб «вибракувала» раніше 

таких пацієнтів, вони просто не дожили до цього віку. 

Згідно наведених цими авторами нозологічних одиниць у зазначеної 

когорти хворих найбільш влучним буде визначення як явища 

поліморбідності, адже між хворобами очей чи ЛОР-органів, 

психоневрологічної сфери їх остеоартроз ні причинних, ні вагомих 

патогенетичних зв’язків не має. Коморбідні явища (ожиріння, підвищений 

рівень холестеролу, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність та інші) у 
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таких хворих відіграють все меншу роль, а обмеження рухомості і 

навантаження на суглоби є певним фактором зменшення прогресування ОА. 

Натомість, німецькі вчені T. Rosemann et al. [438], обстежуючи велику 

когорту хворих на ОА в системі сімейної медицини у віці до 75 років 

(переважаючий контингент – до 65 років), констатували артеріальну 

гіпертензію у 52-57%, ожиріння і надмірну масу тіла - у 42-46%, підвищений 

холестерол – у 36%, ІХС, в тому числі з серцевою недостатністю - 30-36%, 

цукровий діабет – у 17%, виразкова хворобу – у 22%, бронхіальну астму або 

ХОЗЛ – у 9,5%, хронічну хворобу нирок у 6%, інсульти - у 4,5% та значно 

менше проблем психосоціального характеру. При чому, домінуюча частина із 

обстежених пацієнтів були частково чи повністю охоплена працею, більшість 

з них були здатні до самообслуговування та домашньої роботи. Майже всі 

виявленні авторами хвороби мали хоча і різне за ступенем впливу, але певне 

патофізіологічне відношення до формування та прогресування остеоартрозу. 

Однак, в зазначених роботах вивчалися загальні явища 

поліморбідності, коморбідності, їх вплив на якісні показники життя, 

дієздатність, вартість медичного обслуговування згідно різних вікових груп 

та методів лікування. 

В Росії перші роботи в напрямку поліморбідності з’явилися в 2006 році 

[118], присвячені поєднанню ОА із ураженями системи травлення. Авторами 

виявлено, що у цього контенгенту хворих у 55,5% спостерігалися явища 

хронічного холециститу, 39% - хронічного гастриту, 25% - панкреатиту, 

16,6% - виразкова хвороба, 12,6% цироз печінки та інші. Зокрема, в кожного 

хворого виявляли більше пяти зазначених хвороб, що дало підстави авторам 

визначити проблеми поліморбідності при цій патології як одну із дуже 

важливих, особливо в лікувально-профілактичному аспекті. 

Подальшими дослідженями [209, 210] було встановлено, що у хворих 

на ОА доволі висока частота ожиріння, артеріальної гіпертензії, ІХС, 

цереброваскулярних хвороб та інші. Акцентувалася увага на ожирінні, як 

провідного фактора ГХ, ІХС та надмірного навантаження на суглоби і 
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формування ОА. Відміченно подвійне збільшення випадків ОА у хворих на 

ожиріння, особливо за абдомінальним типом. 

Академік РАМН В.О. Насонова [141], методологічно обгрунтовуючи 

значення проблеми поліморбідності, зокрема, накопичення даних світової 

літератури щодо ендокринної активності жирової тканини (лептин, 

адипокіни, резистин, ангіотензин, прозапальні IL-1, ФНП-ɑ, вільні жирні 

кислоти та інші), вказує на їх патогенетичне значення щодо активації 

дегенеративних процесів і запалення в суглобових структурах, так і 

приймаючих участь у розвитку патологічних процесів у серцево-судинній 

системі. Вона розглядає проблему ОА в аспекті власне системної 

метаболічної хвороби по суті, а проблему поліморбідності - в 

прогностичному аспекті та вважає необхідним всебічне обстеження таких 

хворих, особливо в аспекті судинних уражень, у тому числі серця і мозку. 

Більш акцентовано в контексті лікувальної тактики у хворих на ОА 

розглядають проблему коморбідності О.И. Мендель і співавт. [128, 129]. 

Базуючись на аналізі даних літератури, автори вказують на медикаментозно-

зумовлену та прогресуючу коморбідність у хворих на ОА у звязку з 

вимушеним тривалим та частим прийомом нестероїдних протизапальних 

препаратів (НПЗП), селективних чи неселективних. Відомо, що останні, 

блокуючи ЦОГ-1, здатні не тільки викликати чи посилювати раніше набуті 

гастропатії, але й зумовлювати перфорації, шлунково-кишкові кровотечі, 

ентеро- та колопатії [175]. Так, ризик шлунково-кишкових кровотеч чи 

перфорацій у хворих, які регулярно вживають НПЗП, в чотири рази вищий, 

ніж у загальній популяції, а в осіб старше 65 років від 20 до 30% всіх 

госпіталізацій і смертей у звязку з виразковою хворобою зумовлені 

лікуванням неселективними НПЗП. Автори вказують на здатність НПЗП 

дестабілізувати перебіг артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності, 

підвищувати рівень кардіоваскулярного ризику (інфаркту міокарда, інсульту, 

раптової смерті) та необхідність старанного моніторування артеріального 

тиску хворим на ОА при прийомі НПЗП та призначення рекомендованих 
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Американською асоціацією серця пацієнтам з високим кардіоваскулярним 

ризиком низьких доз ацетилсаліцилової кислоти (АСК) (за виключеням 

АСК+ібупрофен). 

Відмічаючи вагомі болетамувальні та протизапальні ефекти НПЗП, а 

також вищезазначені загрози від їх вживання, ці вчені наголошують на 

потребі вчасного зменшення чи відміни НПЗП і заміни їх за лікувально-

болетамувальним ефектом іншими засобами. 

В загальному слід відзначити, що характеризуючи цю складну 

проблему, вчені пострадянського простору користувалися переважно 

терміном «поліморбідність» [118, 141, 210] та наводили кількісні 

характеристики типу «число захворювань/один хворий».  

Проте, в роботах цих авторів не висвітлено методи визначення 

тяжкості коморбідних станів, ступені ризику, ускладнень, особливо у хворих 

на ОА, та не наведені конкретні методи їх профілактики.  

Однак, заслуговують великої уваги застереження цих видатних 

клініцистів щодо стриманої і патогенетично обгрунтованої терапії та орієнтації 

лікарів на варіант ідеального рішення – багатоцільова монотерапія, тобто 

застосування лікарських засобів і їх форм, що володіють системними ефектами 

для одночасної корекції порушених функцій декількох органів і систем. 

Зокрема, Л.Б. Лазебник [118] в загальнометодологічному аспекті 

виділяє три шляхи поліморбідної трансформації: 1. Атеросклероз судин 

спричиняє АГ, ІХС, дисциркуляторну енцефалопатію, атеросклероз судин 

нижніх кінцівок, атеросклероз мезентеріальних судин (абдомінальний 

ішемічний синдром) – це єдиний патогенетичний принцип. 2. Шляхом 

причинно-наслідкової трансформації – хронічні гастрити, виразкова хвороба, 

хронічні холецистити, хронічний панкреатит, хронічний ентероколіт, 

закрепи, геморой чи діарея, порушення всмоктування, анемія, полінутрієнтна 

недостатність. 3. При тривалому вживанні кортикостероїдів: артеріальна 

гіпертензія, остеопороз, симптоматична виразка, стероїдний діабет. Перші 

два шляхи часто мають місце у хворих на ОА.  
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В Україні цьому питанню підвищена увага приділяється з 2013 року 

[103, 205, 206, 211]. Зокрема, Г.Д. Фадєєнко і співавт. [205, 206] зазначають, 

що на теперішньому етапі проблема коморбідності та притаманному їй 

високому кардіоваскулярному ризику є однією з ключових у сучасній 

медицині. Академік НАМН України В.М. Коваленко [103], націлюючи 

медичну спільноту на необхідність дослідження проблеми коморбідності в 

ревматології і вирішення питань підвищення ефективності лікування цього 

контингенту хворих, відмічає важливість дослідження «спільної 

патогенетичної платформи» ревматичних і коморбідних недуг як надійного 

шляху досягнення успіху в терапевтичному аспекті. 

В ревматології, зокрема при ОА, в проблемі коморбідності доволі 

пильна увага надається дослідженню загроз кардіо-цереброваскулярних 

подій, оскільки ендотеліальна дисфункція, оксидативний стрес та 

необхідність тривалого чи частого застосування НПЗП разом спричинють ці 

неприємні судинні події, ціною іноді в життя, та значні економічні затрати. 

[409, 474, 485].Особливості таких загроз та протидії їм відображені в низці 

робіт вітчизняних і зарубіжних авторів [128, 183, 278, 317, 346]  

Нині постійно продовжують розроблятися шляхи і засоби мінімізації 

кардіоваскулярних ризиків [488, 490, 502]. Вони здійснюються різними 

шляхами: створення нових НПЗП, нових технологій їх використання, засобів 

впливу на ендотеліальну дисфункцію, реологічні властивості крові, 

метаболічні процеси тощо. 

Потребує вдосконалення й інша, хоч і дещо менш загрозлива проблема в 

лікуванні хворих на ОА – профілактика гастроінтестинальних ризиків (ГІР). 

Диференційоване застосування ЦОГ-2 НПЗП, запобіжне призначення 

інгібіторів протонної помпи (ІПП) хоч і є доволі ефективним, але у все 

старіючого контингенту хворих на ОА їх використання дає досить часті 

небажані ефекти, що грунтовно відображено в оглядовій роботі СМ Ткача [197]. 

Згідно новітніх досягень щодо дослідження ролі оксидативного, 

нітрозитивного стресів, хронічного низькоінтенсивного запалення при 
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численних захворюваннях, зокрема, як неспецифічних патогенетичних ланок 

при ОА, кардіоваскулярних, гастроінтестинальних хворобах, коморбідних 

процесах, цілком важливим вбачається потреба профілактичного включення 

до існуючих стандартів лікування хворих на ОА додатково препаратів 

подібної дії, зокрема L–аргініну та кверцетину, чому присвячені підрозділи 

1.5 та 1.6. 

Як проблема, коморбідність у клініці внутрішніх хвороб посилено 

вивчається, відзначається її недостатня дослідженість, дискусійність, 

важливість у прогностичному, лікувально-профілактичному, біо-

психосоціальному аспектах. Щодо хворих на ОА такі дослідження почали 

інтенсивно здійснюватися в останнє десятиріччя, переважно за кордоном. 

Недостатньо вирішеними в цього контингенту хворих є дослідження 

формування та прогресування вікових, метаболічних аспектів 

коморбідності, обгрунтування показників тяжкості коморбідних станів, їх 

розділення згідно прогностичних ступенів ризиків за ключовими системами 

(серцево-судинною, системою травлення, метаболічними хворобами). 

Згідно такого підходу стане можливим обгрунтування цілеспрямованих 

засобів профілактики ускладнень як від коморбідних станів, так і засобів 

лікування ОА. 

 

1.3 Гіпотиреоз в клініці внутрішніх хвороб та його можливий 

вплив на перебіг ОА і супутніх коморбідних уражень внутрішніх 

органів: сучасні проблеми діагностики, лікування та профілактики 

В останні 12-15 років пильна увага науковців різних профілів у світі 

звернута до зростаючої поширеності гіпотиреозу серед різних прошарків 

населення [20, 25, 64, 152, 329]. Зазначається, що якщо раніше, в середині 

ХХ століття гіпотиреоз різного походження мав місце у 0,5% серед 

загальної популяції, то на початку ХХІ віку частота його зростає до 2% 

[155, 298, 324, 465, 489], а серед осіб старшого віку навіть до 6-8%, при 

тому серед жінок цієї вікової групи – до 14-18% [134]. Відмічається, що 
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гіпотиреоз частіше буває серед осіб, що страждають на ожиріння та 

метаболічний синдром [34, 84, 124, 127, 150]. Але увага до проблеми 

гіпотиреозу була пов’язана не стільки як до ендокринної патології, а як до 

міждисциплінарної проблеми, в першу чергу кардіологічної [181, 436]. 

Більшість наукових досліджень при гіпотиреозі присвячені вивченню 

порушень ліпідного обміну, зростання серцево–судинних захворювань та 

смертності від них на тлі гіпотиреозу, підсумовані в декількох мета-аналізах 

[35, 70, 83, 411, 434]. Слід зазначити, що за цей період підвищився рівень 

діагностики гіпотиреозу за рахунок більш точних імуноферментних методів 

визначення в крові рівня гормонів ТТГ, Т3, Т4, що створило можливість 

ранньої діагностики гіпотиреозу на доклінічному рівні (субклінічний 

гіпотиреоз) [127, 154, 155, 311]. Встановлено, що субклінічний гіпотиреоз 

зустрічається в 2-3 рази частіше від маніфестного та впродовж 1-2 років має 

тенденцію трансформуватися в маніфестну форму [127, 155, 193, 203, 322]. 

Оскільки тиреоїдна функція регулює широку палітру метаболічних 

параметрів у стадії субклінічного гіпотиреозу, стало можливим дослідження 

порушень цих метаболічних параметрів та порівняти їх із ступенями 

порушень у маніфестній стадії [89, 92, 112, 138, 360, 463]. Найбільш 

визначні негативні ефекти було виявлено при дослідженні білково-

ліпоїдного метаболізму як ризик фактора кардіоваскулярних захворювань 

[143, 161, 198, 201, 218, 219]. Встановлено лінійне підвищення рівнів 

загального холестерину, ліпопротеїнів низької щільності та тригліцеридів, 

зниження рівнів ліпопротеїнів високої щільності при зростанні рівня ТТГ, 

починаючи з субклінічного періоду [12, 230, 231, 245, 258, 264]. При 

маніфестному гіпотиреозі відмічено підвищену схильність до 

атеросклеротичного ураження коронарних артерій [86, 160, 235, 330], 

артеріальної гіпертензії та ІХС [83, 117, 163, 180, 214, 484], ендотеліальної 

дисфункції [30, 283], як фактора підвищення кардіоваскулярного ризику, 

дисциркуляторної енцефалопатії та розвитку інсульту [120, 133, 272, 298], 

інфаркту міокарда [85, 330] товщини комплексу інтима-медіа сонних 
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артерій [279, 411], метаболічного синдрому [392], інсулінорезистентності 

[70], остеопорозу [32, 152, 153, 307] та смертності [268, 272, 419], 

стоншення суглобового хряща [296]. 

Субклінічний гіпотиреоз визначається за підвищеним рівнем ТТГ у 

сироватці крові при нормальних рівнях Т3, Т4 і в загальній популяції 

визначається від 4,3-9,0% [127, 154, 203] та є вищим серед жінок і осіб 

старших вікових груп. Ризик прогресування в маніфестний гіпотиреоз 

вищий за наявності антитіл до тиреопероксидази в крові або більших 

значень ТТГ. Як зазначалося вище, порушення ліпідного спектру крові 

мають подібні тенденції, але менш виражені при субклінічному 

гіпотиреозі, як і схильність до інсулінорезистентності [34, 37, 180, 298]. 

При субклінічному гіпотиреозі відмічається також схильність до 

гіперкоагуляції [92, 112], зниження здатності до вазодилятації і продукції 

оксиду азоту, як маркера ендотеліальної дисфункції [181], невірогідна 

тенденція до підвищення товщини комплексу інтіма-медіа [160, 330], що 

дає підстави вважати цей патологічний стан підвищуючим рівень 

кардіоваскулярного ризику [279]. Це підтверджено мета-аналізом 14 

досліджень проведених Rodondi et, al. [435, 436]. Зокрема, вже починаючи 

з рівня ТТГ в крові ≥ 7 МОд/л васкулярні ризики, включаючи інсульти, 

вірогідно зростають [252, 329], частішають явища фібриляції передсердь 

[268], суттєво погіршується якість життя [252]. 

Щодо лікувальної тактики при гіпотиреозі, то при маніфестній формі 

призначення L-тироксину визнається всіма дослідниками [127, 149, 151, 203, 

204] в той час, як при субклінічному гіпотиреозі в одному прoспективному 

рандомізованому контрольованому дослідженні відзначено позитивну дію L-

тироксину лише в нормоліпідних пацієнтів [204, 298]. Така терапія при 

маніфестному гіпотиреозі сприятливо впливає на порушення ліпідного 

обміну, потенціює дію статинів. Однак при субклінічному гіпотиреозі окремі 

дослідження не відзначають позитивного впливу замісної терапії L-

тироксином на ліпідний обмін [264, 312]. 
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Тобто, майже всі дослідження при гіпотиреозі вказують на визначний 

негативний вплив цього патологічного стану на ліпідний обмін та 

підвищення кардіоваскулярного ризику. Тому, Американська Тиреоїдна 

асоціація рекомендує скринінгове дослідження в сироватці крові рівня ТТГ, 

починаючи з 35 років і повторювати його кожні наступні 5 років. 

Більшість вітчизняних дослідників [151, 156, 204] вважає субклінічний 

гіпотиреоз відносним показанням до призначення L-тироксину, але за 

наявності хоча б одного з факторів ризику ІХС, в тому числі менопаузи, 

призначення мінімальних доз (6,25-25 мкг на добу) під контролем рівня ТТГ 

через 3 та 6 місяців, в подальшому один раз на рік вважається 

обгрунтованим, особливо з урахуванням антиагрегантних властивостей L-

тироксину [4, 149, 203, 204]. Вважають, що призначення цього препарату при 

рівні ТТГ більше 10 ммоль/л, навіть при нормальних значеннях вільного Т3, є 

цілком обгрунтованим, а при рівні ТТГ в межах 5,1-10 МОд/л – залишається 

дискутабельним: у випадках високого ризику переходу в маніфестну форму, 

або коли є інші ризики серцево-судинних захворювань – краще призначати, 

про що свідчить досвід зарубіжних вчених [311, 312, 484, 489]. У всіх 

наведених роботах зазначається, що гіпотиреоз добре піддається корекції L-

тироксином, певні труднощі виникають у хворих із значними проявами ІХС 

та коронаросклерозу, при яких слід проявляти обережність у дозуванні L-

тироксину, повільна поступовість підвищення дозування під контролем ЕКГ, 

а за потреби – біохімічних маркерів можливого метаболічного пошкодження 

міокарда за рахунок надмірної активації міокардіального метаболізму при 

значній коронарній недостатності.  

В останні роки у вітчизняній літературі з’явилися поодинокі 

повідомлення про ефективність застосування полікомпонентного рослинного 

засобу «Зобофіт» при різних формах ураження ЩЗ, в тому числі гіпотиреозі 

[115, 147, 229]. Однак вони доволі звужено висвітлюють терапевтичні ефекти 

«Зобофіту» без урахування впливу на метаболічні порушення, вікові супутні 

захворювання тощо. З доступних нам джерел ми не зустрічали ні одного 
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повідомлення про явища гіпотиреозу у хворих на ОА. Хоча спроби вияснити 

стан суглобового апарату у хворих на гіпотиреоз лише розпочаті у 2013 

[159], з якого значиться, що перші прояви ОА при гіпотиреозі починаються з 

30-39 річного віку (1,03%), а у віці старше 60 років сягає 62,98%, 

(спостереження ведуться за 24946 хворими на гіпотиреоз).  

З наведених літературних даних можна зробити висновок, що 

гіпотиреоз може розглядатись як один з можливих факторів «нашарування» 

на прояви ОА у певної, переважно старшої вікової групи пацієнтів, особливо 

жіночої статі. Однак, скоріше за все, гіпотиреоз може негативно відбитися 

переважно на спектрі коморбідних захворювань, підвищувати рівень кардіо-

цереброваскулярного ризику, «каталізувати» погіршення перебігу та 

результатів лікування як ОА, так і коморбідних процесів. Його можна 

вважати загальнопатологічним несприятливим фактором, що реалізується 

через поглиблення порушень усіх видів обміну речовин, переважно 

ліпідного. Однак можна передбачити, що гіпотиреоз також може негативно 

впливати на кальцієво-фосфорний обмін кісток і таким додатковим чином 

(помимо загальної гіпоксії тканин) спричинювати патогенетичні стимули до 

розвитку ОА. 

Отже, при гіпотиреозі у хворих на ОА виникають проблеми як замісної 

терапії L-тироксином [365, 388, 389], так і інтенсифікації протидїї 

кардіоваскулярним ризикам. Проте, важливо зазначити, що гіпотиреоз - 

модифікований фактор ризику як ОА, так і кардіоваскулярних захворювань. 

 

1.4. Сучасні стратегії лікування хворих на ОА в контексті 

доказової медицини та невирішені проблеми лікування. 

Складність і дискусійність накопичених матеріалів з проблемами 

лікування ОА на засадах доказової медицини на основі ряду мета-аналізів і 

рандомізованих клінічних досліджень (РКД) в різних країнах світу 

підсумовані Європейською асоціацією ревматологів (EULAR) 2014 р., 

ESCEO (European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and 
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osteoarthritis) та OARSI (Osteoarthrosis Reaserch Societi International) [314, 336, 

380, 500]. Згідно них лікування ОА включає в себе 3 основні компоненти: 

- немедикаментозна терапія; 

- фармакотерапія, що включає швидкодіючі і повільнодіючі 

(хворобомодифікуючі) препарати;  

- хірургічне лікування. 

Для допомоги практичній охороні здоров’я такі рекомендації 

переслідують наступні цілі: 

- спростити прийняття клінічного рішення практичними лікарями; 

- зробити «стандарти лікування основані на доказах» доступними для 

клінічної практики; 

- сформулювати критерії оцінки лікарської діяльності (якості надання 

медичної допомоги); 

- надати лікарям кращі на даний момент можливості медичної допомоги 

хворим на ОА; 

- підвищити економічну ефективність медичних послуг. 

Кожен з рекомендованих методів лікування має свій клас, рівень і 

ступінь доказовості. Хоча є певні відмінності в лікуванні ОА колінних, 

кульшових суглобів і кистей, загальні принципи оцінюються при них 

наступним чином: навчання пацієнтів – 1А, спеціальні вправи – 1В, 

застосування парацетамолу – 1В, НПЗП (при неефективності парацетамолу) – 

1А, або НПЗП + інгібітори протонової помпи, або ЦОГ-2 (за наявності 

факторів ризику ШКТ) - 1А, опіоїдні анальгетики (при непереносимості або 

неефективності НПЗП) - 1В. 

Європейською мультидисциплінарною групою експертів у 2011 році 

розроблена також стратегія лікування ОА НПЗП і профілактика 

гастроентерологічних і серцево-судинних порушень, побудована на градації 

(низький, помірний, високий) ступенів кардіоваскулярних та 

гастроінтестинальних ризиків [314] та схематично надана в табл. 1.1.  
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Таблиця 1.1 

Стратегія лікування нестероїдними протизапальними засобами і 

профілактика кардіоваскулярних і гастроінтестинальних порушень 

Кардіоваскулярний 

ризик 

Ризик гастроінтестинальних ускладнень 

Низький  

(0,2 % на рік) 

Помірний  

(0,2-0,5% на рік) 

Високий  

(> 0,5% на рік) 

Низький  

(менше 1% на рік) 

НПЗП Інгібітори ЦОГ-

2 

Інгібітори ЦОГ-

2 + іПП 

Помірний  

(1-3% на рік) 

НПЗП або 

інгібітори ЦОГ-

2 +низькі дози 

аспірину 

Інгібітори ЦОГ-

2 

+низькі дози 

аспірину  

+ іПП 

Інгібітори ЦОГ-

2 +низькі дози 

аспірину  

+ іПП 

Високий  

(більше 3% на рік) 

Інгібітори ЦОГ-

2 +низькі дози 

аспірину 

Інгібітори ЦОГ -2 

+низькі дози 

аспірину + іПП 

Інгібітори ЦОГ-

2 +низькі дози 

аспірину + іПП 

Примітки: 1. ШКТ-ризик залежить від кількості сприяючих факторів 

(події з боку ШКТ в анамнезі, вік ≥ 65 років, постійне вживання НПЗП, АСК, 

глюкокортикостероїдів); 2. іПП – інгібітор протонної помпи. 

 

З огляду на останні досягнення науки щодо значення порушень 

ендотеліальної функції, метаболізму оксиду азоту при серцево-судинних 

захворюваннях, в тому числі при ОА, в прямому аспекті видно, що 

призначення тільки аспірину буде недостатнім, особливо якщо такі хворі вже 

перенесли судинну подію типу інфаркт міокарда чи інсульт. 

Є певні сумніви щодо тривалого спектра протективного застосування 

інгібіторів протонової помпи (ІПП) у осіб старших вікових груп. В оглядовій 

статті 20-річного досвіду застосування ІПП в світовій практиці С.М.Ткач [197] 

зазначає, що нині вже доведено, що пацієнти, тривало вживаючі ІПП, частіше 

хворіють пневмоніями, в них частіше спостерігаються різні немотивовані 
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«харчові отруєння», діарейний синдром, дисбіоз кишечнику, кандидоз 

(зниження бар’єрної функції шлунка через надмірне зниження шлункового 

кислотоутворення), вторинний імунодефіцитний стан. Потенційні ризики 

тривалого застосування ІПП зумовлюють порушення всмоктування вітамінів 

групи В, макро- і мікроелементів, особливо Са, Мg, P, сприяють розвитку 

остеопорозу та переломів кісток, можуть впливати на метаболізм інших 

препаратів (β-блокаторів, клопідогрелю, варфарину, антидепресантів тощо) 

шляхом індукції чи пригнічення функції цитохрому Р-450. Ставиться питання 

щоб у осіб старших вікових груп в якості гастропротективного засобу замість 

ІПП застосовувався фамотидин, який не має зазначених побічних ефектів і до 

того ж володіє м’якою антиоксидантною та репаративними властивостями 

[197]. Однак, на сьогодні це виглядає лише на рівні доказів С. 

Щодо локальної терапії згідно Рекомендацій EULAR 2014 року по ОА 

[314], то внутрішньосуглобове введення кортикостероїдів оцінюється рівнем 

1В, локальні засоби з НПЗП, капсаїцином – також 1В. 

Наведена вище інформація стосується швидкодіючих симптоматичних 

засобів лікування, які є доволі ефективними щодо купірування болю, 

зменшення запалення, проте за значних кардіоваскулярних і 

гастроінтестинальних загроз, їх рекомендують вживати на початковому періоді 

загострення до двох тижнів, надалі вищезазначені ризики зростають ще більше. 

Тому найбільшу надію і велику увагу світової медичної спільноти 

привернули симптоматичні засоби уповільненої дії, які мають високий рівень 

доказовості (1А-1В) і ґрунтуються на результатах численних мета-аналізів 

РКД [223-227, 440] Зокрема, з цієї групи препаратам хондроїтину сульфату та 

глюкозаміну сульфату доведенні структурно-модифікуючі ефекти, тобто 

здатність контролювати перебіг хвороби [60, 78, 90, 99, 338]. Препарати цих 

чинників (як моно, так і їх поєднання) знайшли своє найбільш широке 

застосування в клінічній практиці країн Європи і СНД [140, 222, 368, 426, 

428, 440, 450] та довіру лікарів і пацієнтів, не дивлячись на дороговизну 

такого методу лікування. 
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Однак, в цьому аспекті з’явилися певні протиріччя. Зокрема, 

Американська колегія ревматологів (ACR) у 2012 році у своїх рекомендаціях 

поставила під сумнів доцільність використання хондропротекторів у хворих 

на ОА [337]. В рекомендаціях EULAR, OARSI, ESCEO 2014 року 

використання хондропротекторів при ОА вважається необхідним [314, 388, 

499]. Групою канадських вчених, очолюваних J.P.Raynauld [426] на 2016 рік 

наведені наукові докази ефективності глюкозаміну та хондроїтину сульфату 

при шестирічному терміні їх застосування у хворих на ОА. Однак донині ці 

дискусії продовжуються. 

Проведенний мета-аналіз 19 РКД із застосуванням діацереїну також 

показав позитивний клінічний ефект та доведені структурно-модифікуючі 

властивості, хоча він дає дещо більше побічних ефектів, ніж глюкозаміну 

сульфат та хондроїтину сульфат [456]. Однак, його ефективність при 

ураженні кульшового суглоба краща, ніж у останніх (при тривалості 

застосування 3 роки) (PHAM-e 2004).  

Свою терапевтичну нішу при ОА мають препарати гіалуронової 

кислоти (внутрішньосуглобове введення). Мета-аналіз 22 РКД показав, що 

препарати з неї володіють помірним терапевтичним ефектом [256]. Слід мати 

на увазі, що високомолекулярна гіалуронова кислота ефективніше діє, ніж 

низькомолекулярна [256]. 

Значні надії покладалися на застосування при ОА неомилюваних 

сполук авокадо та сої, відомих рослин за своїми високими харчовими 

цінностями, які застосовували переважно при коксартрозі. Однак за 

клінічним ефектом ці засоби виявилися слабшими за гіалуронову кислоту, 

діацереїн, найнадійнішими з них на сьогодні визнанні хондроїтину сульфат 

та глюкозаміну сульфат, які схвалені більшістю клініцистів як базові [265, 

280, 314, 388]. Мінімальна тривалість їх застосування при ОА повинна 

складати не менше шести місяців із повторним застосуванням у подальшому 

курсами згідно клінічної ситуації, що забезпечує на сьогодні найкращий 

прогноз щодо фізичної активності, якості життя, інвалідизації та 
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протезування [29, 60, 280]. Їх хондротекторні властивості в морфологічному 

аспекті продовжують вивчатися [28]. 

Варті уваги дослідження, в яких доказана ефективність варіантів 

системної ензимотерапії в лікуванні хворих на ОА, вплив цих препаратів 

про- і антиоксидантні та цитокінові порушення, агрегантні властивості крові 

[106, 108, 109]. З позиції новітніх досягнень у вивченні патогенезу цієї 

недуги безпосередній вплив ензимних препаратів на уражені суглоби може 

бути опосередкованим. Найбільш ймовірно ця група препаратів сприятливо 

безпосередньо впливала на численні коморбідні процеси, в першу чергу 

атеросклеротичного ґенезу, на реологічні властивості крові, 

мікроциркуляцію, метаболізм та низькоінтенсивне запалення, створюючи 

сприятливий фон для зменшення больового суглобового синдрому, 

прогресування ОА. 

Новітніми пошуками останніх років у підвищенні ефективності 

лікування хворих на ОА є використання наукових досягнень з дослідження 

хондропротективних і репаративних властивостей ТФР-β1, найпотужнішим 

джерелом якого є тромбоцити людини. Як і за методикою 

внутрішньосуглобового застосування гіалуронової кислоти, в останні роки 

з’явилися повідомлення про більш ефективну дію внутрішньосуглобового 

введення аутологічної плазми, збагаченої тромбоцитами [397, 441, 447]. 

Але найбільш дискусійним в цій проблемі щодо вибору більш 

безпечного та ефективного засобу зняття болю та явищ запалення є 

особливості застосування НПЗП, безпеки та протидії їх побічним ефектам – 

провокації судинних подій та НПЗП-гастроентеропатій [90, 102, 221, 228, 

432, 451]. Відомо, що НПЗП у хворих на ОА та супутньою артеріальною 

гіпертензією провокують підвищення артеріального тиску та виявляють 

певну нефротоксичну дію [15, 28, 95,99].  

У 2014 році Європейське товариство з вивчення клінічних та 

економічних аспектів остеопорозу та остеоартрозу (ESCEO) розробило 

новітні рекомендації щодо алгоритму ведення пацієнтів із ОА в Європі та по 



71 
 

 

всьому світу [336]. Колінний суглоб використали як модель суглоба, 

ураженого ОА. ESCEO скликало спеціальну комісію із 13 міжнародних 

експертів (ревматологів, клінічних епідеміологів, вчених-клініцистів). Базові 

принципи включають необхідність застосування комбінації фармакологічних 

і нефармакологічних методів лікування із ключовим набором початкових 

заходів. Визначено чотири етапи: етап 1 – фонова терапія (нефармакологічна 

та фармакологічна, починаючи з парацетамолу та повільнодіючих 

хворобомодифікуючих засобів); етап 2 – розширене фармакологічне ведення 

пацієнтів із персистуючими симптомами ОА, яке фокусується на 

застосуванні пероральних ЦОГ-2 селективних чи неселективних НПЗП, 

вибраних із урахуванням факторів ризику, а також у поєднанні із 

внутрішньосуглобовим введенням кортикостероїдів чи препаратів 

гіалуронової кислоти на фоні повільнодіючих хворобомодифікуючих засобів; 

крок 3 – останні спроби фармакологічного лікування перед проведенням 

хірургічного втручання із застосуванням слабких опіоїдних чи інших 

аналгетиків центральної дії; етап 4 – фармакологічне і хірургічне лікування в 

термінальній стадії із застосуванням класичних опіоїдів в разі протипоказань 

до хірургічного лікування [265, 336]. Згідно цієї стратегії ESCEO, поле 

відносно ефективної діяльності ревматологів та лікарів загальної практики-

сімейної медицини – це використання рекомендацій згідно етапів один та 

два. 

В контексті висвітлених в підрозділі 1.1 даних щодо патогенезу ОА та 

основних тенденцій у стратегії і тактиці лікування ОА на засадах доказової 

медицини видно, що згідно Рекомендацій EULAR [314] та ESCEO [336] 

основні принципи і засоби лікування направлені на усунення суглобових 

проявів цієї недуги. Не враховані вікові коморбідні патологічні стани, 

неспецифічні загальнопатологічні явища, що властиві як ОА, так і численним 

іншим захворюванням, в тому числі коморбідному спектру хвороб. Тому 

закономірним виглядає пошук доповнень до існуючих стандартів лікування 

ОА, а, згідно встановлених нових патогенетичних порушень у цього 
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контингенту хворих, варіанти таких доповнень можуть бути численні, 

залежно від стадії ОА, віку пацієнтів, особливостей коморбідного статусу в 

кількісному і якісному аспектах тощо. Можливий пошук монопрепарата 

багатоцільової та системної дії, одним з яких може бути L-аргінін. Тим 

більше, що патофізіологи вже здійснили моделювання ситуації, яка може 

спостерігатися у хворих на ОА та спроби її усунення. Так, Т.В. Долженкова и 

соавт. [72] експериментально довели ендотеліопротективні, 

кардіопротективні ефекти симвастатину і його комбінації з L-аргініном та 

антиоксидантом резвератролом. Отже, при коморбідних процесах, в основі 

яких будуть явища атеросклерозу та ОА, L-аргінін вигладає як цінне 

доповнення не тільки як донатор NO і регулятор інших функціонально-

морфологічних відхилень, але і як потенціюючий засіб для 

гіпохолестеринемічних, антиоксидантних середників. 

Доцільними виглядають ліки рослинного походження як моно-, так і 

полікомпонентні. Більш перспективнішими виглядають полікомпонентні 

ліки рослинного походження, що є на фармацевтичному ринку України. 

Один з таких був апробований в міському ревматологічному центрі м.Києва 

С.Х Тер-Вартаньяном і співавт. (2006) – «Артрикюр» [195], що містить 

екстракти 11 лікарських рослин: імбиру, перцю чорного та довгого, 

терміналії, хебули та белерики, куркуми, філантусу, вітанії снодійної, 

боєрхавії простягнутої, махараснаді, коміфори. Даному засобу властиві 

протизапальні, спазмолітичні, антисептичні, тонізуючі, противірусні, 

антибактеріальні, протигрибкові, гіпохолестеринемічні, болетамувальні, 

антиоксидантні, жовчогінні, діуретичні властивості, здатність активізувати 

процеси травлення. Всі ці явища притаманні людям старших вікових груп. 

Автори підтвердили терапевтичну ефективність Артикюра як щодо проявів 

ОА, так і супутніх уражень серцево-судинної, травної систем, підвищення 

життєвого тонусу та добру переносимість двомісячного лікування. 

За останні роки вартим уваги є підвищений інтерес вчених зарубіжжя 

до застосування в лікуванні хворих на ОА засобів рослинного та біологічного 
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походження. Зокрема, Z. Basiri et al. [250] в рандомізованому сліпому 

контрольованому дослідженні на 2017 рік навели докази кращої ефективності 

місцевої дії мазі та лініменту з полину гіркого, ніж гелю з піроксикамом. 

M.Cameron et al. [267] також підтверджують ефективність комплексних 

рослинних продуктів при ОА. W Li et al. [371] при експериментальному ОА 

продемонстрували ефективність внутрішньосуглобового введення 

резвератролу. Ці дані слугували проведенню завершеного у 2017 році 

багатоцентрового рандомізованого сліпого плацебо-контрольованого 

дослідження впливу тримісячного орального застосування резвератролу на 

еволюцію суглобового болю [404, 405, 406]. Але ще більш важливими є 

докази в експерименті інгібуючого впливу на адипогенез, індукцію апоптозу 

в адипоцитах комбінації резвератролу з кверцетином [491], що розширює 

горизонти їх клінічного випробовування в майбутньому. Експериментально 

при ОА показано ефективність дієти, збагаченої оливковою олією [398]. Є 

також підтвердження важливості застосування в лікуванні хворих на ОА 

бальнеотерапії [387], лікувальної фізкультури [295]. 

Функціонуючі до тепер Рекомендації EULAR (2008; 2014), ESCEO 

(2014) щодо лікування хворих на ОА, основані на мета-аналізах кращих РКД 

світу, задовільняють клінічні завдання лікування основних проявів ОА, 

частково враховані можливі кардіоваскулярні та гастроінтестинальні ризики 

від застосування НПЗП. Однак не враховані різні прояви та спектр 

коморбідних процесів у цього контингенту хворих, особливості їх вікового 

зростання в лікувально-профілактичному аспекті, не досліджені в 

комплексному лікуванні препарати загальнопатологічної неспецифічної дії, 

які можуть зменшувати негативний патогенетичний вплив коморбідних 

станів на прогресування ОА, зменшувати рівні кардіоваскулярних, 

гастроінтестинальних ризиків. 

Не досліджені явища та особливості гіпотиреозу в спектрі коморбідних 

захворювань та їх вплив як на прояви ОА, так і на інші коморбідні стани при 

ньому, результати їх лікування. Зрозуміло, що і не здійснені лікувально-
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профілактичні заходи щодо усунення чи зменшення явищ гіпотиреозу. Спроби 

внести доповлення до стандартів лікування хворих на ОА та здійснити їх 

обґрунтування, сформульванні в п.8 завдань нашого дослідження. 

 

1.5. L-аргінін в клініці внутрішніх хвороб: фармакотерапевтичні 

аспекти застосування. 

L-аргінін відносится до групи напівзамінних амінокислот і відіграє 

важливу роль у життєдіяльності організму. Увага до цієї амінокислоти різко 

зросла після того, як було встановлено, що вона є попередником оксиду азота 

[327]. Як відомо, останній володіє широким спектром біорегуляторних 

впливів [125, 313, 445]. Щоденне споживання аргініну з їжею для дорослої 

людини в середньму складає 5,4 г, однак через високу активність аргінази, 

яка руйнує L-аргінін у слизовій оболонці тонкої кишки, 40% від поступленої 

з їжею кількості L-аргініну руйнується і орієнтовно лише 50% поступає в 

системну циркуляцію [305, 335]. Біосинтез оксиду азоту із L-аргініну в 

організмі відбувається за дії трьох ізоформ NO-синтази: двох конститутивних 

(ендотеліальної – еNOS та нейрональної nNOS) та однієї індуцибельної 

(іNOS). Всі ці форми NOS мають подібну структуру і виконують свою дію в 

різних тканинах за наявності численних кофакторів, зокрема флавінів, 

NADH. Найбільшу увагу клініцистів привернула основна із цих форм NOS – 

ендотеліальна, як здійснює окислення L-аргініна і синтез невеликих 

(пікомолі), але достатніх кількостей NO для нормальної регуляції тонусу і 

ангіогенезу судин [10, 125]. Нині доведено, що NO приймає активну участь у 

регуляції судинного тонусу і кровотоку, рівня АТ, системної і регіонарної 

гемодинаміки, стимулює синтез ендотеліального фактора росту і ангіогенез 

[93, 158], зменшує апоптоз при атеросклерозі [199, 262]. Встановлено також, 

що NO виявляє потужну протизапальну і антитромбогенну дії [182, 412, 493], 

володіє антиоксидатними властивостями [94, 249] тощо. 

Такий широкий спектр дії біорегуляторних ефектів NO свідчить про те, 

що зниження його рівня в ендотеліальних клітинах за дії різних чинників 
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може викликати суттєві негативні порушення в системі кровообігу. 

Основними причинами дефіциту NO можуть бути: зниження вмісту в 

ендотеліальних клітинах його попередника - L-аргініну, зниження експресії 

і/чи активності eNOS, недостача кофакторів синтезу NO, підвищення рівня 

ендогенних інгібіторів NOS, підвищення утворення вільних радикалів кисню, 

ослаблення дії NO [125]. 

Вважають [125, 174], що є можливими два способи підвищення синтезу 

NO: збільшення в ендотеліальній клітині концентрації L-аргініну і/або 

підвищення експресії eNOS шляхом застосування антиоксидантів [72, 95, 

174]. На теперішній час одним з найбільш ефективних, безпечних і легко 

здійснюваних в умовах широкої сітки лікувально-профілактичних установ 

методів підвищення рівня NO, усунення його дефіциту, викликаної ним 

ендотеліальної дисфункції судин вважається екзогенне введення в організм 

L-аргініну [199]. 

Найбільш широко досліджене і впроваджене в практику застосування 

L-аргініну в кардіології, зокрема при лікуванні різних форм артеріальної 

гіпертензії [9, 94], атеросклеротичних судинних ураженнях [93, 94, 95, 422]. 

Встановлено, що позитивні ефекти L-аргініну залежать від стадії розвитку 

коронарних порушень. Виявлено, що L-аргінін збільшував ендотелій-залежну 

вазодилятацію на ранніх стадіях у осіб відносно молодого віку, а у пацієнтів 

старших вікових груп, особливо на тлі гіперхолестеринемії, цей ефект був 

значно меншим [94]. Сприятливий ефект від застосування L-аргініну 

спостерігали при системній гіпоксії у хворих із захворюваннями 

периферичних судин, церебральній ішемії [199, 422], серцевій недостатності 

[90, 94], стенокардії, фібриляції передсердь, коронарному кардіосклерозі. 

Важливо відмітити, що застосування L-аргініну при порушеннях 

коронарного кровотоку доповнює коронарнорозширювальну дію 

нітрогліцерину та інших вазодилятаторів. Наведені докази позитивної дії L-

аргініну при легеневій артеріальній гіпертензії, підвищенні якості імунної 

відповіді [176, 249]. 
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Встановлено, що L-аргінін, нітровазодилятатори та 

холестеринзнижуючі засоби взаємодоповнюють дію один одного [125]. За 

останнє десятиліття виявленно, що цукровий діабет, інсулінорезистентність, 

ожиріння, гіперхолестеринемія, старіння, вікові ураження нирок, 

тютюнопаління супроводжуються дефіцитом NO і викликаною ним 

ендотеліальною дисфункцією [94, 118]. Ці обставини слугували приводом 

для застосування з лікувальною і профілактичною метою L-аргініну у даного 

контингенту хворих. Зокрема, доведено, що застосування препаратів L-

аргініну знижує схильність до тромбоемболій при атеросклерозі та 

гіперхолестеринемії [238]. Встановлені донині наукові факти вазотропної, 

поліорганотропної дії аргініну дають підстави розглядати його застосування 

у хворих з полі- та коморбідністю як необхідне важливе доповнення до 

лікувальних комплексів з різними варіантами полі- та коморбідності. В 

останні роки в цьому контексті доведено позитивну дію аргініну у хворих на 

виразкову хворобу, що перебігає на тлі ІХС [67], на остеоартроз на тлі 

ожиріння [190, 191], хворих на хронічні холецистити на тлі гіпотиреозу [162]. 

З профілактичною метою зарубіжні фірми розробляють спеціальні 

дієти, збагачені L-аргініном (6,6 г аргініну на добу). Узагальнені 

рекомендації пропонують різні методи введення L-аргініну в організм: 12,5 

г/л у питній воді впродовж шести тижнів, одноразова ін’єкція 3-5 г або 

довенно інфузія 30 г розчину впродовж 30 хв. З позиції доказової медицини 

доведено, що пероральний прийом L-аргініну підвищує толерантність до 

фізичного навантаження та покращує показники ЕКГ у хворих на стабільну 

стенокардію напруження [94, 95]. 

Слід мати на увазі, що попереднє застосування β-блокаторів, аспірину, 

здатних опосередковано викликати підвищення рівня NO в ендотеліальних 

клітинах, може маскувати позитивні NO-індукуючі ефекти від застосування 

L-аргініну. В цих випадках поєднаного застосування L-аргініну з 

препаратами зазначених груп належить врахувати ряд інших 

загальнобіологічних ефектів L-аргініну (окрім його ролі в якості субстрата 
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для еNOS), які виявляють його дію на функціонування серцево-судинної 

системи при патології як регулятора pH крові і клітин, зниження вязкості 

крові. Він є попередником синтезу білків, сечовини, креатиніну, проліну, 

поліамінів, глутамату (зазначені речовини приймають участь в 

енергетичному метаболізмі у мязах та нервових клітинах – креатинін; синтезі 

колагена та утворенні позаклітинного матриксу, ремоделювання судин – 

пролін; детоксикації аміака – сечовина; в проліферації і диференціації клітин 

– поліаміни) [125]. Як стимулятор секреції інсуліну, гормона росту, 

глюкагона, пролактину аргінін приймає опосередковану участь у регуляції 

метаболізму глюкози, білків та ліпідів [10, 125, 304]. Важливі властивості 

аргініну як інгібітора ангіотензин-перетворювального ферменту та повязані з 

цим гіпотензивна дія, стимуляція фібриногенолізу, антиагрегантні якості [94, 

125] відіграють важливу роль у зменшенні білої жирової тканини у пацієнтів 

із ожирінням [461]. Зазначені властивості L-аргініну засвідчують про 

ймовірну та незаперечну позитивну дію при цілому ряді серцево-судинних 

захворювань, які властиві переважній частині хворих на ОА, особливо зі 

зростанням їх віку та таким частим коморбідним станом як ожиріння, 

цукровий діабет, ХОЗЛ, хвороби нирок. Та, попри всі доведені наукові факти 

позитивної дії L-аргініну при численних захворюваннях, ще й нині є ряд 

невияснених таких питань, як способи його введення і дозування, особливо 

при коморбідних процесах, взаємодії з іншими ліками тощо, які вимагають 

подальшого вивчення. Також доцільно звернути увагу на спроби зарубіжних 

фармацевтичних фірм створити біологічно активні засоби з аргініну типу 

«Валаргін» (Болгарія) та застосування дієт з використанням продуктів 

харчування з підвищеним вмістом аргініну [199, 431, 460]. 

Для дослідження позитивної дії L-аргініну у хворих на ОА та 

властивими їм коморбідними процесами нами обраний вітчизняний препарат 

«Тівортін» (ТОВ «Юрія-Фарм», реєстраційне посвідчення на лікарський засіб 

МОЗ України №UA/8954/01/01 від 13.09.2013 № 801). 
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1.6. Кверцетин: фармакотерапевтичні особливості дії, перспективи 

застосування в ревматології. 

Складність лікувальної тактики у хворих з поліморбідним та 

коморбідним фоном створює ситуацію вимушеної поліпрагмазії та 

здорожчення процесу лікування, загрози побічних дій та медикаментозних 

ускладнень. На думку одного з провідних вчених пострадянського простору 

Л.Б. Лазебника [118] в таких випадках вибір препарату багатогранної та 

поліорганної дії виглядає майже ідеальним. З огляду представлених в 

підрозділі 1.2 даних літератури про особливості полі- та коморбідності у 

хворих на ОА саме цей контингент є таким, що потребує подібного 

лікарського засобу. 

В останні 20-25 років в зазначеному аспекті велику увагу спеціалістів 

вітчизняної та зарубіжної експериментальної та клінічної медицини 

привернув кверцетин – високоактивний рослинний біофлавоноїд. Численні 

наукові дослідження позитивних ефектів підсумовані в ряді великих 

літературних оглядів [239, 240, 275, 277, 352, 457]. В цих оглядах наведені 

численні посилання на властивості кверцетину: потужні антиоксидантні 

(вищі ніж у вітамінів А і Е [408]), протизапальні, антибактеріальні (проти 

збудників запальних процесів респіраторної системи, ШКТ, Helicobacter 

pylori, шкіри, сечовивідних шляхів), антивірусні (проти вірусів простого 

герпеса, аденовірусів, респіраторно-синцитіальних вірусів), 

капілярозміцнювальні, репаративні, антиалергічні, антиреплікативні, 

антипроліферативні, антиапоптотичні, противиразкові [240, 241, 414, 457], 

імунорегуляторні, антимутагенні властивості [395, 400, 407, 454, 495, 497]. 

Вказують на помірні гіпотензивні, протисклеротичні властивості кверцетину, 

сприятливий вплив у хворих на ожиріння [116, 240, 302, 357], при 

церебральній ішемії [413], остеопорозі [456, 457], цирозі печінки [39], 

антиканцерогенні властивості, інгібуючий вплив на ЦОГ-1 і ЦОГ-2, 

матриксні металопротеїнази, ксантиноксидази [342]. Наведені ефекти 

вказують на можливий позитивний вплив у хворих на ОА та подагру, а також 
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численні коморбідні процеси, що супроводжують ці патології. Навіть 

експериментальні дослідження [202] підтверджують антиапоптотичні 

властивості кверцетину щодо хондроцитів при експериментальному ОА. 

В клінічній практиці доведено позитивні ефекти кверцетину в 

комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму та алергічні стани, 

діабетичні ускладнення, при нейродегенеративних порушеннях, остеопорозі, 

виразковій хворобі, ураженнях кишечника [396]. Перспективною лікарською 

формою розчинного кверцетину для лікування  серцево-судинних 

захворювань вважають препарат «Корвітин» [136], який успішно апробовано 

у хворих на ІХС в похилому і старечому віці [200], при інфаркті міокарда із 

серцевою недостатністю [11, 65, 76, 136, 359], при гострій серцевій 

недостатності [76], гострому ішемічному інсульті [208] при синдромі 

діабетичної стопи [82]. 

Взагалі у кверцетині вбачають великий потенціал багатогранних 

превентивних можливостей у розвитку численних хвороб [259]. Зокрема, 

А.К.Тіwari вважає, що антиоксиданти повинні бути новою генерацією 

комплексного лікування полігенних захворювань [466]. 

Все вищезазначене дало нам підстави до апробації кверцетину в 

комплексному лікуванні хворих на ОА, в першу чергу як антиоксиданта, 

активного метаболітотропного засобу цитопротективної та поліорганної дії 

на коморбідні процеси, а також як запобігаючий опосередковано з можливим 

сприятливим впливом на остеоартрозні ураження суглобів, засіб запобігання 

виникнення васкулярних порушень, в другу чергу як гастроентеропротектор 

та противиразковий чинник. 

Резюме. Наведена в попередніх підрозділах інформація свідчить, що в 

останні десятиліття зросла увага з дослідження проблеми ОА та 

вдосконалення його лікування. Акцентуються наукові пошуки в проблемах: 

ОА і коморбідні захворювання та пов’язані з ними КВР і ГІР, ОА та його 

фенотипи, особливо в контексті ОА, ожиріння і ЦД типу 2, необхідності 

врахування наявності коморбідних захворювань у комплексному лікуванні 
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таких хворих та дефіцит рекомендацій з цього напрямку. Новою проблемою 

внутрішньої медицини, яка назріла в останні роки, є зростаюча поширеність 

на Землі гіпотиреозу та його вплив на інші патологічні процеси, переважно 

судинні ураження. Однак досліджень, присвячених гіпотиреозу та ОА, їх 

клініко-патогенетичних взаємин, не знайдено. Зазначається потреба 

міждисциплінарного підходу до вивчення проблем гіпотиреозу при різних 

захворюваннях. 

З метою уникнення вимушеної поліпрагмазії та пов’язаних із нею 

побічних дій та ускладнень від ліків пропонується поглиблене дослідження 

«спільної патогенетичної платформи» ОА та коморбідних захворювань [103], 

пошук на цій основі вдосконалень лікувального процесу. На VII 

Національному Конгресі ревматологів президент Асоціації ревматологів 

України акад. НАМНУ В.М.Коваленко націлював медичну спільноту 

активно вдосконалювати лікування ревматологічних хворих, «щоб через 

кілька років накопичити безцінний досвід та інформацію лікування пацієнтів 

із ревматичними хворобами поза межами доказової медицини», а в Резолюції 

VII Національного Конгресу ревматологів України зазначено: п.1. 

«Стратифікувати пацієнтів із ревматичними захворюваннями, враховуючи 

фенотип захворювань, коморбідність, дані клінічних, лабораторних та 

інструментальних обстежень з метою раціонального призначення лікування, 

а в подальшому – розвитку персоніфікованої медицини» 

(Укр. ревматологічний журнал. – 2017;4(70):7). 

Спроба вирішити окремі із назрілих питань у проблемі ОА і 

коморбідних процеси та лікування таких хворих здійснена в даному 

дисертаційному дослідженні. 
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РОЗДІЛ 2 

КЛIНIЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ I МЕТОДИ 

ДOСЛIДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих 

Передумовою цього розділу роботи був ретроспективний аналіз 

медичних карт стаціонарного хворого 594 пацієнтів із ОА, які лікувалися  в 

ревматологічному відділенні ОКУ «Обласна клінічна лікарня м.Чернівці» за 

період 2009-2014 роки; дані будуть наведені в розділі 3.1. 

Основою дисертаційної роботи є дослідження, проведені у 312 

пацієнтів із остеоартрозом з переважним ураженням колінних суглобів І-ІІІ 

рентгенологічної стадій за Kellgren-Lawrence, які знаходились на 

стаціонарному лікуванні у ревматологічних відділеннях ОКУ «Обласна 

клінічна лікарня м.Чернівці» та міської клінічної лікарні №3 м. Чернівців в 

період з листопада 2013 по жовтень 2015 року. Після стаціонару проводився 

трирічний моніторинг (візити через 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36 місяців). Вік 

хворих коливався в межах від 36 до 76 років; середній вік пацієнтів із ОА 

складав 58,6±13,70 до року. Діагноз ОА встановлювали за критеріями ACR 

1986 року та EULAR 2010 р. перегляду та у відповідності до Наказу МОЗ 

України №676 від 12.10.2006 року «Клінічний протокол надання медичної 

допомоги хворим із остеоартрозом» [165, 337, 500]. Діагнози супутніх чи 

коморбідних захворювань виставляли, керуючись відповідними 

Настановами чи Наказами МОЗ України з кардіологічного, 

гастроентерологічного, ендокринологічного профілів [68, 69, 104, 131, 166, 

167, 168, 186, 322, 345, 430] з наступним підтвердженням профільними 

спеціалістами. 

Дослідження проводили з дотриманням загальних положень про 

порядок проведення клінічних досліджень за участю людини GCP (1996) 

Гельсінської декларації «Рекомендації для лікарів із проведення біомедичних 

досліджень із залученням людини» (1964-2004 рр), Всесвітньої медичної 
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асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за 

участю людини (1964-2000 рр). 

Детальний розподіл обстежених пацієнтів за віком наведений на 

рисунку 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Розподіл хворих на остеоартроз за віком та статтю. 

 

Встановлено домінування жінок у всіх трьох вікових категоріях (254 

особи – 81,4%). Співвідношення ж:ч по вікових групах склало: І – 1,5:1; ІІ – 

6:1
*
; ІІІ – 5,1:1

*
. 

Контрольну групу щодо біохімічних показників, про- та 

антиоксидантних систем, цитокінового профілю крові, активності 

фібринолітичної та протеолітичної активності плазми, гормонів 

щитоподібної залози склали 30 практично здорових осіб (ПЗО).  

Згідно наведених в рис.2.1 даних видно, що у віковій групі до 50 років 

співвідношення чоловіків і жінок є з невеликою перевагою останніх, але у 

вікових групах старше 50-60 років кількість жінок у 5-6 (р<0,001) разів є 

вищою, в чому, ймовірно, важливу роль відіграє постменопаузальний 

дефіцит естрогенів. Отримані нами дані з цього приводу співзвучні з 

відомостями літератури [98, 244, 257]. 
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Оскільки в нашому дослідженні в усіх хворих домінуючі ураження 

спостерігалися в колінних суглобах, що визначало також особливості 

терапевтичної тактики на всіх етапах спостереження, рентгенологічні 

дослідження цих суглобів взяті нами як один з основних методів загальної 

характеристики артрозного процесу. 

Отримані дані щодо рентгенологічних змін за Kellgren-Lawrence та 

розподіл хворих за віковими групами відображено на рис.2.2. 

 

 

Рис.2.2. Вікові особливості рентгенологічних змін в колінних 

суглобах за Kellgren-Lawrence в обстежених хворих на ОА. 

 

Згідно представлених в рис. 2.1 даних видно, що із зростанням віку 

пацієнтів вірогідно (р<0,05) змінюється гендерне співвідношення в бік 

жіночої статі, набувають інтенсивності прояви ОА та вірогідно (р<0,001) 

поглиблюються рентгенологічні зміни в колінних суглобах: у віковій групі до 

50 років переважала І стадія, до 51-60 років домінувала друга стадія, у віці 

старше 60 років – третя стадія змін за Келгреном-Лоуренсом [351] (табл. 2.1, 

рис.2.2).  

Суттєве зростання генералізації проявів ОА та тривалості 

захворювання будуть відображені в розділі 3.2. 
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Таблиця 2.1 

Вікові, гендерні, клінічні особливості остеоартрозу  

в обстежених хворих (n, %) 

Вікові групи, 

досліджувані 

параметри 

До 50 років 

n=43 

51-60 років 

n=153 

Старше 60 років 

n=116 

Жінки 26 (60,4%) 131 (85,62) 97 (83,62%) 

чоловіки 17 (39,5%) 22 (14,38%) 19 (16,38%) 

співвідношення 1,5:1 6:1* 5,1:1* 

Клінічна форма 

ОА 

олігоостеоартроз поліостеоартроз 

помірний 

поліостеоартроз 

виражений 

Синовіт немає 16 (10,46%) 21 (18,10%) 

Тривалість ОА 3-5 років  

(4,2±0,31) 

7-12 років 

(9,6±1,44)* 

10-19 років  

(14,8±2,12)* 

Примітка. *- вірогідність різниці параметрів з такими відносно вікової 

групи до 50 років (Р<0,05-0,001). 

 

Тривалість захворювання з моменту встановлення діагнозу 

остеоартрозу становила від 3 до 19 (12,2±4,57) років. 

Згідно настанов вітчизняних вчених [99, 102] та на підставі узгоджених 

підходів EULAR та ACR ступінь проявів ОА оцінювали за інтенсивністю 

болю в суглобах, скутістю, функціональною активністю (індекси Лекена, 

WOMAC). Оцінку індексу WOMAC визначали за адаптованими 

опитувальниками та візуальною аналоговою шкалою (ВАШ), індекс Лекена 

за опитуванням хворого включав оцінку болю в спокої та ходінні (5 

запитань), максимальної відстані, що може пройти хворий (1 запитання), 

повсякденної активності (4 запитання) [102]. Тяжкість ОА визначали за 
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домінуючими ураженнями колінних суглобів, що викладені в Національному 

підручнику з ревматології [102], враховуючи суму балів за індексом Лекена: 

легкий ОА - 1-4; помірний ОА - 5-7; тяжкий ОА - 8-10; дуже тяжкий - 11-12; 

вкрай тяжкий > 12 балів. 

Дизайн дослідження. 

Критерії включення: хворі на первинний ОА І-ІІІ рентгенологічної 

стадії з наявними в них коморбідними захворюваннями, що дали 

поінформовану згоду на включення в дослідження. 

Критеріями виключення хворих із дослідження були: хворі на 

вторинний ОА, пацієнти з первинним ОА, які перенесли інфаркт міокарда чи 

інсульт, чи мають фібриляцію передсердь, особи з ожирінням ІІІ ступеня, 

хворі із активною гастродуоденальною виразкою чи тяжкими хронічними або 

гострими ураженнями внутрішніх органів, некомпенсованим ЦД, 

онкогематологічними, гострими інфекційними процесами, колагенозами, 

хворі на первинний ОА, які не дали поінформовану згоду на включення в 

дослідження.  

Етапи дослідження:  

перший рік - вивчення вікових, гендерних та метаболічних 

особливостей ОА, коморбідних процесів та гіпотиреозу; 

другий-третій рік – апробація та вивчення ефективності вдосконалень 

методів лікування. 

Оцінку вікових особливостей ОА в обстежених здійснювали не за 

класичним віковим розподілом за рекомендаціями ВООЗ, а з урахуванням 

схильності пацієнтів до цієї патології у старшому віці та специфікою 

прогресуючого розгортання артрозного процесу після 50, особливо 60 років. 

Згідно таких особливостей цієї недуги обстежених розподілили на три вікові 

групи: до 50 років, від 51 до 60 років та старше 60 років. 

Погруповий розподіл хворих на ОА за клінічною формою, індексами 

WOMAC та Лекена, ступенем тяжкості наведені в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Погруповий розподіл хворих на ОА за клінічною формою,  

індексами WOMAC, Лекена та ступенем важкості ОА 

Досліджувані 

параметри 

Вікова група  

< 50 р. 

Вікова група  

51-60 р. 

Вікова група  

> 60 р. 

Форма ОА Олігоостео-

артроз 

Поліостеоартроз 

помірний 

Поліостеоартро

з виражений 

Індекс WOMAC, мм: 

Шкала болю,  

Шкала ранкової 

скутості 

Шкала функціональної 

недостатності 

 

39,5±3,62 

 

22,4±2,16 

 

20,2±1,94 

 

52,6±4,14* 

 

36,4±3,18* 

 

38,8±4,22* 

 

64,4±5,16* 

 

42,2±3,86* 

 

48,6±4,56* 

Індекс Лекена, бали 3,9±0,24 6,4±0,38* 7,8±0,46* 

Ступінь тяжкості Легкий середньої 

тяжкості 

середньої 

тяжкості / 

тяжкий 

Примітка. * - вірогідність змін порівняно з віковою групою <50 років 

(Р<0,05-0,01). 

 

Згідно представлених даних (див. табл. 2.2) видно, що зі збільшенням 

віку хворих форма ОА набуває системного поширення зі зростанням 

сумарного індексу WOMAС та альгофункціонального індексу Лекена і 

тяжкості проявів від легкої у хворих до 50 років, помірної тяжкості у віковій 

групі 51-60 років та середньої тяжкості-тяжких проявів ОА у хворих старше 

60 років. 

Явища синовіту спостерігалися в період загострення лише у хворих у 

вікових групах 51-60 років (16 осіб – 10,46%) та старше 60 років (21 хворий – 

18,10%), переважно при ураженні опорних суглобів. 
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В клінічному аспекті в усіх хворих найбільш значущі прояви (біль, 

скутість, порушення функції) були з боку колінних суглобів, рідше і значно 

менше - гомілково-стопних (21 хворий - 6,73%), кульшових (17 - 5,45%), 

ліктьових (19 осіб - 6,09%), плечових (21 - 6,73%), суглобів китиць (116 осіб - 

37,18%). Системність проявів ОА та їх тяжкість були найбільш притаманні 

хворим старше 60 років. 

В контексті зазначених клінічних проявів ОА важливим як для 

підтвердження діагнозу ОА, так і прогностичної оцінки були результати рентге-

нологічного дослідження найбільш уражених колінних суглобів. Таке досліджен-

ня здійснювали у двох проекціях (передньозадній та боковій при згинанні коліна 

на 30°). Стадію ураження визначали за класифікацією J.H.Kellgren та 

J.S.Lawrence. Ці дані наведені в табл.2.3 та проілюстровані рис. 2.2. 

 

Таблиця 2.3 

Особливості рентгенологічних змін колінних суглобів у хворих на ОА 

залежно від їх віку та давності хвороби (n, %) 

Рентгенологічна 

стадія 

Вікова група  

< 50 років, n=43 

Вікова група  

51-60 років, n=153 

Вікова група  

> 60 років, n=116 

0 3 (6,98%) - - 

Перша 38 (88,37%) 1 (0,65%)* - 

Друга 2 (4,65%) 86 (56,21%)* 48 (41,38%)* 

Третя - 66 (43,14%) 68 (58,62%) 

Тривалість 

хвороби, М±m 

3-5 років 

(4,2±0,31) 

7-12 років 

(9,6±1,44)* 

10-19 років 

(14,8±2,12)* 

Примітка. * - вірогідність різниці параметрів із такими вікової групи  

< 50 років (Р<0,05-0,01). 

 

Зіставлення давності хвороби та стадії рентгенологічних змін, згідно 

матеріалів табл. 2.3 показало, що тривалість недуги сприяє прогресуванню 

артрозних змін у суглобах. 
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Ми намагалися вияснити ймовірні причини розвитку ОА або сприяючі 

цьому фактори. Інформацію наведено в таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Ймовірні та сприяючі фактори розвитку ОА, виявлені в обстежених 

хворих (n,%) 

Ймовірні фактори, що сприяли розвитку ОА Кількість випадків, 

відсотки 

Спадкова схильність 72 (23,07%) 

Надмірні фізичні навантаження на суглоби 36 (11,54%) 

Ожиріння 205 (65,71%) 

Переохолодження 14 (4,48%) 

Професійні фактори (стояння, вібрація) 76 (24,36%) 

Не встановлено причин чи сприяючих факторів 46 (14,74%) 

 

У більшості пацієнтів встановлено по 2-4 ймовірні фактори, що 

різною мірою сприяли розвитку ОА, але домінуючий із них (65,71%) - 

ожиріння І-ІІ ступеня, визнаний за даними літератури фактор ризику ОА та 

низки інших захворювань внутрішніх органів [328]. Спадкову схильність 

до ОА згідно анамнезу вияснено лише у 23,07% обстежених; надмірні 

фізичні навантаження чи інші професійні фактори (стояння, надмірна 

ходьба) мали місце лише в 35,90%. Однак, значна частина інформації про 

ці причини отримана за суб’єктивного міркування хворих (окрім вікових 

параметрів хворих, жіночої статі та ожиріння). 

Намагаючись уточнити можливу роль у розвитку ОА місця 

проживання, інших професійних факторів, соціального статусу ми дослідили 

наявність їх у обстежених (табл.2.5). 
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Таблиця 2.5 

Гендерні особливості місць проживання, загальний спектр професійного 

і соціального положення обстежених хворих на ОА (n, %) 

Досліджуваний параметр Жінки (n=254) Чоловіки (n=58) 

1.Місце проживання: 

Місто 

 

76 (29,92%) 

 

19 (32,76%) 

Село 178 (70,08%) 39 (67,24%) 

2.Професійний спектр: 

Службовці 

 

32 (12,6%) 

 

6 (10,34%) 

Робітники 54 (21,26%) 12 (20,69%) 

Аграрії 81 (31,89%) 23 (39,66%) 

3.Соціальний статус: 

Пенсіонери: 

 

81 (31,89%) 

 

23 (39,66%) 

Працюючі 24 (9,45%) 6 (10,34%) 

Непрацюючі 63 (28,80%) 11 (18,97%) 

 

Отримані матеріали (див. табл.2.5) свідчать, що сільські жителі обох 

статей в 2-2,5 рази частіше хворіли на ОА, зокрема, переважно хворіли 

представники аграрних і робочих професій, рідше - службовці. Більшість 

непрацюючих пенсіонерів саме за остеоартрозу не мали можливості 

працювати, хоча їх економічний стан диктував потребу додаткових 

заробітків. 

Спектр та вікові і гендерні особливості розвитку коморбідних процесів 

в обстежених хворих буде наведено в розділі 3.2. 

У обстежених пацієнтів вивчили супутні захворювання, виявлені 

переважно за допомогою інструментальних методів дослідження та 

підтверджених неодноразово на попередніх (за даними амбулаторних карт) і 

теперішньому етапі спостереження. Найбільш поширені з-поміж них вказані 
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у підрозділі 3.1. Діагнози коморбідних захворювань встановлені згідно 

відповідних протоколів МОЗ України [68, 69, 131, 166, 167, 168, 186], 

рекомендацій провідних фахових асоціацій Європи та Північної Америки 

[203, 322, 324] та підтверджені фахівцями за профілями та будуть наведені в 

розділі 3.2.2. Клінічні прояви коморбідних процесів оцінені як стан неповної 

ремісії (компенсації відносно ЦД) чи були медикаментозно керовані 

(ураження серцево-судинної системи). 

 

2.2 Розподіл хворих на групи залежно від методів лікування. 

Всі хворі на ОА отримували стандартний комплекс медикаментозного 

лікування (згідно Наказу МОЗ України №676 від 12.10.2006 р «Про 

затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим із 

остеоартрозом» [165] 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» [164]), який включав один із НПЗП (переважно 

мелоксикам в стандартному дозуванні) в основному до 2 тижнів, 

хондропротектор (переважно Терафлекс) до шести місяців, гастропротектор 

(інгібітор протонної помпи, переважно омепразол на період вживання 

НПЗП), місцево мазі, гелі, чи компреси на основі НПЗП (фастумгель, 

діклакгель, ремісид), з метою профілактики КВР - один із препаратів 

ацетилсаліцилової кислоти постійно, дієту та за рекомендаціями фахівців з 

приводу коморбідних захворювань додатково отримували гіпотензивні, 

антиішемічні, цукрознижуючі, статини, антиоксиданти тощо. 

Із вікових груп хворих на ОА у віці 51-60 та старше 60 років за 

наявності домінуючого кластеру судинних захворювань та високого і дуже 

високого рівня КВР по 20 осіб рандомізували в першу основну групу: 

 Які додатково отримували препарат L-аргініну (Тівортіну аспартат, 

ТОВ Юрія-Фарм, Україна, реєстраційне посвідчення №UA/8954/01/01 

від 23.12.2013 №1123) по 5 мл тричі на день до їди (3 грами) упродовж 
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30-40 днів з подальшим застосуванням дієти з підвищеним вмістом 

аргініну до одного року (див. додаток 1). 

 За наявності високого рівня КВР та ГІР з цих же вікових груп по 20 

осіб в другу основну групу, які до основного лікувального комплексу 

додатково тримували препарат Кверцетину (таблетки Квертин, 

Київський вітамінний завод, Україна, реєстраційне посвідчення 

№UA/0119/02/01 від 26.07.2013 №649) по 1 таблетці тричі на день за 30 

хвилин до прийому їжі упродовж трьох місяців. 

 За наявності коморбідного субклінічного гіпотиреозу із цих же вікових 

груп 25 пацієнтам (третя основна група) до стандартного лікувального 

комплексу додатково призначено вітчизняний фітокомплекс Зобофіт 

(Нутрімед, ТОВ, Україна, реєстраційне посвідчення №05.03.02-06/8310 

від 28.05.2014) по 2 капсули двічі на день до їди упродовж не менше 

трьох місяців. 

 З цих же вікових груп по 20 осіб з вираженим кластером уражень 

системи травлення, вторинними ентероколопатіями (різні варіанти 

синдрому подразнення кишечника) за рахунок хвороб гепато-панкрео-

біліарної системи сформували четверту основну групу , яким замість 

класичних хондропротекторів призначено фітохондропротекторний 

засіб Остеоартізі-актив-плюс (Australian Pharmaceuticals Manufacturers, 

Pty Ltd для «N'Kapharma Pharmaceuticals», Австралія, реєстраційне 

посвідчення №UA/2001/01/01 від 17.10.2014 №730) по 1 таблетці двічі 

на день до їди два місяці, надалі – по 1 таблетці на день до шести 

місяців. 

Інші пацієнти цих вікових груп склали групу порівняння. 

Згідно розробленого дизайну повторних візитів, з метою оцінки 

ефективності доповнень до стандартного лікування та можливих повторних 

курсів вищезазначених засобів у сформованих групах щодо основного і 

коморбідних захворювань, такі пацієнти спостерігалися впродовж першого, 

другого, третього, далі - VI місяця та до одного року. 
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Критеріями ефективності лікування були: темпи регресу проявів ОА 

та коморбідних захворювань, показників ЯЖ, динаміка досліджуваних 

показників (цитокіновий профіль, про- та антиоксидантна системи, кінцеві 

продукти метаболізму NO, фібринолітична, протеолітична активність 

плазми, рівні СРП та фібриногену, ліпідний профіль крові). 

Забезпечення вимог біоетики 

Протокол обстеження хворих затверджений на засіданні комісії з 

питань біоетики Буковинського державного медичного університету 

(протокол №7 від 18.04.2013 року). 

Документ складений відповідно до вимог регламентованих шостим 

розділом керівництва СН ДРС (1996) та створеного на підставі вітчизняного 

керівництва «Настанови з клінічних досліджень. Лікарські засоби. Належна 

лікарська практика», затвердженого Наказом МОЗ України №373 від 

22.07.2005р. Складання протоколу здійснено з дотриманням основних 

принципів Гельсинської декларації щодо біомедичних досліджень (1974), 

адаптованої до 41-ї Міжнародної асамблеї в Гонконзі (вересень, 1989), в яких 

людина виступає об’єктом, а також «Етичних принципів медичних наукових 

досліджень із залученням людини», що прийняті 52-ою Асамблеєю 

Всесвітньої Медичної Асоціації (2000). У протоколі дотримано базисних 

принципів належної медичної практики, зокрема, повага до особистості, 

інформованість пацієнта, оцінка ризику шкоди та користі. Зазначений 

документ відображає етичні принципи у відношенні до людей, які 

виступають суб’єктами обстеження, що викладені в Бельмонтській доповіді 

(1979).  

 

2.3 Методи дослідження. 

Усім обстеженим хворим був проведений протокольний комплекс 

клініко-лабораторних та інструментальних методів дослідження: загальний 

огляд, пальпацію, перкусію та аускультацію, вимірювання пульсу та 

артеріального тиску, визначення антропометричних даних, зокрема 
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вимірювання ваги та зросту, з подальшим вирахуванням індексу маси тіла 

(ВМІ): 

ВМІ=Маса тіла (кг) / Зріст (м)
2
 

Здійснювали вимірювання об'єму талії і стегон, та вичисляли їхнє 

співвідношення. У разі діагностування ожиріння визначали його ступінь та 

тип (на абдомінальний тип вказували збільшення об'єму талії у чоловіків 

більше 94 см, у жінок – більше 80 см, показник відношення об'єму талії до 

об'єму стегон у чоловіків > 1,0, у жінок > 0,85) [WHO Technical Report Series 

894]. 

Кожному пацієнту досліджували загальний аналіз крові з визначенням 

швидкості зсідання еритроцитів, біохімічний аналіз крові, гострофазові 

показники запалення, в тому числі С-реактивний протеїн (СРП), прискорену 

реакцію на сифіліс, загальний аналіз сечі, електрокардіографію, 

флюорографію органів грудної клітки, рентгенографію колінних суглобів, 

аналіз калу на яйця гельмінтів. 

Кров для проведення біохімічних досліджень у кількості 15 мл брали у 

хворих з ліктьової вени вранці натще через 15 годин після останнього 

прийому їжі. Забір крові здійснювали двічі: у перший - другий день 

перебування хворого в стаціонарі та після закінчення першого етапу 

лікування на 30 добу, в досліджуваних групах з кверцетином, L-аргініном, 

Зобофітом чи Остеоартізі актив плюс і для вивчення динаміки цитокінів – 

через 60 і 90 днів. Як стабілізатор крові використовували 5% розчин 

eтилендіамінтетраaцeтату динатpiєвої солі (ЕДТА). 

2.3.1. Визначення біохімічних параметрів крові, показників 

ліпідного і тиреоїдного профілів. Біохімічні дослідження крові та 

визначення показників ліпідограми проводили на біохімічному аналізаторі 

"Accent-200" (Сormay S.А." Польща) за допомогою стандартних реактивів 

та методик на базі сертифікованої біохімічної лабораторії Чернівецького 

обласного діагностичного центру. Спектр показників біохімічного 

дослідження крові включав: дослідження ліпідного профілю (вміст 
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загального холестеролу, триaцилгліцеролів, холестеролу ліпoпротeїнів 

високої (ЛПВЩ), низької (ЛПНЩ) за стандартними методиками), 

відповідно до отриманих показників ліпідного профілю розраховували 

індекс атерогенності; загальний білірубін та його фракції, сечову кислоту, 

загальний білок та альбумiн, сечовину та креатинін, активність ферментів 

крові (аспартатамінотрансферази (АсАТ) аланінамiнотрансферази (АлАТ), 

лактатдeriдporенази (ЛДГ), гамаглутамілтранспeптидази (ГГТП), лужної 

фосфатази (ЛФ), іонограму (Са іонізований, Mg, P, Fe). Визначення рівня 

СРП в сироватці крові проводилося за допомогою діагностикуму 

латексного «СРП-латекс-тест» ТОВ НВЛ «Гранум» (м.Харків, номер 

держреєстрації 1248/2002) згідно інструкції виробника. 

Визначення показників тиреoідного профілю включало імунохімічне з 

електрохемілюмінесцентною детекцією дослідження рівнів вільних Т3в, T4в та 

ТТГ у плазмі крові, а також визначення концентрації антитіл до тиреoідної 

пероксидази у крові за допомогою імуноферментного аналізатора "Sunrise" 

(Texan", Австрія). 

2.3.2. Дослідження про- та антиоксидантної систем крові. 

Дослідження оксидантно-антиоксидантної систем крові проводили на базі 

лабораторії кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ 

України "Буковинський державний медичний університет". Активність 

процесів вільнорадикального окиснення визначали спектрофотометричним 

методом за вмістом у крові реакційних продуктів тiобарбітурової кислоти 

[122]. Оцінку активності антиоксидантної системи проводили шляхом 

вимірювання концентрації відновленого глутатіону, а також визначенням 

активності глутатіон-S-трансферази та глутатіонпероксидази. 

Визначення концентрації відновленого глутатіону проводили за 

методом ОВ Травіної [122]. Принцип методу базується на окисленні 

відновленого глутатіону йодуватокислим калієм.  

Дослідження активності глутатіон-S-трансферази [КФ 2.5.1.18] 

визначали за методикою НW Habig et al. в модифікації ІФ Мещишена [132].  
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Визначення активності глутатіонпероксидази [КФ 1.11.1.9] проводили 

за методикою IВ Геруша, НП Григор'евої, IФ Мещишена [122, 132]. 

Визначення фібринолітичної активності крові проводили за методикою 

Н Тица [196] за допомогою реактивів фірми «Danish Ltd.» (м.Львів) 

оцінювали рівень фібриногену в плазмі крові, фібринолітичну активність 

плазми крові (сумарну СФА), ферментативну (ФФА) та неферментативну 

(НФА), а також протеолітичну активність плазми крові (за лізисом 

азоальбуміну, азоказеїну та азоколу) [36, 196]. 

2.3.3. Визначення фактора некрозу пухлин-α, інтерлейкіну 4, 

інтерлейкіну-1β, трансформувального фактора росту-β1. Визначення 

показників цитoкінового профілю проводили на базі сертифікованої 

імунологічної лабораторії обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці за 

допомогою імуноферментного аналізатора "Statfах 303/Plus'' 

('Awareness Technology Inc.", США). 

 Вміст цитокінів: фактора некрозу пухлин-α (ФНП-ɑ), інтерлейкіну 4 

(IL-4), інтерлейкіну 1β (IL-1β), трансформувального фактора росту-β1 (TФР-

β1 ) визначали у плазмі крові імуноферментним методом, а саме: методом 

тристадійного сендвіч-варіанту твердофазового імуноферментного аналізу з 

використанням наборів реактивів до відповідних цитокінів 

("Bender MedSystems GmbH', Австрія) згідно з інструкціями виробника до 

кожного із зазначених цитокінів. 

 Принцип методу:  

 Під час першої стадії аналізу досліджувані і контрольні зразки 

інкубували у лунках із імобілізованими aнтитілами до цитокінів (ФНП-ɑ, IL-

4, IL-1β, TФР-β1, відповідно), які знаходяться у досліджуваному зразку або 

стандарті, разом iз моноклональними анти-цитокіновими антитілами (анти-

ФНП-ɑ, анти-IL-4, анти-IL-6, анти-IL-1β, анти-TФР-β1, відповідно), що 

містяться у лунках мікрострипів та проходять кон'югацію з біотином 

(кон’югат №1). Кон'югат моноклональних антицитокінових aнтитіл із 

біотином зв'язує молекули цитокінів, які захоплені попереднiми антитілами. 
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Після інкубації незв'язаний кон`югат антицитокінових антитіл з біотином 

видаляються шляхом промивання.  

 На наступній стадії зв'язаний кон’югат №l  взаємодіє  при інкубації з 

кон’югатом №2 (стрептавидин із пероксидазою хріну (HRP)). У результаті 

взаємодії кон’югатів №1 та №2 відбувається активація системи «фермент-

субстрат», внаслідок чого  спостерігається зміна забарвлення субстрату - 

утворюється забарвлений продукт реакції, кількість якого пропорційна 

концентрації досліджуваного цитокіну, що міститься у обраних зразках. 

 Кількість зв'язаного кон’югату №2 визначали за допомогою кольорової 

реакції з використанням субстрату перoксидази хріну – пероксиду гідрогену і 

хромогену – тетраметилбензидину. 

 Реакція зупиняється додаванням кислоти, інтенсивність кольору 

отриманoгo poзчину вимірюється при довжині хвилі 450 нм. 

2.3.4. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та 

щитоподібної залози, рентгенографічне дослідження суглобів. 

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини здійснювали за 

допомогою апаратів "Sonix SP" ("Ultrasonіх", Канада) та "En Visor HDT 

Phillips Ultrasound System", США) з визначенням структурних параметрів 

печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки, нирок, розмірів 

судин (v.portaе, v.lienalis) з урахуванням стандартного протоколу 

ультразвукового дослідження печінки на базі відділення ультразвукової 

діагностики Чернівецького обласного діагностичного центру. 

Ультразвукове дослідження щитоподібної залози проводили за 

допомогою апарату "УДС-6" (ТОВ "Емансіс", Україна) згідно з рекомендацій 

Американської асоціації клінічних ендокринологів, Асоціації лікарів 

ендокринологів та Європейської асоціації щитоподібної залози на базі 

Чернівецького обласного ендокринологічного центру та відділення 

ультразвукової діагностики Чернівецького обласного діагностичного центру. 

Рентгенологічне дослідження суглобів проводили за допомогою 

апарату Opera Т30cs на базі ОКУ «Обласна клінічна лікарня м.Чернівці». 
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2.3.5. Методи статистичної обробки матеріалу. З метою уніфікації 

вводу, зберігання та обчислення отриманих первинних результатів 

обстежених хворих, а також осіб групи контролю була розроблена база даних 

на основі програмної оболонки Microsoft Excel-2010 (Microsoft Corp., 1992-

2017). Тип розподілу даних визначали за порівнянням середньої 

арифметичної, моди та медіани, аналізом гістограм розподілу дaниx за 

допомогою тестів Шапіро-Уілка та Левене [172]. 

Для визначення статистичних відмінностей між двома незалежними 

групами використовували t-критерій Стьюдента для незалежних груп у разі 

відповідності даних нормальному розподілу. У випадку непараметричних 

даних для цього використовували критерій Манна-Уітні. Для порівняння 

трьох та більше груп використовували критерій Крускала-Уолліса. 

Дисперсійний аналіз проводили з метою перевірки статистичної значущості 

різниць між середніми декількох груп із використанням точного критерію 

Фішера. Достовірність змін показників у динаміці лікування разі 

нормального розподілу у вибірках визначали за парним критеріeм 

Стьюдента. У випадках розподілу відмінного від нормального, 

користувались критерієм Вілкоксона. Кореляційний аналіз у випадках 

нормального резподілу даних проводили методом Пірсона, при розподілі 

даних відмінних від нормального, користувались методом Спірмена із 

встановленням статистичної значущості коефіцієнтів кореляції. 

Кореляційний зв'язок із силою ≤0,3 розцінювався як слабкий, із силою 

0,3<r<0,7 – середньої сили та >0,7 - сильний кореляційний зв'язок [21]. 

Статистичний аналіз віддалених результатів лікування проводили 

використовували метод обрахунку відношення шансів з визначенням 95% 

довірчих інтервалів (ДІ). Для перевірки статистичної гіпотези про рівність 

відношення шансів одиниці (ω-1) використовували критерій χ
2
. 

Кластерний аналіз здійснювали за А Kennedy et al. [353], BS Everit et al. 

[308], I Clatworthy et al. [284]. 
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Математична обробка отриманих даних проводилась на PC HP20 Intel 

Core 2 Duo T6570 за допомогою комп'ютерної програми PAST Version 2.17 

(Copyright Hammer and 1999-2017). достовірною вважали ймовірність 

помилки менше 5% (р<0,05). 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ КАРТ 

СТАЦІОНАРНИХ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ТА ТРИРІЧНОГО 

ПРОСПЕКТИВНОГО ДОСЛІЖДЕНННЯ ДИНАМІКИ 

ОСТЕОАРТРОЗУ ТА КОМОРБІДНИХ ПРОЦЕСІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 

 

3.1. Особливості діагностики коморбідних процесів та 

поліморбідності за даними ретроспективного аналізу медичних карт 

пацієнтів ревматологічного стаціонару  

Враховуючи складність і дискусійність дослідження проблеми полі- та 

коморбідності, означення її провідними медичними фахівцями і медичними 

центрами як однієї з ключових проблем сучасної медицини, важливість її як 

одного з перспективних шляхів обгрунтування та розроблення нових, 

ефективніших методів лікування будь якого провідного захворювання, в 

тому числі з виходом на сучасний рівень медичного обслуговування - 

персоніфікованого лікування, стала зрозумілою проблема відправної точки: 

який стан діагностики коморбідних процесів та поліморбідності у хворих на 

ОА в умовах спеціалізованого ревматологічного стаціонару обласного 

центру. 

Мета цього етапу дослідження  – дослідити вікові та гендерні 

особливості відображення полі- та коморбідності у хворих на ОА I-III 

клініко-рентгенологічних стадій в умовах ревматологічного стаціонару та 

оцінити лікувально-профілактичні заходи лікарів в аспекті як ОА, так і 

коморбідних процесів. 

В результаті дослідження встановлено, що співвідношення жінок до 

чоловіків склало 8,4:1,6, а віковий діапазон коливався від 43 до 73 років, 

середній вік хворих становив 58,2±6,14. Закономірним було значне 

переважання жінок у віці до 60 років (440 осіб - 74,07%), що співпадало з 

пре-, клімактеричним та постменопаузальними періодами. Проте після 60 
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років ця диспропорція мала тенденцію до вирівнювання. При аналізі форм 

остеоартрозу виявлено переважання вузликової форми у жінок – у 285 осіб 

(47,98%) спостерігалися вузлики Гебердена та Бушара, термін формування 

яких припадав на гормональну перебудову організму (45-55 років).  

Ранній розвиток остеоартрозу колінних суглобів частіше спостерігався 

у пацієнтів з надлишковою масою тіла чи різними ступенями ожиріння 

(зафіксовано лише у 52 осіб - 8,75%). Виявлено також пряму залежність від 

особливостей зазначених в медичних картах професій, що потребували 

переважаючого навантаження на опорні суглоби: тривалого стояння, 

піднімання та перенесення вантажів, швидкого пересування, тривалого 

незручного положення ніг та тіла, незручного взуття тощо.  

При вираховуванні індексу маси тіла у цих же хворих відсоток мав 

значно вищі показники: до 24,9 кг/м
2
 – 24 хворих (4,04%), від 25,0 до 29,9 

кг/м
2
 – 58 хворих (9,76%), від 30,0 до 34,9 кг/м

2
 – 324 хворих (54,55%), від 

35,0 до 39,9 кг/м
2
 –176 пацієнтів (29,63%), більше 40,0 кг/м

2
 – 12 хворих 

(2,02%) (див. рис. 3.1), що свідчить про недооцінку лікарями стаціонару 

поширеності ожиріння, як коморбідного стану. 

 

 

Рис. 3.1. Спектр індексу маси тіла у хворих на остеоартроз, що 

лікувалися в ревматологічному стаціонарі. 

 

Зростання індексу маси тіла посилювало клінічні прояви ОА, 

збільшувало тривалість перебування хворого в стаціонарі, погіршувало 
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результати лікування: анамнестично встановлено почастішання помірних 

явищ загострення, купірованих в амбулаторних умовах.  

Всі супутні захворювання в обстежених хворих верифіковані за 

допомогою інструментальних (ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенологічних, 

ультрасонографічних, ендоскопічних тощо) та лабораторно-біохімічних 

методів дослідження. Частота виявлених супутніх захворювань, зафіксованих 

в історіях хвороби, наведена у табл. 3.1, а їх структуру проілюстровано 

рис. 3.2. 

 

Таблиця 3.1 

Частота супутніх та коморбідних патологічних процесів у хворих 

на остеоартроз (n, %) 

Назва захворювання Кількість хворих Відсоток  

Ішемічна хвороба серця 433 72,89 

Артеріальна гіпертензія 233 39,22 

Остеохондроз, радикулопатії 138 23,23 

Некаменевий холецистит 69 11,62 

Жовчнокам’яна хвороба 27 4,55 

Хронічний панкреатит 65 10,94 

Хронічний гепатит 23 3,87 

Гастродуоденіт 48 8,08 

Виразкова хвороба 23 3,87 

Хронічна хвороба нирок 54 9,09 

Цукровий діабет  45 7,58 

Ожиріння 52 8,75 

Церебральний атеросклероз 

(помірні прояви) 

45 7,58 

Варикозна хвороба ніг 24 4,04 
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Продовження таблиці 3.1 

ХОЗЛ 12 2,02 

Зоб вузловий не уточнений 54 9,09 

Автоімунний тиреоідит 4 0,67 

Гіпотиреоз 4 0,67 

Астеноневротичні розлади 18 3,03 

Онкозахворювання 30 5,05 

Катаракта 3 0,51 

Хвороби шкіри (дерматози, 

екзема) 

2 0,34 

Гінекологічні хвороби 4 0,67 

Урологічні хвороби  

(цистит, простатит) 

6 1,01 

 

 

Рис. 3.2. Структура супутніх та коморбідних процесів у хворих на 

остеоартроз, що лікувалися в ревматологічному стаціонарі. 
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Аналізуючи особливості супутніх та коморбідних захворювань 

встановлено, що кількісно переважаючою і найбільш маніфестною 

патологією у досліджуваного контингенту були ураження серцево-судинної 

системи: ІХС, різні форми – 433 (72,89%) хворих, що часто 

супроводжувалися артеріальною гіпертензією – 233 (39,22%) особи. 

Зазначене вказує на коморбідність цих захворювань та необхідність пошуку 

лікарських засобів одночасного впливу на обидва патологічні стани.  

При оцінці уражень системи травлення отримані дещо менші, але теж 

досить високі показники – всього 255 хворих (42,93%), серед яких хвороби 

гепатобіліарної системи виявлені у 119 хворих (20,03%), а шлунково-

кишкового тракту – 136 (22,9%). Анамнестично майже всі ці захворювання з 

різною послідовністю в часі виникли в молодому та зрілому віці, тобто, ще 

до формування явищ ОА. Аліментарні огріхи, несприятливий вплив 

основних засобів лікування ОА (НПЗП) ймовірно сприяли порушенню 

білкового, ліпідного, вуглеводного обмінів та розвитку універсального 

процесу – атеросклерозу, що також підвищувало кардіоваскулярний ризик у 

хворих на ОА. 

Також виявляли ендокринну патологію. Зокрема, у нашому 

дослідженні цукровий діабет діагностовано у 45 (7,58%) хворих та у 62 

(10,44%) пацієнтів констатували патологію щитоподібної залози, яка має свої 

особливості патогенетичного впливу на стан кісткових структур. Однак усі 

випадки тиреоїдної патології відзначені ендокринологами ще на 

догоспітальному етапі, але з боку ревматологів не приділено належної уваги 

до можливого контролю функціонально-морфологічного стану ЩЗ та послуг 

ендокринолога щодо доцільності лікувально-профілактичних заходів з 

приводу встановленої патології. 

Кількість супутніх та коморбідних хвороб у одного хворого зростала з 

кожним наступним десятком років, головним чином збільшувалась частота 

та вираженість уражень ССЗ та ШКТ (табл. 3.2).  
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У цієї категорії хворих з віком помітно посилювалася маніфестність, у 

тому числі системність клінічних проявів артрозу, погіршувався прогноз для 

праці та результати лікування, зумовлені взаємообтяжуючим впливом 

коморбідних захворювань. Також ускладнювався лікувально-діагностичний 

процес, збільшувалась тривалість перебування хворих у стаціонарі, 

несприятливі умови проведення реабілітації, що в цілому погіршувало 

прогноз для життя. 

Проте ураження органів дихання, шкіри, урологічна, гінекологічна та 

офтальмологічна патологія, онкозахворювання (див. табл.3.2) у цих хворих 

на ОА нами розцінена як випадкове поєднання патологічних процесів, що не 

мають явних патогенетичних взаємозв’язків та не вимагають якихось 

терапевтичних обмежень у лікуванні основної недуги. Вони вписуються в 

класичну термінологію: супутні захворювання та є складовими поняття 

«поліморбідність». 

За даними ретроспективного аналізу медичних карт стаціонарного 

хворого з ОА констатували наступне: дебют клінічних проявів остеоартрозу 

в 95% розвивався вже на тлі коморбідного фону, що акцентує увагу лікарів 

на індивідуальності підходу до лікування такого пацієнта. Зростання рівня 

коморбідності сприяло подовженню перебування хворих на стаціонарному 

лікуванні, обмежувало реабілітаційні заходи. Встановлено також, що із 

зростанням віку хворих та тривалості захворювання, вираженості кісткової 

патології відмічалося зростання ступеня поліморбідності. Ступінь 

коморбідності зростав з віком, що видно з даних таблиці 3.2. 

За даними таблиці 3.2 очевидною є низька супутня захворюваність у 

пацієнтів до 50 років, проте у цьому віковому діапазоні в осіб жіночої статі 

вже починає збільшуватися частота серцево-судинних захворювань (ССЗ) (25 

осіб – 54,35%), ендокринних хвороб, захворювань системи травлення (21 

особа – 45,65%) та неврологічних (18 пацієнтів – 39,13%). У віці від 51 до 60 

років у жінок спостерігалося вагоміше зростання відсотків зазначених 

уражень: ендокринних захворювань (49 хворих – 27,68%) та хвороб системи 
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травлення (77 осіб – 43,50%) й неврологічних (73 особи - 41,24%) із значним 

зростанням кількості ССЗ (ІХС - 110 осіб – 62,15% та АГ – 69 хворих – 

38,98%), що мало подібну тенденцію, але з меншою вираженістю у осіб 

чоловічої статі - ССЗ (ІХС - 10 осіб – 52,63% та АГ – 3 хворих – 15,79%), 

хвороб системи травлення (9 осіб – 47,37%), неврологічних (9 осіб – 47,37%), 

ендокринних захворювань (3 хворих – 15,79%) відповідно. Зазначена частота 

уражень різних систем спостерігалася при статистичному аналізі вікової 

категорії старше 60 років з утриманням високих показників ССЗ у жінок та 

помітною тенденцією її зростання у чоловіків (ІХС - 20 осіб – 71,43% + АГ – 

10 хворих – 35,71%).  

Слід відмітити, що з віком виявлено зростання тяжкості клінічних 

проявів коморбідної патології, особливо у пацієнтів з ожирінням, 

вантажників, працівників аграрного сектору, професій, повязаних із 

тривалим стоянням. Не відслідковано залежність клінічної вираженості і 

тяжкості перебігу ОА від фактору спадковості (сімейного анамнезу ОА), 

оскільки в медичних картах стаціонарного хворого така інформація 

виявлена лише у 47 пацієнтів (7,91%), що не відповідає літературним даним 

[7, 102].  

 В загальному в жінок ОА розвивався швидше і прогресував у більш 

ранньому віковому діапазоні та супроводжувався значнішим поліморбідним 

та коморбідним фоном, серед чого домінували захворювання серцево-

судинної системи, гепатобіліарної системи та підшлункової залози. 

Оцінюючи використані лікувальні комплекси у хворих за даними цього 

ретроспективного дослідження, можна стверджувати, що лікування основної 

недуги (ОА) здійснювалося з дотриманням настанов Наказу №676 від 

12.10.2006р., певною мірою зверталась достатня увага в лікуванні 

коморбідних ІХС та артеріальної гіпертензії, гастроцитопротекції уражень 

ШКТ. Однак нечасто призначалися методи уточнення стану гепатобіліарної 

системи (за даними УЗД та біохімічних досліджень) та відповідних 

корегуючих засобів, оскільки висока частота ожиріння (за вирахуваними 
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даними ІМТ), як правило, супроводжується олігосимптоматикою 

стеатогепатозу, що сприяє прогресуванню явищ атеросклерозу, ІХС, ЦД 2 

типу. Зокрема, в медичних картах стаціонарного хворого зареєстровано в 52 

випадках діагноз ожиріння, але в жодного з них не зазначено наявність 

стеатогепатозу, хоча як мінімум у половини з них за допомогою додаткових 

методів обстеження його можна було б підтвердити. Якраз така сукупність 

складових формує комплекс під назвою «метаболічний синдром», якому 

притаманний високий ступінь кардіоваскулярного ризику. В цьому аспекті 

ми не виявили формалізованої уваги лікарів щодо оцінки цієї сукупності 

хвороб як «метаболічний синдром» та посилення медикаментозної протидії 

кардіоваскулярним ризикам. Саме на цей феномен та профілактику КВР 

звертається все більша увага вітчизняних і зарубіжних кардіологів [128, 183, 

298]. Однак, ймовірними є гіпердіагностика ІХС та недостатня увага до 

уточнення тиреоїдної патології, оскільки вузлові УЗД-зміни ЩЗ виявлені 

більш ніж у 9 % хворих, тоді як явища гіпотиреозу зафіксовані лише в 0,7% і 

то за раніше встановленого ендокринологами діагнозу цього патологічного 

стану. 

Згідно аналізу матеріалів нашої вибірки, можна дійти висновку, що на 

теперішньому етапі лікарської діяльності в спеціалізованих ревматологічних 

стаціонарах у лікарів немає налаштованості на оцінку коморбідних 

захворювань, як факторів обтяження перебігу основної недуги із спектру 

поліморбідності. Це в загальному відповідає нинішнім світовим тенденціям в 

лікувальних установах та підкреслює актуальність уваги ВООЗ, провідних 

фахових медичних асоціацій світу до дослідження проблеми коморбідності, 

подальшої поінформованості практичних лікарів щодо досягнень у цьому 

напрямку та вдосконалення лікувальних комплексів з метою покращення 

результатів реабілітаційних заходів і якості життя таких хворих.  

Матеріали цього висліду свідчать про необхідність поглибленого 

проспективного вивчення патогенетичних зв’язків ОА та коморбідних 

захворювань у віковому та гендерному аспекті, а також про потребу 
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вдосконалення лікувально-профілактичних програм для цього контингенту 

хворих, чому присвячені наступні розділи нашого дослідження. 

 

3.2. Остеоартроз, полі- і коморбідність: вікові, гендерні, 

прогностичні й лікувально-профілактичні аспекти за матеріалами 

трирічного проспективного дослідження 

Як зазначено в розділі 1.2 огляду літератури, до дослідження явищ 

коморбідності у хворих на ОА у світі прикута велика увага [22, 111, 498]. 

Вбачається, що дослідження цієї проблеми при ОА допоможе обгрунтувати 

вагомі доповнення до визнаних EULAR та OARSI, ACR стандартів лікування 

ОА з метою підвищення загальних результатів як ОА, так і коморбідних 

недуг, вирішити деякі дискусійні питання лікування навіть у межах вже нині 

визнаних міжнародними ревматологічними асоціаціями стандартів лікування 

ОА. Зазначається, що дослідження вікових, клінічних, гендерних та 

метаболічних особливостей ОА та коморбідних процесів допоможе 

сформувати основні кластери коморбідностей [299, 300, 353, 385], в їх межах 

визначити основні фенотипи ОА [254, 270, 276, 355, 356], згідно яких 

розробляти вдосконалення існуючих стандартів лікування ОА з виходом на 

персоніфіковане лікування, в якому вбачають майбутнє медицини [356, 358]. 

Водночас в низці повідомлень із зарубіжної літератури про явища 

коморбідності у хворих на ОА, побудованих на обстеженні різних 

контингентів хворих на ОА в системі сімейної медицини (переважно 

амбулаторний контингент), ревматологічних стаціонарів, особливо хворих 

із стаціонарів, де здійснювалися хірургічні методи лікування ОА, 

включаючи протезування, геріатричних стаціонарів спектр коморбідних 

процесів і їх вираженість суттєво різняться [390, 470, 473]. Й проведене 

нами ретроспективне дослідження про особливості діяльності лікарів 

спеціалізованих ревматологічних стаціонарів третьої ланки медичного 

обслуговування показало (розділ 3.1), що лікарі недостатньо націлені на 

своєчасне виявлення ряду коморбідних захворювань, звертаючи увагу 



109 
 

 

лише на ті, що визначають рівні КВР (ураження серцево-судинної системи) 

та ГІР (гастродуоденопатії) та здійснюють відповідну профілактику. Не 

надається належна увага хворобам метаболічного типу (ожиріння, 

гіпотиреоз), хоча вони є вагомими факторами ризику низки захворювань, 

включаючи ОА. 

Тому в контексті світових тенденцій в дослідженні проблеми 

коморбідності при ОА, в тому числі й в Україні, потрібні поглиблені 

різнопланові тривалі дослідження за провідною патологією в різних вікових 

групах обох статей, патофізіологічних взаємин між виявленими недугами з 

обгрунтуванням та апробацією мабуть численних лікарських засобів, що 

впливатимуть на спільні неспецифічні ланки домінуючих кластерів 

коморбідних процесів. Зазначеному присвячений цей підрозділ роботи. 

Метою цього етапу було вивчити вікові та гендерні особливості 

формування полі- та коморбідності у хворих на ОА, прогностичні та 

лікувально-профілактичні аспекти упродовж трьохрічного терміну 

спостереження.  

Гендерний розподіл та його співвідношення за клінічними формами та 

рентгенологічною стадією ОА наведено в табл.3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Вікові, гендерні та клініко-рентгенологічні особливості остеоартрозу в 

обстежених хворих (n,%) 

Досліджувані 

параметри 

До 50 років 

n=43 

51-60 років 

n=153 

Старше 60 років 

n=116 

жінки 26 (60,4%) 131 (85,62) 97 (83,62%) 

чоловіки 17 (39,5%) 22 (14,38%) 19 (16,38%) 

співідношення 1,5:1 6:1* 5,1:1* 

Клінічна форма 

ОА 

олігоостеоартроз поліостеоартроз 

помірний 

поліостеоартроз 

виражений 
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Продовження таблиці 3.3 

Ro-стадія: 

0 

I 

II 

III 

 

3 (6,98%) 

38 (88,37%) 

2 (4,65%) 

-- 

 

-- 

1 (0,65%)* 

86 (56,21%)* 

66 (43,14%) 

 

-- 

-- 

48 (41,38%) 

68 (58,62%) 

Тривалість ОА 3- 5 років  

(4,2±0,31) 

7-12 років* 

(9,6±1,44)* 

10-19 років  

(4,8±2,12)* 

Примітка. *- вірогідність різниці параметрів з такими вікової групи до 

50 років (р<0,05-0,001). 

 

Із зростанням віку пацієнтів (див. табл.3.3) вірогідно (р<0,01) 

змінюється гендерне співвідношення в бік жіночої статі, набувають 

генералізації прояви ОА та вірогідно (р<0,001) поглиблюються 

рентгенологічні зміни в суглобах: у віковій групі 51-60 років домінує друга 

стадія змін за Келгреном-Лоуренсом, у віці старше 60 років – третя. Суттєво 

зростає тривалість захворювання.  

За такого підходу досліджена частота та вираженість коморбідних 

процесів та супутніх захворювань, що разом складають поліморбідний фон 

(табл.3.4).  

 

Таблиця 3.4 

Віковий розподіл коморбідних і супутніх патологічних процесів у хворих 

на остеоартроз (n, %) 

Нозологічні форми до 50 р. 

n=43 

51-60 р. 

n=153 

> 60 р. 

n =116 

Разом  

n=312 

Не виявлено 

коморбідних 

захворювань 

 

14 (4,48%) 

 

- 

 

- 

 

14 (4,48%) 
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Продовження таблиці 3.4 

АГ 

І ст 

ІІ ст. 

Разом 

 

17 (39,53%) 

- 

 

44 (28,76%) 

47 (30,72%) 

91 (59,48%) 

 

21 (18,11%) 

61 (52,58%) 

82 (70,69%) 

 

82 (26,28%) 

108 (34,61%) 

173 (55,44%) 

ІХС 

в тому числі із СН 

Разом 

- 

- 

42 (27,45%) 

12 (7,69%) 

48 (41,38%) 

19 (16,38%) 

90 (28,85%) 

31 (9,93%) 

121 (38,78%) 

ЦА із ДЕ  

І ст 

ІІ ст 

Разом 

 

- 

- 

 

22 (14,38%) 

4 (2,61%) 

 

17 (14,66%) 

7 (6,03%) 

 

39 (12,5%) 

11 (3,52%) 

50 (16,03%) 

Ожиріння  

І ст. 

ІІ ст. 

Разом 

 

2 (4,66%) 

1 (2,33%) 

 

36 (23,53%) 

67 (43,79%) 

103 (67,32%) 

 

22 (18,96%) 

77 (66,38%) 

99 (85,34%) 

 

60 (19,23%) 

145 (46,47%) 

205 (65,71%) 

Цукровий діабет - 26 (16,99%)) 33 (28,45%) 59 (18,91%) 

Гіпотиреоз:  

маніфестний 

субклінічний 

Разом 

 

- 

- 

 

4 (2,61%) 

15 (9,81%) 

 

10 (8,62%) 

28 (24,13%) 

 

14 (4,48%) 

43 (13,78%) 

57 (18,27%) 

Гастрити, дуоденіти 21 (48,84%) 81 (52,94%) 61 (54,10%) 163 (52,24%) 

Виразкова хвороба 1 (2,33%) 6 (3,92%) 5 (4,31%) 12 (3,84%) 

Холецистити 

в тому числі 

калькул. 

14 (32,56%) 

- 

86 (56,21%) 

9 (5,88%) 

69 (59,48%) 

11 (9,48%) 

189 (60,58%) 

20 (6,41%) 

Стеатогепатоз 1 (2,33%) 63 (41,18%) 74 (63,79%) 138 (44,23%) 

Стеатогепатит - 5 (3,27%) 4 (3,45%) 9 (2,89%) 

Хронічний гепатит - 3 (1,96%) 2 (1,72%) 5 (1,6%) 
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Продовження таблиці 3.4 

Хронічний 

панкреатит 

- 31 (20,26%) 25 (21,55%) 56 (17,95%) 

СПК: 

з проносами 

закрепами 

змішаний тип 

 

- 

- 

- 

59 (38,56%) 

16 (10,46%) 

22 (14,39%) 

21 (13,72%) 

49 (42,24%) 

21 (18,10%) 

12 (10,34%) 

16 (13,79%) 

108 (34,61%) 

37 (11,86%) 

34 (10,89%) 

37 (11,88%) 

ХХН І-ІІІ ст - 12 (7,84%) 14 (12,07%) 26 (8,33%) 

ХОЗЛ, хронічні 

бронхіти 

2 (4,66%) 10 (6,54%) 13 (11,21%) 25 (8,01%) 

Аднексити - 13 (8,50%) 12 (10,34%) 25 (8,01%) 

Аденома 

простати 

- 6 (3,92%) 5 (4,31%) 11 (3,52%) 

Хвороби шкіри 

(дерматози, 

мікози) 

- 9 (5,88%) 11 (9,48%) 20 (6,41%)) 

ЛОР – хвороби 2 (4,66%) 12 (7,84%) 12 (10,34%) 26 (8,33%) 

Очні хвороби 

(катаракта, 

глаукома) 

- 16 (10,46%) 17 (14,66%) 33 (10,58%) 

Примітки: 1. відсотки, виведені від числа пацієнтів у відповідних вікових 

групах; 2. АГ - артеріальна гіпертензія; 3. ЦА із ДЕ - церебральний 

атеросклероз із дисциркуляторною енцефалопатією; 4. СПК - синдром 

подразненого кишечнику; 5. ХХН - хронічна хвороба нирок. 

 

Згідно наведеної інформації (див. табл.3.4) видно, що тільки в 14 

(4,48% від загальної вибірки) хворих на ОА не виявлено коморбідних чи 

супутніх захворювань. Усі вони були з вікової групи до 50 років.  

У всіх пацієнтів із ОА старших вікових груп прогресивно наростали 

коморбідні процеси кількісно і за вираженістю: найчастіше – артеріальна 
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гіпертензія (АГ), менше різні форми ІХС, включаючи серцеву недостатність 

(СН), рідше атеросклеротичні церебральні ураження (ЦА) з явищами 

судинно-метаболічної дисциркуляторної енцефалопатії (ДЕ) І-ІІ ст., що разом 

складали кластер судинних уражень. Вікова структура кластеру судинних 

уражень проілюстрована на рис.3.3 

 

 

Рис. 3.3. Вікова структура кластеру судинних уражень 

 

Переважна більшість із них проявлялися на тлі центрального типу 

ожиріння І-ІІ ступенів, яке зафіксоване у 205 (65,71%) осіб, особливо жінок 

(181 особа – 70,70%). Ця сукупність патологічних станів вписується в 

критерії метаболічного синдрому, що разом зумовлювали високий та дуже 

високий рівні кардіо- чи цереброваскулярного ризиків у пацієнтів старше 50 

років та вимагає відповідного терапевтичного реагування [62, 131]. 

Досить поширеними були ураження травного каналу та гепатобіліарної 

системи: гастрити, дуоденіти, виразкова хвороба в анамнезі, виявлені в 175 

(56,08%) пацієнтів, клінічні форми хвороб гепатобіліарної системи – в 189 

(60,58%) осіб, а за даним УЗ-дослідження – в 246 (78,85%) хворих; 

панкреатити – у 56 (17,95%), ентероколопатії (за типом синдрому 

подразненого кишечнику –(СПК)) з проносами чи закрепами – у 108 
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(34,61%). Разом вони є складовими кластеру уражень системи травлення, 

вікова структура якого проілюстрована на рис.3.4. 

 

 

Рис. 3.4. Вікова структура кластеру уражень системи травлення 

 

Цукровий діабет 2 типу встановлений у 59 (18,91%) хворого, хронічне 

обструктивне захворювання легень – у 25 (8,01%) осіб, хронічна хвороба 

нирок – у 26 (8,33%) пацієнтів. Ніби небагато хворих виявлено з маніфестним 

гіпотиреозом – 14 (4,48%) осіб, однак згідно рівнів ТТГ в сироватці крові від 

4,1 до 10,0 мгОд/мл субклінічна форма гіпотиреозу за консультації 

ендокринолога зафіксована ще в 43 (13,78%) осіб, що разом складає 18,27 

відсотків.  

Відмічено певні гендерні відмінності проявів гіпотиреозу: серед 14 осіб 

із маніфестною формою було лише 2 чоловіки, а при субклінічній формі із 43 

осіб – 6 чоловіків (14,04% від цієї сукупності). Важливою є тенденція до 

збільшення частоти гіпотиреозу (див. табл.3.4) у віці старше 60 років, в той 

час як ЦД частіше проявлявся у віковій групі 51-60 років. 

Захворювання додатків матки чи простати, хвороб ЛОР-органів та 

шкіри ми віднесли до групи (кластеру) супутніх захворювань, які не мають 
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патогенетичних чи медикаментозно зумовлених зв’язків із ОА, але мали свої 

вікові особливості (див. рис.3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Супутні захворювання у хворих на остеоартроз  

(віковий аспект) 

 

Однак, це  загальна характеристика патологічних процесів у сукупності 

обстеженого контингенту хворих. Кількісна оцінка коморбідних процесів у 

віковому аспекті показала, що у віковій групі до 50 років пацієнт мав 2-3 

коморбідних процеси помірного вираження (див. табл.3.4), в групі 51-60 

років – вже 4-6, при тому, більш виражених клінічно, а старше 60 років – 7-9 

коморбідних захворювань з подальшим з їх прогресуванням. 

За оцінками пацієнтів та анамнезу основна частина із визначених 

коморбідних процесів сформувалися на тлі кількарічного існування ОА, 

однак більшість захворювань гастродуоденальної, гепатобіліарної систем 

та підшлункової залози мали початок ще в молодому чи середньому віці та 

провокувалися з настанням ОА вживанням протиревматичних засобів. 

Ожиріння також проявлялося з середнього віку, за 5-13 років до 

маніфестації ОА. Найбільш ранніми коморбідними процесами є АГ, 
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пізніше - різні прояви ІХС, які прогресуюче маніфестували після 50, 

особливо 60 років. 

Враховуючи таке «розмаїття» коморбідних процесів з різними 

патофізіологічними особливостями за важливими прогностичними 

тенденціями, ми визначили основні кластери (групи) захворювань. 

Найважливіший прогностично і значний кількісно (60,89%) є кластер 

судинних захворювань (АГ, ІХС, СН, цереброваскулярні недуги). Він 

охоплює майже 2/3 досліджуваної сукупності та визначає рівні 

кардіоваскулярних та цереброваскулярних ризиків як високі та дуже високі. 

Межу його поширеності визначає найбільш часта недуга – АГ, як 

детермінанта подальшого розвитку ІХС, СН та цереброваскулярної патології. 

Терапевтична увага до цього кластеру та його наслідків повинна бути не 

тільки відповідною до існуючих настанов, але й постійно вдосконалюватися.  

Досить великим (56,08%) та прогностично менш загрозливим є кластер 

уражень системи травлення. Межу його поширеності складають гастрити. 

Його важливість визначається рівнем гастроінтестинальних ризиків (ГІР) не 

тільки щодо використання антиревматичних засобів, але й статинів, в 

контексті провокацій загострення хронічних уражень печінки, підшлункової 

залози, в тому числі з наявністю ендокринної її недостатності (статин-

індукуюче прогресування ЦД 2-го типу) [74, 433]. Проте слід зазначити, що у 

98 хворих (31,41%) на тлі домінуючого кластеру судинних уражень мали 

місце різні прояви захворювань системи травлення з притаманними цьому 

кластеру віковими особливостями поширеності та вираженості. 

На нашу думку слід виділяти кластер метаболічних захворювань 

(ожиріння, цукровий діабет, гіпотиреоз), межовим фактором якого є 

ожиріння. Хоча цей кластер не є самостійним та тісно «вплітається» на 2/3 в 

кластер судинних захворювань та 1/3 в кластер уражень системи травлення 

(рис.3.6), але він різним ступенем погіршує клінічні прояви ССЗ та уражень 

ШКТ, перебіг, результати лікування та підвищує рівні КВР і ГІР до дуже 

високого (КВР) чи високого (ГІР).  
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Рис. 3.6. Основні кластери коморбідних захворювань у обстежених 

хворих на остеоартроз 

 

Ожиріння є домінуючою складовою цього кластера (65,71%), однак 

ЦД, особливо гіпотиреоз, мають суттєві прогностичні відмінності впливу на 

метаболічні процеси та функціонування внутрішніх органів, тим більше вже 

попередньо органічно уражених. Так, при ожирінні головним є порушення 

жирового обміну, що впродовж тривалого періоду повільно погіршує інші 

види обміну речовин та функціонування всіх систем і розвиток зумовлених 

ним захворювань. При ЦД домінує порушення вуглеводного обміну, що 

зумовлює швидке енергозабезпечення тих же органів і систем, тому за 

відсутності корекції вуглеводного обміну швидше формуються системні 

ураження, ніж при ожирінні. При гіпотиреозі внаслідок дефіциту тиреоїдних 
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гормонів страждають всі види обміну речовин, особливо білкового, тому 

системність, вираженість уражень внутрішніх органів, навіть шкіри та 

опорно-рухового апарату, є ще значнішими [127, 149, 151, 203]. На увагу 

заслуговують докази популяційного зростання маніфестного гіпотиреозу за 

останні 40 років з 0,5 до 2%, а в жінок старше 50-60 років – до 6-8% [127, 

151, 204, 434]. Однак субклінічний гіпотиреоз, який вважається як 

лабораторний феномен, що не має клінічних симптомів, зустрічається в 2-3 

рази частіше маніфестного і впродовж кожного наступного року в 5-15% 

випадків за відсутності лікування трансформується в маніфестний [127, 322, 

436]. Ця, на перший погляд, найменша, але особлива складова кластеру 

метаболічних уражень – гіпотиреоз – може не тільки прискорювати 

формування, вираженість, прогресування основної і коморбідних недуг, 

погіршувати результати їх лікування, але й суттєво підвищувати рівні КВР та 

ГІР. Важливою є вікова динаміка формування означеного нами 

метаболічного кластеру коморбідних процесів, проілюстрована рис.3.7. 

 

 

Рис. 3.7. Вікове поширення складових метаболічного кластеру у 

хворих на остеоартроз 
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Може мати певне клінічне значення визначення початкового віку 

розвитку метаболічних захворювань. Так, ожиріння починалося в обстежених 

нами хворих у віці 32-40 (середній вік 36,4) років, ЦД – у віці 41-52 (середній 

вік 47,3) роки, гіпотиреоз – 55-63 (середній вік 58,4) роки. Як ЦД, так і 

гіпотиреоз розвивалися на тлі ожиріння. Діагностика ожиріння є очевидною, 

ЦД - складнішою, але всім хворим, які звертаються за будь-якою медичною 

допомогою, здійснюють аналізи крові та сечі на цукор з метою ранньої 

діагностики ЦД. Ситуація з раннім виявленням гіпотиреозу є значно 

складнішою. Американська асоціація клінічних ендокринологів і 

Американська Тиреоїдна асоціація в рекомендаціях 2012 року щодо 

діагностики гіпотиреозу [322] рекомендують всім хворим після 35-40 років 

незалежно від нозологій здійснювати скринінг гіпотиреозу за рівнем ТТГ в 

крові; можливо тому популяційна поширеність гіпотиреозу в США складає 4 

відсотки. Рання діагностика синдрому гіпотиреозу та своєчасна його корекція 

можуть суттєво покращити загальні результати лікування всіх набутих 

фонових недуг. Оскільки й маніфестний гіпотиреоз маскується клінікою 

раніше набутих серцево-судинних та інших уражень, націлювати на скринінг 

гіпотиреозу можуть вік старше 50 років, вираженість і торпідний перебіг ОА 

та коморбідних недуг, жіноча стать. 

Кластеризація коморбідних захворювань полегшує визначення напрямків 

і форм додаткового фармакологічного впливу в аспекті комплексного лікування 

хворого, особливостей профілактики КВР та ГІР при домінуванні судинних 

уражень, нашаруванні різних за патофізіологічним впливом компонентів 

кластеру метаболічних захворювань [245, 299, 300, 353]. 

В аспекті клінічно виявлених коморбідних захворювань та аналізу за 

кластерами в подальшому досліджувались вікові особливості морбідного 

маршруту, кількості призначуваних ЛЗ, комплаєнс за ревматологічним 

профілем та профілями коморбідних процесів, частота візитів за рік, загальні 

результати лікування, причини погіршення видів комплаєнсу, проблеми 

медичної опіки. Основні дані наведені в табл.3.5. 
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Таблиця 3.5 

Вікові особливості морбідного маршруту та комплаєнсу хворих на 

ОА з різними рівнями коморбідності 

Досліджувані 

параметри 

до 50 років 

n=43 

51-60 років 

n=153 

старше 60 років 

n=116 

1. Основний 

морбідний маршрут 

ревматолог ревматолог ревматолог, 

кардіолог 

2. Допоміжні морбідні 

маршрути 

кардіолог, 

гастроентеролог 

кардіолог, 

гастроентеролог 

невропатолог, 

ендокринолог 

невропатолог, 

ендокринолог, 

гастроентеролог, 

нефролог,  

судинний хірург 

3. Кількість 

призначених ЛЗ 

 

4-5 

 

7-9 

 

9-12* 

4. Рівень комплаєнсу: 

а) за основним 

маршрутом 

б) за допоміжними 

маршрутами 

 

 

80-83% 

60-70% 

 

 

60-65% 

70-85% 

 

 

40-45% 

кардіологічний  

60-72% 

ендокриноло-

гічний 75-84% 

інші 50-55% 

5. Частота візитів 

упродовж року 

2-3 6-9* 9-12* 

6. Загальні результати 

лікування 

добрі задовільні,  

добрі 

задовільні,  

нестійкість 

ефектів 

7. Побічні ефекти 3 (6,9%) 32 (20,92%)* 44 (37,93%)* 
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Продовження таблиці 3.5 

8. Васкулярні події 

(всього) 

 

- 

 

3 (1,96%) 

 

4 (3,45%) 

9. Гастроентерологічні 

події 

 

- 

 

1 (0,65%) 

 

2 (1,72%) 

Примітка. *- вірогідність різниці показників порівняно з групою хворих 

на ОА у віці до 50 років (Р<0,05-0,001). 

 

Встановлено, що у хворих на ОА у віці до 50 років головний морбідний 

маршрут є до ревматолога, рідше – до кардіолога, гастроентеролога; кількість 

призначуваних лікарських засобів (включаючи місцеве лікування суглобів) в 

межах 4-5, комплаєнс переважно добрий (80-83%). Результати лікування добрі, 

зрідка – задовільні, частота візитів до лікарів за рік – 2-3 (див. табл.3.2.3). В групі 

пацієнтів 51-60 років зберігається головний морбідний маршрут до ревматолога, 

він ускладнюється додатковими візитами до кардіолога, невропатолога, 

гастроентеролога, ендокринолога тощо. Кількість призначуваних лікарських 

засобів збільшується до 7-9, частіше обгрунтовано застосовуються фіксовані 

комбінації ліків, ускладнюється координаційний процес потреби в їх 

використанні, як наслідок погіршується комплаєнс використання 

антиревматичних засобів (зниження до 60-65%), переважно за рахунок 

обгрунтовано більшої уваги до кардіологічних, антидіабетичних засобів, де 

комплаєнс сягає 70-85%. Зростає число візитів до суміжних спеціалістів до 6-9 за 

рік, часто виникають протиріччя і сумніви щодо сумісності призначених 

лікарських засобів, що спонукало хворих до неповноцінного виконання 

призначень, наданні переваг тій чи іншій групі лікарських засобів (ЛЗ), 

частішають помірні побічні ефекти до 21% випадків. Біля 9,8% хворих (15 осіб) 

лікувалися стаціонарно з приводу коморбідних процесів. Загальні результати 

лікування як ОА, так і коморбідних захворювань переважно задовільні, 

епізодично (кластери судинних захворювань) добрі (див. табл.3.5). 
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В групі хворих старше 60 років головному морбідному маршруту до 

ревматолога конкурентним стає кардіологічний маршрут, частішають візити 

до невропатолога, ендокринолога, нефролога, зростає рівень 

медикаментозного навантаження (число призначуваних ліків зростає до 9-12, 

домінують фіксовані комбінації ліків), збільшується число помірних 

побічних ефектів ЛЗ, падає комплаєнс за ревматологічним профілем до 40-

45%, хворі надають перевагу місцевим засобам лікування ОА, комплаєнс за 

кардіологічним профілем в межах 60-72%, число візитів за рік сягає 9-12, 

майже кожен десятий пацієнт (12 осіб) лікувався стаціонарно з приводу 

загострення одного з коморбідних процесів. Загальні результати лікування 

ОА та коморбідних захворювань переважно задовільні. Найбільш 

обтяжливим щодо перебігу та ефективності лікувального процесу був вплив 

ЦД 2-го типу та гіпотиреозу. 

Для уточнення інших причин погіршення комплаєнсу та результатів 

лікування нами досліджено соціо-економічний статус та освітній ценз 

обстежених (табл.3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Соціо-економічний статус та освітній ценз обстежених хворих на ОА та 

коморбідними процесами 

Досліджувані параметри Жінки, n=254 Чоловіки, n=58 

1. Місце проживання: 

місто 

село 

 

76 (29,92%) 

178 (70,08%) 

 

19 (32,76%) 

39 (67,24%) 

2. Соціально-економічний статус: 

-низький (мінімальний прожитковий 

мінімум) 

-середній(2-3 прожиткових мінімуми) 

-добрий (вище трьох прожиткових 

мінімуми) 

 

 

186 (73,23%) 

54 (21.26%) 

 

14 (5,51%) 

 

 

36 (62,07%) 

15 (25,86%) 

 

7 (12,07%) 
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Продовження таблиці 3.6 

3. Освітній ценз: 

вища освіта 

середня спеціальна 

середня 

неповна середня 

 

122 (40,66%) 

70 (27,34) 

43 (16,80%) 

19 (7,42%) 

 

26 (44,83%) 

21 (36,21%) 

11 (18,96%) 

-- 

Службовці 

робітники 

аграрії 

пенсіонери: 

працюючі 

непрацюючі 

32 (12,6%) 

54 (21,26%) 

81 (31,89%) 

 

24 (9,45%) 

63 (28,80%) 

6 (10,34%) 

12 (20,69%) 

23 (39,66%) 

 

6 (10,34%) 

11 (18,97%) 

 

Встановлено, що переважна більшість пацієнтів (222 – 71,15%) мали 

низький соціо-економічний статус, але в них же був середній або навіть 

високий освітній ценз (212 – 67,95%). Саме соціо-економічний статус часто 

був причиною вимушеного погіршення комплаєнсу, а добрий освітній ценз 

спонукав хворих до пошуку дешевих альтернативних методів лікування 

засобами народної медицини. Гіршим також був комплаєнс у сільських 

жителів. 

Оцінюючи динаміку перебігу ОА за три роки спостереження, можна 

констатувати, що на ранніх етапах цієї хвороби (до 50 років) вдало 

побудована терапія дозволяє досягти тривалої ремісії як ОА, так і 

нечисленних коморбідних процесів. Але згідно оцінки динаміки перебігу ОА 

та коморбідних захворювань в групах хворих за 50, особливо 60 років 

упродовж цього терміну спостереження встановлено лише певне стримання 

прогресування всіх недуг за належно побудованого комплексу лікувально-

профілактичних заходів, достатньому комплаєнсі хворих, доброму соціо-

економічному статусі. Однак, навіть за такого підходу можливі негативні 
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наслідки, що зумовлено несприятливою сукупність коморбідних процесів, 

зокрема поєднання типу метаболічний синдром, підсилений ЦД, 

гіпотиреозом, вік після 60-65 років. Саме у таких хворих в нашому 

спостереженні відміченні судинні події: один інсульт, три транзиторні 

ішемічні атаки, один інфаркт міокарда, два флеботромбози, три відкриті 

виразки, що вимагали стаціонарного лікування. Тобто, васкулярні події 

склали 2,24% за 3 роки, гастроінтестинальні – 0,96%. 

Отже, хворі на ОА із зростаючим рівнем коморбідності на нинішньому 

етапі – це складний контингент в медичному обслуговуванні щодо 

діагностики окремих нозологій, лікування, особливо профілактики КВР та 

ГІР. Труднощі полягають у міждисциплінарній взаємодії, узгодженні 

лікувальних програм, координації динамічного спостереження, а також 

заходів соціо-економічного плану. Зокрема, із зростанням рівня 

коморбідності прогресивно ускладнюється патофізіологічна платформа їх 

взаємозалежностей; не всі коморбідні захворювання рівнозначні відносно 

основної недуги залежно від її стадії, ступеня загострення, прямого чи 

опосередкованого (через окремі ЛЗ) впливу на основну хворобу. Недостатньо 

досліджені особливості патофізіологічної взаємодії коморбідних процесів 

між особою, в тому числі упродовж тривалого часу спостереження, вікових 

аспектів. 

Потрібні подальші поглиблені дослідження, що дозволяють 

обгрунтувати ефективні й економічно вигідні вдосконалення в систему 

медичної опіки, розробку чи вдосконалення відповідних протоколів надання 

медичної допомоги, в першу чергу для системи первинної медико-санітарної 

допомоги. 

Резюме. За матеріалами даного етапу можна припустити, що на 

нинішньому етапі практичні лікарі-ревматологи третьої ланки медичної 

допомоги, як і лікарі сімейної медицини та ревматологи Європи та інших 

розвинутих країн, не націлені достатньою мірою на своєчасну діагностику 

коморбідних з ОА захворювань, особливо гіпотиреозу, приділяють увагу 
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лише на найбільш поширені ураження серцево-судинної та травної системи, 

в тому числі в аспекті профілактики КВР і ГІР. Проте, нашим трирічним 

проспективним дослідженням продемонстровано, що у хворих на ОА із 

зростанням їх віку збільшується число і тяжкість коморбідних захворювань, 

що обтяжують перебіг, поглиблюють патогенетичну ситуацію, негативно 

впливають на лікувальний процес. Коморбідність суттєво ускладнює 

проблему медичного обслуговування хворих даної когорти, в тому числі 

морбідний маршрут, що охоплює все ширше коло фахівців, створює 

ситуацію вимушеної поліпрагмазії, загрози побічних дій лікарських засобів, 

перетворюючи хворого на остеоартроз в об’єкт міждисциплінарної взаємодії. 

Для кращого розуміння складнощів патогенетичних взаємин комплексу 

захворювань і пошуку «спільної патогенетичної платформи» (за акад. 

В.М. Коваленком [103]) та адекватного вибору лікарського засобу корекції 

спектру коморбідних захворювань доцільно групувати їх в кластери за 

найбільш спільним патогенетичним механізмом. З комплексу коморбідних 

процесів вважаємо за необхідне виділяти кластери судинних захворювань 

(АГ, ІХС, СН, цереброваскулярна патологія), уражень системи травлення 

(гастрити, дуоденіти, виразкова хвороба, хвороби гепатобіліарної системи, 

панкреатити, синдром подразненого кишечнику) та метаболічних 

захворювань (ожиріння, цукровий діабет та гіпотиреоз). Дослідження 

проблеми коморбідності при остеоартрозі може сприяти створенню 

узгодженого протоколу ведення таких хворих на різних етапах медичного 

обслуговування. 

Згідно світових тенденцій в дослідженні проблеми коморбідності при 

ОА та наших вислідів витікає необхідність вибору і апробації різних ЛЗ 

різнонаправленої дії як в аспекті метаболічних порушень, так і 

органотропного впливу. Однак, для цього потрібно здійснити низку 

досліджень, що визначають особливості проявів оксидативного, нітрозивного 

стресу, низькоінтенсивного системного запалення, цитокінової ланки 

регуляції, інших метаболічних процесів на різних етапах співіснування 
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комплексу цих недуг, що може стати як обгрунтуванням додаткового 

застосування інших ЛЗ, так і критеріями ефективності їх використання. 
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РОЗДІЛ 4 

ВІКОВІ, ГЕНДЕРНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОА НА ТЛІ 

КОМОРБІДНИХ ПРОЦЕСІВ; ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

 

4.1. Динаміка показників про- і протизапальних цитокінів, 

маркерів запалення у хворих на остеоартроз залежно від вікового рівня 

коморбідності та лікування 

Серед найбільш поширених коморбідних захворювань при ОА є 

хвороби атеросклеротичного походження, ожиріння, цукровий діабет та 

явища метаболічного синдрому, при яких навіть за їх мономорбідної 

семіотики виявляють прояви низькорівневого запалення та цитокінового 

дисбалансу [8, 9, 349, 393]. У хворих на ОА із зазначеними коморбідними 

процесами, явища низькорівневого запалення мають різні джерела 

походження, спільну, але недостатньо вивчену динамічну патогенетичну 

ланку прогресування як ОА, так і коморбідних процесів. Вияснити роль 

окремих цитокінів у цьому складному процесі можна здійснивши певний 

етап лікування основного захворювання та співставивши при цьому динаміку 

змін про- і протизапальних цитокінів та клінічних проявів ОА і коморбідних 

процесів.  

Метою цього підрозділу роботи було дослідження на підставі вікових 

особливостей формування коморбідності у хворих на ОА, динаміки про- і 

протизапальних цитокінів, маркерів запалення у крові в процесі перших 

трьох місяців стандартного лікування. 

Для вирішення цієї мети із загальної вибірки пацієнтів вибрано 

репрезентативну за віком і коморбідними процесами когорту хворих на ОА, 

що підтверджується даними, наведеними у табл.4.1. Згідно з наведеними 

даними видно, що у віковій групі хворих до 50 років відмічено мінімальний 

рівень коморбідності (2–3 захворювання з помірними чи легкими проявами, 

при тому, у 4 із 17 хворих не відмічено коморбідних процесів) та ураженням 

1-2 груп суглобів (олігоостеоартроз переважно І рентгенологічної стадії). 
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Таблиця 4.1 

Вікові особливості полі- та коморбідних захворювань у хворих  

на остеоартроз (n, %), в яких досліджували  

особливості метаболічних порушень 

Нозологія Вікова група  

до 50 р. 

n=17 

Вікова група 

51-60р. 

n=32 

Вікова група  

старше 60 р.  

n=41 

Без коморбідних явищ 4 (23,53%) - - 

Артеріальна гіпертензія І стадії 5 (29,41%)  3 (9,37%) 

Артеріальна гіпертензія ІІ стадії -  14 (43,75%) 

ІХС, помірні форми - 4 (12,5%) 10 (24,39%) 

ІХС, виражені форми (із серцевою 

недостатністю, порушенням 

ритму) 

- 

 

- 4 (9,76%) 

Ожиріння Іступеня 3 (17,65%)  6 (18,75%) 

Ожиріння ІІ ступеня -  9 (28,12%) 

Цукровий діабет 2-го типу - 2 (6,25%) 8 (19,51%) 

Стеатогепатоз - 11 (34,37%) 29 (70,73%) 

Церебральні форми атеросклерозу 

І-ІІ стадії, енцефалопатії  

- 3 (9,37%) 6 (14,63%) 

Гастрити, дуоденіти 8 (47,06%) 18 (56,25%) 25 (60,97%) 

Холецистити  7 (41,18%) 20 (62,50%) 30 (73,17%) 

Панкреатити  - 7 (21,87%) 11 (26,83%) 

Синдром подразненого 

кишківника 

- 6 (18,75%) 15 (36,58%) 

 

У віковій групі 51-60 років виявляли 4–5 коморбідних процесів в двох і 

більше системах організму зі значнішими клінічними проявами, а ОА 

проявлявся вираженішою системністю (поліостеоартроз переважно ІІ, рідше ІІІ 
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рентгенологічної стадій) (див. табл. 4.1). Після 60 років констатували 6–8 

коморбідних процесів та поліостеоартроз переважно ІІІ, рідше ІІ 

рентгенологічної стадій. Клінічні форми та перебіг ОА у віці до 50 років були 

легкі, після 50, особливо 60 років – середньої тяжкості – тяжкі з чіткою 

тенденцією до прогресування. У всіх групах хворих на ОА домінуючими були 

ураження опорних суглобів, а з коморбідних процесів – прогресуючі з віком 

ураження серцево-судинної системи. Тобто, відібрана із загальної вибірки для 

такого виду досліджень група хворих репрезентативно відображує загальні 

клінічні особливості основного і коморбідних процесів цієї вибірки. 

Особливості порушень про- і протизапальних цитокінів у зазначених 

вікових групах хворих та їх динаміка в процесі трьохмісячного лікування 

наведені в табл.4.2. та проілюстровані рис.4.1, 4.2, 4.3. 

 

 

Рис. 4.1. Динаміка ФНП-α в крові хворих на остеоартроз залежно від 

вікового рівня коморбідності та стандартного лікування  

впродовж 1 та 3 місяців 
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Згідно даних табл.4.2 в період загострення ОА прозапальні цитокіни 

ФНП-α, IL-1β та рівень СРП, як неспецифічні маркери запального процесу, 

вірогідно підвищені порівняно зі здоровими у всіх вікових групах і ця 

тенденція посилюється із віковим зростанням коморбідності та системності 

проявів ОА. Однак, в процесі лікування у віковій групі до 50 років клінічно 

впродовж одного місяця досягнуто стану клінічної ремісії ОА, що 

супроводжувалося вірогідним зниженням рівнів ФНП-α, IL–4 та СРП майже 

до рівня здорових та мало тенденцію до подальшої нормалізації до третього 

місяця лікування стандартними методами (див. рис.4.1 та 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка IL–1β в крові хворих на остеоартроз залежно від 

вікового рівня коморбідності та стандартного лікування  

впродовж 1 та 3 місяців 

 

У пацієнтів вікової групи 51-60 років клінічний стан неповної ремісії 

ОА досягнуто через два місяці, однак тенденція до зниження рівнів ФНП-α та 
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IL–1β навіть через три місяці була ще недостатньою (їх рівні були ще 

вірогідно вищі, ніж у практично здорових осіб). Невідповідність регресу 

клінічних проявів ОА особливо помітна в групі хворих старше 60 років: в 

стані неповної клінічної ремісії ОА через 2 місяці рівень ФНП-α знизився 

невірогідно та був вірогідно вищим, ніж у ПЗО, хоча показники СРП та ШОЕ 

вже вірогідно знизились (див рис.4.2).  

Протизапальний цитокін IL–4 в групі хворих до 50 років в стані ремісії 

ОА вірогідно знизився тільки через три місяці; в групі 51-60 років при 

зменшенні проявів ОА за цей період відмічалося його невірогідне 

підвищення, хоча рівень СРП та ШОЕ вірогідно знизилися. Ця тенденція 

була чіткіше виражена в групі хворих на ОА старше 60 років (див. рис.4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Динаміка IL–4 в крові хворих на остеоартроз залежно від 

вікового рівня коморбідності та стандартного лікування  

впродовж 1 та 3 місяців 

 



133 
 

 

Більш демонстративною в розумінні суті патологічних процесів була 

оцінка цитокінового дисбалансу за співвідношеннями обраних показників у 

крові в досліджуваного контингенту хворих (табл.4.3). 

Таблиця 4.3 

Динаміка співвідношень про- та протизапальних цитокінів у крові 

хворих на остеоартроз залежно від рівня коморбідності та стандартного 

лікування через 1 та 3 місяці 

Досліджувані показники ФНП-ɑ/IL-4 IL-1β/IL-4 

Практично здорові особи, n=30 1,2 1,12 

≤50 років,  

n=17 

До лікування 1,38 

↑ в 1,15 р 

1,57  

↑ в 1,4 р 

Після лікування Через 1 міс. 1,12 (N) 1,17 (N) 

Через 3 міс. 1,16 (N)
 

1,18 (N) 

51-60 років,  

n=32 

До лікування 2,29  

↑ в 1,9 р 

2,02  

↑ в 1,8 р 

Після лікування Через 1 міс. 1,81  

↑ в 1,5 р
 

1,58  

↑ в 1,4 р
 

Через 3 міс. 1,61  

↑ в 1,34р
 

1,26  

↑ в 1,13р 

>60 років,  

n=41 

До лікування 2,33  

↑ в 1,94 р
 

2,16  

↑ в 1,93 р
 

Після лікування Через 1 міс. 2,02  

↑ в 1,68 р.
 

1,85  

↑ в 1,65 р
 

Через 3 міс. 1,77  

↑ в 1,47 р
 

1,51  

↑ в 1,35 р
 

 

За матеріалами табл. 4.3 видно, що помірний дисбаланс про- і 

протизапальних цитокінів у хворих вікової групи до 50 років є лише при 

загостренні ОА, у віковій групі пацієнтів 51-60 років в період загострення він 
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перевищує їх співвідношення в ПЗО в 1,9 – 1,8 разу, знижуючись через 1 

місяць лікування до 1,5 – 1,4 разу, через три місяці – до 1,34 та 1,13 разу. У 

хворих на ОА старше 60 років ця динаміка виявилася ще торпіднішою: при 

загостренні – дисбаланс про- і протизапальних цитокінів перевищує 

співвідношення у ПЗО в 1,94 разу, через 1 місяць – в 1,65 – 1,68 разу, через 

три місяці – 1,47 – 1,35 разу. 

Отже, при суттєвому клінічному зменшенні проявів ОА внаслідок 

стандартного лікування при зростанні вікового рівня та вираженості 

коморбідних процесів спостерігається тенденція до стійкості або торпідності 

регресу дисбалансу про- і протизапальних цитокінів, особливо у віці за 60 

років. Ймовірно, така тенденція зумовлена саме коморбідними 

захворюваннями. Підтвердженням цьому була індивідуальна оцінка динаміки 

про- і протизапальних цитокінів у процесі лікування у хворих на ОА з 

проявами ожиріння ІІ ступеня, вираженого атеросклерозу (ІХС, церебральні 

ураження) та цукрового діабету 2 типу, в яких така торпідність була 

найбільш вираженою. 

Оскільки виліковність від таких хвороб як ЦД 2 типу, ожиріння, різні 

прояви атеросклерозу є сумнівною, то властиві цим процесам неспецифічні 

явища низькоінтенсивного запалення та стійкого цитокінового дисбалансу є 

одночасно одними з додаткових ланок формування, прогресування ОА та 

знижують результати лікування таких хворих. Інші коморбідні процеси, як 

ураження системи травлення, характеризувалися кращою зворотністю в 

процесі лікування, були слабше вираженими, та є, ймовірно, меншими 

додатковими джерелами цитокінового дисбалансу, тому їх патогенетичну 

роль у формуванні і прогресуванні ОА можна вважати меншою. 

Хворим на остеоартроз при віковому збільшенні числа і тяжкості 

коморбідних процесів властивий зростаючий дисбаланс про- і 

протизапальних цитокінів з прогресуючим погіршанням його зворотності в 

процесі лікування, що зумовлений явищами остеоартрозу і коморбідними 

захворюваннями та є неспецифічною ланкою їх прогресування. В 
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комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з високим рівнем 

коморбідності доцільно додатково застосовувати лікарські засоби 

поліорганної та метаболічно різнопланової дії щодо коморбідних процесів 

кластерів судинних і метаболічних уражень та інгібіторів низькоінтенсивного 

запалення.  

 

4.2. Динаміка показників трансформувального фактора росту-β1 та 

маркерів запалення у крові хворих на ОА залежно від вікового рівня 

коморбідності та тривалості лікування 

Враховуючи, що трансформувальний фактор росту – ß1 є основним 

поліфункціональним фактором росту з протизапальними властивостями, що 

регулює проліферацію і диференціювання клітин, процесів репарації тканин, 

включаючи суглобовий хрящ, є ключовим фактором регуляції і 

ремоделювання екстрацелюлярного матрикса, продукції і деградації 

сполучної тканини [318, 334, 421], важливим вбачалося дослідження змін 

параметрів TФР-ß1 в процесі тривалого лікування хворих на ОА з різними 

рівнями вікових коморбідних процесів. 

Метою цього етапу було дослідити динаміку показників TФР-ß1 і 

маркерів запалення у хворих на ОА з різними проявами коморбідних 

захворювань у процесі тримісячного терміну стандартного лікування.  

В контексті виявлених вікових особливостей коморбідних процесів та 

формування ОА (див. табл. 4.1) в динаміці лікування досліджено зміни рівнів 

TФР-ß1 та маркерів запалення (табл.4.4).  

При аналізі отриманих даних згідно вікових груп (див. табл. 4.4) 

встановлено, що у хворих на ОА у віці до 50 років при загостренні має місце 

вірогідне підвищення рівнів TФР-ß1 та CРП, але показники фібриногену, 

лейкоцитів у периферичній крові та ШОЕ знаходились в межах референтних 

значень. 
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Вже через один місяць від початку лікування (див. табл.4.4) рівень 

TФР-ß1 виявляв чітку тенденцію до покращення, а через три місяці це 

зниження було вірогідним та його показник не відрізнявся від аналогічного в 

ПЗО. Більш показовою та краще корелювала з клінічною картиною ОА 

динаміка CРП:навіть через один місяць зниження було вірогідним, хоч рівень 

CРП був ще підвищений порівняно із ПЗО. 

 

 

Рис. 4.4. Динаміка рівнів трансформувального фактора росту – β1 

у хворих на ОА залежно від їх вікової групи та лікування  

упродовж 1 на 3 місяців. 

 

У віковій групі хворих на ОА 51-60 років рівень TФР-ß1 був 

невірогідно вищим, ніж у хворих до 50 років, вірогідно вищим ніж у ПЗО, 

тенденція до зниження була млявою як через один, так і три місяці від 

початку лікування. Проте рівень CРП вірогідно знизився вже через один 

місяць від початку лікування та продовжував знижуватися, хоча і на 

третьому місяці лікування був ще вірогідно вищим, ніж у ПЗО. В цій віковій 

групі відмічено також вірогідне підвищення рівня фібриногену з торпідною 

тенденцією до зниження в процесі лікування. Аналогічну тенденцію 

виявлено щодо динаміки показників лейкоцитів периферичної крові на ШОЕ. 
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У пацієнтів із ОА старше 60 років рівень TФР-ß1 був вірогідно 

підвищеним навіть відносно групи хворих до 50 років на всіх етапах 

дослідження. Його динаміка до зворотності в процесі лікування була гіршою, 

ніж у хворих вікової групи 51-60 років.  

Значнішим було також підвищення рівня CРП та фібриногену, проте 

їх динаміка до зворотності була кращою, ніж параметрів TФР-ß1 та через 

три місяці лікування вірогідно кращою, ніж до лікування. Така ж 

особливість відмічена щодо динаміки лейкоцитів та ШОЕ в крові (див. 

табл. 4.4). 

Слід відзначити, що динаміка рівнів CРП, фібриногену, лейкоцитів 

крові та ШОЕ краще відображала клінічний регрес симптоматики ОА, ніж 

динаміка TФР-ß1 в усіх групах спостереження. Індивідуальний аналіз 

параметрів TФР-ß1 у хворих з різними проявами коморбідних процесів 

показав, що найвищими та з дуже низькою зворотністю в процесі 

лікування вони були у пацієнтів з ожирінням ІІ ст., АГ ІІ ст., ЦД, а також 

ОА з ІІІ рентгенологічною стадією змін у суглобах та остеофітозом.  

Проведені дослідження свідчать, що рівень TФР-ß1 не може вважатися 

надійним маркером ОА чи його прогресування, як вважають Blaney 

Davidson et al. [260]. Таку думку висловлювали і А Е Nelson et аl. [403]. У 

хворих на ОА та численними віковими коморбідними процесами можуть 

бути й інші джерела його походження. Відомо, що цей фактор можуть 

продукувати мегакаріоцити, тромбоцити, моноцити, ендотеліоцити, 

фібробласти, клітини Купфера, а також він може мати артритогенне 

походження [260, 421]. Однак, підвищення рівня TФР-ß1 при ОА вважають 

доцільним, оскільки він попереджує руйнування та сприяє відновленню 

суглобового хряща, хоча проявляє й побічні ефекти у вигляді формування 

остеофітів та фіброзу інших суглобових структур [318, 399].  

Тому в останнє десятиліття надається значна увага створенню та 

внутрішньосуглобовому введенню лікарських засобів, особливо з 

тромбоцитів крові, збагачених вмістом TФР-ß1 [281, 382]. 
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Зростання рівня TФР-ß1 та торпідність до його зворотності в процесі 

лікування хворих на ОА на тлі коморбідних захворювань є одним із свідчень 

їх патофізіологічної взаємозалежності. Відіграючи багатогранну 

поліфункціональну регуляторну роль у підтриманні захисних процесів від 

клітинного до тканинного, органного рівнів за одночасної наявності 

численних патологічних процесів, ймовірно його рівень повинен бути в 

різному ступені підвищеним. Щодо ураження суглобів артрозним процесом 

доцільність підвищення рівня TФР-ß1 з самого початку артрозного процесу 

відносно репарації хрящових структур є більш важливим, ніж згодом пізнє 

формування остеофітів, що ще не набуло достатньої доказовості [382]. 

Дослідження динаміки параметрів TФРß1 у процесі лікування хворих на ОА 

на тлі коморбідних процесів у поєднанні з рутинними маркерами запалення 

допомагає глибше зрозуміти патофізіологічну суть їх взаємозалежності, 

прогностичну цінність кожного з них та важливість як критеріїв оцінки 

ефективності лікування. 

Матеріали цього підрозділу свідчать, що вікове прогресування 

остеоартрозу у хворих супроводжується нашаруванням вікових коморбідних 

захворювань, переважно серцево-судинної системи та обміну речовин, що 

також проявляють схильність до прогресування. По мірі прогресування 

остеоартрозу та вікових коморбідних процесів у крові таких пацієнтів 

відмічається поступове збільшення рівнів TФР-ß1 та маркерів запалення, яке 

характеризується погіршенням їх зворотності в процесі тривалого лікування, 

пропорційної вираженості проявів остеоартрозу та коморбідних процесів. 

Значні метаболічні захворювання, як ожиріння ІІ ступеня, ЦД 2 типу, а також 

ОА (поліостеоартроз) ІІІ рентгенологічної стадії характеризуються найбільш 

вираженим негативним впливом на зворотність динаміки рівнів TФР-ß1 та 

маркерів запалення в процесі лікування та можуть бути маркерами 

несприятливих прогностичних тенденцій подальшого прогресування ОА. 
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4.3. Вікові і гендерні особливості показників прооксидантної та 

антиоксидантної систем, кінцевих продуктів метаболізму оксиду азоту, 

активності протеолітичної і фібринолітичної систем крові, ліпідного 

обміну у хворих на ОА на тлі коморбідних станів 

4.3.1. Вікові та гендерні особливості параметрів прооксидантної, 

антиоксидантної систем крові, неспецифічних маркерів запалення, 

ліпідного обміну та кінцевих продуктів метаболізму оксиду азоту у 

хворих на ОА на тлі коморбідних станів та їх динаміка за стандартних 

методів лікування. Відомо, що при будь-яких ураженнях внутрішніх органів 

розвиваються неспецифічні загальнопатологічні порушення типу 

оксидативного, нітрозитивного стресів, дисліпідемії, ступінь вираженості, 

тривалість та зворотність яких залежать від ступеня проявів основної 

хвороби, а в разі нашарування коморбідних процесів – це все сумаційний 

ефект сукупності недуг, що є спільною ланкою формування, прогресування 

морбідного комплексу і в разі неврахування в лікувальному процесі хоч 

однієї із хвороб можливе зниження результатів лікування та збереження 

метаболічної основи для рецидивів. Визначення особливостей стану про- і 

антиоксидантної систем крові у хворих на ОА крізь призму вікових проявів 

коморбідності може сприяти глибшому патогенетичному та прогностичному 

розумінню залежності між ними та обгрунувати включення в стандарти 

лікування засобів з групи антиоксидантів. 

Метою наступного підрозділу роботи було дослідження у хворих на 

ОА особливостей змін параметрів про- і антиоксидантної систем крові в 

контексті вікових явищ полі- та коморбідності в динаміці лікування 

стандартними методами. 

Першим етапом у дослідженні була оцінка поширеності та вираженості 

явищ полі- та коморбідності в пацієнтів на віковому та гендерному аспекті у 

вибірці. Однак, на відміну від матеріалу розділу 4.2, з метою різнопланового 

дослідження впливу коморбідних процесів на ліпідний обмін та метаболізм 

NO, вибірку збільшено до 120 пацієнтів. Ці дані наведені в таблиці 4.5. 
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Таблиця 4.5 

Вікові особливості проявів коморбідності та поліморбідності у хворих на 

остеоартроз (n, %), в яких досліджувалися порушення метаболічних 

процесів у крові 

Нозологія 
вік до 50 р. 

n=15 

вік 51-60 р. 

n=43 

старше 60 р. 

n=62 

разом 

n=120 

Без коморбідних явищ 4 (3,3%) - - 4 (3,3%) 

Артеріальна гіпертензія І ст. 3 (2,5%) 4(3,33%) - 7 (5,83%) 

Артеріальна гіпертензія II ст. - 32 (26,67%) 52 (43,33%) 84 (70,07%) 

Ішемічна хвороба серця, 

помірні форми 
- 28 (23,33%) 18 (15,0%) 46 (38,33%) 

Ішемічна хвороба серця, 

виражені форми (з порушен-

ням серцевого ритму та сер-

цева недостатність ФК І-ІІІ) 

 3 (2,50%) 21 (17,5%) 24 (20,0%) 

Ожиріння І ст. 1 (0,83%) 2(1,66%) 3 (2,50%) 5 (4,17%) 

Ожиріння ІІ ст. - 34 (28,33%) 46 (38,33%) 780(66,67%) 

Цукровий діабет 2-й тип - 7 (16,27%) 14(22,58%) 21 (17,5%) 

Стеатогепатоз, 

Стеатогепатит 
- 34 (28,33%) 46(38,33%) 80 (66,67%) 

Хр. холецистит ( у тому 

числі калькульозний) 
3 (2,5%) 38 (31,67%) 58 (48,33%) 96 (80,0%) 

Гастрити, дуоденіти 7 (5,83%) 35 (29,17%) 52 (43,33%) 87 (72,5%) 

Пептична виразка - 2(1,66%) 4 (3,33%) 6 (5,0%) 

Хр. панкреатит 2(1,66%) 9 (7,50%) 12(10,0%) 21 (17,5%) 

С-м подразненого 

кишечнику  ккишечнику    

поподразненогоЕнтероколо

патії 

- 12(10,0%) 17(14,17%) 29 (24,17%) 

Хр. пієлонефрит - 8 (8,67%) 12(10,0%) 20(16,6%) 

Сечокам’яна хвороба - 1 (0,83%) 2(1,66%) 3 (2,5%) 

Хр. простатит 2(1,66%) 1 (0,83%) 1 (0,83%) 4 (3,33%) 

Хр. аднексит - 3 (2,53%) 4 (3,33%) 7 (5,83%) 

Хвороби ЛОР органів - 3 (2,53%) 6 (5,00%) 9 (7,5%) 

Депресивні стани - 6 (5,00%) 12 (10,0%) 18 (15,0%) 

Хвороби шкіри - 2 (1,66%) 3 (2,5%) 5 (4,17%) 

Хронічний бронхіт 1 (0,83%) 3 (2,50%) 5 (4,17%) 8 (8,67%) 

ХОЗЛ 1 (0,83%) 2(1,66%) 6 (5,0%) 8 (8,67%) 

Примітка. Відсотки вирахувані від загальної кількості хворих, 

відібраних для зазначених досліджень. 
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В цій вибірці (табл. 4.5) серед обстежених 120 хворих на ОА лише в 4 

(3,33%) осіб віком до 50 років не виявлено інших захворювань. Це були 

пацієнти, в яких визначальним фактором розвитку ОА було тривале постійне 

навантаження на суглоби. Домінуючим віковим контингентом були пацієнти 

віком 50 - 60 років (43 особи - 35,83%) та після 60 років (62 особи – 51,67%). 

У гендерному аспекті у віці до 50 років дещо переважали чоловіки (9 із 15 

осіб), у віковій групі 51- 60 років - зростала кількість жінок (32 - 74,42%), 

особливо після 60 років (51 - 82,25%), що загалом відповідає даним 

літератури [369, 498]. У пацієнтів віком до 50 років переважали явища 

олігоостеоартрозу (зазвичай колінних суглобів, незалежно від статі), після 50, 

особливо 60 років - прогресуючого поліостеоартрозу. Домінували ураження 

колінних суглобів - у 96 із 105 пацієнтів у поєднанні з ОА кульшових - 14 

осіб (13,33%), чи гомілковостопних (19 осіб - 18,0%), суглобів кистей (29 - 

27,6%). Рентгенологічно у всіх пацієнтів виявлено І - IIІ стадії уражень 

колінних суглобів за класифікацією J.H.Kellgren, J.S.Lawrence [351]. 

Зростання охопленості артрозним процесом кількості та вираженості 

ураження суглобів супроводжувалося погіршенням перебігу хвороби, 

частішими, тривалішими періодами загострення, збільшенням потреби в 

медикаментозній опіці, зниженням працездатності. 

В аспекті полі- та коморбідності у віці до 50 років (див. табл.4.5) 

відмічалися легкі та помірні прояви артеріальної гіпертензії (АГ), хвороби 

системи травлення, рідко - ожиріння (ОЖ) та із поліморбідних - хронічні 

обструктивні захворювання легенів (ХОЗЛ), ураження сечостатевої системи. 

Найчастіше виявляли два, рідко три коморбідні та одне - два захворювання, 

що не мали доведених зв’язків з ОА. 

У віці після 50, особливо 60 років (див. табл.4.3.1) прогресивно 

зростали кількісно і за вираженістю такі коморбідні процеси, як АГ, ішемічна 

хвороба серця (кардіосклероз, екстрасистолічна аритмія, рідше серцева 

недостатність), ожиріння, цукровий діабет типу 2, хвороби системи 

травлення, а із поліморбідних процесів - ХОЗЛ, ураження сечостатевої 
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системи, шкіри, хвороб ЛОР-органів у період ремісії, депресивні стани. Із 

зазначеного спектра коморбідних процесів на особливу увагу заслуговують 

АГ, ІХС, ОЖ, жирова хвороба печінки (стеатогепатоз, стеатогепатит) та ЦД, 

які в різних комбінаціях, та в будь-якому випадку можна було оцінювати як 

складові метаболічного синдрому (МС). Таких у нашому дослідженні 

виявлено 84 особи (70,0%). Нині визнано, що МС та ОА мають тісні 

патогенетичні зв’язки [237, 289, 301], включаючи значне підвищення 

кардіометаболічних і васкулярних ризиків у хворих на ОА як за такого 

коморбідного співіснування, так і за використання протиревматичних 

препаратів у лікувальних комплексах. У загальному можна відмітити суттєве 

зростання та високий рівень коморбідності у хворих на ОА старших вікових 

груп [333, 393]. Згідно наведених даних обрана із зазначеною метою вибірка 

хворих репрезентативна за всіма віковими, гендерними та морбідними 

параметрами загальній вибірці, висвітленій в розділі ІІІ.  

З позиції виявлених різних за спектром та залежністю коморбідних 

факторів оцінено стан про- і антиоксидантної систем крові в досліджуваних 

хворих у зіставленні з доступними в клінічній практиці показниками 

запального процесу (СРП, ШОЕ, лейкоцитоз), оскільки нині існують навіть 

категоричні міркування, що ОА - це запальне захворювання [255]. Параметри 

зазначених процесів наведені в таблиці 4.6. 

Згідно отриманих даних встановлено, що в період загострення ОА в 

крові у пацієнтів усіх вікових груп порівняно з ПЗО відмічалося однотипне 

відповідне підвищення інтенсивності пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ) 

за параметрами кінцевого продукту - МА в плазмі та еритроцитах із 

тенденцією до більш вираженого у пацієнтів старших вікових груп із 

високим рівнем коморбідності, однак вони не були вірогідними між собою 

(p>0,05) (див. табл. 4.6).  
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Водночас всі досліжувані параметри антиоксидантної системи 

(прогресуюче зниження рівня ГВ при підвищеній активності ГП та Г-S-ТФ) 

були вірогідно порушені та вказували на ймовірну їх прогресуючу 

декомпенсацію, переважно у пацієнтів із значними проявами ожиріння та 

жирової хвороби печінки (особливо при стеатогепатиті) - параметри 

глутатіонової антиоксидантної системи (переважно ГВ). Відомо, що ГВ - один 

із ключових чинників антиоксидантної системи крові, що володіє низкою 

інших функцій, зокрема, забезпечення клітинного редокс-потенціалу будь-якої 

тканини, органа [36]. Він синтезується в печінці, використовується в різних 

метаболічних процесах, зокрема окисно-відновних, нестача його в організмі за 

різних причин значно ослаблює опірність живих об’єктів [36]. Індивідуальний 

аналіз досліджуваних параметрів про- і антиоксидантної систем крові не дав 

можливості виявити вплив тих чи інших коморбідних процесів за ступенем їх 

маніфестації, а також вираженості і тяжкості перебігу ОА на їхні значення. 

Певною мірою можна міркувати про більш суттєвий вплив сукупності хвороб, 

що формують МС на дисбаланс про- і антиоксидантної системи крові, однак 

вірогідність цього впливу була менша лише за окремими параметрами (ГВ, 

МА). У порівняльному аспекті параметрів ПОЛ та антиоксидантної систем 

крові з групою хворих із мінімальними проявами коморбідності (у віці до 50 

років) дозволяє нам зробити припущення, що певне зростання оксидативного 

стресу в крові зумовлено переважно зростанням рівня та вираженості 

коморбідних процесів. 

Слід відзначити, що показники, які відображають інтенсивність 

запального процесу в організмі в період загострення (див. табл.4.6), у 

хворих на ОА у віці до 50 років вірогідно перевищували значення у ПЗО 

лише за параметром СРП, хоча інші параметри запального процесу 

(лейкоцитоз, ШОЕ) тільки незначно перевищували верхні межі 

референтних коливань у ПЗО. Проте зі зростанням явищ та вираженості 

коморбідності показники СРП суттєво збільшувалися (у 2-3 рази), 

включаючи вірогідно вищі значення, ніж у пацієнтів із ОА до 50-річного 
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віку (p<0,01). Меншою мірою відображала запальний процес ШОЕ: за 

давності ОА до п’яти років та у віці до 50 років цей показник не 

перевищував аналогічний у ПЗО, а зі зростанням рівня і вираженості 

коморбідності ШОЕ вірогідно збільшувалася лише до помірних цифр у 

загальноприйнятому значенні. Також менш інформативними були 

показники лейкоцитів: незначний лейкоцитоз при зростанні проявів 

коморбідності в осіб старше 60 років. 

Оскільки дослідження зазначених явищ у хворих на ОА дали нам 

лише певну інформацію, яку неможливо оцінити однозначно, важливим 

вбачалося вивчення зворотності виявлених метаболічних порушень 

упродовж одномісячного терміну лікування за стандартними методиками з 

необхідними доповненнями лікування коморбідних захворювань. За 

результатами цих досліджень (див. табл.4.6) встановлено, що у хворих на 

ОА у віці до 50 років (давність захворювання на ОА до п’яти років, 

переважно олігоостеоартроз із низьким рівнем коморбідності) з настанням 

стану клінічної ремісії в крові за більшістю показників про- і 

антиоксидантної систем крові (за винятком активності глутатіон- 

пероксидази та МА еритроцитів) практично досягнуто їх рівня у ПЗО. У 

той же час у пацієнтів у віці старше 50, особливо 60 років (зростання 

системності проявів ОА, тяжкості його перебігу, збільшення рівня та 

вираженості коморбідних процесів), за той же період лікування з 

доповненнями за наявних коморбідних недуг відмічена лише тенденція до 

зменшення явищ оксидативного стресу за всіма параметрами. Слід 

відзначити, що клінічно (оцінка ефективності лікування здійснювалася 

також за візуальною аналоговою шкалою болю - ВАШ), зменшення 

семіотики ОА важко було оцінити як неповна клінічна ремісія (показник 

ВАШ до лікування дорівнював 66,0±6,8 мм, після - 48,2±5,84 мм; Р>0,05). 

Динаміка параметрів крові з оцінки запального процесу (див. табл.4.6) 

також засвідчила торпідну зворотність явищ запалення залежно від рівня 

коморбідності: при низькому рівні коморбідності та проявів і поширеності 
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ОА (хворі віком до 50 років) параметри ШОЕ, лейкоцити та СРП не 

перевищували аналогічні у ПЗО; однак із зростанням рівня вираженості 

коморбідних процесів та семіотики ОА показник СРП виявляв лише 

тенденцію до покращення, у половини пацієнтів віком до 60 років 

нормалізувалися параметри ШОЕ і лейкоцитарної формули (загальний 

показник ШОЕ=16,8±1,53 мм/год, Р<0,05; загальна кількість лейкоцитів 

знизилась із 9,1±0,82 до 7,4±0,86; Р>0,05). У хворих старше 60 років лише 

в третини нормалізувалися параметри ШОЕ і лейкоцитів, зворотність СРП  

у крові була ще гіршою (див. табл.4.6). 

Гендерних відмінностей досліджуваних параметрів про- та 

антиоксидантної систем крові та запального процесу не відмічено. Стан 

ремісії захворювань, що складали поліморбідний фон (хвороби ЛОР-органів, 

шкіри, сечо-статевої системи, хронічні бронхіти, ХОЗЛ), дозволяв нам 

зробити припущення про незначний внесок їх у зафіксовані порушення 

метаболічних процесів. 

За встановлених коморбідних захворювань, особливо тих, що 

формують комплекс метаболічного синдрому, підвищений інтерес 

викликає дослідження особливостей параметрів ліпідного обміну та 

стійких кінцевих метаболітів NO для опосередкованого міркування про 

стан ендотеліальної функції. Середньостатистичні дані за такого підходу 

наведено в таблиці 4.7. 

Згідно представлених в таблиці даних видно, що на початкових етапах 

ОА, властивих особам до 50 років, крім мінімальних проявів коморбідності є 

тільки тенденція до підвищення ЗХС та відсутність відхилень сумарного рівня 

стійких кінцевих метаболітів оксиду азоту порівняно з контролем (ПЗО).  

У хворих старше 50, особливо 60 років, на тлі зростаючих кількісно і 

якісно проявів коморбідності виявлено подальше прогресування порушень 

ліпідного обміну, зокрема, відмічено закономірне (вірогідне) підвищення 

ЗХС, ХС ЛПНЩ, ТГ, зниження рівня ХС ЛПВЩ та, відповідно, збільшення 

індексу атерогенності (рис.4.5).  
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Таблиця 4.7 

Показники ліпідного обміну та рівень кінцевих метаболітів 

оксиду азоту в крові хворих на остеоартроз залежно від рівня 

коморбідності.  

Досліджувані 

показники,  

од.виміру 

Група 

контролю 

n=30 

Групи хворих на остеоартроз, n 

Мінімальна 

коморбідність, 

вік до 50 років 

n=15 

Значна 

коморбідність, 

вік 51-60 років 

n=43 

Виражена 

коморбідність, 

вік > 60 років 

n=62 

Загальний  

холестерол,  

ммоль/л 

 

4,7±0,21 

 

5,05±0,34
нв 

 

6,3±0,52
* 

 

6,8±0,46
*#

 

ХС ЛПВЩ,  

ммоль/л 
1,54±0,04 1,36±0,07

нв 
1,12±0,06

*#
 0,92±0,07

*#
 

ХС ЛПНЩ,  

ммоль/л 
2,43±0,08 2,81±0,12

нв 
3,94±0,28

* 
4,3±0,43

*# 

Триацилгліце-

роли, ммоль/л 
1,57±0,07 1,98±0,19

нв 
2,8±0,19

*# 
3,4±0,32

* 

Індекс  

атерогенності 
2,1±0,16 2,7±0,18

* 
4,62±0,37

*# 
6,4±0,44

*# 

Кінцеві 

метаболіти NO, 

мкмоль/л 

 

19,8±0,63 

 

20,09±0,68
 

 

16,2±0,83
*# 

 

15,1±0,76
*# 

Примітки: 1. 
*
 - різниця вірогідна порівняно з аналогічним показником 

в групі контролю (р<0,05-0,01); 2. 
#
 - різниця вірогідна порівняно з 

аналогічним показником в групі хворих з мінімальними явищами 

коморбідності (р<0,05); 3. 
нв

 – різниця даних невірогідна. 
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Рис. 4.5. Показники ліпідограми крові (у ммоль/л) хворих на 

остеоартроз залежно від вікового рівня коморбідності 

Примітки: 1. 
*
- різниця вірогідна порівняно з аналогічним показником в 

групі контролю (р<0,05-0,01); 2. 
#
- різниця вірогідна порівняно з аналогічним 

показником в групі хворих з мінімальними явищами коморбідності (р<0,05). 

 

Паралельно із зазначеним у цього контингенту хворих відмічено 

вірогідне зниження рівнів стійких кінцевих метаболітів оксиду азоту, яке, 

ймовірно, свідчить не тільки про суттєве зниження продукції NO ендотелієм 

судин, але й метаболічних процесів його перетворення. Відхилення всіх 

досліджуваних параметрів були також вірогідні порівняно з групою хворих 

на ОА початкових стадій та мінімальними проявами коморбідності. 

Індивідуальний аналіз досліджуваних показників в обстежених 

показав, що у віці до 50 років у хворих на ОА лише в окремих випадках мало 

місце несуттєве підвищення рівня ЗХС при нормальних інших параметрах 

ліпідограми. У пацієнтів у віці 51-60 років, у більшості з яких сукупність 

коморбідних процесів відображала метаболічний синдром, закономірними 
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були порушення параметрів ліпідограми (лише у 20 із 43 осіб було 

перевищення рівня ТГ). Тільки у 8 (18,6%) із 43 осіб цієї групи не виявлено 

перевищення референтних значень ліпідограм. У хворих у віці старше 60 

років з найбільш значними проявами ОА та коморбідних процесів відхилення 

параметрів ліпідограм були майже ідентичні таким в групі пацієнтів 51-60 

років, а частка хворих з нормальними показниками ліпідограм була у два 

рази нижчою (6 осіб – 9,67%). 

Вартим уваги було виявлення високих показників ЗХС крові (7-9 

ммоль/л) у хворих обох груп з явищами МС, що проявлявся також 

вираженим стеатогепатозом чи стеатогепатитом. Подібне відмічали й у 

пацієнтів з коморбідним хронічним панкреатитом з ознаками 

зовнішньосекреторної недостатності та тривалими проявами синдрому 

подразненого кишечнику (СПК) з нестабільними випорожненнями чи 

проносами.  

В гендерному аспекті слід відзначити значнішу вираженість проявів 

ОА, явищ коморбідності та метаболічних порушень у жінок.  

Таким чином, у хворих на ОА зі збільшенням віку властиве не тільки 

прогресування цієї недуги, але й зростання кількісних і якісних проявів 

коморбідних процесів, серед яких переважають ураження серцево-

судинної системи по типу метаболічного синдрому, явища стійкого та 

прогресуючого оксидативного, нітрозитивного стресу, дещо пізніше – 

порушення ліпідного обміну, як комплексна патофізіологічна основа 

зростаючого рівня атеротромботичних кардіоваскулярних ризиків. 

Зниження рівня кінцевих метаболітів оксиду азоту в крові може слугувати 

опосередкованим доказом дисфункції ендотелію як сприяючого фактора 

розвитку судинних подій. Певну роль у формуванні та вираженості 

дисліпідемій відіграють ураження гепатобіліарної системи (уповільнення 

трансформації холестеролу в жовчні кислоти та виділення жовчі в 

кишечник), підшлункової залози з проявами СПК (погіршення 

біотрансформації холестеролу кишковою мікробіотою, зменшення його 
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виділення з калом у вигляді копростеролу, холестенолу) [91]. Ураження 

цих систем є одними з частих причин інсулінорезистентності та розвитку 

цукрового діабету типу 2, який у нашому спостереженні (загальна вибірка) 

у хворих у віці 51-60 років виявлений в 16,99%, а у віці старше 60 років – 

вже в 28,45%. Недавніми дослідженнями F.Berenbaum [254] та F. Eymard et 

al. [309] доведена вагома роль ЦД типу 2 у формуванні особливого 

варіанту метаболічного фенотипу ОА – діабет-індукованого. Хоча 

встановити роль основної недуги та коморбідних захворювань у 

формуванні виявлених метаболічних порушень надзвичайно важко, але їх 

слід мати на увазі як можливі спільні неспецифічні ланки патогенезу, їх 

прогресування, виникнення ускладнень, а також при обгрунтуванні 

лікувально-профілактичних заходів. 

4.3.2. Вікові та гендерні особливості порушень фібринолітичної і 

протеолітичної активності плазми крові у хворих на остеоартроз крізь 

призму коморбідності. Мета: дослідити особливості порушень 

фібринолітичної і протеолітичної активності крові у хворих на ОА залежно 

від вікових рівнів коморбідності.  

Для вирішення поставленої мети проведено комплексне обстеження 

120 хворих на ОА І-ІІІ клініко-рентгенологічних стадій в період загострення 

у віці 37-76 років, серед яких переважали жінки (97 – 80,8%). Клінічні 

особливості ОА, супутніх та коморбідних захворювань були ідентичні 

основній вибірці хворих (див. розділ 3.1 та 4.3.1). В аспекті вікових рівнів 

КВР та ГІР представлялось важливим вивчення особливостей порушень 

фібринолітичної і протеолітичної активності крові, а також їх співставлення з 

показниками рівнів фібриногену та СРП. Результати наведені в таблиці 4.8. 

Встановлено, що у хворих на ОА у віці до 50 років суттєвих 

відмінностей протеолітичних властивостей крові від аналогічних у практично 

здорових осіб не виявлено (див. табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Показники фібринолітичної та протеолітичної активності плазми, рівнів 

фібриногену та С-реактивного білка у крові у хворих на ОА залежно від 

вікових особливостей коморбідності (М±m, p) 

Показники, 

од виміру 

Практич-

но 

здорові 

особи, 

n=30 

Хворі на ОА  

у віці до 50 р. 

n=15 

Хворі на ОА  

у віці 51-60 р. 

n=49 

Хворі на ОА у 

віці понад 60 р. 

n=56 

Фібриноген, г/л 3,54±0,32 3,78±0,36 4,78±0,33*/** 5,1±0,42*
/
** 

СФА крові, 

Е440/мл/год 
1,63±0,05 1,48±0,07* 1,26±0,06*/** 1,1±0,07*/**

 
# 

НФА крові, 

Е440/мл/год 
1,04±0,04 1,06±0,05 0,82±0,06*/** 0,73±0,04*/** 

ФФА крові, 

Е440/мл/год 
0,59±0,03 0,42±0,04* 0,44±0,03* 0,38±0,02*

 
# 

Лізис 

низькомоле-

кулярних білків, 

мкмоль/азоальбу

міну/1 мл/год 

2,92±0,12 3,06±0,17 4,62±0,16*/** 4,96±0,18*/** # 

Лізис 

високомоле-

кулярних білків, 

мкмоль/азоказеїн

у/1 мл/год 

2,62±0,16 2,94±0,24 4,17±0,28*/** 4,56±0,22*/** 

Лізис колагену 

мкмоль/азоколу/ 

1мл/год 

0,64±0,06 0,98±0,09* 1,05±0,07*/** 1,39±0,11*/** 

С-реактивний 

протеїн, мг/л 
2,8±0,18 5,2±0,46* 6,6±0,43*/** 7,8±0,56*/** # 

Примітки: 1.*- різниця показників достовірна (p<0,05-0,001) порівняно 

з такими у практично здорових осіб; 2.**-різниця показників достовірна 

(р<0,05-0,01) порівняно з такими у хворих у віці до 50 років; 3.#- різниця 

показників (p<0,05) достовірна порівняно з аналогічними у хворих у віці 51-

60 років. 
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Однак, СФА була вірогідно зниженою (p<0,05) за рахунок ФФА. 

Зазначені зміни відповідно складали 9,3 % та 28,8%. У пацієнтів із ОА 

вікової групи 51-60 років відмічено вірогідне (р<0,01) зростання вмісту 

фібриногену в крові (на 35,03%) при вірогідному зниженні сумарної 

фібринолітичної активності (на 22,7%; р<0,05), неферментативної (на 21,2%; 

р<0,05) та ферментативної фібринолітичної активності (на 25,43%; р<0,05). 

Водночас виявлено вірогідне підвищення протеолізу низькомолекулярних (за 

лізисом азоальбуміну) та високомолекулярних (за лізисом азаказеїну) білків 

відповідно на 58,22% (р<0,01) та 59,16% (р<0,01), а також колагенолітичної 

активності крові (за лізисом азоколу) – на 64,06% (р<0,001). 

У хворих на ОА з високим рівнем коморбідності та у віці старше 60 років 

встановлено, що властиві пацієнтам вікової групи 51-60 років порушення за 

всіма досліджуваними параметрами були більш вираженими (див. табл. 4.8), а 

за показниками СФА та ФФА, а також лізису низькомолекулярних білків навіть 

вірогідно гіршими (р<0,05), ніж у хворих у віці до 60 років. Як наслідок, за цих 

умов прогресивно зростав рівень СРП: у віковій групі до 50 років – в 1,86 разу 

(р<0,05), у групі 51-60 – у 2,36 разу (р<0,001), а старше 60 років – у 2,79 разу 

(р<0,001). Слід відзначити, що у пацієнтів з домінуючими ураженнями серцево-

судинної системи, ожирінням II ступеня були гірші порушення фібринолітичної 

і протеолітичної активності, ніж при домінуванні коморбідних процесів 

гастроентерологічного плану. Однак слід зазначити, що гендерних відмінностей 

порушень фібринолітичної та протеолітичної активності крові нами не 

встановлено.  

Отже, у хворих на ОА поряд із віковим зростанням рівня коморбідності 

прогресивно (вірогідно) погіршуються фібринолітичні властивості крові та 

посилюються протеолітичні процеси. Доведено, що остеоартрозу та майже 

всім виявленим коморбідним процесам властиві неспецифічні явища 

оксидативного стресу (див. розділ 4.3.1). За цих умов у тканинах та крові 

відбувається часткова деструкція білків у вигляді їх фрагментації чи навіть 

денатурації. Такі білки є субстратом для внутрішньоклітинних протеаз [36]. 
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Збільшення активності ферментів протеолізу в крові зумовлює активацію 

калікреїн-кінінової, ренін-ангіотензин-альдостеронової систем та 

комплементу, розвиток запальних і деструктивних процесів в організмі, про 

що опосередковано свідчили зростаючі рівні фібриногену та СРП. 

Визнано, що система фібринолізу відіграє важливу роль у підтриманні 

в належному стані гемостазу, забеспеченні нормального кровотоку в судинах 

[36]. Ослаблення процесів фібринолізу та підвищення рівня фібриногену в 

крові, виявлене в обстеженого контингенту хворих, може сприяти 

підвищенню здатності крові до мікротромбоутворення, погіршенню 

мікроциркуляції та тканинного метаболізму в будь-яких структурах 

людського організму. Механізм виникнення порушень фібринолітичної та 

протеолітичної активності крові в ситуації високого рівня коморбідності, 

особливо з домінування уражень серцево-судинної системи, ймовірно, дуже 

складний, універсальний та неспецифічний. Але важливо, що вони є 

складовими компонентами високого рівня КВР в обстеженних хворих, що 

належить ураховувати їх в лікуванні в контексті профілактики КВР.  

 

4.4. Вікові та гендерні особливості змін біохімічних показників 

крові та деяких електролітів крові у хворих на ОА залежно від рівнів 

коморбідності 

Враховуючи широкий спектр коморбідних процесів у хворих на ОА, 

важливість домінування та різні ступені органних уражень судинної та 

травної систем, вбачали за необхідне дослідження найважливіших 

біохімічних показників та електролітів крові у більшості пацієнтів основної 

вибірки (хворих на ЦД типу 2 в обрахунки не включали). Цифрові дані 

досліджуваних параметрів у віковому аспекті та ступеня коморбідності 

наведені в таблиці 4.9. 

За матеріалами табл.4.9 видно, що у хворих на ОА у віковій групі до 50 

років майже всі біохімічні параметри не відрізняються від аналогічних у 

ПЗО; є лише тенденція до підвищення рівнів загального холестеролу. 
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Таблиця 4.9 

Біохімічні параметри крові у хворих на остеоартроз (ОА)  

залежно від вікових рівнів коморбідності (М±m; p) 

Досліджувані 

параметри, од. 

виміру 

Хворі на ОА у 

віці до 50 р. 

(низький рівень 

коморбідності) 

n=43 

Хворі на ОА у 

віці 51-60 р.  

(помірний 

рівень 

коморбідності) 

n=127 

Хворі на ОА у 

віці старше  

60 р. (високий 

рівень 

коморбідності) 

n=83 

ПЗО 

n=30 

Глюкоза, ммоль/л 5,6±0,38 6,1±0,42 6,8±0,42
* 

5,4±0,34 

Білірубін зага-

льний, мкмоль/л 

17,2±1,26 22,8±2,05 27,3±2,12
* 

16,2±1,14 

Білірубін пря-

мий, мкмоль/л 

4,64±0,38 6,32±0,56
* 

7,34±0,62
* 

4,26±0,32 

Активність АЛТ, 

од/л 

36,4±2,15 41,6±3,22 92,2±4,16
* 

32,2±2,18 

Активність АСТ, 

од/л 

39,8±3,16 84,8±5,36
* 

105,3±6,22
* 

34,6±2,84 

Активність ЛФ, 

од/л 

214,2±16,34 296,4±19,52
* 

358,5±21,52
* 

212,6±14,28 

Активність ЛДГ 

заг., од/л 

346,0±24,36 482,8±28,14
* 

516,2±34,54
* 

324,0±22,18 

Активність КФК, 

од/л 

117,6±11,24 144,6±14,56 236,8±18,64
* 

116,5±10,36 

Активність 

ГГТП, од/л 

41,2±3,16 58,4±5,63
* 

76,6±6,52
* 

36,4±2,84 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

345,3±18,16 378,4±22,34 402,3±24,68
* 

332±16,14 

Сечовина, 

ммоль/л 

7,8±0,62 8,6±0,72 9,8±0,84
* 

7,2±0,52 

Креатинін, 

мкмоль/л 

92,2±4,58 105,8±8,34 114,4±11,22 88,4±6,18 

Заг. білок, г/л 72,4±4,14 76,2±5,16 69,6±4,18 74,6±5,22 

Альбумін, г/л 41,2±3,16 38,6±2,86 36,4±2,64 46,4±3,24 

Примітки: 1. * - різниця показників порівняно з групою хворих на ОА 

до 50 р. (р<0,05-0,001); 2. 
#
 -різниця показників порівняно з ПЗО. 

 

Із помірним зростанням коморбідності у хворих на ОА у віці 51-60 

років в загальному вірогідно підвищеними є параметри ЗХС, тригліцеролів 
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(див. табл. 4.7), тенденція до підвищення рівнів глюкози, креатиніну, сечової 

кислоти помірне, але вірогідне (р<0,05) підвищення активності лужної 

фосфатази, АСТ, ЛДГ, ГГТП; показники Са, Fe, P та Mg не змінені (див. табл. 

4.10).Однак, у пацієнтів з домінуючим кластером уражень системи 

травлення, особливо гепатобіліарної системи, підшлункової залози та 

кишечнику зміни в досліджуваних параметрах були вагоміші і будуть 

наведені в підрозділі ―Кластер гастроентерологічних коморбідних 

захворювань у хворих на ОА‖. 

Важливо, що у пацієнтів із ОА старше 60 років, окрім зростання 

подібних тенденцій як у групі 51-60 років, відмічено суттєвіше (у 1,5 – 2,5 

і більше разів порівняно із ПЗО, р<0,05-0,01) підвищення активності ЛДГ, 

АСТ, ГГТП, невірогідне зростання рівнів креатиніну, сечової кислоти.  

Враховуючи виражену вікову схильність осіб жіночої статі до 

ураження артрозним процесом, ожиріння та майже закономірно 

пов’язаним із ним розвитком патологічних змін в гепатобіліарній системі, 

підшлунковій залозі з подальшими різноплановими порушеннями  процесів 

травлення, всмоктування на рівні кишечнику, тенденції до формування 

остеопорозу за різних причин, в тому числі і тих, що виявлені у пацієнтів 

обраної нами вибірки, важливим вбачалося дослідження в крові основних 

показників мінерального обміну: Са, Р, Mg та, певною мірою, Fe, також 

дослідження співвідношення основних мінералів побудови та репарації 

кісткової тканини: Са/Р та Са/Мg. Магній певну роль відіграє також в 

регуляції артеріального тиску та серцевого ритму [310]. Параметри 

зазначених електролітів крові у хворих на ОА залежно від вікових рівнів 

коморбідності наведені в табл.4.10, з даних якої видно, що у хворих на ОА 

вікових груп до 50 років та 51-60 років суттєвих відхилень порівняно із 

групою ПЗО не відмічено, включаючи свіввідношення Са/Р, Са/Mg.  
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Таблиця 4.10 

Параметри електролітів крові у хворих на остеоартроз залежно від 

вікових рівнів коморбідності (М±m; p) 

Досліджувані 

параметри, од. 

виміру 

Хворі на ОА у 

віці до 50 р. 

(низький рівень 

коморбідності) 

n=43 

Хворі на ОА у 

віці 51-60 р.  

(помірний 

рівень 

коморбідності) 

n=127 

Хворі на ОА у 

віці старше 60 

років (високий 

рівень 

коморбідності) 

n=83 

ПЗО 

n=30 

Са іонізований, 

ммоль/л 

1,24±0,11 1,12±0,09 0,92±0,06
* 

1,12±0,06 

Fe, мкмоль/л 17,1±1,46 15,46±1,82 10,2±0,66
* 

19,2±1,62 

Р, ммоль/л 1,12±0,11 1,04±0,06 0,71±0,05
* 

1,14±0,12 

Mg, ммоль/л 0,91±0,06 0,89±0,04 0,82±0,05
 

1,08±0,08 

Са/Р 1,11±0,05 1,11±0,05 1,3±0,06* 0,98±0,04 

Са/Мg 1,36±0,11 1,26±0,08 1,12±0,04 1,11±0,06 

Примітка: * - різниця показників порівняно з групою хворих на ОА до 

50 р. (р<0,05-0,001). 

 

Однак у віковій групі хворих старше 60 років майже за всіма 

досліджуваними параметрами (окрім Мg) виявлено вірогідне їх зниження, в 

тому числі за співвідношенням Са/Р. Порушення кальцій-фосфорного обміну 

більш чітко проявлялося переважно у пацієнтів із тривалими чи вираженими 

вторинними проявами СПК, зумовленими ураженнями ГБС чи підшлункової 

залози, або їх поєднаннями, коли не просто було встановити яка із 

зазначених хвороб цих органів є провідною. 

Індивідуальний аналіз досліджуваних параметрів залежно від проявів 

кластеру уражень системи травлення та віку хворих біля чи після 70 років 

показав, що раннє (біля 60 років) чи значне, тривале існування СПК може 
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викликати вагоміші порушення зазначених електролітів, ніж незначні 

клінічні ентероколопатії у хворих у віці біля чи після 70 років. 

Співставляючи отримані результати та клінічні прояви ОА встановлено, що 

системність артрозного процесу, торпідність перебігу, ефективність 

лікування були гіршими навіть, ніж у хворих на ОА у віці біля 70 років чи 

старше, але з клінічно незначними симптомами СПК. Таке порушення 

кальцієво-фосфорного співвідношення в цій віковій групі може сприяти 

прискоренню формування вікового остеопорозу, в тому числі в 

субхондральних кісткових зонах уражених артрозним процесом суглобів.  

Варте уваги вірогідне порівняно із ПЗО зниження рівня Fe в крові у 

хворих на ОА старше 60 років. Хоча співставлення цього зниженого 

показника з параметрами периферичної крові в жодному з випадків не 

показало відхилень від нормальних значень, однак тривале зниження рівня 

цього макроелементу може знаменувати собою віддалений негативний вплив 

на різні метаболічні процеси та функції ряду органів [22]. Зокрема, дефіцит 

Fe
++

 може сприяти не тільки розвитку анемій, що часто спостерігається в осіб 

старших вікових груп, але, вважають, що дефіцит цього макроелементу може 

зумовлювати зобогенний ефект [22]. Хоча в нашому дослідженні низький 

рівень Fe в крові виявлений лише у 5 хворих із 14 з маніфестним 

гіпотиреозом та 7 (16,28%) – із 43 із субклінічним гіпотиреозом та ОА. 

Зазначене є важливим в контексті коморбідних процесів у цій групі, в 

першу чергу суттєвіші ураження серцево-судинної системи з явищами 

серцевої недостатності, стійкіші і більш давні прояви уражень біліарної 

системи, підшлункової залози з явищами екзокринної недостатності та 

синдрому подразненого кишечнику з частішими епізодами тривалих 

ентеральних явищ. Такі прояви частішими були в жінок з наявним ожирінням 

другого ступеня. 

Тобто, дослідження цих найважливіших параметрів показує, що поряд 

із зростанням кількості і системної вираженості коморбідних недуг, 

прогресують порушення метаболічних процесів ліпідного, вуглеводного 
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обміну, змінюються біохімічні параметри, що характеризують діяльність 

серця, гепатобіліарної системи, нирок, погіршуються показники електролітів 

крові, що мають відношення до кальцій-фосфорного метаболізму в кістках та 

процесів кровотворення. Ці мінімальні порушення є як наслідком зростання 

ступеня коморбідного ураження основних систем організму, так і новим 

додатковим метаболічним підгрунтям прогресування ОА. 

 

4.5. Кластер гастроентерологічних коморбідних захворювань у 

хворих на ОА: вікові аспекти формування та особливості 

фармакологічної корекції 

В переважній більшості наукових джерел головна увага в оцінці 

уражень системи травлення у хворих на ОА надається НПЗП-гастропатіям, 

оскільки саме ними зумовлені найбільш часті ускладнення від найбільш 

вживаних при ОА засобів – НПЗП [13, 175, 232, 273]. Останніми роками 

зазначається, що НПЗП здатні індукувати і ураження кишечнику, як джерело 

прихованих кровотеч [73, 416]. Використання інгібіторів протонової помпи в 

якості найбільш ефективних засобів профілактики виникнення чи 

загострення гастродуоденопатій вирішує багато, але далеко не всі проблеми 

уражень органів травлення. Відомо, що НПЗП володіють також помірними 

гепато-, панкреато-, нефротоксичними ефектами. Досліджуючи аспекти 

системності уражень органів травлення в якості коморбідних (переважно 

медикаментозно індукованих) процесів та застосування у зв’язку з ними 

додаткових лікарських засобів, виникає нова проблема оцінювання взаємодії, 

сумісності цих чинників, можливість належної реалізації існуючих 

стандартів лікування основної недуги – ОА. Ці явища у хворих на ОА 

вивчені недостатньо. На думку окремих авторів [300, 353] формування 

кластерів захворювань при значній кількості коморбідних процесів дає змогу 

в межах такої групи хвороб глибше дослідити та оцінити суть 

патогенетичних залежностей й обгрунтувати відповідні корекції лікувальної 

тактики. 
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Тому метою цього підрозділу роботи було дослідити вікові аспекти 

формування кластеру гастроентерологічних захворювань у хворих на ОА, їх 

вплив на прояви ОА та особливості фармакологічної корекції виявлених 

коморбідних процесів. 

Для вивчення вікових особливостей формування кластеру коморбідних 

уражень системи травлення із контингенту загальної вибірки обстежених 

виокремлено три вікові групи: до 50 років, 51-60 років та старше 60 років. 

Матеріали наведені в табл.4.11. 

 

Таблиця 4.11. 

Віковий розподіл гастроентерологічного кластеру коморбідних і супутніх 

патологічних процесів у хворих на остеоартроз (n, %) 

 

Нозологічні форми 

Вікова група  

до 50 років 

n=21 

Вікова група  

51-60 років 

n=86 

Вікова група 

старше 60 років 

n=74 

Гастрити, дуоденіти 10 (47,62%) 45 (52,36%) 39 (52,70%) 

Виразкова хвороба 1 (4,76%) 3 (3,49%) 3 (4,05%) 

Холецистити 

в тому числі калькульозний 

7 (33,33%) 

- 

47 (54,65%) 

5 (5,81%) 

43 (58,11%) 

7 (9,46%) 

Стеатогепатоз 1 (4,76%) 35 (40,70%) 46 (62,16%) 

Стеатогепатит - 2 (2,33%) 2 (2,70%) 

Хронічний гепатит - 2 (2,33%) 1 (1,35%) 

Хронічний панкреатит - 18 (20,93%) 17 (22,97%) 

Синдром подразненого 

кишечнику: 

з проносами 

і закрепами 

змішаний тип 

- 

 

- 

- 

- 

29 (30,23%) 

 

8 (9,30%) 

11 (12,79%) 

10 (11,62%) 

32 (43,24%) 

 

14 (18,91%) 

8 (10,81%) 

10 (13,51%) 
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Продовження таблиці 4.11 

Ожиріння І ст. 

Ожиріння ІІ ст. 

Разом 

2 (9,52%) 

1 (4,76%) 

3 (14,29%) 

18 (20,93%) 

37 (43,02%) 

55 (63,95%) 

14 (18,91%) 

51 (68,91%) 

65 (87,83%) 

Примітка. Відсотки виведені від числа пацієнтів у відповідних вікових 

групах загальної вибірки. 

 

Аналіз отриманих даних (див. табл.4.11) показав, що кластер 

гастроентерологічних захворювань з початкових етапів ОА (вікова група до 

50 років) був досить помірним за клінічними проявами, зумовленим 

переважно гастритами, дуоденітами (48,84%) та виразковою хворобою 

(2,33%), частота яких у віковій групі після 50 років зростала відповідно до 

54,1 та 4,31%. Загальне число гастроентерологічних коморбідних процесів 

було в межах 1-2, рідко 3 захворювань. 

Анамнестичні дослідження та вивчення первинної амбулаторної 

документації в групі хворих до 50 років свідчили про тривалий період 

існування зазначених уражень гастродуоденальної системи (7-12 років) до 

розвитку ОА, успішне лікування епізодів їх загострень за сучасних 

технологій з ремісіями тривалістю 2-4 роки, без ознак прогресування. Однак 

з необхідністю застосування протиревматичних засобів з приводу ОА 

загострення НПЗП-гастродуоденопатій явно були провоковані саме ними 

(медикаментозно індукована коморбідність). Слід зазначити, що обов’язкове 

включення в сучасні схеми лікування ОА інгібітора протонної помпи (ІПП) 

надійно профілактувало подібні рецидиви, давало можливість здійснювати 3-

4-місячне лікування ОА (НПЗП - 10-14 днів, в подальшому - 

хондропротектори та епізодично місцеве лікування) з ремісіями ОА 6-10 

місяців. Тобто, на початкових етапах ОА (проявлявся переважно 

олігоартрозом опорних суглобів І, рідко - ІІ рентгенологічної стадії - див. 
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розділ 3.2) як протиревматична терапія, так і сучасні гастропротективні 

засоби є ефективними.  

Не дивлячись на тривалий анамнез уражень біліарної системи (5-10 

років) відмічено помірні прояви біліарної патології (переважно стан 

нестійкої ремісії). В цій віковій групі, вони не складали особливої 

проблеми в реалізації протиревматичної терапії і лише в окремих випадках 

була необхідність у застосуванні жовчогінних фітозасобів. Загальний 

комплаєнс лікувального процесу добрий (біля 80%). Побічні ефекти терапії 

були в межах 6,9% (три пацієнти) та незначними; в зазначених біохімічних 

дослідженнях крові відхилень ензимного спектру не відмічено. 

Проблемнішою була вікова група хворих 51-60 років: ОА набуває 

системності (поліостеоартроз з переважним ураженням опорних суглобів 

ІІ, рідше - ІІІ рентгенологічної стадії – див. розділ 3.2), нашаровується 

ожиріння І-ІІ ступенів та тісно пов’язані з ним стеатогепатоз, 

стеатогепатит (меншою мірою), калькульозний холецистит, хронічний 

панкреатит, різні типи кишкових дисфункцій (див. табл. 4.11), 

дисліпідемії. Загальне число коморбідних гастроентерологічних процесів 

коливається в межах 4-6 нозологій. Але в цих хворих була вищою потреба 

в тривалішому застосуванні НПЗП за ОА, не завжди надійно 

профілактувалися НПЗП-гастродуоденопатії інгібіторами протонної 

помпи, з’являлися побічні ефекти з боку гепатобіліарної системи, 

підшлункової залози, кишечнику. Періодично виникала додаткова потреба 

в гепатопротекторно-жовчогінних засобах, панкреатичних поліферментних 

ліках, про-, пребіотиках. На особливу увагу заслуговувала необхідність у 

гіполіпідемічних засобах, оскільки дисліпідемії підвищували рівень КВР 

до високого та дуже високого [310]. Однак майже всім популярним 

статинам властива помірна гепато- та панкреотоксична дія. В останні роки 

в полі зору науковців постає проблема статин-індукованого цукрового 

діабету [14, 74, 254, 376]. В цій віковій групі частота цукрового діабету 

сягала 17 відсотків. Його вплив на нозології системи травлення є відомим  
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[127, 203, 204]. На тлі зазначених проблем помітно слабшим виявився 

ефект від застосування хондропротекторних засобів. В нашому 

дослідженні були пацієнти, які впродовж попередніх 7-8 років 

застосовували по 3-5 послідовних курсів хондропротекторної терапії 3-6 

місячної тривалості. Якщо перші курси хондропротекторної терапії, які 

вони отримували у віці до 50 років, давали добрі результати, то зі 

зростанням спектру гастроентерологічних коморбідних захворювань, 

особливо уражень гепатобіліарної системи та СПК, ефективність їх 

помітно знижувалась, тривалість нестійких ремісій сягала лише 3-5 

місяців. У окремих пацієнтів з’являлися сумніви щодо ефективності ХП. 

Все більш важливими ставали проблеми фармакоекономічні: хворі в 

період загострення ОА вимушені вживати 6-8 лікарських засобів різних 

груп, серед яких протиревматичних було лише 2-3. Погіршувався 

загальний комплаєнс лікувального процесу ОА та гастроентерологічних 

коморбідних захворювань (знижується до 55-62%, перевага починає 

надаватися кардіологічній групі лікарських засобів (див. розділ 3.2). 

Частота побічних ефектів сягала до 32-35 відсотків. Досить важливими 

були побічні ефекти від застосування ХП: посилення діарейних явищ, 

здуття, біль у животі, нудота, погіршання апетиту. Вони спостерігалися 

переважно у хворих з коморбідним поєднанням панкреатитів та СПК зі 

схильністю до проносів та проявлялися вже через 1-1,5 місяця від початку 

застосування ХП. Тому в 28 (18,3%) з 153 хворих цієї групи їх 

застосування вимушені припинити. Можливо цьому сприяло також 

вживання статинів, яким властиві такі ж побічні ефекти, але ми 

призначали їх в низьких дозах (5-10 мг розувастатину чи аторвастатину). 

В зазначених вище біохімічних дослідженнях упродовж 1-2 місяців 

відмічалося підвищення активності трансаміназ, ЛФ, ГГТП, ЛДГ в межах 

1-2 нормальних значень, зростання рівня дисліпідемій та індексу 

атерогенності до діапазону 3,5-5 (табл.4.12). Але порушень у спектрі Ca, P, 

Fe, Mg не виявлено (див. табл.4.10). 
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Таблиця 4.12 

Біохімічні параметри крові у хворих на остеоартроз (ОА) залежно від 

вікових рівнів гастроентерологічного кластеру коморбідності (М±m; p) 

Досліджувані 

параметри, од. виміру 

Хворі на ОА у 

віці до 50 р. 

(низький рівень 

коморбідності) 

n=21 

Хворі на ОА у 

віці 51-60 р.  

(помірний рівень 

коморбідності) 

n=86 

Хворі на ОА у 

віці старше 60 р. 

(високий рівень 

коморбідності) 

n=74 

Глюкоза, ммоль/л 5,6±0,38 6,1±0,42 6,8±0,42
* 

Білірубін загальний, 

мкмоль/л 

17,2±1,26 22,8±2,05 27,3±2,12
* 

Білірубін прямий, 

мкмоль/л 

4,64±0,38 6,32±0,56
* 

7,34±0,62 

Активність АЛТ, од/л 36,4±2,15 41,6±3,22 92,2±4,16
* 

Активність АСТ, од/л 39,8±3,16 84,8±5,36
* 

105,3±6,22
* 

Активність ЛФ, од/л 214,2±16,34 296,4±19,52
* 

358,5±21,52
* 

Активність ЛДГ заг., 

од/л 

346,0±24,36 482,8±28,14
* 

516,2±34,54
* 

Активність КФК, од/л 117,6±11,24 144,6±14,56 236,8±18,64
* 

Активність ГГТП, од/л 41,2±3,16 58,4±5,63
* 

76,6±6,52
* 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

345,3±18,16 378,4±22,34 402,3±24,68 

Сечовина, ммоль/л 7,8±0,62 8,6±0,72 9,8±0,84
* 

Креатинін, мкмоль/л 92,2±4,58 105,8±8,34 114,4±11,22 

Заг. білок, г/л 72,4±4,14 76,2±5,16 69,6±4,18 

Альбумін, г/л 41,2±3,16 38,6±2,86 36,4±2,64 

Примітка. * - вірогідність різниці показників порівняно з групою 

хворих на ОА у віці до 50 років (р<0,05-0,001). 
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Таблиця 4.13 

Показники ліпідограми у хворих на остеоартроз (ОА) залежно від 

вікових рівнів гастроентерологічного кластеру коморбідності (М±m; p) 

Досліджувані 

параметри, од. виміру 

Хворі на ОА у 

віці до 50 р.  

(низький рівень 

коморбідності) 

n=21 

Хворі на ОА у 

віці 51-60 р.  

(помірний 

рівень 

коморбідності) 

n=86 

Хворі на ОА у 

віці старше 60 

років (високий 

рівень 

коморбідності) 

n=74 

Загальний 

холестерол,ммоль/л 

5,3±0,26 6,1±0,38 6,6±0,42
* 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,82±0,24 3,94±0,26
* 

4,16±0,38
* 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,26±0,09 1,02±0,06
* 

0,88±0,07
* 

Триацилгліцероли, 

ммоль/л 

2,16±0,18 2,8±0,21
* 

3,36±0,24
* 

Індекс атерогенності, 

од 

3,2±0,16 4,9±0,38
* 

6,5±0,44
* 

Примітка. * - вірогідність різниці показників порівняно з групою 

хворих на ОА у віці до 50 років (р<0,05-0,001). 
 

 

Ще більш складною поставала ситуація в групі хворих на ОА старше 60 

років. ОА набуває вираженішої системності, переважала третя стадія 

рентгенологічних змін у суглобах, вираженіший суглобовий больовий синдром, 

торпідніший перебіг, що вимагала тривалішого та переривчастого застосування 

НПЗП і відповідного гастропротективного прикриття ІПП, частішають побічні 

ефекти не тільки гастроінтестинального плану, але з боку печінки й 

підшлункової залози, епізоди ентерального синдрому змішаного характеру 

(надмірне зниження шлункової кислотності за дії ІПП та екзокринна 

панкреатична недостатність, дисхолії). Спектр суто гастроентерологічних 

захворювань у цій групі хворих незначно зростав порівняно з пацієнтами 
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вікової групи 51-60 років (див.табл.4.11), але збільшення частоти ожиріння (з 

67,32% до 85,34%) та ЦД-2 типу (з 16,99% до 28,45%) сприяли ймовірно 

збільшенню частоти стеатогепатозу (з 41,18% до 63,79%), дисфункції 

кишечника з діарейним (з 10,46% до 18,10%) синдромом чи змішаним типом 

випорожнень (13,5%). Кластер уражень системи травлення складали 5-7 

захворювань чи синдромів, але при незначному кількісному його збільшенні 

вираженішою і тривалішою була їх клінічна симптоматика, що вимагала 

відповідного медикаментозного реагування. Хворим вимушено призначали 

(включаючи кардіологічні засоби) 7-9, іноді більше 12 лікарських засобів. 

Відмічена різниця ефективності окремих груп ліків: все частіше виникали 

побічні ефекти від НПЗП, особливо тривалі (більше 2-3 років) чи рецидивуючі 

ентеральні синдроми; пацієнти, які мали позитивний досвід використання ХП в 

попередні роки відмічали низький їх ефект та більше половини (61 пацієнт – 

52,58%) мали наміри відмовитися від подальшого їх вживання, особливо у 

зв'язку з дисфункцією кишечника як побічного ефекту ХП та інших лікарських 

засобів. В цій групі складно було реалізувати протиревматичну терапію згідно 

Наказу МОЗ України №676 від 12.10.2006 р., вимушена перевага надавалася 

періодичному використанню НПЗП у зв'язку з торпідним суглобовим больовим 

синдромом, різним варіантам місцевої терапії на суглоби. Ймовірно саме такий 

контингент хворих на ОА слугував аргументом вченим Американського 

коледжу ревматології (АКР) (2012 року) для висновку про недоцільність 

використання хондропротекторів у хворих на ОА [337]. 

У зв'язку з почастішанням ентерального синдрому в цій віковій групі за 

вимушеного використання ліків різних груп доцільно переглянути окремі 

позиції гастропротекції. Зокрема, в оглядовій науковій праці С.М.Ткач 

зазначає, що згідно рекомендацій Маастрихського консенсусу – ІV (2010) у 

осіб похилого віку ІПП в ерадикаційній терапії пропонується 

використовувати до двох тижнів, за потреби подальшої гастроцитопротекції 

рекомендується призначати фамотидин [197]. Застосовуючи цю технологію в 

нашому дослідженні, ми переконалися в її певній перевазі. 
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Важливою є оцінка ефективності та безпечності комплексної терапії 

ОА і коморбідних процесів за даними біохімічних досліджень (див. табл.4.9, 

4.10). На відміну від змін досліджуваних біохімічних параметрів в групах 

хворих до 50 років (незначні відхилення за окремими параметрами), 51-60 

років (помірні чи незначні відхилення ензимного спектру), у пацієнтів 

старше 60 років виявлено відхилення, властиві хворим 51-60 вікової групи, а 

також підвищення активності КФК, ГГТП, вірогідне зниження рівнів Ca, P, 

Fe (див. табл.4.10). Хоча пацієнти вікової групи 51-60 років також вживали 

статини згідно останніх рекомендацій [68], однак підвищення активності 

КФК в них не відмічено, а активність ГГТП підвищувалася незначно. 

Ймовірно збільшення кластеру гастроентерологічних захворювань, триваліші 

й вираженіші їх прояви, вищий рівень медикаментозного навантаження 

сприяли погіршенню процесів травлення, всмоктування, наростання 

кишкової інтоксикації, що сприяло зниженню вмісту рівнів життєвоважливих 

для опорно-рухового апарату макроелементів, а підвищення рівня КФК – 

можлива побічна дія статинів. За таких умов могла погіршуватися структура і 

мінеральний склад губчастих кісток і суглобових хрящів [310]. Однак, 

враховуючи високий рівень КВР за коморбідної судинної патології, віку 

пацієнтів, порушень в ліпідограмі, високого індексу атерогенності (див. 

табл.4.7) профілактична ефективність застосування статинів значно 

перевищує ризики менш суттєвих побічних ефектів від них. 

Кластер гастроентерологічних коморбідних захворювань у хворих на 

остеоартроз у віковій групі до 50 років є клінічно помірним, його 

утворюють лише гастрити та дуоденіти (48,84%) і холецистити (32,56%) та 

дозволяє за належної гастропротекції ефективно реалізувати сучасні 

технології протиревматичної терапії. У хворих на ОА у віковій групі 51-60 

років кластер гастроентерологічних захворювань є значним 

(гастродуоденіти, в тому числі виразкова хвороба – 56,86%), його 

доповнюють ураження печінки (стеатогепатоз – 41,18%, гепатити – 5,13%, 

калькульозний холецистит – 5,13%), панкреатити (20,26%), СПК (38,56%), 
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дисліпідемії на тлі ожиріння, що вимагають застосування відповідних 

лікарських засобів та ускладнюють реалізацію протиревматичної терапії, 

знижують її ефективність, а в 18-20% випадків унеможливлюють її 

реалізацію. Системність ураження суглобів артрозним процесом у віковій 

групі старше 60 років супроводжується вираженішим клінічно кластером 

таких же як і в групі 51-60 років коморбідних гастроентерологічних 

захворювань (гастродуоденіти та виразкова хвороба – 58,41%, холецистити 

– 58,48%, стеатогепатоз – 63,8%, гепатити – 5,17%, панкреатитит – 21,55%, 

СПК – 42,24%), яким до того ж притаманні глибші біохімічні порушення 

ензимного спектру, дисліпідемії, зниженням рівнів Ca, P, Fe. Збільшення 

частоти ранніх побічних ефектів від протиревматичних засобів у більше 

ніж у половини хворих, у тому числі від ХП, та низька їх ефективність в 

іншої частини пацієнтів свідчить про недоцільність використання ХП в 

лікувальному процесі хворих цієї вікової групи за такого спектру 

гастроентерологічних уражень, або використання нових генерацій 

хондропротекторних засобів в комбінації з чинниками корекції наявних 

уражень системи травлення. 

 

4.6. Особливості кореляційних залежностей досліджуваних 

біохімічних параметрів та цитокінів у контексті вікових рівнів 

коморбідних процесів 

За матеріалами попередніх розділів нами отримані порівняльні 

клінічні та лабораторно-біохімічні дані за окремими параметрами згідно 

прогресування ОА та зростання тягаря коморбідних процесів у відповідних 

вікових групах, визначена вірогідність чи невірогідність цих змін в межах 

кожного із параметрів. Це є лише основою для подальших уточнюючих 

математичних досліджень кореляційних залежностей між параметрами, що 

відображають суть запальних процесів, порушень у системі 

антиоксидантного захисту, ліпідного обміну, фібринолітичної і 

протеолітичної ефективності плазми крові. Відомо, що порушення 
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ліпідного обміну, як і рівновага систем антиоксидантного захисту, також 

здатні індукувати прояви системного запалення. 

З огляду на вищезазначене нами здійснений парний та множинний 

кореляційний аналіз за Пірсоном основних досліджених параметрів, дані якого 

наведені в табл. 4.14. За основу вивчення інтегрального впливу взяли показники 

СРП та фібриногену, як не тільки доступних в реальній клінічній практиці 

маркерів системного неспецифічного запалення, але й патогенетично важливих, 

оскільки зростання їх може бути зумовлене численними хвороботворними 

факторами, метаболічними відхиленнями, свідчити про їх взаємозалежність і 

бути одним із факторів прогресування недуг. Кореляційні залежності основних 

біохімічних параметрів та цитокінів у крові хворих на ОА в контексті вікового 

зростання коморбідних процесів відображені в таблиці 4.14. 

 

Таблиця 4.14. 

Кореляційні залежності основних біохімічних та фізичних параметрів 

та цитокінів у крові хворих на ОА в контексті вікового зростання 

коморбідних процесів 

Параметри аналізу < 50 р. 

низька 

коморбідність 

51-60 рр. 

помірна 

коморбідність 

> 60 р. 

виражена 

коморбідінсть 

ФНП-α-СРП r=0,26    P=0,027 r= 0,48    P=0,032 r= 0,77    P=0,016 

ІL-1β-СРП r= 0,32    P=0,039 r= 0,51    P=0,036 r=0,73     P=0,014 

ФНП-α-ТФР-β1 r= 0,21    P=0,024 r= 0,34    P=0,028 r= 0,39    P=0,028 

ТФР-β1-СРП r= 0,23    P=0,024 r= 0,28    P=0,023 r= 0,42    P=0,034 

IL-4-СРП r=0,19    P=0,022 r= 0,21    P=0,022 r=0,33     P=0,026 

ЗХС-СРП r=0,26    P=0,026 r=0,38    P=0,026 r= 0,54    P=0,016 

ІА-фібриноген r=0,21    P=0,023 r=0,51    P=0,034 r= 0,62    P=0,018 

ТГ-СРП r=0,19    P=0,021 r=0,32    P=0,027 r= 0,41    P=0,034 

ІА-СРП r=0,22    P=0,024 r= 0,42    P=0,034 r= 0,62    P=0,018 
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Продовження таблиці 4.14 

МА ер.-СРП r=0,26    P=0,024 r= 0,55    P=0,016 r=0,72     P=0,008 

МА ер.-фібриноген r=0,18    P=0,021 r=0,46    P=0,050 r= 0,64    P=0,011 

ГВ- МА ер. r=0,21    P=0,022 r=-0,59   P=0,016 r=-0,74    P=0,008 

СФА-фібриноген r=-0,19   P=0,021 r=-0,52    P=0,014 r=-0,63   P=0,012 

Л. низькомол.-

фібриноген 

r=-0,22    P=0,022 r=-0,36    P=0,050 r=-0,46    P=0,052 

Л. високомол.-

фібриноген 

r=-0,23    P=0,021 r=-0,48   P=0,012 r=-0,56   P=0,014 

Л.кол.-фібриноген r=-0,22   P=0,021 r=-0,44    P=0,050 r=-0,42   P=0,050 

Кінцеві продукти 

метаболізму NO/ 

фібриноген  

r=0,19    P=0,020 r=-0,39    P=0,046 r=-0,51    P=0,017 

Кінцеві продукти 

метабол NO/СРП 

r=0,21    P=0,021 r=-0,41    P=0,048 r=-0,64    P=0,012 

ТФР-β1/ 

фібриноген 

r=0,18    P=0,020 r=0,32    P=0,042 r= 0,38    P=0,044 

СРП-фібриноген r=0,23    P=0,022 r=0,36    P=0,044 r= 0,52    P=0,012 

ГВ-СРП r=0,26    P=0,028 r=0,46    P=0,050 r= 0,69    P=0,012 

ГВ-фібриноген r=0,19    P=0,021 r=0,39    P=0,044 r= 0,58    P=0,014 

ЗХС-фібриноген r=0,21    P=0,020 r=0,41    P=0,046 r= 0,61    P=0,012 

ТФР-β1-СРП r=0,22    P=0,020 r=0,36    P=0,042 r= 0,42    P=0,050 

ФНП-α-фібриноген r=0,27    P=0,024 r=0,43    P=0,048 r= 0,54    P=0,010 

Ожиріння-СРП - r=0,41    P=0,046 r= 0,54    P=0,051 

Ожиріння-

фібриноген 

- r=0,38    P=0,042 r= 0,47    P=0,050 

Ожиріння-ФНП-ɑ - r=0,39    P=0,042 r= 0,49    P=0,050 

Ожиріння-IL-1β - r=0,41    P=0,044 r= 0,52    P=0,012 

Ожиріння-ТФР-β1 - r=0,33    P=0,036 r= 0,41    P=0,050 
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Наведені дані (див. табл.4.14) свідчать, що зростання показників 

прозапальних цитокінів ІL–1β, ФНП–α, МА еритроцитів, як кінцевого 

продукту пероксидного окислення ліпідів, виявляють помірні та сильні 

вірогідні зв’язки та вплив на зростання рівня СРП, в той час як 

протизапальні цитокіни IL-4 та багатофункціональний з протизапальною 

активністю цитокін ТФР-1β мають слабкі зв’язки з тенденцією до 

зростання до помірної сили впливу на рівень СРП. Також видно, що 

виявлені порушення фібринолітичної активності крові, її прогресуюче 

зниження, знаходиться в зворотніх зростаючих взаєминах з рівнем 

фібриногену як маркера запального процесу, а також як плазмового 

фактору реалізації високого рівня КВР. 

Майже подібна зворотня помірна закономірність показників 

протеолітичної активності крові та рівня фібриногену. Проте, звертає на себе 

увагу, що в осіб з ОА у віці до 50 років, тобто, з мінімальним рівнем 

коморбідності та обмеженими формами ОА (олігоостеоартроз) I, рідше II 

рентгенологічною стадією змін у суглобах за Келгреном-Лоуренсом за всіма 

аналітичними парами досліджуваних показників, зв’язки між ними, як 

правило, в діапазоні слабкої сили (тільки IL-1β та СРП більше 0,30) (див. 

рис. 4.6).  

Це може свідчити, що при початковому періоді ОА з або без 

коморбідних станів системні явища запального процесу мінімальні, більше 

виражені в тканинах уражених суглобів. Тому й можлива їх відносно швидка 

зворотність,  зрозумілішою стає настання клінічної ремісії за відносно 

короткий (4-6 тижнів) період лікування.  

Проте, у хворих на ОА вікової групи 51-60 років на рівні СРП та 

фібриногену (рис.4.7) в межах помірного але вірогідного сумарного впливу 

майже з однаковою силою та різноплановою направленістю впливає цілий 

ряд факторів: ТНФ-ɑ, IL-1β, МА еритроцитів та плазми крові, глутатіону 

відновленого, кінцевих продуктів метаболізму NO, лізису 

високомолекулярних та низькомолекулярних білків, фібриногену.  
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Рис. 4.6. Особливості кореляційних залежностей (R) рівнів СРП 

(А) та фібриногену (Б) від біохімічних параметрів крові у хворих на ОА 

вікової групи до 50 років з низьким рівнем коморбідних процесів 

Примітки: Ож - ожиріння; NO2/NO3 – кінцеві метаболіти NO; ТГ – 

триацилгліцероли; ІА – індекс атерогенності; ФФА – ферментативна 

протеолітична активність; СФА – сумарна протеолітична активність; ГВ – 

глутатіон відновлений; МА ер. – малоновий альдегід еритроцитів; ЗХС – 

загальний холестерол; СРП – С-реактивний протеїн; ФНП-ɑ - фактор некрозу 

пухлини ɑ; ТФР-β1 – трансформуючий фактор росту β1. 

 

Дослідження сили впливу цих численних факторів з одного боку дає 

можливість глибше зрозуміти з якою мірою кожен з досліджуваних факторів 

впливає на зростання рівнів СРП та фібриногену. Ймовірно зростаюча сила 

залежностей рівнів СРП та фібриногену від наведених факторів зумовлює 

торпідність їх зменшення впродовж триваліших термінів стандартного 

лікування, а також опосередковано обгрунтовує необхідність 

багатопланового метаболічного впливу лікувальними засобами з різними 

механізмами унормування запального процесу, оксидантних та 
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нітрозитивних порушень, ліпідного обміну та реологічних властивостей 

крові, як факторів комплексного тривалого негативного впливу на прояви 

системного запалення (рис. 4.7). 

 

 

      А       Б 

Рис. 4.7. Особливості кореляційних залежностей (R) рівнів СРП 

(А) та фібриногену (Б) від біохімічних та деяких фізичних параметрів у 

хворих на ОА вікової групи 51-60 років з помірним рівнем коморбідних 

процесів 

Примітки: Ож - ожиріння; NO2/NO3 – кінцеві метаболіти NO; ТГ – 

триацилгліцероли; ІА – індекс атерогенності; ФФА – ферментативна 

протеолітична активність; СФА – сумарна протеолітична активність; ГВ – 

глутатіон відновлений; МА ер – малоновий альдегід еритроцитів; ЗХС – 

загальний холестерол; СРП – С-реактивний протеїн; ФНП-ɑ - фактор некрозу 

пухлини ɑ; ТФР-β1 – трансформуючий фактор росту β1. 

 

Найбільш значними взаємозалежності досліджуваних параметрів 

метаболічних порушень виявилися у хворих на ОА вікової групи старше 60 

років та високим тягарем коморбідних процесів (рис.4.8).  
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Рис. 4.8. Особливості кореляційних залежностей (R) рівнів СРП 

(А) та фібриногену (Б) і біохімічних та деяких фізичних параметрів у 

хворих на ОА вікової групи старше 60 років з високим рівнем 

коморбідних процесів 

Примітки: Ож - ожиріння; NO2/NO3 – кінцеві метаболіти NO; ТГ – 

триацилгліцероли; ІА – індекс атерогенності; ФФА – ферментативна 

протеолітична активність; СФА – сумарна протеолітична активність; ГВ – 

глутатіон відновлений; МА ер – малоновий альдегід еритроцитів; ЗХС – 

загальний холестерол; СРП – С-реактивний протеїн; ФНП-ɑ - фактор некрозу 

пухлини ɑ; ТФР-β1 – трансформуючий фактор росту β1. 

 

Як видно з даних рис. 4.8, на рівні СРП та фібриногену з високим 

ступенем впливу (р<0,01) діють підвищені параметри ФНП-ɑ, IL-1β, МА 

еритроцитів, глутатіону відновленого, індексу атерогенності; помірний 

ступінь впливу (р<0,05) виявляють також показники загального холестеролу, 

сумарної фібринолітичної активності, лізису низько- та високомолекулярних 

білків, фібриногену, кінцевих продуктів метаболізму NO, а також ожиріння 

(рис.4.9). Помірний вплив (р<0,05) мають також підвищені рівні ТФР-β1, 

параметрів фібринолітичних властивостей плазми крові. Окремий 

математичний аналіз ролі ожиріння та його впливу на параметри системного 

запалення (СРП, фібриноген) та рівень прозапальних цитокінів (ФНП-ɑ, ІЛ-
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1β) у хворих на ОА вікових груп 51-60 та старше років показав (рис.4.9) 

подальше вікове зростання сили кореляційних залежностей цих параметрів 

від ожиріння, проте для поліфункціонального з протизапальною активністю 

цитокіна ТФР-β1 у віковому аспекті така тенденція була менш характерна. 

Ймовірно, що зростання сили впливу цих численних факторів на інтегральні 

показники запального процесу – СРП та фібриноген – уможливлює 

патофізіологічне математизоване розуміння глибини та стійкості 

метаболічних порушень, значення їх впливу відносно прогресування ОА та 

коморбідних процесів. Такий математичний аналіз поглиблює розуміння 

зростаючих загроз судинних подій та складнощів побудови чи вдосконалення 

комплексного лікування досліджуваного контингенту хворих, зосередившись 

у виборі лікарських засобів, що можуть з відповідною силою впливати на ці 

тонкі різнопланові види метаболічних порушень та регуляторних процесів. 
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Рис. 4.9. Особливості кореляційних залежностей (R) ожиріння і 

біохімічних та деяких фізичних параметрів у хворих на ОА вікової групи 

51-60 років (А) та старше 60 років (Б) з високим рівнем коморбідних 

процесів. 

 

Таким чином, шляхом математичного аналізу отриманих біохімічних 

параметрів та цитокінів у крові поглиблено розуміння суті їх патогенетичної 
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взаємодії, ступенів взаємозалежності в контексті вікового зростання 

коморбідних процесів та підтверджена доцільність різнопланової 

фармакологічної корекції виявлених порушень. 

 

4.7. Оцінка якості життя у хворих на остеоартроз в контексті 

вікової коморбідності 

Остеоартроз асоціюється з вагомим погіршенням якості життя 

пацієнтів та, як наслідок, зростанням затрат на підтримку здоров’я. Найбільш 

значимі клінічні прояви та відповідно затрачені кошти припадають на 

останні декади життя людини. Зростання тривалості життя та зниження 

фізичної активності, майже закономірне популяційне збільшення маси тіла 

населення планети є найбільш вагомими детермінантами в розвитку ОА. 

Враховуючи цю ситуацію, ВООЗ і ООН оголосили першу декаду ІІІ 

тисячоліття «Декадою кісток та суглобів». Згідно прогнозів, до 2050 року 

близько половини населення страждатиме на проблеми опорно-рухового 

апарату. Тому розробка нових ефективніших методів лікування та їх оцінки 

за різних підходів є важливим завданням майбутнього [103]. 

Одним із критеріїв оцінки ефективності різних методів лікування 

хворих на остеоартроз є оцінка якості їх життя (ЯЖ) [3, 16, 252, 274]. Згідно 

визначення експертів ВООЗ, в поняття ЯЖ вкладають системну медико-

соціальну характеристику, яка охоплює соматичне й психофізіологічне 

здоров’я людини, її духовні й життєві цінності, а також рівень 

цивілізованості суспільства та його економічного стану. В медичному 

розумінні ЯЖ є показником впливу основного захворювання та результатів 

його лікування на загальне благополуччя пацієнта. Згідно цього звертається 

увага на суб’єктивне визначення людиною свого фізичного та 

психоемоційного стану здоров’я. За такого підходу можна точніше оцінити 

порушення стану здоров’я пацієнта, глибше зрозуміти суть клінічної 

проблеми та визначити найбільш раціональну програму лікування й 

реабілітації, у тому числі передбачити очікувані результати лікування за 
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критеріями, які знаходяться на межі наукового підходу лікарів та 

суб’єктивної точки зору пацієнта [16]. 

Оцінка ЯЖ у хворих на ОА певною мірою залежить від віку, статі, виду 

професії та вимагає диференційованого підходу до розробки ефективних 

лікувально-профілактичних заходів. Однак ці питання на сьогодні 

потребують подальшого вивчення. 

Мета цього підрозділу: оцінити вплив тривалості й тяжкості 

перебігу остеоартрозу на тлі коморбідності захворювань на показники 

якості життя хворих у гендерному, віковому, професійному та 

лікувальному аспектах. 

Із зазначеною метою погодились на анкетування 268 хворих на ОА з 

переважним ураженням колінних суглобів І-ІІІ стадії віком від 40 до 76 років, 

з них 210 (70,85%) особи жіночої та 58 (20,15%) – чоловічої статі. Тривалість 

захворювання в обстежених коливалася в межах 4-19 років. Оцінку якості 

життя у хворих на ОА здійснювали за допомогою української версії відомого 

опитувальника Medikal Outkomes Study Short Form 36 (MOS SF-36), який 

пацієнти заповнювали власноруч. Дані опитувальника оцінювали у балах за 

восьми шкалами та двома категоріями: фізичний (ФКЗ) та психічний 

компоненти здоров’я (ПКЗ); показники кожної шкали коливаються в межах 

від 1 до 100, де 100 відображає стан повного здоров’я. Групу контролю 

склали 30 практично здорових осіб подібного віку й статі. 

Аналіз внесених даних опитувальника SF–36 проведено згідно з 

методичними вказівками щодо оцінки та підрахунку даних зазначеного 

опитувальника. 

Розподіл 268 обстежених хворих на ОА за соціальним станом показав, 

що 42 (15,67 %) осіб становили переважно службовці, які тривалий час мали 

фізичну роботу помірної  інтенсивності, 164 (61,19 %) – робітники, які 

виконували впродовж життя важку фізичну роботу, решта 62 (23,13 %) осіб – 

безробітні, пенсіонери, що за стилем життя вели малорухомий спосіб життя. 

Таким чином, у професійному аспекті більше 3/4 обстеженого контингенту 
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хворих на ОА – це особи, професійна діяльність яких пов’язана із тривалою 

фізичною працею.  

Відповідно до розподілу хворих за рентгенологічною стадією ОА за 

Келгреном-Лоуренсом, у 28 (10,45%) пацієнтів діагностовано І стадію, у 202 

(75,37 %) осіб ІІ стадію і в 38 (14,18%) хворих ІІІ стадію. Першу, рідше другу 

стадію рентгенологічних змін в суглобах виявляли в осіб у віці до 50 років з 

нетривалим (до 5-7 років) анамнезом ОА, помірними навантаженнями на 

суглоби, без ознак ожиріння. Переважно другу та третю стадії таких змін 

знаходили в пацієнтів старше 50-60 років, часто з супутніми проявами 

ожиріння I-II ступенів (у 132 осіб – 49,25%). Іншими коморбідними 

захворюваннями були: АГ – 82 пацієнти (30,60%), ІХС -72 особи (26,87%), 

ЦД 2 типу - 57 осіб (21,27%), гіпотиреоз - 54 особи (20,15%). 

Результати визначення показників ЯЖ у хворих на ОА залежно від 

стадії наведено в таблиці 4.15, а шкали фізичного і психічного копмонентів 

здоров’я проілюстровано рис.4.10. 

 

Таблиця 4.15 

Показники якості життя хворих на остеоартроз залежно від рівня 

коморбідності та рентгенологічної стадії ОА (M±m; n) 

 

Досліджувані 

показники 

 

Контрольн

а група,  

n=30 

Хворі на ОА за рентгенологічною 

стадією, n=268 

мінімальний 

ступінь 

коморбідності 

І Rö стадія, 

n=28 

помірний 

ступінь 

коморбідності 

ІІ Rö стадія, 

n=202 

виражений 

ступінь 

коморбідності 

ІІІ Rö стадія, 

n=38 

Фізичне 

функціонування (ФФ) 

96,0±1,42 91,1±2,56 63,7±2,12* 45,3±3,51*# 

Рольове 

функціонування за 

фізичного стану (РФ) 

91,0±3,76 84,3±3,25 53,8±3,86* 39,4±3,16* 
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Продовження таблиці 4.15 

Інтенсивність болю 

(ІБ) 

100 95,1±3,16 54,5±4,88* 32,4±3,84* 

Загальний стан 

здоров’я (ЗЗ) 

87,4±3,44 76,2±3,54 52,4±4,66* 42,1±3,42*# 

Життєва активність 

(ЖА) 

76,4±2,54 70,5±2,66 54,6±4,24* 36,8±2,92*# 

Соціальне 

функціонування (СФ) 

95,8±1,16 88,4±3,52 64,7±3,82* 41,6±3,14*# 

Рольове 

функціонування за 

емоційного стану (РЕ) 

81,3±2,52 70,8±2,14* 54,2±3,14* 41,4±2,58*# 

Психічне здоров’я (ПЗ) 77,6±1,64 72,8±2,84 51,8±3,16* 39,2±2,93*# 

Інтегральні показники здоров’я 

Фізичний компонент 

здоров’я (ФКЗ) 

61,2±0,52 54,6±2,84 39,6±3,26* 30±3,54* 

Психічний компонент 

здоров’я (ПКЗ) 

51,3±0,53 48,4±1,22 39,1±1,14* 31,4±2,12*# 

Примітки: 1. * – вірогідність різниці даних порівняно зі здоровими 

(р<0,05 – 0,001); 2. 
#
 – вірогідність різниці даних між групами хворих на ОА 

другої та третьої рентгенологічних стадій (р<0,05-0,001). 

 

Як видно з даних табл. 4.15, при І рентгенологічній стадії ОА та 

мінімальному ступені коморбідності у віці до 50 років якість життя хворих 

практично не страждає, окрім емоційного стану: зменшення показника 

рольового функціонування за емоційного стану (РЕ) на 13,8%, р<0,05). Проте 

у хворих на ОА ІІ рентгенологічної стадії у віковій групі 51-60 років та за 

помірно вираженого рівня коморбідних процесів, що спостерігався у цих 

хворих, показники ЯЖ за всіма параметрами, включаючи інтегральні 

показники фізичного й психічного компонентів здоров’я, вірогідно (р<0,05 – 
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0,001) знижені відповідно до аналогічних показників осіб контрольної групи: 

фізичне функціонування (ФФ) на 33,65%, рольове функціонування за 

фізичного стану (РФ) - на 40,88%, інтенсивність болю (ІБ) - на 45,5%, 

загальний стан здоров’я (ЗЗ) - на 49,94%, життєва активність (ЖА) - на 

28,54%, соціальне функціонування (СФ) - на 32,5%, рольове функціонування 

за емоційного стану (РЕ) - на 33,44%, психічне здоров’я (ПЗ) - на 33,25%, 

фізичний компонент здоров’я (ФКЗ) - на 35,3% та психічний компонент 

здоров’я (ПКЗ) - на 23,8%. 

Водночас найбільш істотні зміни досліджуваних показників ЯЖ 

виявлено в пацієнтів у віковій групі старше 60 років та із ІІІ 

рентгенологічною стадією ОА та властивим їм вираженим ступенем 

коморбідності, в яких встановлено їх вірогідне зменшення як стосовно 

параметрів ЯЖ осіб контрольної групи, так і хворих на ОА ІІ 

рентгенологічної стадії з помірним ступенем коморбідності відносно 

наступних показників – ФФ (зменшення відповідно на 52,82% та 29,9%), ЗЗ 

(на 56,7% і 26,77%),ІБ (на 77,6% та 40,65%), ЖА (на 51,8% і 29,7%), СФ (на 

56,6% і 25,7%), РЕ (на 49,1% і 23,6%), ПЗ (на 49,5% і 24,3%), ФКЗ ( на 50,5% 

та 20,7%) та ПКЗ (на 48,8% і 20,1%), які характеризують переважно 

психічний компонент здоров’я (див. рис.4.10). 

Отримані показники відображають лише загальну характеристику ЯЖ 

у пацієнтів із різними рентгенологічними стадіями ОА та різними ступенями 

коморбідності, але індивідуальні оцінки показників ЯЖ у гендерному аспекті 

показали, що більш істотно знижені показники ЯЖ, особливо емоційної 

сфери (СФ, РЕ, ПЗ, ЖА), у хворих на ОА з великою тривалістю хвороби, 

тяжчим перебігом, осіб жіночої статі, з ІІ та ІІІ рентгенологічною стадією 

ОА, особливо з наявністю супутнього ожиріння, ЦД 2-го типу, гіпотиреозу 

порівняно зі значеннями осіб контрольної групи. Тенденція до більш 

істотних змін показників ЯЖ була також властива фізично працюючим 

пацієнтам, включаючи пенсіонерів, віком від 50 до 60 років, а також хворим 

старше 60-70 років обох статей. Зрозуміло, що визначені критерії погіршання 
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ЯЖ в обстежених хворих зумовлені переважно остеоартрозом. Однак доволі 

значним є сумарний вплив коморбідних процесів, особливо ожиріння ІІ ст, 

ЦД 2-го типу, гіпотиреозу, ІХС. 

 

 

Рис. 4.10. Динаміка показників якості життя хворих на остеоартроз 

залежно від рівня коморбідності та рентгенологічної стадії 

 

Індивідуальний аналіз анкет SF-36 з цими коморбідними 

захворюваннями у хворих з ІІ рентгенологічною стадією змін у суглобах 

більше нагадував показники ЯЖ у хворих з ІІІ рентгенологічною стадією ОА. 

В цьому якраз є перевага оцінки ЯЖ хворих на ОА за опитувальником SF-36 

порівняно з підходом до цього процесу за анкетою HAQ. В останніх 

рекомендаціях з оцінки ЯЖ при різних захворюваннях з коморбідними 

процесами відмічається вища універсальність і цінність визначення ЯЖ за 

опитувальником SF-36 [16].  

За період двомісячного лікування хворих на ОА І та ІІ стадій за 

стандартними та вдосконаленими методиками відмічалося вірогідне 

покращання більшості показників ЯЖ (ФФ, ІБ, ЗЗ, ЖА, РЕ, ПЗ, ФКЗ), хоча 

вони і не досягли показників стану практично здорових осіб та мали лише  
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тенденцію до покращення їх у хворих на ОА ІІІ стадії, що буде висвітлено в 

шостому розділі нашого дослідження. 

Гірша динаміка покращання показників ЯЖ спостерігалася також за 

наявності зазначених коморбідних процесів. Зокрема, за наявності 

гіпотиреозу гіршими були показники життєвої активності, загального стану 

здоров’я та психічного компоненту здоров’я (рис.4.11). 

 

 

Рис. 4.11. Динаміка інтегральних показників здоров’я у хворих на 

остеоартроз залежно від рівня коморбідності та рентгенологічної стадії 

 

Встановлені у хворих на ОА погіршені показники фізичного та 

психічного компонентів здоров’я ЯЖ підтверджують необхідність 

удосконалення програми лікувально-профілактичних заходів для цих 

пацієнтів та контролю змін параметрів ЯЖ за триваліші періоди 

спостереження. 

Резюме. У хворих на ОА з переважним ураженням колінних суглобів І-

ІІІ рентгенологічних стадій та різним ступенем коморбідності встановлено 

вірогідне погіршання показників ЯЖ, визначених за опитувальником SF–36, 

які залежали від рентгенологічної стадії хвороби, гендерних, вікових, 
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професійних особливостей пацієнтів та ступеня вираженості коморбідних 

захворювань, особливо таких як ожиріння, ЦД типу 2, гіпотиреоз та ІХС. 

Визначення показників ЯЖ хворих на ОА з переважним ураженням колінних 

суглобів та зростаючого ступеня вираженості коморбідних процесів із 

застосуванням опитувальника SF–36 є важливим аспектом оцінки фізичного 

й психічного здоров’я пацієнтів, а також надійним критерієм ефективності їх 

лікування. Перспективним є подальші вдосконалення лікувального процесу, 

оцінка ефективності вдосконаленого комплексного лікування хворих на ОА 

та коморбідними явищами, особливо спрямованих на корекцію інтегральних 

показників здоров’я з урахуванням стадії хвороби, віку пацієнтів, їх статі та 

тяжкості перебігу як ОА, так і набутих коморбідних захворювань. 
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РОЗДІЛ 5  

ВІКОВІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГІПОТИРЕОЗУ, 

ОЖИРІННЯ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ХВОРИХ НА 

ОСТЕОАРТРОЗ, ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОЯВИ ОСТЕОАРТРОЗУ ТА 

КОМОРБІДНИХ ПРОЦЕСІВ, ФОРМУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО 

ФЕНОТИПУ ОСТЕОАРТРОЗУ 

 

5.1. Вікові та гендерні особливості розвитку гіпотиреозу у хворих 

на ОА та його вплив на прояви ОА та коморбідні процеси 

Як зазначалося в підрозділі 1.5 огляду літератури, частота гіпотиреозу 

у світі за останні 30-40 років суттєво зросла з популяційного рівня з 0,5% до 

2%, а в США навіть до 4% [20, 25, 203]. Поширеність його в різних вікових 

групах є різною і у віці за 50-60 років сягає 6-8% переважно серед осіб 

жіночої статі [127, 151, 204]. Відмічено, що частота гіпотиреозу суттєво 

збільшилася навіть у регіонах з достатнім природнім йодним забезпеченням. 

Пов’язують це зростання також з дефіцитом селену – активного «помічника» 

йоду в синтезі тиреоїдних гормонів, а також забрудненням довкілля та 

продуктів харчування антропогенними токсикантами тощо [149, 151]. В 

кожному регіоні планети можуть бути свої особливості природних факторів 

походження гіпотиреозу і нині ця проблема посилено вивчається [112, 312]. 

Але передусім хворі на гіпотиреоз найчастіше звертаються до фахівців 

терапевтичного профілю, хоча серед останніх налаштованість на діагностику 

цієї патології у всьому світі недостатня [151, 322]. В післячорнобильській 

Україні серед медичних фахівців різних профілів, передусім терапевтичного, 

особливо в колишніх йододефіцитних регіонах, повинна бути ще вищою 

увага до ранньої діагностики цього патологічного стану, в тому числі 

субклінічної його форми. 

Враховуючи, що хворі на ОА – це особи старших вікових груп, ним 

переважно хворіють жінки і подібна закономірність властива й 

захворюванню на гіпотиреоз, важливим вбачалося цілеспрямоване 
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дослідження на предмет виявлення цієї недуги, її впливу на прояви ОА та 

притаманних йому коморбідних захворювань. 

Тому метою цього підрозділу роботи було: дослідити поширеність 

субклінічного і маніфестного гіпотиреозу серед когорти хворих на ОА та 

його вплив на клінічні прояви, перебіг ОА, коморбідних процесів та 

результати лікування. 

Усі включені в дослідження пацієнти залежно від функціонального 

стану ЩЗ були розподілені на групи: першу - 14 осіб (4,48%) з маніфестним 

гіпотиреозом, другу – 43 пацієнти (13,78%) із субклінічним гіпотиреозом та 

третю – 255 хворих (81,73%) без гіпотиреозу. Сумарно хворі на ОА з різними 

формами гіпотиреозу складали 18,27% від усіх обстежених, що є близьким до 

даних, які представлені в літературних джерелах [203, 484]. Третя група 

хворих за рівнем ТТГ була розділена на 2 підгрупи: з високонормальним (від 

2,01 до 4,0 мОД/л; 114 осіб - 36,54%) та низьконормальним (від 0,4 до 2,0 

мОД/л) рівнями (141 пацієнт – 45,19%). На прогностичній доцільності 

виділення таких підгруп серед осіб з нормальним діапазоном ТТГ в крові 

наголошується в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених [163, 

311, 312]. 

В розділі 3.2 нашого дослідження наведені результати вивчення 

вікових аспектів формування супутніх та коморбідних захворювань у хворих 

на ОА та частота гіпотиреозу серед них (табл. 3.4)  

В результаті проведеного дослідження (див. табл.3.4) встановлено, що 

маніфестні форми гіпотиреозу виявлені лише в 14 осіб (12 жінок, 2 чоловіки), 

тобто досить мала частка (4,48%). Всі пацієнти були старше 55 (3 особи) – 60 

(11 осіб) років. Однак за даними УЗ-обстеження різні зміни об`єму і 

структури ЩЗ виявлені у 138 осіб (44,23%). Серед них при дослідженні 

рівнів ТТГ, Т4-вільних в 14 осіб виявлено рівні ТТГ вище 10,0 мОД/л 

(коливання 11,6 – 23,4 мОД/л) та зниження рівнів Т4-вільних; у 43 (13,78%) 

хворих – підвищення значень ТТГ в межах 4,12 - 9,6 мОД/л, що розцінено 

нами за консультативним узгодженням з ендокринологом як прояви 
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відповідно маніфестного та субклінічного гіпотиреозу. Рівень антитіл до 

тиреоїдної пероксидази вище 100 мОд/л виявлено лише у 69 (22,1%) хворих, 

при тому тільки 47 з них мали різні УЗ-ураження ЩЗ, в тому числі 11 

пацієнтів із маніфестним гіпотиреозом і 16 – із субклінічним гіпотиреозом, 

що давало нам підстави підозрювати і автоімунні механізми її пошкодження 

у частини хворих із гіпотиреозом. Прийнято до уваги, що у хворих на ОА із 

зростанням їх віку збільшується та є домінуючою частота різних уражень 

серцево-судинної системи атеросклеротичного генезу (розділ 3. табл.3.4). 

Надалі здійснено клініко-функціонально-біохімічні співставлення згідно 

розподілу хворих на зазначені групи. 

Встановлено, що маніфестна форма гіпотиреозу у 4-х осіб була у 

віковому діапазоні 51 – 60 років, у десятьох після 60 років (середній вік 

64,1±2,46). Клінічні прояви гіпотиреозу в 11 з них виявлялися упродовж 

останніх 2 - 4 років, вони спостерігалися в ендокринолога, але 

рекомендоване ним лікування Левотироксином виконували неповноцінно, 

зосередившись в основному на виконанні рекомендацій ревматолога та 

кардіолога. Приводом для цього були поширені та виражені явища 

поліостеоартрозу (тривалість 14,6±1,56 року); у всіх виявлена стійка АГ ІІ 

ступеня разом із проявами ІХС та помірної серцевої недостатності 

(функціональний клас за NYHA другий), а також у всіх відмічено 

ожиріння І-ІІ ступеня (ІМТ в межах 33-38). У 4 із вперше виявлених нами 

хворих з МГ з рівнями ТТГ в межах 12,0-17,0 мОД/л без клінічних ознак 

гіпотиреозу була подібна закономірність. 

Серед пацієнтів із ОА та СГ жінок було 36 (83,72%), чоловіків – 7 

(16,28%), середній вік жінок – (56,2±2,14), чоловіків – (58,3±2,67) (р>0,05) 

років, однак порівняно із середнім віком хворих на МГ субклінічний 

гіпотиреоз у жінок виникав вірогідно (р<0,05) в більш молодшому віці. 

Середнє значення рівня ТТГ у крові в обох статей складало 7,16±1,34 мОД/л. 

Тривалість ОА у них сягала 9,6±1,14 року (вірогідно менше, ніж у хворих на 

ОА та МГ 14,8±2,16; р<0,05). Останній хоча проявлявся явищами 
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поліостеоартрозу, однак краще піддавався лікуванню антиревматичними 

засобами. Важливо також, що із 57 хворих на ОА та різні форми гіпотиреозу 

у 51 (89,47%) виявлена ІІІ рентгенологічна стадія змін в колінних суглобах. 

Поширеність у них АГ та ІХС (без серцевої недостатності) була властива 39 

(90,69%) із 43 пацієнтів, проте в легших формах, надмірна маса тіла – у 8, 

ожиріння І-ІІ ступеня виявлено у 32 (74,42%) осіб, що в загальному несуттєво 

відрізнялося від проявів ОА та серцево-судинних захворювань у хворих 

третьої групи. Однак поєднання ЦД 2-го типу та будь-яких форм гіпотиреозу 

в нашому дослідженні виявлено лише у двох випадках упродовж третього 

року нашого динамічного спостереження. 

Порівняльний аналіз клінічних проявів ОА та ураження серцево-

судинної системи у хворих з низьконормальним та високонормальним 

рівнями ТТГ у крові суттєвої різниці не виявив, окрім вікового їх діапазону: 

низьконормальний рівень ТТГ (0,9-2,0 мОд/л), високонормальний (2,1-4,0 

мОд/л); (р<0,05). 

Враховуючи зростаюче з віком домінування у хворих на ОА ураження 

серцево-судинної системи, ожиріння та їх прогресування при нашаруванні 

маніфестного гіпотиреозу, важливим вбачалося дослідження в них 

особливостей ліпідного спектру, рівня глюкози та інших біохімічних 

параметрів крові, з та без явищ гіпотиреозу (табл.5.1). 

В усіх пацієнтів відмічено різні ступені дисліпідемій, вірогідно 

зростаючі із нашаруванням субклінічної та маніфестної форм гіпотиреозу 

(див. табл.5.1). Виявлено також вірогідну тенденцію до підвищення рівня 

глюкози, креатиніну, сечової кислоти, загального білірубіну та його фракцій, 

верхні межі референтних значень активності аланінової, аспарагінової 

трансаміназ, лактатдегідрогенази, лужної фосфатази та 

гамаглутамілтранспептидази (табл.5.2). Із наведеного комплексу біохімічних 

досліджень на особливу увагу заслуговують рівні дисліпедемій та індексу 

атерогенності, як метаболічної основи подальшого прогресування системних 

атеросклеротичних уражень судин та посилення рівня КВР. Певною мірою 



190 
 

 

цьому, а також підвищенню рівня АТ, сприятимуть прогресуюче зниження 

клубочкової фільтрації нирок. 

 

Таблиця 5.1 

Особливості змін показників ліпідограми крові у хворих на 

остеоартроз на тлі коморбідних процесів залежно від рівня ТТГ в крові 

(хворі на цукровий діабет з обчислення виключені) 

Досліджувані 

показники, 

од. виміру 

Контроль 

n=30 

Хворі на ОА з 

рівнем ТТГ 

0,4-2,0 мОд/л 

n=107 

Хворі ОА 

з рівнем 

ТТГ 2,1-4,0 

n=89 

Хворі на ОА 

та 

субклінічний 

гіпотириоз 

n=43 

Хворі на ОА 

та 

маніфестний 

гіпотириоз 

n=14 

Загальний 

холестерол, 

ммоль/л 

4,7±0,21 5,5±0,38 6,1±0,44*
 

6,6±0,48* 7,1±0,52*
#
 

Холестерол 

ЛПВЩ,  

ммоль/л 

1,54±0,04 1,36±0,14 1,22±0,09* 0,96±0,07*
# 

0,89±0,06*
#
 

Холестерол 

ЛПНЩ,  

ммоль/л 

2,43±0,08 2,82±0,22 3,21±0,22*

# 

3,94±0,28*
#
 4,3±0,39*

# 

Триацилглі-

цероли,  

ммоль/л 

1,57±0,07 1,98±0,18 2,8±0,23*
#
 3,22±0,19*

#
 3,6±0,22*

#
 

Індекс атеро-

геності, од 

2,1±0,16 3,04±0,37* 4,0±0,38* 5,87±0,63*
#
 6,9±0,64*

#
 

Примітки. 1.*- вірогідність різниці показника порівняно з аналогічним 

в контрольній групі (р<0,05); 2.
#
- вірогідність різниці показника порівняно з 

аналогічним в групі хворого на ОА з рівнем ТТГ 0,4-2,0 мОд/л. (p<0,05). 
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Погіршення біохімічних показників діяльності печінки носить вірогідний 

характер, але згідно визначених критеріїв їх оцінки в гепатології вони 

вважаються незначними (не перевищують 1-3 нормальних значень) та 

підлягають корекції шляхом застосування відповідної дієти та усунення дії 

гепатотоксичного фактора (при ОА – це нестероїдні протизапальні препарати). 

За даними УЗ-дослідження органів черевної порожнини у 239 (76,60%) 

осіб виявили гіперехогенність та незначне або помірне збільшення розмірів 

печінки, жовчного міхура, осаду жовчі в ньому, як прояви стеатогепатозу та 

хронічного холециститу. Це були всі хворі із надмірною масою тіла чи 

ожирінням, а також різними формами гіпотиреозу. Відомо, що метаболізм 

холестеролу та його перетворення в жовчні кислоти відбувається в печінці з 

подальшим виділенням через біліарну систему в кишечник для здійснення 

участі жовчі в процесах травлення. Зафіксовані ультрасонографічні зміни 

гепатобіліарної системи, включаючи збільшення розмірів жовчного міхура 

(ЖМ), осаду жовчі в ньому, як докази зниження ефективної діяльності 

стабілізуючих систем ЖМ та його тонусу, наведені вище зміни біохімічних 

параметрів крові, сприяють поглибленню дисліпідемії, прогресуванню явищ 

атеросклерозу. Помірне підвищення активності ЛФ та ГГТП може свідчити про 

явища внутрішньопечінкового холестазу чи метаболічної інтоксикації. Проте, 

тривале підвищення активності ЛФ може сприяти також порушенню кальцієво-

фосфорного метаболізму та розвитку остеопорозу, на що вказують окремі 

автори при гіпотиреозі [153, 157]. Варті уваги зростаючі з поглибленням форм 

гіпотиреозу рівні креатиніну та сечової кислоти в крові (див. табл. 5.2), однією 

із причин яких може бути зниження функції нирок.  

Дослідження ШКФ нирок (хворі, у яких раніше була встановлена ХХН з 

цього фрагменту дослідження виключені) у пацієнтів з низько- та 

високонормальними значеннями рівня ТТГ показало відсутність відхилень від 

референтних значень та між собою (відповідно 92,0±6,84 мл/хв та 

86,0±4,56мл/хв; р>0,05); у хворих із субклінічним, особливо маніфестним 

гіпотиреозом, відмічено вірогідне зниження ШКФ (відповідно 71,4±3,62 мл/хв 
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та 59,0±3,14 мл/хв; р<0,05 між собою та р<0,001 з групою хворих без 

гіпотиреозу). Це підтверджено також дослідженням кореляційних зв’язків між 

рівнями креатиніну в крові та швидкістю клубочкової фільтрації нирок: при 

нормальних значеннях ТТГ r=-0,27 (p=0,05) у хворих із субклінічним 

гіпотиреозом r=-0,38 (p=0,05), з маніфестним гіпотиреозом - r=-0,47 (p=0,01). 

Ретроспективний поглиблений аналіз клінічних проявів ОА та виявлених 

коморбідних з ним уражень серцево-судинної системи на тлі маніфестного 

гіпотиреозу та 2-3 річне проспективне спостереження показали, що навіть при 

нетривалій (2 – 4 роки) наявності останнього суттєво генералізуються і 

торпідніше перебігають як ОА, так і виявлені серцево-судинні хвороби, при 

цьому всі зазначені патологічні стани гірше піддавалися загальновизнаним 

засобам лікування. Згідно проведених біохімічних досліджень у крові в таких 

випадках спостерігалися вагоміші порушення ліпідного обміну, погіршення 

функції нирок та гепатобіліарної системи. 

У випадках СГ клінічна стигматизація, перебіг ОА та захворювань 

серцево-судинної системи, їх перебіг та результати лікування не давав вагомих 

(окрім вікового аспекту) аргументів для підозри на гіпотиреоз. Ймовірно ще 

незначне, можливо нетривале порушення функції ЩЗ в цих випадках не 

відбивалося суттєво на клінічній картині будь-якої із досліджуваних недуг. Але 

з літератури відомо, що нелікований СГ упродовж кожного наступного року в 

5-15% випадків трансформується в маніфестний гіпотиреоз [127, 151, 203]. 

Проте за допомогою найбільш поширених біохімічних досліджень функції 

гепатобіліарної системи і нирок в цих випадках можна виявити неспецифічні 

помірні їх порушення, що згодом сприятимуть прогресуванню системних 

метаболічних та структурно-функціональних уражень.  

Отже, у хворих на ОА із зростанням віку прогресивно збільшується 

кількісно та за вираженістю процесів коморбідний фон переважно за рахунок 

уражень серцево-судинної системи та органів травлення, а у віці за 50-60 років 

нашаровуються явища субклінічного і маніфестного гіпотиреозу, переважно у 

жінок. Обидві форми гіпотиреозу помірно посилюють клінічні прояви ОА та 
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супутніх коморбідних процесів, погіршують їх перебіг та результати лікування. 

Наявність значної кількості пацієнтів із ОА та високонормальними значеннями 

ТТГ в крові (36,54%) може розглядатися як група ризику переходу в СГ та 

потребує подальшого спостереження для прийняття відповідного рішення й 

застосування дієтичних корекцій за допомогою харчових продуктів з 

підвищеним вмістом біологічно-зв’язаного йоду та селену. 

 

5.2. Особливості кластеру метаболічних порушень у хворих на ОА: 

роль ожиріння, цукрового діабету та гіпотиреозу у формуванні 

метаболічного фенотипу ОА та його підтипів 

З метою визначення особливостей поширення і вираженості 

коморбідних процесів та серед них місця метаболічних порушень у зв’язку з 

ожирінням, ЦД типу 2 та гіпотиреозу дослідження здійснено згідно обраного 

нами вікового розподілу. Результати хворих наведені нами раніше в таблиці 

3.4 розділу 3.2, а складові метаболічного кластеру у хворих на ОА у віковому 

аспекті наглядно проілюстровані рисунком 5.1. 

 

 

Рис. 5.1. Віковий розподіл метаболічного кластеру  

у хворих на остеоартроз (n, %) 

Встановлено, що у віці до 50-ти років лише спорадичними є випадки 

ожиріння І-ІІ ступеня (в 3 із 43 осіб), не виявлено ознак ЦД 2-го типу та 
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гіпотиреозу, а з інших коморбідних явищ – тільки помірні явища АГ (перший 

ступінь) (39,53%), гастритів, дуоденітів (48,84%) та холециститів (32,56%); у 

4 із 43 пацієнтів взагалі не виявлено інших захворювань (див. табл.3.4).  

У віковій групі хворих 51-60 років частота ожиріння зростає до 67,32%, 

при цьому домінує ІІ ступінь ожиріння (43,79%), суттєво зростає частота ЦД 

(до 16,99%), з’являються випадки маніфестного (4 – 2,61%) та субклінічного 

(15 – 9,81%) гіпотиреозу (див. табл. 3.4). При цьому вагомо зростає частота 

(59,48%) та вираженість АГ (ІІ ступінь – 30,72%), помірних форм ІХС (без 

частих проявів серцевої недостатності) (27,45%), церебрального 

атеросклерозу початкових стадій (перша стадія – 14,38%), що демонструє їх 

взаємозалежність (див. рис.5.2). 

 

  

Рис. 5.2. Віковий розподіл судинного кластеру  

у хворих на остеоартроз (n, %) 

 

У віці за 60 років частота ожиріння зростає до 85,34%, переважно за 

рахунок її ІІ-го ступеня (66,38%), ЦД – до 28,45%, вірогідне (р<0,01) 

зростання частоти маніфестного гіпотиреозу - до 8,62% та субклінічного – до 
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центрального типу ожиріння, однак поєднання ЦД та субклінічного 

гіпотиреозу зафіксовано лише в двох випадках (з рівнем ТТГ 4,4 мОд/л). 

Констатується також вірогідне збільшення частоти серцевої недостатності 

(СН), паралельне зростання частоти і вираженості АГ, ІХС, удвічі 

зростають церебральні форми атеросклерозу (див. табл.3.4 та рис.3.3). 

Зазначена сукупність хворобливих станів вписується в основні критерії 

метаболічного синдрому. В загальному число коморбідних процесів у 

хворих на ОА зростає з 2-3 у віці до 50 років до 7-9 у віці старше 60 років.  

З метою узгодження лікувальних стратегій у хворих з мульти- та 

коморбідністю пропонується кластеризація (групування) за спільними чи 

близькими механізмами їх розвитку та домінуючих коморбідних станів 

[10]. В нашому дослідженні ми виділили 3 великих кластери: судинних 

захворювань – 60,89% (за домінуючим рівнем АГ), метаболічних 

захворювань – 65,71% (за домінуючим рівнем ожиріння; ЦД в ньому 

складає тільки 18,91%, гіпотиреоз – 18,27%) та кластер уражень системи 

травлення – 56,08% (за домінуючим рівнем гастритів, дуоденітів) розділ 3, 

(рис.3.6). Хоча кластер метаболічних порушень не є самостійним і тісно 

«вплітається» на 2/3 в кластер судинних захворювань та на 1/3 – у кластер 

уражень системи травлення, але за різної вираженості його складових він 

все суттєвіше може погіршувати загальні результати лікування, перебіг ОА 

та підвищити рівні КВР і ГІР. 

Може мати певне клінічне значення визначення початкового віку 

розвитку метаболічних захворювань. Так, згідно анамнезу, надмірна маса 

тіла або ожиріння починалися в обстежених нами пацієнтів у віці 22-46 

(середній вік – 36,4) років, ЦД верифіковано у віці 51-56 (середній вік 

53,6), але деталізація анамнезу та даних амбулаторних карт дозволяли 

зробити припущення про його початок на 5-7 років раніше (ймовірно біля 

47 років), субклінічний гіпотиреоз верифіковано за активного скринінгу у 

віці 55-69 (середній вік – 58,4±2,12) роки (р˂0,05-0,01 в усіх порівнюваних 

ситуаціях). 
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Визначено також певні гендерні відмінності гіпотиреозу: серед 14 осіб 

з маніфестним гіпотиреозом було лише 2 чоловіки, а при субклінічній формі 

із 43 осіб – 7 чоловіків. Важливою є тенденція до підвищення частоти 

гіпотиреозу (див. табл.3.4) у осіб віком більше 60 років, в той час як ЦД 

проявлявся у пацієнтів молодшого віку, при цьому суттєвих гендерних 

відмінностей не виявлено. 

Слід зазначити, що з віком в загальній сукупності вибірки зростала 

системність ОА (поліостеоартроз) та вираженість суглобового больового 

синдрому, ступінь рентгенологічних змін, а за наявності ЦД чи 

гіпотиреозу, як правило, виявляли торпідний характер перебігу та гірші 

результати лікування, переважно третю їх стадію за Келгреном-Лоуренсом 

(89,47%). 

Враховуючи, що жирова тканина є активним ендокринним органом, в 

тому числі продуцентом прозапальних цитокінів, що може посилюватися за 

наявності ЦД чи гіпотиреозу та стати додатковим патогенетичним фактором 

прогресування ОА, а також властиві цим патологічним станам дисліпідемії, 

як фактор прогресування системних та атеросклеротичних змін та 

низькорівневого запалення, нами досліджені неспецифічні маркери 

системного запалення - С-реактивний протеїн та фібриноген і показники 

ліпідного обміну (табл.5.3). 

Отримані результати свідчать, що з нашаруванням цукрового діабету, 

особливо гіпотиреозу, вірогідно зростають явища системного запального 

процесу, дисліпідемії та індексу атерогенності (див. табл. 5.3). Останні при 

гіпотиреозі невірогідно вищі порівняно з контингентом хворих на ОА, 

ожиріння та ЦД, але вірогідно вищі за рівні ЗХС, ТГ та ІА при ОА в 

поєднанні лише з ожирінням. Індивідуальний аналіз ліпідограм у хворих на 

субклінічний та маніфестний гіпотиреоз показав суттєвіше прогресування 

дисліпідемії при останньому (р<0,01-0,001). 
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Таблиця 5.3 

Показники С-реактивного протеїну, фібриногену та ліпідограми у крові 

хворих на ОА та ожиріння, ОА, ожиріння та ЦД, остеоартроз, ожиріння 

та гіпотиреоз (М±m,p) 

Досліджувані 

параметри 

Практично 

здорові  

n=30 

Хворі на ОА 

та ожиріння 

n=97 

Хворі на ОА, 

ожиріння, 

ЦД 2-го типу  

n=61 

Хворі на ОА, 

ожиріння та 

гіпотиреоз 

n=57 

СРП, мг/л 2,80±0,18 4,84±0,34* 6,72±0,38*# 8,40±0,42*# 

Фібриноген, г/л 3,54±0,32 4,62±0,28* 5,52±0,28*# 5,98±0,26*# 

Загальний 

холестерол, ммоль/л 

4,7±0,21 5,9±0,34* 6,8±0,38* 7,2±0,42*# 

Холестерол ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,54±0,04 1,02±0,06* 0,92±0,07* 0,94±0,06* 

Холестерол ЛПНЩ, 

ммоль/л 

2,43±0,08 4,54±0,26* 4,96±0,24* 5,02±0,34* 

Триацилгліцероли, 

ммоль/л 

1,57±0,07 2,8±0,21* 3,4±0,18* 3,6±0,22*# 

ІА, од 2,1±0,16 4,8±0,28* 5,9±0,34*# 6,6±0,41*# 

Примітки. 1.*- вірогідність змін порівняно з показником практично 

здорових осіб (р<0,05-0,01); 2.
#
- вірогіднсть змін порівняно з хворими на ОА 

та ожиріння(р<0,05); 3.СРП - С-реактивний протеїн; 4.ЛПВЩ - ліпопротеїни 

високої щільності; 5.ЛПНЩ - ліпопротеїни високої щільності; 6.ІА - індекс 

атерогенності. 

 

Глибше зрозуміти залежності різних біохімічних параметрів у цих 

групах хворих вдалося шляхом здійснення множинного кореляційного 

аналізу. Як і в підрозділі 4.6, із усіх досліджуваних показників взято 
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параметри СРП та фібриногену, як фактори, що мають найбільше 

відношення до загроз реалізації кардіоваскулярних ризиків (див. табл.5.4).  

Таблиця 5.4 

Кореляційні залежності основних біохімічних параметрів крові у 

хворих на ОА метаболічного фенотипу, підтипів А та Б 

Параметри аналізу Хворі на ОА та 

ожиріння 

Хворі на ОА, 

ожиріння та ЦД 

2-го типу 

(підтип А) 

Хворі на ОА, 

ожиріння та 

гіпотиреоз 

(підтип Б) 

ТТГ-СРП r=0,44    P=0,043 r= 0,61    P=0,056 r= 0,76   P=0,014 

ТТГ-фібриноген r= 0,38    P=0,042 r= 0,47    P=0,045 r=0,64    P=0,012 

ТТГ-СФА r= -0,48  P=0,045 r= -0,56  P=0,051 r= -0,66  P=0,012 

ТТГ-ЗХС r= 0,51    P=0,048 r= 0,58    P=0,051 r= 0,74   P=0,014 

ТТГ-ТГ r=0,46     P=0,052 r= 0,53   P =0,054 r=0,68    P=0,017 

ТТГ-ІА r=0,46     P=0,052 r=0,54     P=0,055 r= 0,73   P=0,001 

ТТГ-ШКФ r=-0,36   P=0,042 r=-0,42     P=0,05 r= -0,64  P=0,016 

СРП-СФА r=-0,38   P=0,042 r=-0,46   P=0,052 r= -0,52  P=0,053 

СРП-ЗХС r=0,42     P=0,052 r= 0,48    P=0,052 r= 0,56   P=0,054 

СРП-ТГ r=0,44     P=0,052 r= 0,51    P=0,050 r=0,54    P=0,053 

СРП-ІА r=0,42     P=0,052 r=0,48     P=0,052 r= 0,52   P=0,053 

СРП-ШКФ r=0,36     P=0,042 r=0,42    P=0,052 r=0,44    P=0,052 

Фібриноген-СФА r=-0,36   P=0,042 r=-0,44   P=0,052 r=-0,52   P=0,053 

Фібриноген-ЗХС r=0,38     P=0,042 r=0,42     P=0,050 r=0,54    P=0,053 

Фібриноген-ТГ r=0,42     P=0,046 r=0,54     P=0,054 r=0,62    P=0,014 

Фібриноген-ІА r=0,46     P=0,048 r=0,52     P=0,050 r=0,64    P=0,014 

Фібриноген -ШКФ r=-0,36   P=0,041 r=-0,46   P=0,052 r=-0,66   P=0,017 

Фібриноген-СРП r=0,42     P=0,046 r=0,54     P=0,055 r=0,62    P=0,014 
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Примітки. 1. СФА – сумарна фібринолітична активність; 2. ЗХС – 

загальний холестерин; 3. ІА – індекс атерогенності; 4. ШКФ – швидкість 

клубочкової фільтрації. 

 

Наведена в табл. 5.4 та проілюстровані рис.5.3, 5.4, 5.5 інформація 

свідчить, що за наявності лише ОА та ожиріння між досліджуваними 

показниками існує помірної сили прямий кореляційний зв’язок (при ТТГ, 

ЗХС, фібриногеном і СФА – від’ємний), найбільш виражений (в межах 

середнього діапазону) – між рівнями ТТГ та ЗХС (r=0,51).  

 

 

Рис. 5.3. Кореляційні зв'язки основних біохімічних параметрів 

крові у хворих на ОА метаболічного фенотипу за наявності ожиріння 
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За нашарування додатково ще ЦД 2-го типу (підтип А) кореляційні 

зв’язки між досліджуваними параметрами посилюються, але в межах 

середнього діапазону (див. табл.5.4 та рис.5.3); чіткіше помітний між ТТГ і 

СРП, ТТГ і СФА, ТТГ і ЗХС, ТТГ і ІА, фібриноген і триацилгліцероли.  

 

Рис. 5.4. Кореляційні зв'язки основних біохімічних параметрів 

крові у хворих на ОА метаболічного фенотипу за наявності ожиріння та 

ЦД 2-го типу (підтип А) 

 

У хворих на ОА, ожиріння та гіпотиреоз (див. табл.5.4 та рис.5.5) 

встановлено подальше зростання рівня кореляційних зв’язків переважно в 

межах діапазону середньої сили, але важливо, що із зростанням рівнів ТТГ 

кореляційні залежності рівнів СРП, ЗХС, індексу атерогенності знаходяться в 

межах діапазону високої сили. Важлива також наявність зростаючої прямої 
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кореляційної залежності між показниками СРП та фібриногену, а також 

зворотньої залежності між рівнями ТТГ та ШКФ, яка була вірогідною 

(р<0,05) нижчою, ніж у групі хворих на ОА та ожиріння. 

 

 

Рис. 5.5. Кореляційні зв'язки основних біохімічних параметрів 

крові у хворих на ОА метаболічного фенотипу за наявності ожиріння та 

гіпотиреозу (підтип Б) 
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типу (18,9%), а після 55-60 років формувалися маніфестна (4,48%) чи 

субклінічна (13,78%) форми гіпотиреозу (разом – 18,27%). Вони 

поглиблюють прояви ОА та погіршують його перебіг, результати лікування, 

сприяють формуванню та прогресуванню явищ АГ, ІХС, інших форм 

атеросклерозу, меншою мірою – уражень органів травлення (переважно 

зростають ураження гепатобіліарної системи та підшлункової залози, СПК). 

Важливо, що нашарування ЦД та гіпотиреозу посилюють прояви 

системного низькорівневого запалення та дисліпідемії – метаболічних 

чинників прогресування тяжкості та системності проявів ОА, 

атеросклеротичних уражень серцево-судинної системи, а разом – зростання 

КВР до високого та дуже високого рівнів. Проте важливим вбачається, що в 

нашому дослідженні поєднання ЦД та субклінічного гіпотиреозу було 

спорадичним (два випадки при рівнях ТТГ в крові 4,4 мОд/л), але разом ці 

два патологічні стани в нашій вибірці склали 37,17%. 

В повідомленнях останніх років наголошується на потребі визначення 

акумуляції метаболічних факторів прогресування ОА, починаючи з надмірної 

маси тіла, особливо з нашаруванням гіпертензії, дисліпідемії, порушення 

толерантності до глюкози, ЦД [494]. Зазначається також, що залежно від 

проявів ЦД, останній може не тільки погіршувати ознаки і системність ОА, 

але й бути визначальним чинником його виникнення [254, 309, 376]. Згідно 

повідомлення Міжнародної організації з вивчення ОА (Osteoarthritis 

Initiative-ОАІ) метаболічний синдром за явищ ЦД та глюкозотоксичної дії і 

кінцевих продуктів глікації є досить вагомим фактором прогресування ОА 

колінних суглобів, що вимагає належного терапевтичного реагування [254]. 

При метаболічному синдромі виникає значна кількість тригерних чинників 

посилення запального процесу при ОА [1, 2, 135], що підтверджують і наші 

дослідження. 

Однак отримані нами дані показали, що метаболічний фенотип ОА є 

неоднорідним за сукупністю його складових частин, які визначають як 

ступінь проявів ОА і уражень серцево-судинної системи, рівень КВР, так і 
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торпідність їх перебігу, прогресування тощо. Зокрема, метаболічний фенотип 

ОА, що зумовлений лише ожирінням, доповнення до лікувальних комплексів 

можуть зводитися лише до використання гіпокалорійної дієти, ЛФК, водних 

процедур, можливо гіполіпідемічних засобів. В гендерному аспекті цей 

варіант лише дещо частіше зустрічається в осіб жіночої статі. 

В нашому дослідженні цей варіант виявився основним і охоплює 

65,7%. Проте, з нашаруванням ЦД цей фенотип ОА набуває суттєвого 

поглиблення патогенетичних залежностей системного характеру, що 

посилює семіотику ОА, коморбідних уражень серцево-судинної системи, 

рівні КВР, вимагає інших дієтичних корекцій, а медикаментозно – вагомих 

доповнень за рахунок сучасних цукорзнижуючих та гіполіпідемічних засобів, 

більш старанної медичної опіки з боку ревматолога, ендокринолога, 

кардіолога тощо. Він виникає переважно у віковому діапазоні 45-55 років та 

суттєво погіршує показники ліпідного обміну. Згідно цих особливостей ми 

пропонуємо виділяти його як окремий підтип (А) метаболічного фенотипу 

ОА. В нашому дослідженні він складає біля 19%. Особливих гендерних 

відмінностей цього підтипу ми не відмітили. 

Іншим підтипом метаболічного фенотипу ОА є його варіант з 

нашаруванням гіпотиреозу. Особливості метаболічних порушень всіх видів 

обміну речовин навіть при субклінічній його формі суттєво погіршує перебіг 

ОА та результати лікування коморбідних захворювань, що в наших випадках 

може насторожувати лікарів відносно скринінгового дослідження 

функціонально-морфологічного стану ЩЗ. Хворі, і навіть лікарі, як правило, 

не звертали особливої уваги на такі неспецифічні скарги як немотивована чи 

швидка втома, загальне знесилення, нервозність, схильність до нетривалих 

депресій, сухість, зниження тургору шкіри, вважаючи їх звичайними 

віковими змінами особи. В гендерному аспекті цей підтип метаболічного 

фенотипу зустрічався переважно у жінок (біля 83% від кількості осіб з 

гіпотиреозом) у більш пізньому віковому діапазоні (після 55-60 років), та 

справляв ще глибший негативний вплив на параметри ліпідного обміну. В 
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прогностичному аспекті він є сутттєво серйознішим, ніж два вище наведені 

варіанти. Згідно отриманих нами результатів дослідження та даних 

літератури, ланки реалізації патогенетичних механізмів обтяжливого впливу 

гіпотиреозу на прояви остеоартрозу та коморбідних захворювань 

представлені на рис. 5.6. 

 

Рис. 5.6. Патогенетичні механізми обтяжливого впливу гіпотиреозу 

на прояви остеоартрозу та коморбідних захворювань 

 

Відомо, що при маніфестному гіпотиреозі адекватна корекція тиреоїдного 

гомеостазу є досить непростою, з обережним та тривалим (місяцями) 

титруванням доз L-тироксину від 6,25-12,5 мкг на добу до адекватної (75-125 

мкг/добу) через наявність серйозних уражень серцево-судинної системи 

атеросклеротичного характеру, а лікування таких органічних судинних уражень 

нерідко не дають належних результатів. Разом з цим є достатньо доказів високої 
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та набагато швидшої зворотності метаболічних порушень та функціональних 

змін в органах і системах при своєчасному лікуванні субклінічного гіпотиреозу. 

Тому такою важливою є його рання діагностика і своєчасне лікування, оскільки 

за відсутності останнього щорічно ця форма в 5-15% випадків трансформується 

в маніфестну [23, 24, 26]. Зазначені особливості заслуговують на виділення 

цього варіанту метаболічного фенотипу ОА як підтип Б. В нашому дослідженні 

він складав 18,27%. 

Отже, згідно отриманих нами даних можна припустити, що 

метаболічний фенотип ОА є домінуючим кількісно та прогностично менш 

загрозливим, ніж кластер судинних уражень в структурі ОА. Основу його 

складає ожиріння, він має свої вікові та гендерні відмінності, що зумовлені 

нашаруванням ЦД 2-го типу та гіпотиреозу, які поглиблюють клінічні прояви 

як ОА, так і інших закономірних коморбідних процесів, особливо ССЗ, та 

вимагають різних суттєвих доповнень до існуючих стандартів лікування ОА. 

З огляду на світові тенденції до зростання поширеності ожиріння, ОА, а 

також ЦД 2-го типу та гіпотиреозу, інших коморбідних захворювань, що 

можуть змінювати лікувально-профілактичні стратегії при ОА, ця проблема 

потребує подальшого вивчення. 
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РОЗДІЛ 6 

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

ОСТЕОАРТРОЗ НА ТЛІ ВІКОВОЇ ВИРАЖЕНОСТІ КОМОРБІДНИХ 

ПРОЦЕСІВ ТА ГІПОТИРЕОЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ L-

АРГІНІНУ, КВЕРЦЕТИНУ, ФІТОКОМПЛЕКСУ «ЗОБОФІТ» ТА 

ФІТОХОНДРОПРОТЕКТОРНОГО ЗАСОБУ 

 

Згідно матеріалів розділів 3-5 нашого дослідження встановлено, що 

тільки в початковому періоді захворювання на ОА у віці до 50 років ця 

хвороба проявляється помірними ураженями декількох суглобів 

(олігоостеоартроз), переважно колінних, І рідко ІІ стадією рентгенологічних 

змін за Келгреном-Лоуренсом.  

Проблеми прогресивно ускладнюються у хворих на ОА у віці 51-60 

років, особливо страше 60 років. З віком прогресує системність ОА 

(поліостеоартроз) та його клінічна вираженість, зростає тяжкість 

рентгенологічних змін у суглобах за Келгреном-Лоуренсом, збільшується 

тягар коморбідних процесів кількісно і за вираженістю процесів.  

Нами враховані наукові рекомендації, основані на сучасних підходах 

до оцінки коморбідності шляхом кластеризації їх за спільними або 

близькими неспецифічними патофізіологічними ланками, а також спільними 

ризиками чи ускладненнями перебігу та лікування [245, 300, 353]. 

За клінічними проявами коморбідних процесів, здатністю їх 

підвищувати рівні КВР та ГІР ми виділили 3 кластери коморбідних процесів: 

кластер судинних захворювань (визначає рівні КВР), кластер метаболічних 

порушень (не самостійний, посилює рівні КВР та ГІР), кластер уражень 

органів травлення (визначає рівні ГІР). 

Згідно виділених кластерів обирали достатньо вивчені лікарські засоби 

багатогранної метаболічної та поліорганної дії, які б у загальному відповідли 

вище зазначеним настановам провідних вчених світу й України та у 

відповідності до визначених кластерів коморбідних недуг. Такими на нашу 
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думку є препарати L-аргініну та кверцетину, щодо уражень щитоподібної 

залози – комплексний фітозасіб «Зобофіт», за домінування системних 

уражень ШКТ – комплексний фітохондропротекторний препарат Остеоартізі 

актив плюс. 

 

6.1. Оцінка ефективності застосування L-аргініну аспартату в 

комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з високим рівнем 

коморбідності та кардіоваскулярного ризику 

За даними численних попередніх вітчизняних та зарубіжних 

досліджень, підсумованих в ряді мета-аналізів, L-агрінін справляв позитивні 

ефекти при будь-яких ситуаціях ендотеліальної дисфункції 

атеросклеротичного ґенезу (кардіального – всі форми ІХС, церебрального, 

периферичного), гіпертензії (артеріальної, легеневої, ренальної), при 

захворюваннях печінки, цукровому діабеті, ожирінні, хворобах суглобів, 

імунодефіцитних, геронтологічних станах тощо [10, 40, 67, 199, 422]. 

Головний його механізм заключається в активації механізмів периферичної 

вазодилятації, мікроциркуляції, метаболізму, репаративних процесів, 

зменшенні явищ нітрозитивного, оксидативного стресів, запалення, 

сприятливому впливі на білковий, жировий та вуглеводний обміни, 

підвищенні секреції інсуліну [420, 493]. L-аргінін є складовою частиною ряду 

регуляторних білків згортальної та протизгортальної систем крові 

(антитромбіну ІІІ, α2-макроглобуліну, системи комплементу, α1-

антихімотрипсину, ряду інгібіторів протеолітичних ферментів), впливаючи 

таким чином на функціонування протеолітичної і фібринолітичної систем 

крові, якість імунних реакцій в нормі і патології тощо [36]. Ці дослідження 

дали підстави вважати L-аргінін перспективною амінокислотою для 

подальшого дослідження та вдосконалення комплексного лікування 

численних недуг в клініці внутрішніх хвороб, неврології, навіть акушерстві й 

гінекології, хірургії, онкології тощо (див. розділ 1.6). З огляду на те, що ОА є 

якраз одним із тих захворювань, якому притаманні коморбідні стани, 



210 
 

 

більшість із яких зазначена вище, тому доцільно використання в 

комплексному лікуванні L-аргініну. 

Метою цього підрозділу було дослідити ефективність застосування 

препарату L-аргініну в комплексному лікуванні хворих на ОА з високим 

рівнем коморбідних захворювань та високим і дуже високим рівнями КВР.  

Критеріями ефективності лікування були: клінічні – швидкість регресу 

симптомів ОА та коморбідних захворювань, зазначених вище біохімічних 

параметрів крові. Переносимість препарату оцінювали за суб'єктивними 

відчуттями хворих, частоти розвитку побічних реакцій. 

Згідно отриманих клінічних даних та визначеного рівня КВР засобів 

додаткового метаболічного впливу на основне та коморбідні захворювання 

потребували пацієнти із ОА та значними коморбідними процесами у вікових 

групах старше 50-60 років. Тому 20 хворим вікової групи 51-60 років та 20 

пацієнтам із групи після 60 років (основна група I) до стандартного лікування 

додатково призначили  препарат L-аргініну (Тівортіну аспартат) у 

зазначеному режимі (див. розділ 2.2). 

За клінічними чотири-тижневими спостереженнями встановлено, що 

вживання L-аргініну на динаміку артрозних явищ є майже непомітним, 

зате помірно прискорює регрес симптоматики АГ, ІХС, СН, посилюючи 

дію гіпотензивних, антиішемічних засобів, покращує толерантність до 

фізичних навантажень, настрій, сон. Тобто, навіть упродовж двотижневої 

тривалості застосування препарату L-аргініну вдавалося досягти 

загальносоматичного покращення стану в основному за рахунок 

коморбідних недуг. Клінічна динаміка 3-4-го тижня використання L-

аргініну на фоні відносного загального покращення не показала такого 

ступеня регресу. 

Важливим вбачали вплив L-аргініну на неспецифічні метаболічні 

порушення в крові, властиві будь-якому із виявлених у хворих на ОА 

коморбідних процесів. Динаміка параметрів про- і антиоксидантних систем, 

кінцевих продуктів метаболізму NO та фібринолітичної і протеолітичної 
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систем, рівнів СРП та фібриногену в крові в процесі лікування наведена в 

таблицях 6.1. та 6.2. 

 

Таблиця 6.1 

Динаміка показників про- і антиоксидантної систем, кінцевих 

метаболітів оксиду азоту крові у хворих на остеоартроз основної і 

порівняльної груп у зв´язку з комплексним лікуванням з використанням 

L-аргініну (М±m, n, p) 

Досліджувані 

показники,  

од. виміру 

Практично 

здорові 

особи, 

n=30 

Хворі на 

ОА у віці 

до 50 

років, 

n=15 

Основна 

група, 

n=40 

Група 

порівняння, 

n=65 

Глутатіон 

відновлений 

(ГВ), ммоль/л 

0,95±0,02 0,81±0,03
*
 0,73±0,03

*
 0,71±0,02

*
 

 0,86±0,04
#
 0,79±0,05

* 

Глутатіон-

пероксидаза, 

нмоль ГВ за 1 

хв на 1 г Нb 

72,4±4,86 98,4±4,77
*
 112,8±5,66

*
 114,4±6,82

*
 

 92,3±4,85
*#

 98,6±5,76
* 

Глутатіон-S-

трансфераза, 

нмоль за 1 хв 

на 1 мг білка 

13,56±1,28 16,2±1,08 21,8±0,84
*
 24,4±0,92

*
 

 16,2±0,58
#
 19,6±0,72

*.** # 

МА плазми, 

мкмоль/л 

2,68±0,26 3,3±0,34 5,2±0,43
*
 5,4±0,46

*
 

 3,4±0,28
#
 4,3±0,38

*.**
 

МА 

еритроцитів, 

мкмоль/л 

6,12±0,25 9,6±0,76
* 

12,9±0,78
*
 13,8±0,83

*
 

 8,6±0,63
* #

 10,1±0,68
* #

 

Кінцеві 

метаболіти NO, 

мкмоль/л 

19,8±0,63 20,9±0,68
 

15,1±0,48
*
 14,6±0,64

*
 

 18,8±0,53
# 

16,1±0,62
*.**

 

Примітки: в чисельнику наведені дані до лікування, в знаменнику – 

після лікування; * - вірогідність різниці показника порівняно з аналогічним в 

практично здорових осіб (р<0,05-0,01); ** - вірогідність різниці показника в 

основній і порівняльній групах (р<0,05); # - вірогідність різниці показника в 

групі до та після лікування (р<0,05). 
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Таблиця 6.2. 

Динаміка показників фібринолітичної та протеолітичної активності 

плазми крові, рівнів фібриногену та С-реактивного білка у хворих на 

остеоартроз основної і порівняльної груп у зв´язку з комплексним 

лікуванням з використанням L-аргініну (М±m, n, p) 

Показники, 

од. виміру 

Практично 

здорові 

особи 

(контрольна 

група), 

n=30 

Хворі на ОА у 

віці до 50 

років, 

n=15 

Основна 

група, 

n=40 

Група 

порівняння, 

n=65 

Фібриноген, 

г/л 

3,54±0,32 3,78±0,36 

 

4,86±0,34
*
 4,93±0,38

*
 

3,82±0,28
# 

4,46±0,42 

СФА крові, 

Е 440/мл/год 

1,63±0,05 1,48±0,07* 

 

1,18±0,06
*
 1,14±0,07

*
 

1,34±0,04
#
 1,21±0,09 

НФА крові, 

Е 440/мл/год 

1,04±0,04 1,06±0,05 

 

0,78±0,05
*
 0,75±0,04

*
 

0,92±0,04 0,82±0,06 

ФФА крові, 

Е 440/мл/год 

0,59±0,03 0,42±0,04* 

 

0,40±0,03
*
 0,38±0,04

*
 

0,42±0,04 0,41±0,03 

Лізис 

азоальбуміну, 

Е 440/мл/год 

2,92±0,12 3,06±0,17 

 

4,62±0,16
*
 4,96±0,18

*
 

3,48±0,14
#**

 4,53±0,21
*
 

Лізис 

азоказеїну, 

Е 440/мл/год 

2,62±0,16 0,94±0,24 4,17±0,28
*
 4,56±0,22

*
 

3,16±0,21
#**

 3,95±0,23
*
 

Лізис азоколу, 

Е 440/мл/год 

0,64±0,06 0,98±0,09* 

 

1,05±0,07
*
 1,39±0,11

*
 

0,72±0,05
#**

 1,19±0,08
*
 

С-реактивний 

протеїн, мг/л 

2,8±0,18 5,2±0,46* 7,8±0,58
*
 8,1±0,62

*
 

5,2±0,46
#
 6,6±0,43

#
 

Примітки: 1. В чисельнику наведені дані до лікування, в знаменнику – 

після лікування; 2. * - різниця вірогідна порівняно з аналогічним показником 

в групі контролю (р<0,05-0,01); 3. 
**

- різниця вірогідна порівняно з 

аналогічними показниками в основній і порівняльній групах після лікування 

(р<0,05); 4. 
#
 - різниця вірогідна порівняно з аналогічним параметром в групі 

після лікування (р<0,05). 

 



213 
 

 

Згідно проведеного дослідження (див. табл. 6.1 та 6.2) у хворих на ОА у 

віці до 50 років є помірне (але вірогідні порівняно з ПЗО) погіршення 

оксидантного статусу крові.  

Проте в групах пацієнтів 51-60 та старше 60 років значно прогресують 

у крові явища оксидативного стресу (див. табл.6.1), наростають рівні 

фібриногену та СРП, погіршуються фібринолітичні властивості, 

посилюються явища необмеженого протеолізу (див. табл.6.2). Тобто, вікове 

зростання коморбідності, прогресування ознак ОА, збільшення рівня КВР 

має також неспецифічну патофізіологічну основу у вигляді оксидативного 

стресу, порушень фібринолітичних, протеолітичних властивостей крові та 

збільшення рівня фібриногену, що відіграють важливу роль у підтриманні в 

належному стані системи гемостазу, забезпеченні нормального кровотоку в 

судинах. Відомо, що патологічне зростання протеолітичних властивостей 

крові в різних поєднаннях з порушенням фібринолітичних (пригнічення, 

посилення) притаманні численним патологічним процесам запального 

(бронхолегеневої, суглобової, ниркової локалізації), атеросклеротичного 

ґенезу, при ендокринній патології, алергічних, онкологічних процесах [36]. У 

досліджуваного нами контингенту хворих ці явища могли викликати як 

прояви ОА, так і більшість зафіксованих коморбідних захворювань. 

Виявлені біохімічні порушення в крові у хворих на ОА в контексті 

вікової коморбідності та рівнів КВР були додатковою біохімічною основою 

для призначення Тівортіну аспартату, а їх динаміка в процесі лікування – як 

критерій ефективності його застосування. Враховуючи вираженість 

досліджуваних біохімічних порушень у хворих на ОА у віці старше 50 та 60 

років та зростаючий в них коморбідний фон, ми обрали їх як об’єкт 

дослідження впливу L-аргініну на клінічні і виявлені порушення. 

Встановлено, що через 4 тижні застосування препарату L-аргініну у 

хворих обох вікових груп вірогідно покращилися параметри про- і 

антиоксидантних систем крові (див. табл.6.1). Зокрема, рівень ВГ зріс в 

загальному в основній групі на 17,8%, активність глутатіонпероксидази 
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знизилася на 19,2%, глутатіон-S-трансферази відповідно на 25,6%. Рівень 

малонового альдегіду плазми зменшився на 34,6%, еритроцитів відповідно на 

33,3%. Важливим є вірогідне (р<0,01)зростання рівня кінцевих метаболітів 

NO на 24,5% наближене до рівня контрольної групи як свідчення 

покращання функції ендотелію. В групі порівняння позитивна динаміка 

параметрів про- і антиоксидантних систем була невірогідною, а за 

показниками активності Г-S-Т, рівнями МА плазми та кінцевих метаболітів 

NO – вірогідно кращою була різниця в основній групі відносно групи 

порівняння.  

Покращилися показники фібринолітичних властивостей крові (див. 

табл.6.2): рівень фібриногену в крові знизився відповідно основної та 

порівняльної груп на 21,4% та 9,54%, зросла активність СФА на 13,6% та 

6,1%, НФА – на 17,94% та 9,3%. Знизилася надмірна активність 

протеолітичних систем, особливо лізис високомолекулярних білків 

(відповідно на 24,2% та 13,3%), та колагену (на 31,43% та 14,32% за 

вищенаведеними групами). Рівень СРП знизився в основній групі І на 33,3%, 

в групі порівняння – лише на 18,52%. Окремо хочемо відзначити, що 

динаміка досліджуваних біохімічних параметрів у хворих на ОА у віці 51-60 

років та старше 60 років за застосування L-аргініну була практично 

однаковою, проте клінічно регрес симптоматики коморбідних процесів в осіб 

старше 60 років був гіршим. Імовірно це зумовлено глибшими та давнішими 

функціонально-морфологічними змінами уражених органів і систем та 

віковими особливостями їх функціонування. Застосування препарату добре 

переносилося хворими, побічних ефектів не виявлено в жодному випадку. 

Додатковим критерієм ефективності 30-денного застосування L-

аргініну було дослідження ЯЖ обстежених хворих за опитувальником SF-36, 

на яке дали згоду 36 пацієнтів основної та 40 хворих порівняльної груп. Ці 

дані наведені в табл.6.3. 
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Таблиця 6.3. 

Динаміка показників якості життя пацієнтів на остеоартроз та 

віковими коморбідними процесами основної і порівняльної груп при 

застосуванні L-аргініну в комплексному лікуванні 

 

Досліджувані показники 

Контрольна 

група 

n=30 

Основна 

група 

n=36 

Група 

порівняння 

n=40 

Фізичне функціонування (ФФ) 96 ± 1,42 54,8±3,26
*
 

66,5±3,44
***

 

52,4±2,88
*
 

56,2±2,36
*
 

Рольове функціонування (РФ) 91±3,76 48,6±3,18
*
 

56,8±3,52
*
 

46,6±3,54
*
 

52,4±3,12
*
 

Інтенсивність болю (ІБ) 100 44,2±3,56
*
 

54,6±4,12
*
 

42,8±3,22
*
 

49,4±3,68
*
 

Загальний стан здоров’я (ЗЗ) 87,4±3,44 52,4±4,36
*
 

66,7±3,32
**/*

 

51,2±3,24
*
 

57,3±2,84
*#

 

Життєва активність (ЖА) 76,4±2,54 46,8±3,89
*
 

54,5±3,66
*
 

48,2±3,36
*
 

52,4±3,22
*
 

Соціальне функціонування 

(СФ) 
95,8±1,16 52,4±3,68

*
 

58,2±3,32
*
 

49,8±2,86
*
 

53,6±2,48
*
 

Рольове функціонування за 

емоційного стану (СЕ) 
81,3±2,52 48,6±4,22

*
 

56,6±3,84
*
 

46,8±3,56
*
 

51,3±2,82
*
 

Психічне здоров’я (ПЗ) 77,6±1,64 46,6±3,84
*
 

62,4±4,14
**/*

 

44,6±3,38
*
 

58,8±2,46
**./*

 

Інтегральні показники 

Фізичний компонент здоров’я 

(ФКЗ) 
61,2±0,52 41,2±3,22

*
 

51,3±2,84
**/*

 

39,3±2,64
*
 

42,4±2,38
*#

 

Психічний компонент здоров’я 

(ПКЗ) 
51,3±0,53 39,6±1,84

*
 

46,2±1,32
**/*

 

37,2±2,42
*
 

41,3±2,38
*
 

Примітки: 1. В чисельнику наведені дані в групах до лікування, в 

знаменнику – після лікування; 2. *- вірогідність різниці показників порівняно 

із ПЗО (p<0,001); 3. 
**

- вірогідність різниці показників у групі після лікування 

(p<0,05); 4. 
#
 - вірогідність різниці показників після лікування між основною і 

порівняльною групою. 
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Отримані результати свідчать (див. табл. 6.3), що у хворих на ОА 

основної групи є чітка тенденція до покращення показників ЯЖ навіть 

упродовж 30-денного застосування L-аргініну, а за параметрами трьох з 

восьми шкал (фізичне функціонування, загальний стан здоров’я та 

психічне здоров’я), інтегральним показником фізичного компоненту 

здоров’я ці дані виявилися навіть вірогідними (P<0,05). За такий же період 

в групі порівняння тенденція до покращення була слабшою (лише за 

показником психічного здоров’я дані були вірогідними, P<0,05). Важливо, 

що при порівнянні параметрів ЯЖ в динаміці лікування в обох зазначених 

групах хворих покращення показників фізичного функціонування, 

загального стану здоров’я та інтегрального показника фізичного 

компоненту здоров’я в основній групі були вірогідно (P<0,05) кращими, 

ніж в групі порівняння. 

Однак слід також відзначити, що вірогідного покращення 

досліджуваних параметрів у хворих основної групи за більшістю із них не 

досягло рівня аналогічних у осіб контрольної групи. Співставлення цих 

даних із клінічною динамікою ОА та коморбідних процесів, враховуючи 

особливості їх перебігу та сучасні технології лікування можна вважати,  що 

позитивні клінічні і біохімічні моменти цього першого етапу апробації 

застосування L-аргініну у хворих на ОА з високими рівнями коморбідності 

та КВР, в тому числі, ще недостатня клініко-лабораторна повноцінність, 

свідчать про доцільність застосування вказаного засобу у комплексному 

лікуванні такого контингенту хворих впродовж більш тривалого часу чи 

повторними курсами. Оцінюючи отримані нами результати дослідження, 

включаючи віддалені спостереження (розділ 6.5) та дані літератури, на 

рисунку 6.1 ми наводимо схему ймовірної реалізації патогенетичних 

механізмів позитивного впливу L-аргініну на прояви остеоартрозу і 

коморбідних захворювань у пацієнтів із високим та дуже високим рівнями 

КВР. 
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Рис. 6.1. Патогенетичні механізми позитивного впливу L-аргініну у 

хворих на остеоартроз та коморбідні захворювання з високим та дуже 

високим рівнями КВР 

 

Незавершеність нормалізації біохімічних порушень при цих 

патологічних станах є патофізіологічною основою ймовірних загострень і 

може вважатися обґрунтуванням більш тривалих чи повторних курсів 

використання L-аргініну аспартату. Тому 18 хворим на ОА у віковій групі 

сташе 60 років ми поводовжили застосування до шести тижнів. Певною 

альтернативою може розглядатися використання природних харчових джерел 

його походження як один із засобів профілактики КВР та оптимізації 
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комплексного лікування хворих на ОА з високим рівнем коморбідності. В 

останні роки цьому напрямку провідними світовими медичними асоціаціями 

надається все більша увага [199, 288]. 

За основу таких дієтичних рекомендацій нами взята середземноморська 

дієта з її антисклеротичним, антигіпертензивним спрямуванням та 

доповненнями, із зазначеними в ній продуктами з підвищеним вмістом L-

аргініну в розробленій нами інструкції-рекомендації (див. додаток А-1). Така 

дієта призначена тим же 40 хворим, що раніше лікувалися препаратом L-

аргініну. Окрім клінічних критеріїв оцінки ефективності в цих випадках 

(частота рецидивів ОА та коморбідних процесів, тривалість їх ремісії, ступінь 

регресу суглобового больового синдрому за ВАШ і індексом Лекена), 

досліджувалися рівень комплаєнсу, соціо-економічний статус та освітній 

ценз як передумови дотримання дієтичних рекомендацій. 

Контроль ефективності такої дієти здійснювався в перші два місяці 

щомісячно, а в подальшому до 1 року - щоквартально. Ефективність 

використання дієти із застосуванням продуктів із підвищеним вмістом 

аргініну в комплексному лікуванні хворих на ОА основної і порівняльної 

груп наведена в табл. 6.4. 

 

Таблиця 6.4 

Ефективність дієти із застосуванням продуктів з підвищеним 

вмістом аргініну в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з 

високим рівнем коморбідності 

Критерій ефективності Основна група 

n=40 

Група порівняння 

n=50 

1. Частота загострень основного чи 

коморбідних захворювань (кількість 

випадків на одного хворого) 

 

2,4±0,28 

 

4,3±0,32
* 

2. Тривалість ремісій (в місяцях) 4,5±0,34 2,2±0,43
* 
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Продовження таблиці 6.4 

3. Інтенсивність суглобового больового 

синдрому: 

а) за ВАШ (в см); 

 

 

5,8±0,46 

3,1±0,23*
#
 

 

 

5,6±0,64 

4,3±0,52* 

б) за індексом Лекена (в балах) 6,4±0,32 

3,6±0,23*
#
 

6,6±0,38 

4,4±0,34* 

Примітки: 1. В чисельнику результати на початку реабілітації, в 

знаменнику – в кінці року спостереження; 2. 
*
- вірогідність різниці показника 

в основній і порівняльній групах (р<0,05-0,01); 3. 
#
 - вірогідність різниці 

показників на початку та в кінці етапу реабілітації (p<0,05). 

 

Як видно з наведених в табл.6.4 даних, у хворих основної групи за 

основними критеріями оцінки ефективності лікування загальні результати 

виражалися у вірогідному відносно хворих групи порівняння зниженні 

частоти загострень ОА чи коморбідних захворювань, подовженні тривалості 

ремісій, зниженні інтенсивності суглобовго больового синдрому (за ВАШ) та 

альгофункціонального індексу Лекена. 

Згідно обраних критеріїв ефективності за даними однорічного терміну 

спостереження у хворих основної групи в 1,8 разу рідше спостерігалися 

загострення основного чи коморбідних захворювань відносно групи 

порівняння, в 2,04 рази були довшими періоди ремісії. При цьому 

загострення у пацієнтів основної групи були слабкішими і на 3-5 днів 

коротшими, ефективніше купірувалися медикаментозними засобами. Оцінка 

вираженості суглобового больового синдрому за даними ВАШ і індексу 

Лекена також показали вірогідні переваги застосування такої дієти за 

основним та коморбідними процесами. 

Однак, це – загальні результати. Проте ефективність такої дієти в 

кожному конкретному випадку мала свої відмінності, що потребувало 

поглибленого аналізу причин таких відмінностей. В цьому контексті 

встановлено, що у більшості пацієнтів основної групи був задовільний 
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(середній) соціо-економічний статус і добрий освітній ценз. Майже 

третина мала низький соціо-економічний статус та середній освітній ценз. 

У групі порівняння майже 2/3 хворих були з низьким соціо-економічним 

статусом при доброму освітньому цензі, частка задовільного та доброго 

соціо-економічного статусу була у 2-4 рази меншою, ніж у хворих 

основної групи за відсутності різниці в освітньому цензі. Комплаєнс 

удосконаленої дієти у хворих основної групи із задовільним соціо-

економічним статусом коливався в межах 75-84%, що оцінено нами як 

добрий, а в групі з низьким соціо-економічним статусом був у межах 45-

57%, що оцінено нами як задовільний. Цей показник вказує на основну 

причину гірших результатів реабілітації. Найчастіше рецидиви у хворих 

цієї групи відбувалися за рахунок коморбідних процесів (АГ, ІХС) через 

нерегулярне вживання гіпотензивних чи антиішемічних засобів за 

економічних причин. Невисокий соціо-економічний статус пацієнтів групи 

порівняння був основною причиною відмови від більш досконалої дієти, 

яка б сприяла покращенню результатів реабілітації. Разом з цим вищий 

освітній рівень незначно впливав на вибір покращених методів лікування. 

Більша доступність аргінін-вмісних продуктів для сільських жителів 

(насіннєві, зерна соняшника, грецькі горіхи, фундук, гарбузові, бобові, 

яловичина, молочна продукція тощо) стали економічним підгрунтям 

кращого комплаєнсу. 

В клінічному аспекті використання запропонованої дієти найбільш 

сприятливо відображалося на регресі атеросклеротичних уражень 

(кардіальної, церебральної локалізації), меншою мірою - захворювань 

гепатобіліарної системи, кишечнику, ЦД. Суб’єктивно пацієнти відмічали 

покращання загального стану здоров’я, показників ЯЖ, підвищення 

толерантності до фізичних навантажень. 

Подібні результати про ефективність дієтичного застосування 

продуктів з підвищеним вмістом аргініну при інших захворюваннях наведені 

також в ряді досліджень [331, 460]. Важливість та перспективи подальшого 
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дослідження дії різних форм L-аргініну та харчових джерел його 

походження, зазначені в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених [113, 199]. 

Це відповідає останнім рекомендаціям ESCEO 2014 року [265, 336] щодо 

багатоплановості лікування хворих на ОА, включаючи застосування 

дієтичних методів. Необхідність проведення подібних розробок зазначені 

також в Резолюції VI Національного конгресу геронтологів і геріатрів 

України (жовтень, 2016): п.1.4 «Розвивати дослідження щодо розроблення 

складу функціональних наборів продуктів та раціонів харчування людей 

літнього віку з урахуванням способу життя і стану здоров’я, нових біологічно 

активних харчових продуктів для людей старшого віку як факторів впливу на 

стан здоров’я і процеси старіння» [173]. 

Саме в такому контексті виконаний цей фрагмент нашого дослідження. 

 

6.2. Особливості впливу застосування кверцетину в комплексному 

лікуванні хворих на ОА з високим рівнем коморбідності, 

кардіоваскулярного та гастроінтестинального ризиків 

 За матеріалами нашого дослідження, викладеними в розділі 3.2, 

виявлено, що в обраній нами вибірці із 312 хворих на ОА провідними 

кластерами коморбідності були: кластер судинних захворювань з 

притаманним йому високим рівнем КВР та кластер уражень системи 

травлення, в якому домінували гастродуоденопатії, що зумовлювали 

різні, переважно помірні, прояви ГІР. Нерідко серед хворих судинного 

кластеру були пацієнти із проявами захворювань системи травлення  (у 

31,41% випадків), однак домінували ураження серцево-судинної з 

високим, рідше дуже високим рівнем КВР. Саме в такого контингенту 

вважали за потрібне додаткове застосування в лікувальному комплексі 

препарату Кверцетину. 

З огляду на важливість проблеми коморбідності та загроз звязаних з 

нею КВР та ГІР у хворих на ОА, нами визначена мета цього підрозділу 

дослідження – згідно вивчених вікових особливостей значної поширеності і 
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вираженості коморбідних процесів у хворих на ОА застосувати Кверцетин в 

комплексному лікуванні такого контингенту пацієнтів, оцінити його вплив на 

прояви основного і коморбідних процесів та про-і антиоксидантну, 

фібринолітичну і протеолітичну системи крові, маркери системного 

запалення. 

Для реалізації поставленої мети із загальної вибірки обстежених обрано 

80 хворих на ОА І-ІІІ клініко-рентгенологічних стадій старше 50 років з 

помірним та високим рівнями коморбідності, репрезентативними за 

коморбідним комплексом хвороб основній вибірці обстежених хворих, 

наведені в розділі 3.2. Домінуючою категорією були жінки (97 осіб – 

80,83%). Тривалість ОА в обстежених була в межах 5-19 (12,1± 3,3) років, 

коморбідних захворювань – 2-9 (4,1±0,6) років. 

Із обраного контингенту виділили хворих на ОА з високим ступенем 

коморбідності  та високими рівнями КВР та ГІР, з яких виділили дві групи 

по 40 осіб. Одна із них додатково вживала препарат Кверцетину по 40 мг 

тричі на день за 30 хвилин до їжі впродовж 4 тижнів (основна група  ІІ), 

інша сукупність хворих склала групу порівняння. Обидві групи були 

репрезентативні за віком, ступенями коморбідності та рівнями КВР і ГІР.  

Критеріями ефективності лікування були: клінічна динаміка регресу 

симптомів основного та коморбідних захворювань, змін про- і 

антиоксидантної систем, фібринолітичної та протеолітичної активності, рівня 

С-реактивного протеїну, фібриногену крові. 

За даними клінічного спостереження встановлено, що регрес проявів 

ОА в основній групі ІІ за окремими показниками (показники візуальної 

аналогової шкали – ВАШ болю, індекс Лекена,) дещо (невірогідно) кращий, 

ніж в групі порівняння (табл. 6.5).  

Більш вираженою була сприятлива потенціююча дія кверцетину на 

ефективність гіпотензивних і антиішемічних ліків та клінічні прояви і регрес 

АГ, ІХС, уражень системи травлення; не відмічено особливих змін проявів 

ЦД – 2-го типу, гіпотиреозу і, зрозуміло, ожиріння. 
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Таблиця 6.5  

Динаміка показників ВАШ болю та індексу Лекена у хворих на ОА 

основної і порівняльної груп до та через місяць після лікування 

Досліджуваний показник, 

од виміру 

Основна група, 

n=40 

Група порівняння, 

n=40 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

ВАШ болю при ходьбі, мм 52,6±4,14 42,8±2,83
нв 

53,8±4,16 45,4±3,68
нв 

Індекс Лекена, бали 7,1±0,48 5,8±0,66
нв 

7,2±0,58 6,1±0,46
нв 

Примітка. 
нв

 – дані невірогідні. 

 

Враховуючи суб'єктивізм оцінки клінічної ефективності лікування 

лікарем та пацієнтом будь-якої із зазначених хвороб за такий нетривалий 

період, в якості підтвердження позитивного впливу кверцетину на окремі 

неспецифічні патогенетичні ланки ОА та коморбідних процесів проведено 

дослідження стану про- і антиоксидантних систем крові в динаміці 4-

тижневого курсу лікування (табл. 6.6). 

 

Таблиця 6.6  

Динаміка показників про- і антиоксидантної систем крові у хворих на 

остеоартроз основної і порівняльної груп у зв'язку з додатковим 

використанням в комплексному лікуванні кверцетину (M±m, n, p) 

Досліджувані 

показники, од 

виміру 

Практично 

здорові 

особи, 

n=30 

Хворі на ОА 

у віці до 50 

р., 

n=15 

Основна 

група, 

n=40 

Група 

порівняння, 

n=40 

Глутатіон 

відновлений 

(ГВ), ммоль/л 

0,95±0,02 0,81±0,03
* 

0,71±0,02
* 

0,69±0,03
* 

0,85±0,03
*#

 0,77±0,05
* 

Глутатіон-

пероксидаза, 

нмоль ГВ за 1 

хв на 1 г Нb 

72,4±4,86 98,4±4,77
* 

114,6±6,12
* 

117,2±7,14
* 

93,4±5,16
*# 

101,1±6,18
* 
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Продовження таблиці 6.6 

Глутатіон-

трансфераза, 

нмоль за 1 хв 

на 1 мг білка  

13,56±1,28 16,2±1,08 22,6±0,92
* 

25,2±0,86
* 

17,2±0,64
# 

20,1±0,74
* ** # 

МА плазми, 

мкмоль/л 

2,68±0,26 3,3±0,34 5,4±0,46
* 

5,5±0,47
* 

3,5±0,32
# 

4,4±0,42
* 

МА 

еритроцитів, 

мкмоль/л 

6,12±0,25 9,6±0,76
* 

13,2±0,68
* 

14,1±0,92
* 

8,8±0,56
*.# 

11,2±0,73
*.** 

Примітки: 1. В чисельнику наведені дані до лікування, в знаменнику - 

після лікування; 2. *- вірогідність різниці показника порівняно з аналогічним 

у практично здорових осіб (р<0,05-0,001); 3. 
**

 - вірогідність різниці 

показника в основній і порівняльній групах (р<0,05); 4.
 #
 - вірогідність різниці 

показника в групі до та після лікування (р<0,05). 

 

Отримані результати свідчать (див. табл.6.6), що у хворих на ОА з 

високими рівнями коморбідності, КВР та ГІР при загостренні ОА мав 

місце значний дисбаланс про- і антиоксидантних систем крові як прояв 

оксидативного стресу, більш вираженого у віковій групі старше 60 років. 

Додаткове чотиритижневе застосування Кверцетину в лікувальному 

комплексі в загальному зумовило вірогідно кращу, відносно групи 

порівняння позитивну динаміку в усуненні явищ оксидативного стресу, 

особливо за показником МА та активності ГР. Хоча при індивідуальному 

аналізі динаміки цих параметрів треба відмітити тенденцію торпіднішого 

зменшення проявів оксидативного стресу у віковій групі старше 60 років 

як основної (ІІ), так і порівняльної груп. Важливо, що таке покращення 

параметрів про- і антиоксидантних систем крові у пацієнтів основної групи 

ІІ було ще явно недостатнє порівняно з такими у ПЗО (різниця вірогідна за 

більшістю параметрів). Зазначені явища, як і клінічна динаміка ОА та 

коморбідних процесів, свідчать про потребу триваліших термінів 

застосування Кверцетину, особливо у групі хворих старше 60 років. 
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В контексті загрози реалізації КВР і можливого сприятливого впливу 

Кверцетину на цей процес важливим вбачалося дослідження активності 

фібринолітичної і протеолітичної активності плазми крові, рівнів 

фібриногену та С-реактивного протеїну. Результати цього висліду наведені в 

таблиці 6.7. 

 

Таблиця 6.7  

Динаміка показників фібринолітичної та протеолітичної активності 

плазми крові, рівнів фібриногену та С-реактивного протеїну у хворих на 

остеоартроз основної і порівняльної груп у зв'язку з додатковим 

використанням в комплексному лікуванні Кверцетину (М±m, n, p) 

Досліджувані 

показники, од 

виміру 

Практично 

здорові особи, 

n=30 

Основна група, 

n=40 

Група 

порівняння, 

n=40 

Фібриноген, г/л 

 

3,54±0,32 4,92±0,36
* 

4,95±0,42
* 

3,91±0,32
# 

4,48±0,34
 

СФА плазми крові,  

Е440/мл/год 

1,63±0,05 1,16±0,05
* 

1,14±0,06
* 

1,36±0,03
*# 

1,23±0,07
* 

НФА плазми крові,  

Е440/мл/год 

1,04±0,04 0,76±0,05
* 

0,74±0,04
* 

0,91±0,03
*# 

0,82±0,05
* 

ФФА плазми крові, 

Е440/мл/год 

0,59±0,03 0,40±0,02
* 

0,41±0,03
* 

0,45±0,03
* 

0,42±0,04
* 

Лізис азоальбуміну, 

Е440/мл/год 

1,62±0,12 2,84±0,14
* 

2,94±0,16
* 

2,04±0,12
* ** # 

2,62±0,19
* 

Лізис азоказеїну, 

Е440/мл/год 

2,12±0,16 3,24±0,19
* 

3,22±0,23
* 

2,43±0,12
# 

2,86±0,18
* 

Лізис азоколу,  

Е440/мл/год 

0,84±0,06 1,41±0,05
* 

1,39±0,05
* 

1,14±0,05
* ** # 

1,29±0,04
* 
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Продовження таблиці 6.7 

С-реактивний 

протеїн, мг/л 

2,8±0,18 7,8±0,56
* 

8,1±0,48
* 

5,4±0,33
** # 

6,6±0,42
* # 

Примітки: 1. В чисельнику наведені дані до лікування, в знаменнику - 

після лікування; 2. 
*
- вірогідність різниці показника порівняно з аналогічним 

у практично здорових осіб (р<0,05-0,001); 3.
 **

 - вірогідність різниці 

показника в основній і порівняльній групах (р<0,05); 4.
 #
 - вірогідність різниці 

показника в групі до та після лікування (р<0,05). 

 

Отримані дані (див. табл.6.7) демонструють, що у хворих на ОА в 

період загострення з високим рівнем коморбідності вірогідно зростав рівень 

фібриногену крові та прогресивно знижувалася її фібринолітична активність 

за рахунок СФА, НФА і ФФА. Підтвердженням цьому було зростання 

кореляційних зв'язків середньої сили зворотньої залежності між рівнем 

фібриногену та СФА з віком та коморбідністю: у віковій групі 51-60 років r=-

0,52 (р˂0,01) в групі пацієнтів старше 60 років r=-0,63 (р˂0,01). 

Водночас мало місце вірогідне підвищення активності параметрів 

протеолітичних систем крові, переважно за рахунок розпаду 

високомолекулярних сполук та колагену (див. табл.6.7). Показники лізису 

азоказеїну та азоколу в крові знаходилися в помірної сили прямих 

кореляційних зв'язках з рівнем фібриногену: відповідно r=0,44 (р˂0,05) та 

r=0,48 (р˂0,05). 

Дослідження цих явищ у крові свідчить про існування зростаючих з 

віковими проявами ОА та коморбідних захворювань катаболічних процесів 

та зниження фібринолітичних властивостей крові, що є однією із 

неспецифічних метаболічних патофізіологічних основ виникнення, 

прогресування як ОА, так і коморбідних процесів та властивих їм КВР. 

Відомо, що збільшення активності ферментів протеолізу в крові зумовлює 

активацію калікреїн-кінінової, ренін-ангіотензин-альдостеронової систем та 

комплементу, розвиток запальних і деструктивних процесів в організмі 
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(1,17). Певним підтвердженням цьому було підвищення рівнів С-реактивного 

протеїну в крові: у віці до 50 років: 3,6±0,42 мг/л (у ПЗО 2,8±0,18) (р˃0,05), 

51-60 років – 7,8±0,58 мг/л (р˂0,01), після 60 років – 8,1±0,62 мг/л (р˂0,001). 

Звичайно, виявлені зміни біохімічних параметрів крові можуть бути 

зумовлені будь-яким із встановлених захворювань й апріорі є наслідком 

сумаційного їх впливу. 

Упродовж чотиритижневого застосування Кверцетину в лікувальному 

комплексі у пацієнтів основної групи ІІ відмічено вірогідне зниження рівнів 

фібриногену, підвищення активності СФА, НФА (р˂0,05-0,01 в обох 

випадках), вірогідне зменшення активності протеолітичних систем (за 

лізисом азоальбуміну, азофібрину та азоколу) (див.табл.6.7). При цьому, 

суттєвих відмінностей в динаміці досліджуваних параметрів у хворих вікової 

групи 51-60 років та старше 60 років між собою не відмічено. У пацієнтів 

групи порівняння відмічена подібна, але слабше виражена тенденція, а за 

показниками азоказеїну та азоколу між групами була навіть вірогідна 

різниця. Ця міжгрупова відмінність свідчить про сприятливий вплив 

кверцетину на порушення фібринолітичної та протеолітичної активностей 

крові та, опосередковано, на явища низькорівневого запалення. 

Підтвердженням цьому було дослідження вмісту С-реактивного протеїну: 

вірогідне зниження на 31,65% (р˂0,05), але менш виражене в групі 

порівняння – на 18,52% (р˂0,05). Проте, покращені параметри досліджуваних 

систем ще вірогідно були гіршими, ніж в групі ПЗО, що є також свідченням 

недостатності чотиритижневого застосування кверцетину в обраній клінічній 

ситуації. Успішне застосування Кверцетину навіть упродовж 

чотиритижневого курсу в лікуванні такої категорії хворих обгрунтовує 

можливість подальшого його вживання з визначенням клінічних та 

біохімічних критеріїв достатності. 

Отже, позитивна динаміка клінічних та досліджуваних біохімічних 

параметрів за допоміжної дії Кверцетину в комплексному лікуванні хворих 

на ОА з високим рівнем коморбідності свідчить про оптимізуючий вплив 
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цього засобу переважно на коморбідні процеси, який реалізуєься, зокрема, 

через зменшення проявів оксидативного стресу, дисбалансу фібринолітичної 

та протеолітичної активності крові, зниження проявів низькоінтенсивного 

системного запалення. Узагальнення ймовірних патогенетичних механізмів 

позитивного впливу Кверцетину у хворих на ОА і коморбідні захворювання 

за даними власних досліджень та наукової літератури наведені на рис. 6.2. 

 

Рис. 6.2. Патогенетичні механізми позитивного впливу Кверцетину 

в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз та коморбідні 

захворювання кластерів судинної і травної систем 

 

Отримані нами дані свідчать, що застосування Кверцетину в 

комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з високими рівнями 

коморбідності, кардіо-васкулярного та гастро-інтестинального ризиків може 
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розглядатися як один із засобів різнопланового позитивного впливу на 

спільні неспецифічні патогенетичні ланки розвитку та прогресування 

остеоартрозу і коморбідних процесів, та їх профілактики. Отримані нами 

позитивні результати одномісячного терміну застосування Кверцетину та ще 

суттєва клінічна і біохімічна їх недовершеність слугували аргументами 

продовження застосування Кверцетину тривалістю до трьох місяців. 

За такої тривалості застосування Кверцетину було встановлено, що 

регрес проявів ОА в основній групі ІІ за показниками візуальної аналогової 

шкали (ВАШ) болю та індексу Лекена був кращий, ніж в групі порівняння, 

однак ця різниця лише за ВАШ після трьох місяців застосування Кверцетину 

була вірогідною (табл.6.8).  

Таблиця 6.8 

Динаміка показників ВАШ болю та індексу Лекена у хворих на 

остеоартроз при застосуванні в комплексному лікуванні Кверцетину 

(основна група) через один та три місяці 

Досліджу-

ваний 

показник 

Основна група, n=40 Група порівняння, n=40 

До 

лікування 

Через  

1 місяць 

Через  

3 місяці 

До 

лікування 

Через  

1 місяць 

Через  

3 місяці 

ВАШ болю 

при ходьбі, мм 

52,6±4,14 42,8±2,83нв 40,2±3,66* 53,8±4,16 45,4±3,68нв 43,6±4,22нв 

Індекс Лекена, 

бали 

7,1±0,48 5,8±0,66нв 5,4±0,74нв 7,2±0,58 6,1±0,46 5,7±0,72нв 

Примітки: 1. 
*
-різниця показників до та після лікування; 2. 

нв
- різниця 

показників до та після лікування невірогідна. 

 

Впродовж трьохмісячного терміну клінічного спостереження 

толерантність до фізичних навантажень у хворих основної групи ІІ, в тому 

числі з боку суглобового синдрому, підвищувалась. 

Більш вагомим був вплив Кверцетину на клінічні прояви АГ, ІХС, 

гастродуоденопатій, що проявлялось стабілізацією параметрів АТ на 
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цільових рівнях, покращенні показників ЕКГ, що ми розцінили як 

потенціюючий ефект гіпотензивних, антиішемічних і гастропротективних 

засобів. Це давало змогу знизити дози гіпотензивних, гастропротективних 

ліків, рідше використовувати НПЗП. Не відмічено особливого впливу на 

прояви ЦД 2 типу, гіпотиреозу та ожиріння. Для поглиблення 

патогенетичного розуміння суті зазначеного позитивного клінічного впливу 

нами досліджено динаміку параметрів про- і антиоксидантних систем крові 

впродовж зазначеного періоду спостереження (табл.6.9).  

Згідно отриманих результатів (див. табл.6.9) видно, що початково 

значний дисбаланс прооксидантних і антиоксидантних систем крові у 

пацієнтів основної (ІІ) і порівняльної груп впродовж першого місяця 

використання Кверцетину досягається суттєво вагоміше покращення 

досліджуваних параметрів відносно групи порівняння, але вони ще були 

вірогідно гіршими, ніж у ПЗО. Саме такі клініко-патобіохімічні властивості в 

цього контингенту слугували приводом до подальшого використання 

Кверцетину. 

По завершенні трьох місяців використання Кверцетину в лікувальному 

комплексі в крові виявлено практично нормалізацію показників ГВ, 

активності Г-S-Т, МА в плазмі та еритроцитах, але встановлено ще вірогідну 

різницю підвищеної активності ГП відносно групи контролю, ймовірно, як 

компенсаторний акт. Однак, із 12 осіб цієї групи старше 60 років ця динаміка 

була гіршою, в тому числі за клінічними даними, особливо за наявності ЦД 

та ожиріння І-ІІ ступенів. Саме цим хворим упродовж року ми призначали 

повторні курси застосування Кверцетину тривалістю 1,5-2 місяці за 

найменших проявів загострення основної чи коморбідних недуг.  

В групі порівняння динаміка досліджуваних показників 

характеризувалася торпідністю зворотності і за більшістю показників 

вірогідно перевищувала аналогічні в групі ПЗО (див. табл.6.9). 
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Враховуючи доведену роль порушень ліпідного обміну в патогенезі 

судинних захворювань, у тому числі в індукуванні низькорівневого 

системного запалення, та їх наявність у різних формах в обраного нами 

контингенту хворих нами досліджено ліпідний спектр, рівні СРП та 

фібриногену крові в динаміці лікування (табл. 6.10). 

Майже в усіх хворих початково встановлені різні ступені 

дисліпідемічних змін та підвищення індексу атерогенності, рівнів СРП та 

фібриногену, що в середньостатистичних показниках представлено в 

табл. 6.10. 

 

Таблиця 6.10 

Динаміка показників ліпідного обміну та біохімічних маркерів 

запалення у крові хворих на остеоартроз при застосуванні в 

комплексному лікуванні Кверцетину впродовж трьох місяців  

Досліджувані 

показники 

Практично 

здорові 

особи, 

n=30 

Групи хворих на остеоартроз 

Основна група, n=40 Група порівняння, n=40 

До 

лікування 

3 місяці 

після 

лікування 

До 

лікування 

3 місяці 

після 

лікування 

ЗХС, ммоль/л 4,7±0,21 6,5±0,42
*
 5,3±0,32

#
 6,4±0,54

*
 6,1±0,43

*
 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,54±0,04 1,03±0,06
*
 1,36±0,09

#
 0,98±0,05

*
 1,05±0,04

*/**
 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

2,43±0,08 3,96±0,32
*
 3,16±0,22

*
 4,01±0,38

* 
3,72±0,29

*
 

Триацилгліцеро

-ли, ммоль/л 

1,57±0,07 2,9±0,21
* 

1,91±0,16
# 

3,1±0,24
* 

2,74±0,18
*/**

 

Індекс 

атерогенності 

2,1±0,16 3,5±0,38
*
 2,92±0,23

*#
 5,5±0,42

*
 4,8±0,36

*/**
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Продовження таблиці 6.10 

СРП, мг/л 2,8±0,22 6,8±0,56
*
 5,2±0,38

*
 7,3±0,62

*
 6,5±0,34

*/**
 

Фібриноген, г/л 3,4±0,28 4,8±0,36
*
 3,7±0,16

#
 5,1±0,38

*
 4,6±0,32

*/**
 

Примітки: 1. 
*
- різниця показників вірогідна порівняно з аналогічним у 

практично здорових осіб (р<0,01-0,001); 2.
 #

- різниця показника вірогідна до 

та після лікування (р<0,05-0,01); 3.
 **

-вірогідність різниці показників в 

основній і порівняльній групах після лікування (р<0,05). 

 

Встановлено, що вже через три місяці використання Кверцетину в 

лікувальному комплексі мало місце покращення окремих параметрів 

ліпідограми (ЗХС, ЛПВЩ та ІА), але за рівнями ХС ЛПНЩ та індексу 

атерогенності не досягає рівнів осіб групи ПЗО (див. табл.6.10). Відмічено 

подальше покращення маркерів системного запального процесу: СРП та 

фібриногену. В групі порівняння порушені параметри ліпідограми 

характеризувалися стійкістю, гіршою була також зворотність показників СРП 

та фібриногену.  

За весь період спостереження побічних ефектів від використання 

Кверцетину не відмічено. Прихильність щодо прийому цього засобу хворими 

нами оцінено як добру, а фармако-економічний аспект застосування 

визначено як цілком прийнятний. 

Хоча вагомі позитивні клініко-біохімічні зсуви відмічено вже впродовж 

одного місяця використання Кверцетину, але навіть упродовж тримісячного 

його застосування належної нормалізації окремих біохімічних порушень 

досягти не вдалося. Варта уваги гірша зворотність клініко-біохімічних 

параметрів у осіб старше 60 років, або зі значними ступенями ожиріння та 

ЦД 2 типу. Ймовірно в цього контингенту тривалість використання 

Кверцетину повинна бути ще більшою або повторними курсами. Доцільні 

також подальші спостереження щодо стійкості досягнутих результатів у 

пацієнтів з оптимальними змінами в крові. Важливо зазначити, що в 
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найближчий період (2-4 тижні) найбільш помітним був вплив Кверцетину на 

серцево-судинну та гастроентерологічну патології, на прояви суглобового 

артрозного синдрому його вплив виявився малопомітним, більш пізнім та 

може бути визначеним за оцінкою толерантності до фізичних навантажень, 

або за шкалою ВАШ болю. Саме збільшена толерантність до фізичних 

навантажень дозволяла хворим краще соціалізуватися, але, з іншого боку, 

провокувала посилення больового синдрому при будь-яких фізичних 

надмірностях. 

Таким чином, тримісячне застосування Кверцетину в комплексному 

лікуванні хворих на ОА з високими рівнями коморбідності суттєво зменшує 

прояви серцево-судинної та гастроентерологічної патології, покращує їх 

перебіг, значно меншою мірою впливає на симптоматику ОА, а також зумовлює 

вагомий регрес оксидативних порушень та слабкіше - явищ системного 

низькорівневого запалення і дисліпідемії. Менш виразний позитивний вплив 

Кверцетину у хворих на ОА у віці більше 60 років чи коморбідним ЦД 2 типу, 

значними ступенями ожиріння впродовж тримісячного терміну його 

використання свідчить про потребу триваліших чи повторних курсів (в нашому 

випадку – у 12 хворих) його застосування згідно клінічної вираженості, 

особливостей пребігу, регресу цих патологічних явищ та клініко-біохімічної 

динаміки у крові. 

 

6.3. Особливості впливу фітокомплексу «Зобофіт» на тиреоїдний 

гомеостаз, прояви ОА та коморбідних процесів, метаболічні порушення у 

хворих на тлі гіпотиреозу 

Як зазначено в розділі 3.2, із 312 хворих на ОА нашої вибірки поряд з 

іншими коморбідними захворюваннями у 14 осіб виявили маніфестну форму 

гіпотиреозу і в 43 – субклінічну.  

Головну увагу нами зосереджено на контингенті хворих на ОА з 

явищами субклінічного гіпотиреозу. В усіх цих пацієнтів були значніше 

вираженими ознаки АГ, ІХС з явищами серцевої недостатності переважно ІІ 
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класу за NYHA, ожиріння ІІ ступеня, тобто клінічні прояви метаболічного 

синдрому; в них відмічено значний ступінь дисліпідемії (див. розділ 5.2 табл. 

5.4). 

Ретельна оцінка симптомів ОА та коморбідних захворювань у хворих із 

СГ за анамнезом не дала нам переконливих доказів негативного впливу 

останнього на їх перебіг чи результати лікування. Тому нами обрано 

проспективне однорічне дослідження клінічних особливостей ОА та 

коморбідних явищ, включаючи СГ, за дії полікомпонентного вітчизняного 

фітозасобу Зобофіт (ТОВ «Нутрімед», Україна), а також його впливу на про- 

і антиоксидантну системи, фібринолітичну і протеолітичну активність крові, 

рівні СРП та ШКФ на тлі мінімальних доз L-тироксину (6,25-12,5 мкг/добу). 

Такий науковий підхід дозволяв перевірити робочу гіпотезу можливого 

впливу Зобофіту на ОА та коморбідні явища, метаболічні процеси, 

побудовану на вивченні наукової літератури [63, 266] складу і властивостей 

рослин-складників Зобофіту, що наведені в табл. 6.11. 

За даними літератури апробований при захворюваннях ЩЗ засіб 

Зобофіт містить лікарські рослини, які здавна застосовують в народній 

медицині при лікуванні ОА та подагри, атеросклеротичних ураженнях та 

хворобах нирок, травного каналу. Їх чинники мають антиоксидантні, 

протизапальні, репарантні, спазмолітичні, седативні, діуретичні 

властивості, а багатий мікроелементний склад може сприяти підвищенню 

активності металоферментів, синтезу тиреоїдних гормонів (див. табл. 

6.11). 

Згоду на застосування Зобофіту в комплексному лікуванні дали 25 із 

43 хворих на СГ та ОА (третя основна група). Інші пацієнти склали групу 

порівняння, що вживали аналогічні дози L-тироксину (6,25-12,5 мкг/добу).  
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Таблиця 6.11 

Основні складові частини засобу «Зобофіт» їх хімічний склад та 

фармакологічні властивості [63, 266] 

Лікарська 

рослина 

Хімічний склад Фармакологічні властивості 

Перстач білий, 

корінь, екстракт, 

80 мг 

Potentila alba  

Елементарний йод, 

аніон йодистої 

кислоти, дубильні 

речовини, сапоніни, 

Са, Zn, Mn, Fe, Cu, 

Mo, Ni, Bi. 

Одна з найперспективніших 

лікарських рослин для лікування 

хвороб ЩЗ з різними 

функціональним станом. Володіє 

протизапальними, в'яжучими, 

діуретичними, спазмолітичними, 

кровоспинними властивостями. 

Гадючник 

шестипелюст-

ковий, 

бульбокорені,  

екстракт, 30 мг 

Filipendula 

vulgaris 

Дубильні речовини, 

ефірні олії, 

флавоноїди, 

саліцилова кислота, 

глікозид гаультерин 

Протизапальні, в'яжучі, 

дезінфікуючі, сечогінні, 

кровоспинні. Використовують 

при сечокам'яній хворобі, 

артритах, подагрі, запальних 

ураженнях травного каналу. 

Дрік 

красильний,  

трава, 10 мг 

Genista tinctoria 

Алкалоїди, 

флавоноїди, лютеїн, 

геністеїн, ефірні олії, 

тритерпенові 

сапоніни, гіркоти, 

органічні кислоти, 

слизи, мінеральні 

солі. 

Протизапальні, жовчогінні, 

заспокійливі, кровоспинні, 

сечогінні, кровоочисні. 

Застосовуються при запальних 

процесах у сечостатевій системі, 

усіх видах жовтяниць, 

ураженнях ЩЗ з різним 

функціональним станом, подагрі. 

Півонія 

незвичайна,  

корінь, 30 мг 

Paeonia anomalа 

Дубильні речовини, 

флавоноїди, 

фенологлікозиди, 

саліцилова кислота, 

метилсаліцилат, 

бензойна кислота, 

ефірні олії, сапоніни, 

ситостерин, багато 

Mn, Mo, Cu, Mg, Zn, 

Se, Ca. 

Болетамувальна, седативна, 

імуномодулююча, 

загальнозміцнювальна. Засоби 

ефективні при вазопатіях, 

атеросклерозі, НЦД, 

імунодисфункції, фобіях, 

артритах, подагрі, безсонні. 
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Продовження таблиці 6.11 

Бруньки берези 

повислої, 50 мг 

Betula pendula 

Ефірні олії, дубильні 

речовини, сапоніни, 

смоли, нікотинова, 

аскорбінова кислоти, 

флавоноїди, каротин, 

гіперозид. 

Спазмолітичні, протизапальні, 

репаративні, сечогінні, 

жовчогінні, протисклеротичні, 

регуляція обміну речовин. 

Засоби ефективні при 

сечокам'яній хворобі, ХОЗЛ, 

артритах, подагрі. 

Спіруліна,  

40 мг 

Spirulina 

β-каротин, біотин, 

інозитол, флавоноїди, 

фолієва, пантотенова 

кислоти, оптимальне 

співвідношення 

вітамінів. Багатий 

макро- і 

мікроелементний 

склад, в тому числі 

Сu, Zn, Mn, Co, Se, 

Fe. 

Загальнозміцнювальні, 

антиоксидантні, 

антисклеротичні, 

геропротекторні, 

імуномодулюючі, 

гепатопротекторні. 

Листя ліщини,  

40 мг 

Corylus avellane 

Ефірні олії, 

глікозиди, вітаміни 

групи В, Е, С, 

ретинол, йод, Na, K, 

Zn, Mg. 

Протидизентерійні, 

жарознижуючі, 

судинорозширювальні, 

загальнозміцнюючі, 

стимулюючі, протианемічні, 

вітамінні, гіпотонічні, 

нефропротекторні, 

протипухлинні властивості. 

 

Встановлено, що навіть за суб’єктивними відчуттями хворих основної 

групи ІІІ відносно групи порівняння покращився загальний їх стан, 

помітнішою була дія гіпотензивних, антиішемічних засобів на прояви АГ та 

ІХС, зменшення суглобового больового синдрому порівняно з попередніми 

етапами лікування, показники ЯЖ, включаючи психологічний стан та 

підвищення толерантності до фізичних навантажень. 

Дослідження стану про- і антиоксидантних систем крові показало, що в 

період загострення ОА на фоні коморбідних захворювань на СГ мав місце 

значний їх дисбаланс як прояв оксидативного стресу (табл.6.3.2). 
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Враховуючи динамічність змін цієї системи крові у процесі лікування, 

часовим критерієм оцінки впливу досліджуваних засобів обрали один місяць 

 

Таблиця 6.12 

Динаміка показників про- і антиоксидантної систем крові у хворих на 

остеоартроз основної ІІІ і порівняльної груп у зв´язку з комплексним 

лікуванням із застосуванням Зобофіту 

Досліджувані показники,  

од. виміру 

ПЗО 

n=30 

Основна  

Група ІІІ 

n=25 

Група 

порівняння 

n=18 

Глутатіон відновлений, 

ммоль/л 

0,95±0,02 0,71±0,02
*
 0,69±0,04

*
 

0,84±0,03
#*/**

 0,78±0,03* 

Глутатіон-пероксидаза, 

н/моль ГВ за 1 хв на 1 г Нb 

72,4±4,86 116,4±6,86
*
 119,2±8,42

*
 

92,3±4,18
#*/**

 103,3±6,54* 

Глутатіон-S-трансфераза, 

н/моль ГВ за 1 хв на 1 г білка 

13,56±1,28 22,3±0,84
*
 24,2±0,93

*
 

16,6±0,78
#*/**

 21,1±1,16* 

МА плазми, мкмоль/л 2,68±0,26 5,4±0,37
*
 5,6±0,42

*
 

3,8±0,42
#*/**

 4,7±0,38
#*

 

МА еритроцитів, мкмоль/л 6,12±0,25 13,4±1,12
*
 14,1±1,14

*
 

7,9±0,92
#**

 11,2±0,92* 

Примітки: 1. В чисельнику наведені дані до лікування, в знаменнику – 

після лікування; 2.
 *

 - різниця вірогідна порівняно з аналогічним показником 

в групі ПЗО (р<0,05-0,01); 3. 
**

- різниця вірогідна в групі до та після 

лікування (р<0,05-0,01); 4.
 #

 - різниця вірогідна порівняно з аналогічним 

параметром в групі порівняння (р<0,05). 

 

Вже через один місяць при застосуванні Зобофіту динаміка 

досліджуваних показників краща, ніж у хворих на СГ групи порівняння. 

Проте, вони ще були вірогідно гірші, ніж у ПЗО, що свідчило про потребу 

тривалішого використання Зобофіту. 
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Оскільки гіпотиреоз вважається одним із важливих чинників 

кардіоваскулярного ризику [16, 20, 22] досліджено стан фібринолітичної і 

протеолітичної активності плазми крові, рівнів СРП та фібриногену у цього 

контингенту хворих, у тому числі за застосування Зобофіту (табл.6.13). 

 

Таблиця 6.13 

Динаміка показників фібринолітичної та протеолітичної активності 

плазми крові, рівнів фібриногену та СРП у хворих на остеоартроз 

основної (ІІІ) і порівняльної груп у зв´язку з комплексним лікуванням із 

застосуванням Зобофіту 

Показники, од. 

виміру 

Практично 

здорові особи  

n=30 

Основна 

група ІІІ 

n=25 

Група 

порівняння 

n=18 

Фібриноген, г/л 3,54±0,32 4,86±0,34
*
 4,93±0,38

*
 

3,62±0,22
#** 

4,46±0,32
*
 

СФА крові, 

Е 440/мл/год 

1,63±0,05 1,18±0,06
*
 1,14±0,07

*
 

1,44±0,04
#*/**

 1,21±0,09
* 

НФА крові, 

Е 440/мл/год 

1,04±0,04 0,78±0,05
*
 0,75±0,04

*
 

0,92±0,04
*
 0,82±0,06

*
 

ФФА крові, 

Е 440/мл/год 

0,59±0,03 0,40±0,03
*
 0,38±0,04

*
 

0,52±0,04
**

 0,41±0,03
*
 

Лізис 

азоальбуміну, 

Е 440/мл/год 

1,62±0,12 2,86±0,16
*
 2,92±0,18

*
 

2,08±0,14
#**/*

 2,63±0,16
*
 

Лізис азоказеїну, 

Е 440/мл/год 

2,12±0,16 3,21±0,22
*
 3,24±0,26

*
 

2,36±0,14
#**

 2,82±0,16
*
 

Лізис азоколу, 

Е 440/мл/год 

0,84±0,06 1,38±0,06
*
 1,41±0,07

*
 

1,12±0,05
* 

1,29±0,11
*
 

 



240 
 

 

Продовження таблиці 6.13 

С-реактивний 

протеїн, мг 

2,8±0,18 6,8±0,38
*
 7,1±0,42

*
 

5,2±0,46
#*

 6,6±0,33
*
 

Примітки: 1. В чисельнику наведені дані до лікування, в знаменнику – 

після лікування; 2.
 *

 - різниця вірогідна порівняно з аналогічним показником 

в групі контролю (р<0,05); 3. 
**

- різниця показників вірогідна в основній і 

порівняльній групах (р<0,05); 4.
 # 

- різниця вірогідна порівняно з аналогічним 

параметром в групі після лікування (р<0,05). 

 

Виявлено, що у хворих на ОА на тлі значного коморбідного фону, 

включаючи СГ, в крові початково мало місце суттєве зниження 

фібринолітичної активності крові (СФА, переважно за рахунок НФА) і 

вірогідне підвищення рівня фібриногену. Водночас вірогідно підвищена 

протеолітична активність крові відносно розпаду низькомолекулярних (за 

лізисом азоальбуміну) та високомолекулярних (за лізисом азоказеїну) білків, 

меншою мірою – колагену (за лізисом азоколу). Дослідження цих явищ у 

крові свідчить про існування зростаючих з віковими проявами ОА та 

коморбідних процесів, в тому числі СГ, катаболічних процесів та зниження 

фібринолітичних властивостей крові, що може вважатися однією із 

неспецифічних патофізіологічних основ виникнення і прогресування як ОА, 

так і коморбідних процесів та може бути посилена явищами СГ. Підвищення 

активності ферментів протеолізу в крові зумовлює розвиток в організмі 

запальних і деструктивних процесів [36]. Підтвердженням цьому була 

наявність підвищеного рівня СРП (табл.6.13). 

За чотиритижневої дії Зобофіту також вдалося добитися покращання 

параметрів сумарної та ферментативної фібринолітичної і протеолітичної (за 

лізисом азоальбуміну та азоколу) активності крові, зниження рівня СРП 

відносно групи порівняння, однак ці показники були ще вірогідно гіршими, 

ніж у ПЗО (див. табл.6.13). 
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Відомо, що нирки відіграють важливу роль у регуляції судинного 

тонусу, АТ та виділенні токсичних метаболітів. Щоб уточнити вплив 

Зобофіту на ці процеси нами досліджена динаміка рівнів креатиніну, 

сечовини в крові та оцінена швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) 

(табл.6.14). 

 

Таблиця 6.14 

Особливості змін показників сечовини, креатиніну крові та швидкості 

клубочкової фільтрації у хворих на остеоартроз основної (ІІІ) і 

порівняльної груп у зв’язку із застосуванням в лікувальному комплексі 

Зобофіту 

Досліджувані 

показники,  

од. виміру 

Група контролю 

n=30 

Основна 

група,  

n=25 

Група 

порівняння, 

n=18 

Сечовина, ммоль/л 6,3±0,32 7,4±0,45 7,2±0,48 

6,3±0,38 6,6±0,34 

Креатинін, мкмоль/л 78,5±3,54 117,4±9,23
* 

119,8±8,85
*
 

86,6±6,32
* ** # 

109,6±6,22
*
 

Швидкість 

клубочкової фільтрації 

нирок мл/хв 

106,4±6,22 72,2±3,48
* 

71,4±3,62
*
 

98,6±4,24
** # 

81,2±4,84
* 

Примітки: 1. В чисельнику наведені дані до лікування, в знаменнику - 

після лікування; 2.
 *
- різниця вірогідна порівняно з аналогічним показником в 

групі ПЗО (р<0,05-0,01); 3. 
**

 - різниця вірогідна в групі до та після лікування 

(р<0,05); 4. 
#
- різниця вірогідна після лікування в основній і порівняльній 

групах (р<0,05). 

 

Аналізом отриманих даних (див. табл.6.14) встановлено, що початково 

у хворих на ОА з високим рівнем коморбідності та СГ мало місце помірне 

підвищення рівня креатиніну в крові та помірне зниження ШКФ. Упродовж 
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чотиритижневого застосування Зобофіту – рівень креатиніну крові вірогідно 

знизився, а ШКФ – підвищилася. В групі порівняння ця динаміка була 

вірогідно гіршою. 

Дослідження рівня ТТГ в крові через 3 місяці показало, що у 20 із 25 

(80%) хворих, лікованих комплексно із включенням Зобофіту, він був нижче 

4,0 (3,3-3,8 мОД/л), а в 5 – в межах 4,3-5,9 мОД/л (середнє значення до 

лікування (7,16±1,34) – після лікування – (3,7±0,62); р<0,05). Усі особи із все 

ще підвищеними рівнями ТТГ були у віці за 65 років. Контрольні УЗ-

дослідження ЩЗ показали лише незначне зменшення розмірів ЩЗ, проявів 

дифузних і вузлових змін; повної нормалізації не встановлено. Ще однією 

особливістю позитивних ефектів Зобофіту було виявлення в ньому 

седативних властивостей. Зокрема, антидепресивні явища відмічали 14 із 25 

осіб обраної нами основної групи (ІІІ), у зв’язку з чим періодично раніше 

вони вживали заспокійливі препарати різних груп. Саме такі хворі відмітили 

суттєве покращання свого психологічного стану та відсутність потреби 

застосування інших заспокійливих засобів. Цей ефект зумовлений, ймовірно, 

такими складовими Зобофіту як мар’їн корінь (півонія незвичайна) та дрік 

красильний [63, 266]. Про наявність у Зобофіту заспокійливих властивостей в 

інструкції до цього препарату не зазначено. Побічних ефектів від 

застосування Зобофіту не виявлено. Комплаєнс оцінено як добрий 

(коливання 78-84%). Це досить наглядно було встановлено при оцінці ЯЖ за 

допомогою опитувальника SF-36. Згоду на анкетування дали 22 хворих 

основної (ІІІ) та 15 пацієнтів групи порівняння. Дані обробки анкет SF-36 

наведені в табл.6.15. 

Аналіз отриманих даних (див. табл.6.15) показав, що у хворих на ОА зі 

значними явищами коморбідності та субклінічного гіпотиреозу в обох 

досліджуваних групах мають місце гірші порушення показників ЯЖ, ніж у 

загальній вибірці (див. табл. 4.15), чи в підгрупі хворих, обраній для 

дослідження ефективності застосуванння в лікуванньому комплексі L-

аргініну (див. табл. 6.3), особливо за параметрами ПЗ, РЕ та ПКЗ. 
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Таблиця 6.15 

Динаміка показників якості життя у хворих на остеоартроз та 

коморбідними процесами, включаючи субклінічний гіпотиреоз, при 

застосуванні в комплексному лікуванні фітозасобу Зобофіт упродовж 

трьох місяців 

 

Досліджувані показники 

ПЗО 

n=30 

Основна 

група ІІІ 

n=22 

Група 

порівняння 

n=15 

Фізичне функціонування (ФФ) 96±1,42 42,6±3,22
*
 

54,8±3,62
*
 

43,6±3,22
*
 

47,4±2,66
*
 

Рольове функціонування (РФ) 91±3,76 43,1±3,44
*
 

49,3±2,84
*
 

41,2±3,34
*
 

45,4±2,68
*
 

Інтенсивність болю (ІБ) 100 39,4±2,86
*
 

46,7±3,74
*
 

37,4±2,56
*
 

41,2±2,44
*
 

Загальний стан здоров’я (ЗЗ) 87,4±3,44 46,3±3,52
*
 

62,4±3,28
*
 

42,2±2,84
*
 

46,8±3,14
*
 

Життєва активність (ЖА) 76,4±2,54 39,6±3,12
*
 

52,4±3,68
*/**

 

36,2±2,36
*
 

41,6±2,48
*#

 

Соціальне функціонування 

(СФ) 

95,8±1,16 44,6±3,24
*
 

51,4±3,32
*
 

41,8±3,16
*
 

43,6±2,26
*
 

Рольове функціонування за 

емоційного стану (СЕ) 

81,3±2,52 38,6±2,64
*
 

56,8±3,12
*/**

 

36,8±2,44
*
 

41,2±2,18
*#

 

Психічне здоров’я (ПЗ) 77,6±1,64 36,8±2,56
*
 

48,6±2,52
*/**

 

37,6±2,48
*
 

40,2±2,16
*#

 

Інтегральні показники 

Фізичний компонент здоров’я 

(ФКЗ) 

61,2±0,52 34,4±2,16
*
 

40,2±3,12
*
 

36,2±2,34
*
 

39,6±2,84
*
 

Психічний компонент здоров’я 

(ПКЗ) 

51,3±0,53 34,2±2,26
*
 

44,6±1,82
*/**

 

35,4±2,38
*
 

38,2±2,04
*#

 

Примітки: 1. В чисельнику наведені дані в групах до лікування, в 

знаменнику – після лікування; 2.
*
 - вірогідність різниці показників порівняно 

із ПЗО (p<0,001); 3. 
** 

- вірогідність різниці показників у групі після 

лікування (p<0,05); 4.
 #

 - вірогідність різниці показників після лікування між 

основною і порівняльною групою. 
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В групі порівняння 30-денного періоду лікування стандартними 

методами мала місце слабка тенденція до покращення. У хворих основної 

групи ІІІ динаміка була ліпшою, але вірогідно кращими були лише показники 

життєвої активності, психічного здоров’я та інтегрального показника 

психічного здоров’я (р<0,05). Порівняльні співставлення досліджуваних 

параметрів ЯЖ в обох групах також показало вірогідні (р<0,05) переваги 

застосування Зобофіту в лікувальному комплексі за показниками життєвої 

активності, психічного здоров’я і психічного компоненту здоров’я та 

рольового функціонування за емоційного стану. 

Отже, впродовж навіть одно-місячного застосування Зобофіту в 

комплексному лікуванні хворих на ОА з віковими явищами коморбідності та 

СГ вдається добитися помірного клінічного покращання загальних 

результатів лікування виявлених недуг, особливого судинного характеру, а в 

крові зменшити прояви оксидативного стресу та рівні порушень 

фібринолітичної і протеолітичної активності, знизити рівні СРП та 

креатиніну в крові, покращити ШКФ та показники ЯЖ. Досягнення 

нормальних значень ТТГ у більшості хворих при застосуванні Зобофіту 

впродовж 3-місячного вживання свідчать про ймовірну достатність такої 

тривалості. Значне покращення показників ЯЖ за цей період є певним 

підтвердженням цьому. Однак, у 1/5 із цього контингенту пацієнтів все-таки 

його значення вказували про потребу тривалішого періоду використання, 

особливо в осіб старше 65 років. Слід мати на увазі підвищену схильність 

осіб старших вікових груп до формування СГ та можливу нестабільність 

досягнутих результатів.  

Проведене нами дослідження підтверджує наявність у фітозасобу 

Зобофіт антиоксидантних, протизапальних, дезагрегантних і седативних 

властивостей, покращуючих показники ЯЖ та можливість використовувати 

його у хворих на ОА з явищами субклінічного гіпотиреозу як 

альтернативного методу терапії останнього [115, 147, 229]. Узагальнюючи 

результати власних досліджень цього засобу та дані літератури з вивчення дії 
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його складників, ймовірні патогенетичні механізми позитивного впливу 

Зобофіту в комплексному лікуванні хворих на ОА та наявні коморбідні 

процеси на тлі субклінічного гіпотиреозу наводимо на рис. 6.3. 

 

Рис. 6.3. Патогенетичні механізми позитивного впливу Зобофіту в 

комплексному лікуванні хворих на остеоартроз та коморбідні процеси на 

тлі субклінічного гіпотиреозу 

 

Враховуючи помірну багатогранну метаболічну, поліорганну дії 

Зобофіту на прояви ОА, коморбідних процесів та явища СГ, його хорошу 

переносимість, він може розглядатися як засіб підвищення ефективності 

комплексного лікування таких хворих. 

Згідно отриманих нами результатів 3-місячного терміну лікування 

пацієнтів основної групи пятьом із них, в яких не було досягнути цільового 
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рівня ТТГ (нижче 4,0 мОд/л) та ще 6 хворих із цієї групи, в яких визначений 

рівень ТТГ був в межах 3,8-4,0мОд/л, але підвищені титри антитіл до ТПО, 

вік старше 65 років та в минулому відмічалися тривалі прояви астено-

депресивного синдрому з рецидивами, ми продовжили застосування 

«Зобофіту» до 6 місяців у тому ж дозуванні. Оцінювали тільки клінічні дані 

(вплив на прояви ОА та коморбідні процеси) та динаміку рівня ТТГ і антитіл 

до ТПО. Підтверджено позитивний вплив «Зобофіту» переважно на 

судинний кластер коморбідних хвороб; за ефективною оцінкою хворих 

визнані як малопомітний вплив на прояви ОА, навіть за даними індексу 

Лекена та ВАШ болю були невірогідні. Однак досить стабільно виявлялися 

компенсовані ознаки астено-депресивного синдрому, рівні ТТГ були в межах 

(3,3-3,7) мОд/л, титр антитіл до ТПО стабілізований в межах референтних 

значень норми. 

Результати спостережень упродовж року за хворими основної (ІІІ) і 

порівняльної груп будуть наведені в підрозділі 6.5 

 

6.4. Особливості комплексного лікування хворих на ОА із 

вираженими проявами кластеру гастроентерологічних захворювань із 

застосуванням фітохондропротекторного засобу «Остеоартізі актив 

плюс» 

Згідно результатів нашого трирічного проспективного дослідження 

(розділ 3.2) встановлено, що в частини хворих на ОА у віці старше 60-65 

років з вираженими проявами кластеру захворювань системи травлення, 

особливо панкреатитів у поєднанні із СПК, значно знижувалася ефективність 

навіть більш ніж 6-місячних курсів застосування ХП, використання яких 

раніше, у віці 50-59 років було ще ефективним та не давало побічних ефектів. 

Саме такі наслідки застосування ХП у цієї групи хворих призвели до 

погіршення їх довіри до цієї групи препаратів та більшість із них 

відмовились їх використовувати. 
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Метою цього підрозділу було вивчити особливості впливу 

полікомпонентного фітохондропротектора Остеоартізі-актив-плюс на прояви 

ОА, коморбідних захворювань та метаболічні порушення при застосуванні 

його в комплексному лікуванні. 

40 хворих (основна група IV) із вибірки замість стандартного 

хондропротекторного засобу (Терафлекс) отримували Остеоартізі-актив-

плюс по 1 таблетці двічі на день упродовж двох місяців. 

Для дослідження обрано контингент хворих на ОА у віці старше 50 та 

60 років, яким властивий зростаючий рівень коморбідності як об'єкт для 

вивчення особливостей дії полікомпонентного лікарського засобу 

Остеоартізі-актив-плюс на прояви ОА, виявлених коморбідних захворювань 

та наявних у них метаболічних порушень і параметрів запального процесу. 

Науковим підґрунтям для робочої гіпотези щодо можливого впливу 

обраного лікарського засобу на притаманні коморбідні процеси у цього 

контингенту хворих були відомості з провідних джерел літератури щодо 

складу, властивостей і сфер застосування в медицині, особливо рослинних 

чинників [63, 266]. Вони висвітлені в табл.6.16. 

Полікомпонентний засіб Остеоартізі-актив-плюс може виявляти 

сприятливу дію на більшість із коморбідних процесів, в тому числі певною 

мірою профілактувати КВР і ГІР (див. табл.6.16). 

Висвітлені нами вікові клінічні особливості ОА та коморбідних 

процесів (див. розділ 3.2), відомості літератури щодо інших властивостей 

складників обраного засобу були відправними моментами клініко-біохімічної 

оцінки ефективності препарату Остеоартізі-актив-плюс. 

Основним етапом оцінки ефективності цього препарату були перші 30 

днів, наступний місяць здійснювалася суто клінічна оцінка.  
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Таблиця 6.16 

Основні складники та їх властивості препарату Остеоартізі-актив-плюс  

Складники Склад і властивості Клінічні ефекти 

Глюкозаміну 

гідрохлорид 

750 мг 

Входить до складу майже 

всіх тканин, включаючи 

хрящі, синовіальну рідину, 

приймає участь у побудові 

хряща, кістки, сухожиль. 

Ходропротекторний, помірний 

протизапальний ефекти. 

Хондроїтину 

сульфат 

150 мг 

Утворюється із 

глюкозаміну, забезпечує 

фізико-хімічні властивості 

хряща, стимулює синтез 

глюкуронової кислоти, 

протеогліканів, пригнічує 

активність протеолітичних 

ферментів. 

Уповільнює процес руйнування 

хряща, бере участь у процесах 

мінералізації кістки, стимулює 

остеосинтез і регенерацію 

кісток. Має протизапальний та 

антитромботичний ефекти. 

Екстракт 

кореневищ 

імбиру 

Zingiber 

officinalis 

12 mg 

Ефірні олії, сесквітерпени 

(цінціберен, куркумен, 

бісабалон), гіркоти 

(гінгероли, 

діаргептаноїди). 

Протизапальні, анальгетичні, 

жарознижувальні, гастро-, 

гепатопротекторні, жовчогінні, 

антиагрегантні, позитивні 

інотропні ефекти, покращення 

діяльності всіх травних залоз та 

явищ мікроциркуляції. 

Екстракт 

плодів 

селери 

Apium 

graveolens 

22,23 mg 

Ефірні олії (апіол), 

мірістицин, терпени (пінен, 

лимонен), флавоноїди, 

фурокумарини, жирні олії. 

Протизапальний, 

спазмолітичний, сечогінний, 

протиалергійний ефекти, 

покращує кровообіг, виведення 

солей з організму, підвищує 

його опірність. 
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Продовження таблиці 6.16 

Екстракт 

кори верби 

білої 

Salix Alba 

4 mg 

Дубильні речовини 

(12%), саліцин, 

флавоноїди, флавонові 

глікозиди, віт. С. 

Протизапальна, аналгезуюча, 

антисептична, 

жарознижувальна, 

антиагрегантна дії, покращує 

мікроциркуляцію. 

 

За клінічними даними та суб'єктивною оцінкою хворих (загальне 

самопочуття) за перший місяць ефективність цього фітохондропротекторного 

препарата щодо проявів ОА була майже однаковою з найбільш поширено 

вживаним засобом Терафлекс в групі порівняння (слабопозитивна динаміка 

за шкалою ВАШ болю в обох групах однотипна). Однак, у пацієнтів основної 

групи (ІV) відмічено системні позитивні зміни в кластері захворювань 

органів травлення, особливо проявів гепатохолецисто-панкреатопатій та 

ентеро-колопатій. Ймовірно це зумовили екстракти імбиру та селери 

(див.табл.6.16). На кластери судинних і метаболічних уражень помітного 

впливу не виявлено. 

Важливим доповненням розуміння позитивної дії досліджуваного 

препарату була оцінка динаміки параметрів фібринолітичної, протеолітичної 

активності крові та запального процесу (за рівнем СРП та фібриногену). Дані 

наведені в табл.6.17. 

Аналіз даних табл.6.17 демонструє, що початково в обох групах хворих 

мали місце однотипні порушення у вигляді вірогідного зниження 

фібринолітичної активності крові і зростання рівня фібриногену, вірогідного 

підвищення протеолітичної активності крові та підвищення рівня СРП, як 

біохімічної ознаки (разом з показником фібриногену) системного запального 

процесу. 
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Таблиця 6.17 

Динаміка показників фібринолітичної та протеолітичної активності 

плазми крові, рівнів фібриногену та СРП у хворих на ОА основної (ІV)  

і порівняльної груп у зв´язку з комплексним лікуванням із додатковим 

застосуванням фітохондропротекторного препарату, що містить 

глюкозамін, хондроітин, екстракти коренів імбиру, селери та кори верби  

Показники, од. 

виміру 

Практично здорові 

особи 

n=30 

Основна  

Група ІV 

n=40 

Група 

порівняння 

n=40 

Фібриноген, г/л 3,54±0,32 4,86±0,34
*
 4,93±0,38

*
 

3,82±0,28
# 

4,46±0,42 

СФА крові, 

Е 440/мл/год 

1,63±0,05 1,18±0,06
*
 1,14±0,07

*
 

1,34±0,04
#
 1,21±0,09 

НФА крові, 

Е 440/мл/год 

1,04±0,04 0,78±0,05
*
 0,75±0,04

*
 

0,92±0,04 0,82±0,06 

ФФА крові, 

Е 440/мл/год 

0,59±0,03 0,40±0,03
*
 0,38±0,04

*
 

0,42±0,04 0,41±0,03 

Лізис 

азоальбуміну, 

Е 440/мл/год 

1,62±0,12 2,86±0,16
*
 2,92±0,18

*
 

2,08±0,14
#
 2,63±0,21 

Лізис азоказеїну, 

Е 440/мл/год 

2,12±0,16 3,21±0,22
*
 3,24±0,26

*
 

2,46±0,14
#
 2,82±0,18 

Лізис азоколу, 

Е 440/мл/год 

0,84±0,06 1,38±0,06
*
 1,41±0,07

*
 

1,12±0,05 1,29±0,11 

С-реактивний 

протеїн, мг/л 

2,8±0,18 7,8±0,58
*
 8,1±0,62

*
 

5,2±0,46
#
 6,6±0,43

#
 

Примітки: 1. В чисельнику наведені дані до лікування, в знаменнику – 

після лікування; 2.
 *

 - різниця вірогідна порівняно з аналогічним показником 

в групі контролю (р<0,05-0,01); 3.
 # 

- різниця вірогідна порівняно з 

аналогічним параметром в групі після лікування (р<0,05-0,01). 
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Упродовж 30-денного курсу застосування обраного 

фітохондропротекторного препарату, позитивна динаміка досліджуваних 

показників за більшістю параметрів (див.табл.6.17) була вірогідно кращою, 

ніж у хворих групи порівняння, особливо параметрів СРП та фібриногену. 

Ймовірно це може бути зумовлено додатковою дією екстрактів кори верби та 

імбиру (див.табл.6.16). 

Кращою була динаміка показників протеолітичної активності плазми 

крові, однак вірогідної міжгрупової різниці не виявлено. Хоча така тенденція 

є важливою, оскільки свідчить про зменшення катаболічних процесів й 

можливу активацію ферментних систем, особливо печінки та травного 

каналу, позаяк клінічно встановлено покращення діяльності зазначених 

систем.  

Також поглибити розуміння позитивної дії досліджуваного препарату 

дає можливість оцінка динаміки параметрів про- і антиоксидантної систем 

крові впродовж зазначеного терміну. Значення й динаміка цих параметрів 

наведені в табл.6.18. 

 

Таблиця 6.18 

Динаміка показників про- і антиоксидантної систем крові у хворих на 

остеоартроз основної (ІV) і порівняльної груп у зв´язку з комплексним 

лікуванням із додатковим застосуванням фітохондропротекторного 

препарату, що містить хондроітину сульфат, глюкозаміну гідрохлорид та 

екстракти коренів імбиру, селери та кори верби.  

Досліджувані показники, 

од. виміру 

Група 

контролю 

n=30 

Основна група 

n=40 

Група 

порівняння 

n=40 

Глутатіон відновлений, 

ммоль/л 

0,95±0,02 0,71±0,02
*
 0,69±0,04

*
 

0,84±0,03
#
 0,78±0,03 
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Продовження таблиці 6.18 

Глутатіон-пероксидаза, 

н/моль ГВ за 1 хв на 1 г Нb 

72,4±4,86 116,4±6,86
*
 119,2±8,42

*
 

22,3±4,18
#
 103,3±6,54 

Глутатіон-S-трансфераза, 

н/моль ГВ за 1 хв на 1 г білка 

13,56±1,28 22,3±0,84
*
 24,2±0,93

*
 

16,6±0,78
#
 21,1±1,16 

МА плазми, мкмоль/л 2,68±0,26 5,4±0,37
*
 5,6±0,42

*
 

3,8±0,42
#
 4,7±0,38

#
 

МА еритроцитів, мкмоль/л 6,12±0,25 13,4±1,12
*
 14,1±1,14

*
 

7,9±0,92
#
 11,2±0,92 

Примітки: 1. В чисельнику наведені дані до лікування, в знаменнику – 

після лікування; 2.
 *

 - різниця вірогідна порівняно з аналогічним показником 

в групі ПЗО (р<0,05-0,01); 3. 
# 
- різниця вірогідна порівняно з аналогічним 

параметром в групі до лікування (р<0,05-0,01). 

 

Аналіз матеріалів табл.6.18 засвідчує, що початково в обох 

порівнювальних групах мали місце однотипні вірогідні прояви оксидативного 

стресу. У хворих основної групи ІV упродовж 30-денного використання 

застосованого фітохондропротекторного препарату відновна динаміка 

показників про- і антиоксидантної систем крові була кращою з наявністю 

вірогідної різниці між рівнями ГВ, МА та активності глутатіон-пероксидази та 

глутатіон-S-трансферази. Отже, перевагою цього засобу є потужніша дія на 

явища оксидативного стресу, фібринолітичну та протеолітичну активність 

крові, рівні СРП та фібриногену. Додамо, що лікування цим препаратом добре 

переносилося; лише в двох випадках відмічено незначні побічні ефекти у 

вигляді гіркоти та появи болю в правому підребер´ї. 

Таким чином, вдале доповнення до класичного і добре 

апробованого в міжнародній клінічній практиці поєднання глюкозаміну і 

хондроїтину сульфату значно посилюється опосередкованою та прямою 

дією інших складників застосованого препарату: екстрактів кори верби, 

плодів селери та кореневищ імбиру (протизапальний, болетамувальний та 
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антиагрегантний ефекти); останній разом із екстрактом плодів селери 

покращує діяльність гепатобіліарної системи та травного каналу (гепато-, 

гастропротекторний ефекти), нирок (селера) та мікроциркуляцію тощо. 

Варта уваги інформація про інотропні властивості складників імбиру 

[266].  

Упродовж подальшого двомісячного терміну спостереження нами не 

виявлено особливого впливу досліджуваного препарату на рівень 

артеріального тиску чи ознак серцевої недостатності. Ймовірно для цього 

потрібні триваліші терміни використання обраного засобу в підтримуючих 

дозах. Але до кінця двомісячного терміну використання суб´єктивно хворими 

(в тому числі за шкалою ВАШ болю та індексом Лекена) виявлені певні 

переваги препарату Остеоартізі-актив-плюс щодо явищ ОА (табл.6.19) і 

очевидні – за впливом на кластер коморбідних захворювань гепатобіліарної і 

травної систем. 

 

Таблиця 6.19 

Динаміка показників ВАШ та індексу Лекена у хворих на ОА 

основної (ІV) і порівняльної груп до та через І, ІІ та ІІІ-VІ місяців 

комплексного лікування із додатковим застосуванням фітохондропро-

текторного препарату, щомістить екстракти коренів імбиру, селери та 

кори верби  

Досліджуваний 

показник, од 

виміру 

Основна група (ІV), n=40 Група порівняння, n=40 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

ВАШ болю 

при ходьбі, мм 

52,6±4,14 І міс. 

42,8±2,83
нв

 

53,8±4,16 І міс. 

45,4±3,68
нв

 

ІІ міс. 

31,4±2,26
*
 

ІІ міс. 

38,6±3,16
*
 

ІІІ-VI міс. 

18,7±1,84
*#

 

ІІІ-VI міс. 

32,2±2,86
*#
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Продовження таблиці 6.19 

Індекс 

Лекена, бали 

7,1±0,48 І міс. 

5,8±0,66
нв

 

7,2±0,58 І міс. 

6,1±0,46
нв

 

ІІ міс. 

4,6±0,38
*
 

ІІ міс. 

5,2±0,43
*
 

ІІІ- VI міс. 

2,9±0,22
*#**

 

ІІІ- VI міс. 

4,2±0,38
*#

 

Примітки: 1. 
нв

 – дані невірогідні; 2. 
*
- різниця вірогідна порівняно з 

результатами до лікування; 3. 
 #

- різниця вірогідна порівняно з результатами 

лікування за перший місяць (р<0,05); 4. 
**

- різниця вірогідна з відповідними 

показниками основної (ІV) і порівняльної груп на VI місяців лікування 

(р<0,05-0,01). 

 

Важливо, що за такої багатогранної дії цей засіб зменшує загрози 

кардіоваскулярних (екстракт кори верби білої) і гастроінтестинальних 

ризиків, про що свідчили подальші спостереження за цією групою упродовж 

року (див. розділ 6.5). 

Проведене дослідження за цією групою хворих дає підстави вважати, 

що апробований фітохондропротекторний комплекс є доцільним в лікуванні 

хворих на ОА з домінуючим кластером уражень системи травлення, меншою 

мірою він може профілактувати КВР в кластері судинних коморбідних 

процесів, однак це потребує уточнення та ймовірного підсилення іншими 

лікарськими засобами. 

Перевагою застосування цього фітохондропротектора є наявність, 

окрім класичних хондропротекторних засобів, складників, що володіють 

протизапальною, антиагрегантною, анальгетичною, жарознижувальною 

діями (імбир, верба біла), спазмолітичним, сечогінним, протиалергійним, 

кровоочисним ефектами (насіння селери), покращенням мікроциркуляції (усі 

рослинні чинники) та діяльності всіх травних залоз (імбир). Тобто, цей засіб 

впливає на більшість патофізіологічних явищ, що мали місце у зв’язку з 
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коморбідними процесами в обстежених нами хворих на ОА. Певною мірою 

нам вдалося підтвердити його вплив на клінічні прояви ОА та основних 

коморбідних процесів, явища оксидативного стресу, реологічних 

властивостей крові.  

Для подальшої стабілізації отриманих ефектів щодо ОА, коморбідних 

процесів, метаболічних порушень згідно інструктивних вказівок до цього 

препарату нами призначено подальше його застосування в підтримуючій дозі 

(1 таблетка на день) сумарно до шести місяців. 

Встановлено, що відносно проявів суглобового больового синдрому за 

перший місяць використання фітохондропротектора Остеоартізі актив плюс 

переваг перед класичним хондропротектором Терафлекс у пацієнтів групи 

порівняння не виявлено, під кінець другого місяця - переваги стали 

помітнішими (за ВАШ болю - перевага вірогідна), до кінця третього та 

шостого місяців - вірогідні покращення за індексами Лекена та ВАШ болю 

(див. табл.6.19). 

Хворі основної групи ІV відмічали подальше зменшення суглобового 

болю, підвищення толерантності до фізичних навантажень, що позитивно 

відображалося на якості їх життя та соціалізації. 

Щодо коморбідних явищ з боку системи травлення відмічено чітке 

зменшення проявів уражень гепатобіліарної системи, підшлункової залози і 

СПК упродовж першого місяця лікування, до кінця другого місяця досягнуто 

стану їх нестійкої ремісії, при застосуванні підтримуючої терапії цим 

препаратом стан ремісії був стабільним. На прояви НПЗП-

гастродуоденопатій, уражень серцево-судинної системи помітного 

позитивного впливу не виявлено. 

Динаміка біохімічних параметрів крові (див. табл.6.20) показала, що 

до кінця третього місяця лікування рівні СРП та фібриногену в основній 

групі вірогідно знизилися, а за вмістом фібриногену досягнуто рівня у 

ПЗО; у групі порівняння була лише тенденція до їх покращення, обидва 

параметра ще значно перевищували аналогічні у ПЗО. Але рівень СРП у 
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хворих основної групи ІV все ще вірогідно перевищував аналогічний 

показник у ПЗО. 

 

Таблиця 6.20 

Показники СРП, фібриногену та ліпідограми у крові хворих на ОА 

в динаміці тримісячного комплексного лікування із додатковим 

застосуванням фітохондропротектора Остеоартізі актив плюс (основна 

група IV) та Терафлекс (група порівняння) 

Досліджувані 

параметри 

Основна група, n=40 Група порівняння, n=40 Практично 

здорові, 

n=30 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

С-реактивний 

протеїн, мг/л 

6,32±0,36
*
 3,8±0,26

*#
 6,54

*
±0,48 4,76±0,34

*
 2,8±0,18 

Фібриноген, 

г/л 

5,16±0,34
*
 4,1±0,32

#
 5,22±0,46

*
 4,4±0,29

*
 3,54±0,32 

ЗХС, ммоль/л 6,4±0,42
*
 5,3±0,41 6,6±0,38

*
 5,8±0,42

*
 4,70±0,21 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,02±0,06
*
 1,15±0,09

*
 1,1±0,08

*
 1,1±0,12

*
 1,54±0,04 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

4,56±0,24
*
 3,52±0,28

*
 4,84±0,32

*
 4,28±0,26

*
 2,43±0,08 

Триацилгліце-

роли, ммоль/л 

2,6±0,26
*
 2,1±0,19

*
 2,8±0,24

*
 2,4±0,18

*
 1,57±0,07 

ІА, од 5,27±0,32
*
 3,61±0,28

*#
 5,0±0,42

*
 4,27±0,34

*
 2,1±0,16 

Примітки: 1. 
* 

- різниця показника вірогідна порівняно з аналогічним у 

ПЗО; 2. 
# 

- різниця показника вірогідна до та після лікування; 3. ЗХС - 

загальний холестерол; 4. ЛПВЩ - ліпопротеїди високої щільності; 5. ЛПНЩ - 

ліпопротеїди високої щільності; 6. ІА - індекс атерогенності. 

 

У хворих групи порівняння (див. табл.6.20) динаміка вмісту СРП в бік 

покращення була невірогідною впродовж тримісячного використання 
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класичного хондропротектора Терафлекс. У хворих основної групи ІV 

виявлена також, хоча невірогідна, тенденція до покращення рівня загального 

холестеролу та триацилгліцеролу, але вірогідне зниження холестеролу 

ліпопротеїдів низької щільності, незначне підвищення рівня ліпопротеїдів 

високої щільності, що разом забезпечило вірогідне зниження індексу 

атерогенності крові. Динаміка аналізів периферичної крові в оцінці 

ефективності лікування була мало інформативною. Узагальнюючи отримані 

результати дослідження позитивного впливу препарату Остеоартізі актив 

плюс та відомості літератури щодо лікувальних властивостей його 

складників, на рис.6.4 наводимо ймовірні патогенетичні механізми 

сприятливої дії цього препарату в лікуванні хворих на ОА з домінуючим 

кластером уражень системи травлення. 

 

Рис. 6.4. Патогенетичні механізми позитивного впливу препарату 

Остеоартізі актив плюс у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз 

та коморбідні захворювання з домінуючим гастроентерологічним 

кластером 
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Виявлені зміни певною мірою корелювали з клінічними проявами як 

ОА, так і коморбідних процесів; зокрема, у хворих групи порівняння ще 

досить значними були ознаки суглобового больового синдрому та 

вищезазначених уражень системи травлення, що вимагали нерегулярного 

застосування НПЗП (за принципом «за вимогою») чи поліферментних, 

гепатопротекторно-жовчогінних засобів тощо. Відзначимо,що ступінь 

регресу проявів ОА та коморбідних процесів у пацієнтів старше 60 років 

основної групи був певною мірою повільнішим, проте довіра цього 

контингенту хворих до зазначеного лікарського засобу була якраз 

найкращою (комплаєнс 80-85%) саме за сприятливого сумарного впливу на 

симптоматику уражень органів травлення, а також на їх 

загальносоматичний стан. 

Вікове зростання системності проявів ОА та коморбідних процесів, 

особливо ураження шлунково-кишкового тракту з явищами панкреато-

ентероколопатій у пацієнтів старше 60 років, погіршують ефективність 

терапії НПЗП та хондропротекторними засобами. З метою підвищення 

ефективності лікування хворих на ОА із високим рівнем коморбідності з 

переважним ураженням шлунково-кишкового тракту доцільно 

застосовувати полікомпонентні хондропротектори з включенням в їх склад 

екстрактів імбиру, селери та верби білої, що забезпечують гармонізуючу 

дію на ураження шлунково-кишкового тракту, метаболічні, репаративні 

процеси та володіють протизапальною, анальгезуючою діями, включаючи 

суглобовий больовий синдром. Одним із представників такої групи 

препаратів може вважатися фітохондропротектор Остеоартізі актив плюс, 

вироблений за сучасною технологією «політаблетки». 

Упродовж року спостереження за хворими основної групи ІV 

рекомендовано в разі найменших проявів загострень суглобового больового 

синдрому розпочинати повторні курси лікування препаратом Остеоартізі актив 

плюс, але лише впродовж одного місяця. Потреба в такому підході виникла 

лише в чотирьох пацієнтів. Ці результати будуть наведені в розділі 6.5.  
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6.5. Віддалені результати комплексного лікування хворих на ОА 

з високим рівнем коморбідності та високим і дуже високим рівнями 

КВР 

Оцінку результатів комплексного лікування хворих на ОА з високим 

рівнем коморбідності з переважанням кластеру судинних уражень із 

застосуванням препарату L-аргініну (Тівортіну аспартат) у дозі 3 гр на добу 

впродовж одного місяця та подальшого тривалого використання дієти з 

підвищеним вмістом аргініну (збагачення за рахунок відповідних квот ядер 

волоських горіхів, зерен гарбуза, соняшника, молочно-кислих продуктів, 

бобових, м’яса птиці, яловичини, риби в довільному режимі) здійснювали 

впродовж року.  

Із 40 хворих на ОА, які лікувалися з додатковим застосуванням 

препарату L-аргініну (основна група І), в термін до одного року звернулися із 

загостренням ОА чи будь-якого з коморбідних процесів 8 пацієнтів (15,0%). 

Тривалість ремісії в них склала 9,46±1,24 місяця (рис. 6.5). У цих хворих 

якість життя була кращою, ніж у пацієнтів групи порівняння. 

За цей період із 65 пацієнтів групи порівняння у 21 (32,31%) 

відмічалися рецидиви хоча б одного з наявних захворювань (рис. 6.5), а 

середня тривалість ремісії була меншою і становила 4,8±0,68 місяців 

(р<0,01). 

Порівнюючи ці результати статистично методом відношення шансів 

(OR) встановленно, що для хворих, які лікувалися комплексом із включенням 

препарату L-аргініну і дієти з підвищеним його вмістом, притаманним було 

достовірне зниження ризику рецидивів упродовж року відносно групи 

порівняння в 2,03 (ОR=2,03, 95% ДI 1,8-2,3, р<0,05), що може вважатися 

важливим аргументом на засадах доказової медицини. 

Подібний підхід здійснений і щодо основної групи «ІІ» хворих на ОА з 

високим рівнем коморбідності за переважаючими та поєднаними кластерами 

судинних захворювань та уражень системи травлення з високим рівнем КВР 
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та помірно високим рівнем ГІР. Як зазначено в розділі 4.2, 40 хворих цієї 

групи отримували Кверцетин по 40 мг тричі на день упродовж одного місяця, 

з позитивним ефектом, але із слабшим впливом на метаболічні порушення в 

крові, що оцінено нами як збереження патофізіологічної основи рецидиву чи 

нестійкості метаболічного ефекту, тому їм тривалість застосування 

Кверцетину продовжено до 3 місяців. Встановлено, що із 40 хворих основної 

групи «ІІ» упродовж року з рецидивом будь-якого з наявних захворювань 

звернулися 7 (17,5%) хворих. Середня тривалість ремісії у пацієнтів цієї 

групи склала 8,1±0,92 місяця (рис.5.3)  

 

 

Рис. 6.5. Частота рецидивів у хворих на ОА основної І (L-аргінін) та 

порівняльної груп упродовж одного року спостереження (р<0,01)  

 

Із такої ж кількості хворих групи порівняння рецидиви відмічені у 15 

(37,5%, р<0,01) осіб за такий же період спостереження, при цьому тривалість 

ремісії в них склала 4,4±0,56 місяця (рис.6.6). 
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Рис. 6.6. Частота рецидивів у хворих на ОА основної (ІІ) 

(кверцетин) та порівняльної груп упродовж одного року спостереження 

за результатами стандартного і удосконаленого комплексного лікування 

(р<0,01) 

 

Застосувавши статистичний метод обрахунку відношення шансів для 

оцінки ефективності лікування встановлено, що хворі на ОА основної групи 

ІІ, ліковані комплексом із 3-місячним включенням Кверцетину перорально 

при спостереженні впродовж року мають шанси в 1,7 разу менше до 

рецидивів будь-якого із наявних захворювань (OR=1,7, 95% ДI-1,4-1,9, 

Р<0,05), що є свідченням доказовості потреби включення цього 

біофлавоноїда в лікувальні комплекси хворих на ОА з високими рівнями 

коморбідності за кластерами судинних захворювань та уражень системи 

травлення з високими рівнями КВР та ГІР. 

Але разом із цим у порівнянні з ефективністю L-аргініну та дієти ним 

збагаченої в такому ж лікувальному комплексі та при високих і дуже високих 

рівнях КВР за вираженішого кластеру судинних уражень ефективність 

лікування L-аргініном із подальшим використанням збагаченої аргініном 

дієти є дещо кращою: при застосуванні L-аргініну частота рецидивів 

упродовж року знизилася в 2,03 рази, кверцетину – в 1,7 разу (різниця 0,33). 

Окремою категорією хворих на ОА із домінуючим кластером уражень 

системи травлення, підсилених кластером метаболічних порушень та 
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розвитком уражень гепатобіліарної системи, підшлункової залози та СПК з 

різною направленістю дефекацій. Переважно це хворі із вікової групи за 60 

років (30 осіб) з великою тривалістю ОА та коморбідних процесів, у яких з 

кожним роком знижувалася ефективність хондропротекторів і спонукала їх 

до відмови від їх використання. На нашу думку така ситуація сталася у 

звязку із хвороботворним та віковим зниженням травних спроможностей 

ШКТ, порушенням процесів всмоктування, апріорі дисбіозом кишечнику та 

певної, зумовленої цими явищами, ентерогенної резорбтивної інтоксикації. 

Зокрема, світовою фармацією у відповідь на подібні явища створений 

полікомпонентний фітохондропротекторний препарат, що містить 

глюкозаміну гідрохлорид, хондроітину сульфат, екстракти коренів імбиру, 

селери, кори верби.  

Застосування у такого контингенту хворих на ОА зазначеного 

полікомпонентного фітохондропротекторного препарату в лікувальному 

комплексі у 40 хворих (основна група «ІV») упродовж 2 місяців у режимі та 

за інструкцією до цього препарату, а надалі ще 4 місяці в підтримуючій дозі 

сприяла покращенню діяльності системи травлення, регресу артрозного 

синдрому; рецидиви будь-якого із наявних захворювань відмічені у 8 

(20,0%), загальна тривалість ремісії склала 7,8±0,64 місяці (рис. 6.7). 

 

 

Рис. 6.7. Частота рецидивів у хворих на ОА основної (групи IV) та 

порівняльної груп упродовж одного року спостереження за результатами 

стандартного і удосконаленого комплексного лікування (р<0,001)  
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За такий же період в групі порівняння (40 осіб) аналогічного вікового 

хворобливого стану рецидиви відмітили 19 (47,5%) осіб, загальна тривалість 

ремісії склала 3,9±0,32 місяці (р<0,001). 

Оцінюючи ефективність комплексного лікування такого контингенту 

хворих за допомогою статистичного методу відношення шансів, нами 

встановлено, що у хворих основної групи IV шанси рецидивів упродовж року 

зменшилися в 1,8 разу (OR=1,8, 95% ДІ 1,6-2,0) рази менші, ніж у таких же 

хворих групи порівняння; тривалість ремісії подовжилася в 1,9 разу (OR=1,9, 

95% ДІ 1,6-2,2). 

Важливість отриманих результатів лікування в основній групі ІV 

хворих на ОА цінна тим, що за рекомендаціями ACR 2012 року [337] 

хондропротектори визнані як малоефективні у хворих на ОА та недоцільні до 

використання. Ймовірно, ця рекомендація ACR обгрунтована 

неефективністю ХП саме у подібного контингенту хворих, адже тривалість 

життя мешканців США є однією із довших у світі, отже, таких пацієнтів там 

може бути більшість. Однак, за допомогою комплексних 

фітохондропротекторів типу Остеоартізі-актив-плюс значною мірою 

ефективність лікування контингенту хворих на ОА старших вікових груп зі 

значними коморбідними ураженнями ШКТ можна покращити. 

Зовсім іншою, хоч і значно меншою групою, серед обстеженого нами 

контингенту хворих на ОА, були пацієнти із коморбідним субклінічним 

гіпотиреозом (43 особи - 13,78%). Ми їх віднесли до метаболічного 

фенотипу ОА, підтипу Б. Як висвітлено в розділі 5.4, зазначений 

патологічний стан молопомітно погіршував клінічні прояви ОА, в тому 

числі інших коморбідних процесів, переважно судинного кластеру, 

знижував загальні результати лікування та сприяв торпідності їх перебігу.  

25 осіб із цієї групи (основна група «III») дали згоду на застосування в 

лікувальному комплексі полікомпонентного засобу Зобофіт (екстракти 

перстачу білого, дроку красильного, листя берези повислої, ліщини, кореня 

півонії незвичайної, спіруліни), інші 18 осіб склали групу порівняння. 
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Чинники Зобофіту, за даними літератури [63, 266] виявляють не тільки 

нормалізуючу тиреотропну дію, але їм властиві також артротропна, 

протизапальна, імунотропна, седативна дії, сприятливий вплив на 

метаболічні процеси (див. табл.6.3). 

Тримісячне застосування Зобофіту в лікувальному комплексі основної 

групи «III», а у 5 із них - до 6 місяців сприяв нормалізації тиреоїдного 

гомеостазу за показниками ТТГ в крові, покращенню перебігу і клініки 

кластеру судинних захворювань, зумовлював седативну дію з боку ЦНС, 

хоча вплив на артрологічний статус був малопомітний. 

Упродовж року спостереження за рецидивами будь-якого із 

захворювань відмічено у 5 осіб (20,0%), загальна тривалість ремісій склала 

7,8±0,56 місяця. В групі порівняння у 10 (55,56%) осіб відмічені рецидиви, 

тривалість ремісій склала 3,7±0,28 місяця (р<0,001) (рис.6.8, 6.9). 

 

 

Рис. 6.8. Частота рецидивів у хворих на ОА основної «ІІІ» (Зобофіт) 

та порівняльної груп упродовж одного року спостереження за 

результатами стандартного і удосконаленого комплексного лікування  

 

Оцінка ефективності Зобофіту в комплексному лікуванні 25 хворих 

на ОА та коморбідною субклінічною формою гіпотиреозу за допомогою 

методу відношення шансів показала, що за його застосування шанси 



265 
 

 

рецидивів будь-якого із наявних у таких хворих захворювань нижчі у 1,4 

разу (OR=1,4, 95% ДІ 1,2-1,6)., тривалість ремісії подовжена в 1,5 разу 

(OR=1,5, 95% ДІ 1,5-1,7). 

 

 

Рис. 6.9. Тривалість ремісій у хворих на ОА основної (Зобофіт) та 

порівняльної груп упродовж одного року спостереження  

 

Аналізуючи частоту рецидивів у підгрупах (І-ІV) основної групи, 

відмічено, що є певні відмінності за цим параметром: при застосуванні L-

аргініну він рівний 15%, Кверцетину – 17,5%, Остеоартізі актив плюс та 

Зобофіту – по 20%. Це хоч і незначна різниця, але вона може слугувати 

певним аргументом особливої патогенетичної значущості коморбідних 

субклінічного гіпотиреозу чи СПК, переважно панкреато- та 

холецистогепатогенного походження в аспекті їх ранньої діагностики та 

своєчасного терапевтичного реагування. 

Отже, проведене нами дослідження вікових і гендерних особливостей 

розвитку коморбідних процесів, метаболічних порушень, виділення основних 

кластерів коморбідних процесів, окремих фенотипів ОА (метаболічний 
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підтип Б – ожиріння + гіпотиреоз) дав можливість обгрунтовано підійти до 

вибору різних за механізмами дії, органотропністю доповнень до 

стандартних методів лікування ОА, їх апробувати і показати загальну 

ефективність на засадах доказової медицини. 

В додаток зазначимо також, що впродовж всього терміну 

спостереження 26 хворих на ОА (8,3%), переважно у віці до 50-55 років за 

різних причин (в основному міграційного характеру) через 18-24 місяці 

вибули з-під спостереження. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Загальновизнано, що ОА - найбільш розповсюджене на Землі хронічне 

прогресуюче вік-залежне захворювання опорно-рухового апарату, що 

спричиняє значну втрату працездатності та інвалідності чим наносить 

суттєвий економічний збиток всім державам світу [102, 178]. З огляду на 

вагомі тенденції до зростання тривалості життя на планеті, поширеність цієї 

недуги та проблеми її лікування, профілактики набуватимуть все більшої 

актуальності [184, 185, 257]. Підвищена увага до цієї хвороби в останні 

десятиріччя зумовлена також зростанням поширеності ожиріння в усіх 

країнах, яке вважають найбільш значною неінфекційною світовою епідемією. 

Нині в Україні на ожиріння хворіють трохи більше 20 відсотків населення, а 

в США - третина населення [282]. Ожиріння вважається одним із провідних 

ризик-факторів виникнення ОА та й інших захворювань [328, 410]. Існує 

сумна перспектива зростання поширеності ожиріння до 2040 року в Україні - 

до 30%, у США - більше ніж до 60 відсотків [429]. 

Поряд із зазначеним визнано, що остеоартрозу притаманний один з 

найвищих рівнів коморбідності [103]. Коморбідність, як явище, нині 

вважається однією з ключових проблем сучасної медицини, що підлягає 

всебічному дослідженню при різних хронічних захворюваннях, оскільки 

суттєво обтяжує діагностичний та лікувально-профілактичний процеси, 

потребує обгрунтованих доповнень до вже існуючих стандартів лікування на 

засадах доказової медицини, ускладнює взаємодію лікарів при 

обслуговуванні таких хворих та значно здорожчує всі форми їх медичної 

опіки [483]. При цьому суттєво зростають обставини вимушеної 

поліпрагмазії та загрози побічних ефектів від різних лікарських засобів, 

кількість яких для щоденного використання зростає до 9-11 і більше [483]. 

При ОА проблема коморбідності почала досліджуватися в останні 15-

20 років [22, 103, 129, 473]. Вона виявляється настільки багатогранною, 

багатоваріантною у віковому аспекті, що дослідити всі патофізіологічні 



269 
 

 

особливості взаємодії ОА та коморбідних процесів дуже складно [66, 118]. В 

першу чергу це важливо з позиції обгрунтуванння вдосконалень у 

лікувальний процес таких хворих з метою підвищення як його ефективності, 

так і фармакологічної безпеки, оскільки зростає потреба координації, 

узгодження сумісності призначених різними фахівцями ліків з приводу 

коморбідних захворювань. 

Академік НАМН України В.М. Коваленко, відзначаючи важливість і 

складність лікування хворих з коморбідними захворюваннями в ревматології, 

наголошує на необхідності визначення «спільної патогенетичної платформи 

для основного і коморбідних захворювань», як один з перспективних шляхів 

до вдосконалення та підвищення ефективності лікувального процесу та 

уникнення поліпрагмазії [103]. Згідно численних вітчизняних та зарубіжних 

досліджень такою «спільною платформою» при більшості захворювань 

внутрішніх органів є оксидативний стрес, ендотеліальна дисфункція та 

нітрозитивний стрес, системне низькоінтенсивне запалення, численні 

метаболічні і регуляторні порушення різних рівнів. Тому пропонується 

застосування ліків багатогранної та поліорганної дії, різних сучасних 

комплексних лікарських засобів («політаблеток»), в тому числі природнього 

походження, ефективність яких нині інтенсивно досліджується при різних 

коморбідних ситуаціях [205, 206]. Переваги ліків природного, зокрема, 

рослинного походження, на відміну від їх синтетичних аналогів, як вважає 

провідний вчений-фармаколог України проф. І.С.Чекман, заключається в 

тому, що помимо основного діючого чинника вони володіють 

наномеханізмами взаємодії з біологічними структурами людського організму 

[215]. 

При ОА донині зазначено, що найбільш частими коморбідними 

захворюваннями є вікові судинні системні ураження переважно 

атеросклеротичного характеру, хвороби органів травлення, ожиріння, рідше 

ендокринної, бронхолегеневої систем, нирок тощо [483, 498]. Хоча проблема 

коморбідності при ОА інтенсивно вивчається, в ній є ще багато невирішених 
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питань, зокрема, патофізіологічних взаємин ОА - коморбідні явища, 

діагностичного, лікувально-профілактичного характеру в цьому контексті 

тощо. Окрім ожиріння, як вагомого ризик-фактору ОА та інших захворювань, 

потребує дослідження патогенетичних особливостей та вдосконалень 

лікування у зв’язку із зростанням проявів інсулінорезистентності та ЦД 2 

типу [135, 289]. За останні десятиріччя вагомо постала проблема гіпотиреозу, 

поширеність якого у світі зросла з 0,5% до 2%, а в США - до 4%. До того ж 

відзначається, що гіпотиреоз неоднаково уражає людей різного віку та статі, 

в жінок у віці за 50-55 років сягає 6-8%, а в субклінічній формі - до 12-18% 

[127, 151, 203]. Водночас цей же контингент людей є вразливий і щодо ОА. 

До зазначеного явища постійно збільшується увага світової медичної 

спільноти, оскільки раніше гіпотиреоз пов’язували з природним 

йододефіцитом, нині ж доведено, що він такою ж мірою поширений і в 

регіонах з достатнім йодним забезпеченням [127, 203].  

Вважається, що проблему ранньої діагностики і удосконалення 

лікування різних форм гіпотиреозу можна вирішити лише спільними 

зусиллями медичних фахівців різних профілів, у першу чергу 

терапевтичного, разом з ендокринологами [127, 203]. Тобто, гіпотиреоз, як 

явище, визнано міждисциплінарною проблемою. Проте, при ОА досліджень з 

приводу гіпотиреозу нами не встановлено. 

На теперішній час важливість дослідження розмаїття коморбідних 

процесів у ревматолоічних хворих та значення їх в лікувальному процесі 

вважається настільки вагомим, що винесене в перший пункт Резолюції VIІ 

Національного Конгресу ревматологів України (2017): «Стратифікувати 

пацієнтів з ревматичними захворюваннями, враховуючи фенотип 

захворювань, коморбідність, дані клінічних, лабораторних та 

інструментальних обстежень з метою раціонального призначення лікування, 

а в подальшому – розвитку персоніфікованої медицини». 

Щодо різних підходів до вдосконалення лікувального процесу у хворих 

з коморбідними захворюваннями вартий уваги дуже важливий документ 
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«Стратегія ВООЗ в галузі народної медицини на 2014-2023 рр.», в якому 

зазначено необхідність внесення коректив у діяльність керівних органів, 

фахівців усіх напрямків медицини щодо застосування методів і засобів 

народної медицини в лікуванні складних хворих у теперішніх схемах 

лікування як допоміжних, але необхідних. Це відзначено як новий і більш 

ефективний сучасний етап лікування складних хворих і до 2024 року такий 

підхід має стати світовим феноменом [188]. 

За останні 15-20 років основною концепцією медикаментозного 

лікування хворих на ОА є застосування різних НПЗП, хондропротекторів, в 

окремих випадках - внутрішньосуглобове введення препаратів гіалуронової 

кислоти, кортикостероїдів; місцеве лікування із використанням тих же 

чинників [102, 265, 388, 314]. В численних рандомізованих клінічних 

дослідженнях продовжується порівняльне вивчення дії різних НПЗП, ХП за 

різних режимів дозування, тривалості використання, комбінаційні варіанти, 

вивчення їх побічних дій та ускладнень. При ніби-то усталених поглядах на 

потреби застосування НПЗП, ХП в останні роки з’явилися певні розбіжності 

поглядів ревматологів на потребу використання ХП. Зокрема, у 2012 році 

ACR в своїх рекомендаціях зазначає недоцільність використання ХП як 

сумнівно ефективних [337]. Разом з цим в рекомендаціях EULAR, OARSI, 

ESCEO 2014 року пропонується їх використання в комплексному лікуванні 

ОА [265, 314, 388]. Зокрема, в 6-річному проспективному дослідженні з 

використанням ХП при ОА канадські вчені Reynauld et al. в 2016 році [426] 

все таки підтверджують ефективність ХП. Ймовірно в цій дискусії щодо 

ефективності ХП існують певні прогалини, які ще на сьогодні недостатньо 

вивчені. 

З огляду на вищевикладене в нашому дослідженні ми здійснили спробу 

вирішення окремих із зазначених питань у проблемі ОА, коморбідних 

процесів та вдосконалення лікувально-профілактичних заходів. 

Метою нашого дослідження було підвищення рівня діагностики і 

ефективності лікування хворих на ОА шляхом вивчення клініко-
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патогенетичних особливостей формування коморбідності і гіпотиреозу на 

підставі аналізу вікових, гендерних і метаболічних аспектів розвитку 

основної і коморбідних хвороб. 

Згідно поставленої мети нами сформульовані завдання роботи, що 

викладені у вступі. 

В якості визначення передумов нашої роботи та дослідження 

наближеного до реальної ситуації в Україні в обслуговуванні хворих на ОА 

на стаціонарному етапі лікування нами ретроспективно проаналізовано 594 

медичні карти хворих, що лікувалися в ревматологічному відділенні 

Чернівецької обласної клінічної лікарні за 2009-2014 роки. В цьому 

відділенні працювали всі лікарі з вищою категорією, в тому числі з 

науковими ступенями. Метою зазначеного етапу роботи було встановлення 

якості діагностики та лікування ОА, супутніх захворювань, міжфахової 

взвємодії лікарів у зв’язку з наявністю ряду захворювань в одного хворого, їх 

розуміння патогенетичних взаємин при різних варіантах поєднання хвороб. 

За даними цього етапу дослідження можна стверджувати, що лікування 

основної недуги (ОА) здійснювалося ревматологами третинної ланки 

медичного обслуговування з дотриманням настанов наказу №676 від 

12.10.2006 року «Протокол надання медичної допомоги хворим 

ревматологічного профілю»; певною мірою зверталася достатня увага у 

лікуванні окремих коморбідних захворювань: артеріальної гіпертензії та ІХС, 

гастроцитопротекції уражень ШКТ. Однак не часто призначалися методи 

уточнення стану гепатобіліарної системи і підшлункової залози, кишечнику 

за даними хоча б УЗД органів черевної порожнини при супутньому ожирінні 

та призначення відповідних корегуючих засобів, оскільки діагностована 

відносно висока частота ожиріння (більше 10%), як правило, 

супроводжується олігосимптоматикою стеатогепатозу, сприяє 

прогресуванню явищ атеросклерозу, ІХС, ЦД. В цьому аспекті нами не 

виявлено формалізованої уваги лікарів щодо оцінки сукупності хвороб як 

«метаболічний синдром» і притаманний йому високий рівень КВР та 
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посилення медикаментозної протидії кардіоваскулярним ризикам. Саме на 

названий феномен та посилену профілактику КВР звернута велика увага 

вітчизняних і зарубіжних кардіологів [128, 183, 268, 333]. 

Відносно рідко (9,09%) фігурував діагноз будь-якої патології ЩЗ, 

особливо гіпотиреозу (0,67%) чи скринінгових спеціалізованих обстежень у 

цьому напрямку, хоча в післячорнобильський період частота уражень 

зазначеного органу значно зросла, а за даними скринінгових УЗ-обстежень 

ЩЗ різні відхилення від норми знаходять до 30 відсотків дорослого 

населення [151]. Важливо відмітити, що всі випадки констатації патології ЩЗ 

здійснені ендокринологами задовго до госпіталізації в обласний 

ревматологічний стаціонар, уточнюючі дослідження чи контакти з 

ендокринологами з цього приводу ревматологами здійснювалися 

спорадично, а активної націленості на раннє виявлення чи контролю 

патології ЩЗ шляхом УЗД та вивчення рівня ТТГ взагалі не встановлено. 

Проведений ретроспективний аналіз в нашій вибірці дозволив нам 

зробити наближений висновок, що на теперішньому етапі лікарської 

діяльності України в спеціалізованих ревматологічних стаціонарах у лікарів 

немає налаштованості на хоча б загальну оцінку коморбідних захворювань із 

спектра поліморбідності, як факторів обтяження перебігу ОА. Зазначене в 

цілому відповідає нинішнім світовим тенденціям в лікувальних установах та 

підкреслює актуальність підвищеної уваги світової медицини до дослідження 

проблеми коморбідності, подальшої поінформованості практичних лікарів 

щодо досягнень у названому напрямку та вдосконаленні лікувальних 

стратегій з метою покращання результатів реабілітаційних заходів і ЯЖ 

хворих.  

Отримана в цьому фрагменті нашої роботи інформація була 

передумовою до проведення цілеспрямованого проспективного трирічного 

спостереження за контингентом із 312 хворих на первинний ОА, віком 37-76 

років, в якому домінували жінки (81,41%). Згідно обраної програми, 

здійснено первинне всебічне дослідження (в перші 2-3 дні) із забором крові 
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на вивчення стану про- і антиоксидантної систем, протеолітичної і 

фібринолітичної активності, біохімічних маркерів запалення і цитокінового 

профілю, кінцевих продуктів метаболізму оксиду азоту, вмісту тиреоїдних 

гормонів (ТТГ, Т3-, Т4-вільних, антитіл до ТПО), ліпідний спектр крові, інші 

біохімічні параметри (глюкоза, білірубін і фракції, активність АСТ, АЛТ, 

ЛФ, ЛДГ заг., ГГТП, креатинін, сечова кислота, сечовина, Ca, Mg, P, Fe). 

Оцінено клінічні прояви ОА, рентгенологічну стадію за Келгреном-

Лоуренсом, ступінь тяжкості за індексами WOMAC і Лекена, ВАШ болю, 

особливості формування коморбідних захворювань та їх прогресування у 

вікових групах до 50 років, 51-60 років та старше 60 років. Відхилення від 

вікової класифікації, принятої ВООЗ, нами зроблено усвідомлено з 

урахуванням особливостей розвитку первинного ОА та коморбідних 

процесів: до 50 років - відносна рідкість, 51-60 років - зростає їх частота та 

помірність проявів, після 60 років продовжує зростати частота, але суттєво 

тяжчають прояви ОА та всіх інших захворювань у цієї категорії хворих 

(вищий загальний тягар хвороб). 

Повторні візити здійснені через 1 місяць (оцінка основного етапу 

лікування), 2 і 3 місяці (оцінка проміжного етапу лікування), 6 місяців 

(оцінка прикінцевих результатів основного етапу лікування), 12 і 18 місяців 

(оцінка тривалості ремісій, комплаєнсу лікування ОА та коморбідних 

процесів, в тому числі вдосконаленого, можливих рецидивів будь-якої із 

хвороб, їх особливостей), 24, 30, 36 місяців (оцінка динаміки основного і 

коморбідних процесів, причини рецидивів, оцінка ефективності повторних 

курсів стандартного медикаментозного і немедикаментозного лікування). 26 

(8,3%) хворих через 18-24 місяці вибули з-під спостереження за різних 

об’єктивних причин, переважно міграційного характеру).  

За такого підходу встановленно, що у хворих у віці (у вибірці їх всього 

43) до 50 років ОА проявляється у формі олігоостеоартрозу, переважно 

колінних суглобів І (88,4%) - рідко ІІ (4,65%) рентгенологічної стадії за 

Kелгреном-Лоуренсом, легкого ступеня тяжкості. Середня тривалість ОА в 
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цій групі сладала 4,2±0,56 роки, рецидиви рідкі (1-2 за 2 роки). Особливого 

переважання в захворюваності жіночої статі не відмічено (ч:ж - 1:1,5). 

Результати сучасної протиревматичної терапії, як правило, добрі, 

ефективність гастроцитопротекції висока. Комплаєнс лікувального процесу 

добрий (80%), але щодо коморбідних процесів – трохи нижчий (60-70%). Із 

коморбідних захворювань частими виявлені помірні гастродуоденопатії 

(48,84%), набуті задовго до проявів ОА, але погіршився їхній перебіг у 

зв’язку з потребою використовувати НПЗП (медикаментозно-зумовлена 

коморбідність). Доволі частими (32,56%) були помірні прояви 

холецистопатій, які не посилювалися за застосування протиревматичних 

засобів. Також цій віковій групі були притаманні явища АГ І ступеня 

(39,53%), що легко коригувалася одним гіпотензивним засобом. 

Спорадичними були ознаки ожиріння І-ІІ ступеня (6,99%). Лише в цій віковій 

групі виявилися хворі без коморбідних уражень (14 осіб - 4,48% від усієї 

вибірки). 

Суттєво іншою виявилася ситуація у віковій групі обстежених у віці 51-60 

років. У хворих цієї групи ОА набуває системності (поліостеоартроз), 

переважали ураження опорних суглобів, переважно друга (56,2%), рідше - третя 

(43,1%) стадія за Келгреном-Лоуренсом, середнього ступеня тяжкості за 

індексом Лекена. В цій групі вже домінували жінки (131 особа - 85,6%). 

Середня тривалість ОА коливалася в межах 7-12 (9,6±2,34) років, рецидиви 

різного ступеня вираженості не менше двох на рік, а 19,6% із них потребували 

стаціонарного лікування. У хворих цієї групи суттєво зростав спектр 

коморбідних захворювань: домінували ураження серцево-судинної системи, 

переважно АГ І-ІІ ступенів (59,5%), з’являлися помірні прояви ІХС, переважно 

дифузний кардіосклероз (27,45%), спорадично - з явищами СН І-ІІ 

функціональних класів за NYHA (7,69%). Вагомо зростала частота 

метаболічних захворювань: ожиріння І-ІІ ступеня (67,32%), з’являлися випадки 

ЦД 2 типу (16,99%), а також гіпотиреозу (маніфестний - 2,61%, субклінічний - 

9,81%). Останні переважно виникали у хворих жінок з ожирінням. 
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Значно «збагачувався» спектр уражень системи травлення: окрім 

помірного зростання частоти уражень гастродуоденальної системи, 

виключаючи виразкову хворобу (3,92%), доволі суттєво зростала частота 

стеатогепатозу (41,18%), стеатогепатиту, хронічного панкреатиту (20,26%), в 

тому числі з явищами екзокринної недостатності та синдрому подразненого 

кишечнику. Як правило, останні спостерігалися у хворих із ожирінням, ЦД 

2 типу. Якщо у хворих у віці до 50 років виявляли 2-3 коморбідних процеси 

помірних проявів, то в пацієнтів цієї вікової групи 4-6 коморбідних станів, 

значнішої вираженості. 

Протиревматичну терапію важче вдавалося реалізувати навіть за 

рахунок тривалішого використання НПЗП, ХП із задовільними результатами. 

Зростала кількість щоденно використовуваних медикаментозних засобів з 

приводу коморбідних процесів, призначених відповідними фахівцями 

(загальна кількість ліків зростала до 6-9, часто використовувалися 

комбіновані ліки-«політаблетки»). Вимушена поліпрагмазія породжувала 

проблему погіршення комплаєнсу хворих за основною недугою (60-65%), за 

рахунок зростання комплаєнсу до застосування антигіпертензивних, 

антидіабетичних засобів (до 70-85%). Поставали додаткові питання 

координації лікувального процесу, сумісності лікарських засобів, посилення 

профілактики КВР та ГІР, більшої медикаментозної уваги до уражень гепато-

біліарної системи, підшлункової залози та кишечнику. У зв’язку із 

зазначеним, упродовж кожного року збільшувалася частота візитів до 

спеціалістів за ОА та відповідної коморбідної патології (до 6-9), суттєво 

зростала складність форм медичної опіки та реалізації комплексного 

лікування, в тому числі з урахуванням проблем соціо-економічного 

характеру та освітнього цензу пацієнтів. 

Ще складнішою виявилася ситуація у хворих вікової групи старше 60 

років. Остеоартроз набував вираженішої системності, в якій ключовими були 

більш ураженими опорні суглоби, переважала ІІІ рентгенологічна стадія (68 

осіб - 58,62%) змін в колінних суглобах, середній ступінь тяжкості проявів 
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ОА домінував (88 осіб - 75,86%), але з’явилися випадки тяжкого перебігу 

(24,14%), результативність протиревматичної терапії знижувалася навіть за 

більш ніж шестимісячного вживання ХП, частішала потреба у вимушеному 

переривчастому використанні НПЗП, більш значними були прояви АГ, ІХС, 

ЦД, виявлялися ознаки церебральної судинної патології (16,99%), рівень КВР 

зростає переважно до дуже високого (81,04%). Загальне число коморбідних 

станів збільшувався ніби не суттєво - до 7-9, але всі вони були більш 

значними за семіотикою, складнішим перебігом, тобто тягар коморбідностей 

вираженіший. Тривалість захворювання на ОА коливалася в межах 10-19 

років (14,8±3,64), але невірогідно (р>0,05) довше, ніж у хворих вікової групи 

51-60 років. У звязку із зазначеним морбідний маршрут до кардіолога ставав 

конкурентним із ревматологічним маршрутом, а загальний морбідний 

маршрут до спеціалістів з приводу коморбідних захворювань в 1,5-2 рази 

перевищував морбідний маршрут до ревматолога. Загальна частота звертань 

до спеціалістів різних профілів упродовж року зростала до 9-12, кількість 

призначуваних ліків для щоденного вжитку зростала до 8-12. Хворі починали 

надавати перевагу лікарським засобам кардіологічного спрямування, серед 

яких кардіологи призначали переважно фіксовані комбінації ліків, чи ЦД 2-го 

типу (комплаєнс в обох випадках 70-84%, комплаєнс до хондропротекторів 

падав до 40-45%). Частина з них (15 осіб - 9,8%) з приводу коморбідних 

процесів лікувалися стаціонарно. В загальному результати лікування таких 

хворих задовільні, але характерна нестійкість терапевтичних ефектів, 

особливо за ОА. 

В спектрі уражень системи травлення суттєво зростала частота і 

вираженість захворювань гепатобіліарної системи (59,48%), панкреатитів 

(21,55%), СПК (42,24%), в тому числі зі схильністю до проносів (18,10%), які 

вимагали періодичного кількатижневого використання ліків відповідного 

спрямування. Погіршувалася переносимість НПЗП, збільшувалася частота 

побічних ефектів, зниження ефективності ХП набувало такої вираженості, 

що майже половина (46,55%) хворих цієї вікової групи відмовилися від їх 
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застосування, надаючи перевагу місцевим засобам лікування ОА, ЛФК, 

обмеженню навантаження на суглоби. Суттєво ускладнювалася проблема 

гастроентеропротекції і зростав рівень ГІР з помірного до високого. Значно 

погіршувалися якісні показники життя, особливо психічного (депресивного) 

компоненту. 

В зазначеній групі пацієнтів у реалізації загального комплаєнсу 

лікувального процесу все вагомішу негативну роль відігравав низький соціо-

економічний статус більшості (68,36%) пацієнтів, адже переважна частка із 

них були непрацюючими пенсіонерами. В гендерному аспекті в цій віковій 

групі хворих загальна ситуація із ОА та коморбідними захворюваннями була 

гіршою у жінок. 

Враховуючи такі вікові особливості ОА та коморбідних захворювань 

постала потреба в загальній оцінці коморбідностей. В літературі в цьому 

аспекті існують шкали SIRS (кумулятивна шкала накопичення 

коморбідностей), що дає лише кількісну оцінку коморбідностей: та індекс 

Чарльсона, згідно якого оцінюється кількість коморбідних процесів, тяжкість 

проявів кожного з них та загальна оцінка тягаря коморбідностей. Але в 

нашому випадку такі варіанти оцінки коморбідності не націлюють лікарів на 

акцентовані підходи до вдосконалення лікування, особливо щодо підвищення 

ефективності профілактики КВР та ГІР - як основних зростаючих загроз. 

В цьому аспекті в останні роки з’явилася концепція формування у 

хворих на ОА кластерів (групування) коморбідних процесів, в основі яких є 

спільні або близькі механізми їх розвитку чи за прогностичними критеріями 

[245, 300, 353, 385]. На нашу думку, така концепція найбільше відповідає 

розумінню суті міжгрупової патогенетичної взаємодії коморбідних 

захворювань, а також - відносно ОА, та націлює конкретніше на 

удосконалення загального лікувально-профілактичного процесу, полегшує 

визначення напрямків і форм додадкового фармакологічного впливу в 

аспекті комплексного персоніфікованого лікування хворого, особливо 

посилення профілактики КВР і ГІР. Згідно такого підходу ми виділили у 
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обстежених хворих три великі кластери коморбідних процесів: кластер 

судинних захворювань, він є домінуючим (60,89%) і прогностично 

найважливішим, оскільки визначає основний рівень КВР; кластер уражень 

системи травлення, він хоч і доволі поширений (53,2%), але прогностично та 

в лікувально-профілактичному аспекті менш загрозливий, він визначає рівень 

ГІР; та кластер метаболічних порушень (ожиріння - 65,7%, в тому числі ЦД 2 

типу - 18,9% та гіпотиреоз - 18,27%). Останній, хоч і доволі поширений, але 

не є самостійний, оскільки на 2/3 «вплітається» та посилював вираженість 

кластеру судинних захворювань та на 1/3 - в кластер ураженнь системи 

травлення, найбільше посилював прояви уражень гепатобіліарної системи 

(ГБС), підшлункової залози (ПЗ) та СПК. Однак, детальнішу характеристику 

цього кластеру надамо в подальшому. 

Певне поєднання у різних вікових групах хворих на ОА судинних 

захворювань та уражень системи травлення мало місце біля 40-56% випадків, 

але тісних патогенетичних залежностей, окрім медикаментозно індукованих 

НПЗП загострень, ці кластери не мали. 

Виділення кластерів судинних захворювань та їх патогенетичних 

особливостей у віковому аспекті націлює на вдосконалення та посилення 

профілактики КВР, а кластеру уражень системи травлення - не тільки на 

посилення профілактики ГІР, але й на вдосконалення лікувального процесу 

ОА у звязку з новими віковими патогенетичними особливостями за глибшого 

і багатограннішого ураження цієї системи (особливо ураження ГБС, ПЗ, 

СПК), що негативно позначається на результатах загальновизнаних методів 

лікування ОА [385]. 

У звязку з нашими поглибленими дослідженями кластеру метаболічних 

порушень, окрім добре висвітлених в літературі ролі ожиріння та ЦД 2-го 

типу в аспекті «метаболічного синдрому» при ОА [26, 135, 280, 331], нами 

вперше встановлено місце та доведена роль маніфестної та субклінічної форм 

гіпотиреозу в цьому спектрі і показано, що означена патологія явно 

недооцінена в контексті несприятливого впливу на розвиток, перебіг і 
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результати лікування не тільки на ОА, але й на всі інші коморбідні процеси. 

Нами показана вікова і гендерна особливість формування гіпотиреозу на 

відміну від ожиріння та ЦД. Так, в наших дослідженнях встановлено, що 

ожиріння розвивалося за 7-10 років до формування ОА (в середньому до 37 

років), майже однаково часто у чоловіків та жінок, ЦД формувався на фоні 

ОА у віці 45-55 років, також майже однаково у чоловіків та жінок, а 

гіпотиреоз - переважно після 55-65 років (в середньому 57 років) на тлі ОА та 

численних коморбідних процесів, в тому числі ожиріння, але, як правило, у 

жінок (83,72%). 

Специфіка субклінічної форми гіпотиреозу, його маскування за 

клінікою раніше набутих всіх інших захворювань та досить значна 

поширеність (13,78%) серед хворих на ОА потребують формування 

націленості лікарів на раннє її виявлення та своєчасне лікуванння, як одна із 

важливих та ефективних складових лікувально-профілактичного процесу у 

хворих на ОА старших вікових груп. 

Оцінюючи динаміку перебігу ОА за три роки спостереження, ми 

констатували, що на ранніх етапах цієї хвороби (у віці < 50 років) вдало 

побудована терапія дозволяє досягти ремісії як ОА, так і нечисленних 

коморбідних процесів. Але, згідно з оцінкою динаміки перебігу ОА та 

коморбідних захворювань у групах віком > 50 та > 60 років упродовж цього 

періоду спостереження встановлено лише стримання прогресування всіх 

недуг тільки за належно побудованого комплексу лікувально-

профілактичних заходів, при достатньому комплаєнсі хворих, доброму соціо-

економічному статусі. 

Однак, навіть за такого підходу можливі негативні наслідки, що 

зумовлені несприятливою сукупністю коморбідних процесів, зокрема типу 

метаболічного синдрому, з нашаруванням ЦД, гіпотиреозу, особливо у віці 

60 - 65 років. Саме у таких хворих у нашому спостереженні відзначено 

судинні події: 1 інсульт, 3 транзиторні ішемічні атаки, 1 інфаркт міокарда, 2 

флеботромбози, 3 відкриті пептичні виразки. Тобто васкулярні події в 
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досліджуваній вибірці становили 2,24% за 3 роки, гастроінтестинальні - 

0,96%.  

Цей ключовий розділ нашого дослідження демонструє, що хворі на ОА 

із зростаючим віковим рівнем коморбідності - це складний контингент в 

медичному обслуговуванні щодо діагностики окремих нозологій, лікування, 

особливо профілактики КВР та ГІР. Труднощі полягають у 

міждисциплінарній взаємодії, узгодженості лікувальних програм, 

координації динамічного спостереження, а також заходів та факторів соціо-

економічного плану. 

Зокрема, зі зростанням рівня коморбідності прогресивно 

ускладнюється патофізіологічна платформа їх взаємозалежностей; не всі 

коморбідні захворювання рівнозначні відносно основної недуги залежно від 

її стадії, ступеня загострення, прямого чи опосередкованого (через окремі 

лікарські засоби) впливу на ОА. Але в цілому у віковому аспекті ОА, 

коморбідних захворювань слід підсумувати, що у хворих на ОА у віці до 50 

років є мінімальний рівень коморбідності, а у віковій групі 51 - 60 років – 

помірний рівень і старше 60 років – виражений. 

Під час реалізації цього проспективного дослідження та за проміжних 

його результатів спонукало до супровідного проведення наступного розділу 

досліджень, а саме, вивчення вікових та гендерних патогенетичних 

особливостей порушення стану про- та антиоксидантної систем крові, про- і 

протизапальної ланки цитокінової системи регуляції та неспецифічних 

маркерів запалення, фібринолітичної та протеолітичної активності, стану 

ліпідного обміну та інших біохімічних параметрів крові. Намагалися 

встановити особливості їх динаміки в процесі стандартного лікування ОА та 

виявлених вікових рівнів коморбідностей, оцінити можливу їх прогностичну 

роль у прогресуванні виявлених захворювань, загроз відносно зростання 

рівнів КВР та обгрунтувати на цій основі вибір та способи вдосконалення і 

покращення загальних результатів лікування як ОА, так і коморбідних 

процесів, у тому числі в аспекті посилення профілактики КВР та ГІР. 
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Враховуючи, що патофізіологічна парадигма ОА за останні роки змінилася 

в бік переважного визнання патогенетичної ролі запальних змін в розвитку та 

прогресуванні ОА [58, 97, 253, 255], а також доказів наявності системного 

низькорівневого запалення в генезі захворювань атеросклеротичного 

походження, при ожирінні, ЦД [24, 27, 146], які в нашій вибірці займали чільне 

місце в спектрі коморбідних процесів, та ролі цитокінової ланки регуляції 

запальних і імунних порушень при різній патології, нами зосереджено увагу саме 

на дослідженні стану про- та протизапальних цитокінів у крові. За основу взято 

вивчення рівнів ключових прозапальних цитокінів ФНП-ɑ та IL-1β, одного із 

протизапальних цитокінів IL-4 та поліфункціонального ростового цитокіна з 

протизапальною активністю ТФР-β1. Останній є важливим, на нашу думку, в 

досліджуваній ситуації ще й тому, що він регулює проліферацію і диференціацію 

клітин, процесів репарації тканин, включаючи суглобовий хрящ, є ключовим 

фактором регуляції ремоделювання ектрацелюлярного матрикса та синтезу 

колагену, продукції і деградації сполучної тканини, стимулює ангіогенез, активує 

нейтрофіли, здійснює анаболічну дію, а також є інгібітором прозапальних 

цитокінів [382, 399, 441]. 

Ці тонкі механізми регуляції запальних та імунних процесів ми вивчали 

у порівнянні з поширеними в клінічній практиці та доступними методами 

дослідження як рівень СРП, лейкоцитозу в периферичній крові то ШОЕ. 

Важливим вбачали дослідження зазначених змін в динаміці одно, рідше дво- 

та тримісячного терміну стандартного лікування ОА на тлі різних рівнів 

коморбідності і за ступенями регресу запального процесу за цей період 

прогнозували орієнтовну тривалість їх продовження як неспецифічної 

патофізіологічної основи прогресування та рецидивів як ОА, так і 

коморбідних процесів. Певною мірою дослідження такої динаміки сприяло 

обгрунтуванню вибору додаткових до стандартного комплексу методів 

фармакологічного впливу, тривалості їх використання. 

Згідно встановлених вікових рівнів коморбідності у хворих на ОА було 

виявлено наступне. У всіх вікових групах спостерігалося вірогідне (р<0,05-
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0,001) однотипне підвищення значень прозапальних цитокінів ФНП-ɑ і IL-1β, 

особливо у вікових групах 51-60 та старше 60 років. Однак, підвищення 

протизапального цитокіну IL-4 в групах > 50 та > 60 років було невірогідним. 

Вивчення співвідношень ФНП-ɑ/IL-4 та IL-1β/IL-4 (у ПЗО становило 

відповідно 1,2 - 1,12) підтвердило зростаючий цитокіновий дисбаланс в 

період загострення: при мінімальному ступені коморбідності та 

олігоостеоартрозі - 1,38 та 1,57; при помірній коморбідності та 

поліостеоартрозі - 2,29 та 2,02 (р<0,01); при вираженій коморбідності та 

системному поліостеоартрозі - 2,33 та 2,16 (р<0,001). У всіх групах хворих 

спостерігалося помірно прогресуюче підвищення рівня СРП, але вірогідне 

(р<0,05) помірне підвищення лейкоцитів у периферичній крові та ШОЕ 

відмічено лише у пацієнтів вікових груп > 50 та > 60 років та слабо 

корелювало із загальним хворобливим станом пацієнтів. 

Шляхом кореляційного аналізу встановлено наявність середньої сили 

позитивних зв’язків між ФНП-α і СРП (r=0,48; р<0,05), ІЛ–1β і СРП (r=0,51; 

р<0,05) в групах хворих 51-60 та старше 60 років (сумарно) та високий 

від’ємний кореляційний зв’язок між ФНП-α і ТФР-β (r=-0,74; р<0,01), а також 

слабкої сили зв'язок між СРП та ТФР-β (r=0,28; р>0,05), СРП та ІЛ-4 (r=0,21; 

р>0,05). 

Не менш важливим вбачався аналіз змін досліджуваних показників за 

перший, основний місяць лікування (12-14 днів стаціонарно і до 30 днів - 

амбулаторно-поліклінічний етап). При цьому виявлено, що при легких 

проявах ОА та мінімальній коморбідності можливе унормування 

цитокінового дисбалансу (за виключенням IL-1β), вірогідне зниження рівня 

СРП, що клінічно відповідало стану ремісії (в тому числі за ВАШ болю, 

індексами WOMAC та Лекена). 

Але як у віковій групі 51-60 років, так і старше 60 років параметри 

ФНП-ɑ та IL-1β мали лише тенденцію до зниження, вірогідно первищуючи 

такі у ПЗО, а рівень IL-4 підвищувався незначно. Така динаміка 

досліджуваних цитокінів свідчила про несуттєве зменшення цитокінового 
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дисбалансу. Зокрема, в групі > 50 років співвідношення ФНП-ɑ/IL-4 та IL-

1β/IL-4 склало відповідно 1,81 та 1,58, а в групі > 60 років - 2,02 та 1,85. 

Тобто, мала місце значна торпідність зворотності цього процесу впродовж 

основного етапу лікування. 

Певною мірою клінічно це корелювало з торпідністю регресу проявів 

ОА; але із коморбідних процесів вдалося досягти цільових рівнів АТ, 

стабілізувати гемодинаміку і клініку ІХС, гастроентерологічних уражень, 

хоча незмінними були прояви ожиріння та ЦД. Внесок останніх в 

цитокіновий дисбаланс та стійкість його регресу, поряд із ОА, виключити не 

можна.  

Відомо, що джерелом прозапальних медіаторів можуть бути як тканини 

суглоба, так і інші тканини організму, насамперед жирова тканина, особливо 

у пацієнтів із МС, з якої вони надходять у системний кровотік і досягають 

суглобових структур через субхондральну кістку. В подальшому ці 

прозапальні цитокіни визначають ремоделювання суглобового хряща та 

синовіальної оболонки [146, 410]. Оскільки цитокіни є регуляторами 

запальної та імунної відповідей на пошкодження, вважають, що при ОА 

запалення має імунний характер [97, 101, 255]. Більшість цитокінів, за 

виключенням ІЛ-1 та ІЛ-4, діють переважно локально, тому їх концентрація в 

синовіальній рідині значно вища, ніж у сироватці крові [455, 475], але в разі 

неспроможності місцевих захисних реакцій ці цитокіни потрапляють у 

циркуляторне русло і їхня дія проявляється на системному рівні. ІЛ-1 є 

основним медіатором реалізації запальних реакцій. Він стимулює катаболічні 

процеси в суглобовому матриксі, синтез оксиду азоту, гальмує синтез в 

ньому молекул, сприяє зростанню синтезу металопротеаз, особливо 

колагенази, пригнічує синтез гіалуронової кислоти [320, 323]. 

ФНП-α відіграє ключову пускову роль у розвитку запальної відповіді і 

є також основним медіатором запалення. Йому властивий деструктивний 

вплив, пригнічення анаболічних реакцій, стимуляція руйнування матриксу 

хряща, посилення генерації супероксидних радикалів, він індукує утворення 
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інших прозапальних цитокінів (ІЛ-1, -6, -8) [253, 254], а також пригнічує 

синтез колагену і протеогліканів, підвищує проникність судин, посилює 

хемотаксис і міграцію цитокінів у вогнища запалення, зумовлює 

цитотоксичний ефект. 

Крім зазначеного, ФНП-α і ІЛ-1β пригнічують функцію β-клітин 

підшлункової залози, потенціюють глюкозотоксичність та призводять до 

розвитку ЦД [220, 362]. Оскільки в нашому дослідженні виявлено значний 

відсоток пацієнтів із ожирінням та ЦД, змінам цих цитокінів теж варто 

надати певне патогенетичне значення. 

Зате динаміка рівнів СРП в обох групах була позитивною (р<0,01), але 

все ще його рівні виявилися вірогідно вищі, ніж у ПЗО. В крові відмічено 

нормалізацію рівнів лейкоцитів, однак показники ШОЕ були також ще 

помірно підвищеними. 

Іншу закономірність виявлено при дослідженні рівня ТФР-β1. Рівень 

цього цитокіну при загостренні ОА у всіх групах був помірно (але вірогідно) 

підвищеним, притому, у віковій групі 51-60 років невірогідно вищим, ніж в 

групі до 50 років, а старше 60 років - вірогідно вище ніж в групі >50 років. 

Тенденція до зниження ТФР-β1 упродовж першого місяця лікування хворих 

була млявою, особливо у хворих старше 60 років. Перевіривши рівень цього 

цитокіну через три місяці від початку лікування тенденція до зворотності 

була кращою, але недостатньою (дані були ще вірогідно вищими, ніж у ПЗО). 

На цей період клініка ОА була явно кращою (стан неповної клінічної ремісії), 

отже, причини стійкості підвищення ТФР-β1 в обстежених мабуть є й інші. 

Індивідуальний аналіз показників ТФР-β1 у хворих із різними коморбідними 

процесами показав, що найвищі рівні цього цитокіну в крові були у пацієнтів 

із коморбідними ожирінням ІІ ступеня, ЦД, АГ ІІ ступеня, ОА з ІІІ стадією 

рентгенологічних змін, тяжкого його перебігу. 

Виявлене свідчить, що рівень ТФР-β1 не може вважатися надійним 

нозологічним маркером ОА чи його прогресування, хоча відомо про його й 

артрозогенне походження. Таку думку висловили також Nelson A.E. et al 
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[403]. Ймовірно у хворих на ОА з високим тягарем коморбідності є численні 

джерела його продукції. Відомо, що цей фактор можуть продукувати 

ендотеліоцити, клітини Купфера, фібробласти, мегакаріоцити, моноцити, 

тромбоцити [260], участь яких у патогенезі численних захворювань є 

відомою. Однак вважають, що таке підвищення ТФР-β1 при ОА є доцільним, 

оскільки він попереджує руйнування та сприяє відновленню суглобового 

хряща, але при цьому проявляє й побічні ефекти у вигляді формування 

остеофітів та фіброзу інших суглобових структур [334]. 

З іншого боку, зростання рівня ТФР-β1 та торпідність його зворотності 

в процесі лікування хворих на ОА на тлі виявлених коморбідних 

захворювань є одним із свідчень їх патофізіологічної взаємозалежності. 

Відіграючи багатогранну поліфункціональну регуляторну роль у підтримці 

захисних процесів від клітинного, тканинного до органного рівнів, за 

одночасної наявності численних патологічних процесів з іншими 

патогенетичними механізмами розвитку, його рівень повинен бути в різному 

ступені підвищеним, що, можливо, є необхідним. Щодо ураження суглобів 

артрозним процесом доцільність підвищеного рівня ТФР-β1 відносно 

постійної потреби репарації хрящових структур є більш важливим, ніж 

згодом пізнє формування остеофітів, яке ще не набуло достатньої доказовості 

[334, 421]. Дослідження динаміки параметрів ТФР-β1 у процесі лікування 

хворих на ОА на тлі коморбідних процесів у поєднанні з рутинними 

маркерами запалення, як СРП, допомагає глибше зрозуміти патофізіологічну 

суть їх взаємозалежності на різних стадіях ОА, прогностичну цінність 

кожного з них та важливість як критеріїв активності патологічних процесів та 

ефективності лікування. 

При дослідженні особливостей порушень про- і антиоксидантної 

систем крові в контексті зростання вікового рівня коморбідних процесів 

встановлено, що у пацієнтів усіх вікових груп порівняно із ПЗО відмічалося 

однотипне підвищення інтенсивності пероксидного окислення ліпідів за 

параметрами МА в плазмі та еритроцитах із чіткою тенденцією до більш 
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вираженого у пацієнтів старших вікових груп з високим рівнем 

коморбідності, однак вони не були вірогідні між собою (р>0,05). Водночас 

всі досліджувані параметри антиоксидантної системи (ГВ, ГП, Г-S-ТФ) були 

вірогідно (р<0,05-0,01) порушені та вказували на ймовірну їх декомпенсацію, 

а в пацієнтів із значними проявами стеатогепатозу параметри глутатіонової 

антоксидантної системи, особливо ГВ, були вірогідно гіршими навіть 

порівняно з віковою групою хворих до 50 років. Оскільки ГВ, як один із 

ключових чинників антиоксидантної системи крові, що володіє низкою 

інших функцій, зокрема, забезпечення редокс-потенціалу будь-якої клітини, 

тканини, органа, використовується в різних метаболічних процесах, в тому 

числі окисно-відновних, нестача його в організмі за різних причин послаблює 

опірність живих об’єктів. Відомо, що синтез глутатіону відбувається в 

печінці, тому при індивідуальному аналізі параметрів антиоксидантної 

системи крові не дивно, що за наявності різних уражень печінки в 

досліджуваного контингенту хворих рівень ГВ був нижчим за 

середньостатистичні показники у відповідній віковій групі хворих.  

У порівняльному аспекті параметрів ПОЛ та антиоксидантної системи 

крові з групою хворих із мінімальними проявами коморбідності (у віці до 50 

років) дозволяє зробити припущення, що певне зростання параметрів 

оксидативного стресу зумовлено переважно зростанням рівня та вираженості 

коморбідних процесів. Підтвердженням цьому є також позитивна клінічна 

динаміка регресу проявів ОА у процесі лікування, досягнення стану неповної 

клінічної ремісії, проте в контексті динаміки досліджуваних параметрів про- і 

антиоксидантних систем, особливо у вікових групах старше 50 чи 60 років, 

таких значних зрушень не відмічено.  

Важливим параметром, що опосередковано може свідчити про 

ендотеліальну дисфункцію та нітрозитивний стрес, було прогресуюче зі 

зростанням рівня коморбідності зниження в крові кінцевих продуктів 

метаболізму оксиду азоту (NO2/NO3) при загостренні та подібна торпідність 

відновлення їх рівня в процесі лікування. Це дало нам підстави вважати 
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торпідність таких проявів оксидативного та нітрозитивного стресу однією з 

метаболічних основ прогресування і рецидивів ОА та виявлених коморбідних 

захворювань. 

Досліджуючи згідно обраного нами вікового поділу хворих на ОА стан 

фібринолітичної та протеолітичної активності плазми крові, як однієї з 

патогенетичних ланок, що визначає рівень КВР, нами встановлено наступне. 

У хворих на ОА у віці до 50 років (низький рівень коморбідних процесів) 

суттєвих відмінностей протеолітичних властивостей крові від аналогічних у 

ПЗО не виявлено. Лише СФА була вірогідно (p<0,05) зниженою за рахунок 

ФФА; а також виявлене вірогідне підвищення лізису альбуміну, цінного для 

репаративних та анаболічних процесів білкового субстрату. 

У пацієнтів вікової групи 51-60 років (помірний рівень коморбідності) 

відмічено помірне вірогідне (р<0,05) зростання вмісту фібриногену в крові 

при вірогідному зниженні сумарної фібринолітичної активності за рахунок як 

НФА, так і ФФА. Водночас виявлено вірогідне (p<0,05-0,01) підвищення 

протеолізу низькомолекулярних (за лізисом азоальбуміну) та 

високомолекулярних (за лізисом азоказеїну) білків відповідно на 58,22% та 

59,16%, а також колагенолітичної активності (за лізисом азоколу) на 64,06%. 

У хворих на ОА старше 60 років (високий та тяжчий рівень 

коморбідності) за всіма досліджуваними параметрами протеолітична і 

фібринолітична активність плазми була гіршою (p<0,01-0,001), ніж у ПЗО, а 

за показниками сумарної фібринолітичної та ферментативної протеолітичної 

активності, а також лізису низькомолекулярних білків, навіть вірогідно 

(p<0,05) гіршою, ніж у хворих у віці 51-60 років. Слід відзначити, що у 

пацієнтів із домінуючими ураженнями серцево-судинної системи, особливо 

метаболічного синдрому, були гірші порушення фібринолітичної і 

протеолітичної активності плазми крові, ніж при домінуванні коморбідних 

процесів гастроентерологічного плану. Згідно кореляційного аналізу 

встановлено у віковій групі хворих 51-60 років помірної сили кореляційні 

зв’язки різної направленості (СФА і фібриноген r=-0,47; лізис альбуміну і 
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фібриноген r=0,41; лізис азоказеїну і фібриноген r=0,39; азоколу і фібриноген 

r=0,44 p<0,05 в усіх випадках); у хворих вікової групи старше 60 років ці 

зв’язки посилюються: СФА і рівень фібриногену r=-0,64; лізис азоальбуміну і 

фібриногену r=0,58; лізис азоказеїну і рівень фібриногену r=0,54; лізис 

азоколу і рівень фібриногену r=0,61 (в усіх випадках p<0,05). 

Виявлені порушення свідчать, що у хворих на ОА поряд із віковим 

зростанням рівня коморбідності вірогідно погіршуються фібринолітичні 

властивості крові та посилюються протеолітичні процеси. За цих умов у 

тканинах та крові відбувається часткова деструкція білків у вигляді їх 

фрагментації чи навіть денатурації. Такі білки є субстратом для 

внутрішньоклітинних протеаз [36]. Збільшення активності ферментів 

протеолізу в крові зумовлює активацію калікреїн-кінінової, ренін-

ангіотензин-альдостеронової систем та комплементу, розвиток запальних і 

деструктивних процесів в організмі. До того ж, система фібринолізу відіграє 

важливу роль у підтриманні в належному стані гемостазу, забезпеченні 

нормального кровотоку в судинах [36]. 

Ослаблення процесів фібринолізу і, як наслідок, підвищення рівня 

фібриногену в крові, виявлені в обстеженого контингенту хворих, свідчить 

про підвищення здатності крові до можливого мікротромбоутворення, 

погіршання мікроциркуляції та тканинного метаболізму в будь-яких 

структурах людського організму, та є одним із важливих складових високого 

кардіоваскулярного ризику. Ці явища можуть також відігравати вагому роль 

у погіршанні кровозабезпечення і метаболізму в субхондральній частині 

кістки, приводячи згодом до ішемічних, резорбтивних процесів у ній, 

ослаблення кісткової структури, остеосклеротичних та остеопоротичних 

явищ, зумовлених ними погіршанню трофіки і міцності суглобового хряща, 

сприяючи його руйнуванню при фізичних навантаженнях. Findley і співавт. 

[315] за даними власних досліджень та грунтовного мета-аналізу вважають, 

що порушення кровозабезпечення і метаболізму субхондральної частини 

кістки є важливою ланкою патогенезу пізніх етапів ОА, основою 
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прогресування артрозного процесу, що необхідно, на їхню думку, 

враховувати при здійсненні лікувально-профілактичних заходів. 

Отже, виявлені в нашому дослідженні порушення фібринолітичних і 

протеолітичних властивостей плазми крові можуть сприяти як системним 

загрозам (кардіо-, цереброваскулярні ризики), що мало місце в більшості 

хворих у нашому спостереженні, так і локальним мікротромботичним 

порушенням в субхондральній частині кісток. Ми поділяємо концепцію 

Findley e.a. [315] щодо важливості локальних змін у субхондральній частині 

кістки у патогенезі й прогресуванні ОА та необхідності врахування цих явищ 

в реабілітації таких хворих. Разом із цим, оцінка зростаючого з віком таких 

хворих тягаря коморбідності є, мабуть, визначальною у прогресуючих 

порушеннях фібринолітичних і протеолітичних властивостей крові, свідчить 

про наявність нашаровуючого патогенетичного взаємозв’язку коморбідних 

процесів та ОА, як додаткової системної організмової ланки патогенезу ОА. 

Для зменшення негативного впливу цих процесів необхідні добре 

обгрунтовані, складні та тривалі різнопланові зусилля як медикаментозного, 

так і немедикаментозного плану. 

З огляду на суттєве зростання гіпотиреозу у всіх країнах світу за 

останні десятиріччя нами здійснено цілеспрямоване скринінгове обстеження 

пацієнтів на предмет ранньої діагностики зазначеної патології. Враховано, 

що світова медична спільнота разом з Європейськими та Американськими 

тиреоїдологічними асоціаціями звертають підвищену увагу до дослідження 

цієї проблеми, вважаючи її міждисциплінарною, та що успішне її вирішення 

можливе за спільних узгоджених зусиль фахівців усіх медичних профілів 

разом з ендокринологами [322]. Важливим моментом нашої уваги до 

дослідження наявності гіпотиреозу в обраного нами контингенту було також 

те, що ОА також уражає переважно жінок такої ж вікової групи. 

Вартим уваги були різні УЗ-зміни об’єму та структури ЩЗ у вигляді 

переважно дифузних уражень, виявлені нами у 44,23% хворих на ОА, як 

потенційний контингент подальших змін функції ЩЗ. 
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Під час основного етапу роботи серед хворих на ОА було виявлено 14 

(4,48%) осіб з маніфестним гіпотиреозом, з них лише двоє хворих були 

чоловічої статі, та 43 (13,78%) пацієнти із субклінічним гіпотиреозом, серед 

яких було лише 7 (16,28%) чоловіків. У всіх осіб із маніфестним 

гіпотиреозом останній виявлений у віці старше 55 (3 особи), особливо після 

60 років (11 осіб). Діагноз гіпотиреозу в усіх хворих був підтверджений 

ендокринологом. Середній рівень ТТГ у хворих із маніфестною формою 

гіпотиреозу склав коливання (11,6-23,4) мОд/л, при субклінічній формі – 

(4,12-9,6) мОд/л. 

У всіх цих хворих ОА сформувався за 7-12 років (9,6±1,14) до 

встановлення діагнозу гіпотиреозу. В них відмічався зростаючий рівень 

уражень серцево-судинної системи та ожиріння, особливо у віковій групі 

старше 60 років. Навіть у хворих із маніфестною формою гіпотиреозу його 

клінічні прояви були мінімальні: певна сухість шкіри та зниження її тургору, 

незначна набряклість обличчя, певне немотивоване знесилення, погіршення 

настрою та схильність до депресії, безсоння, що хворими і лікарями 

розцінювалися як звичайні вікові зміни чи відголоски клімаксу. 

При деталізації анамнезу ОА та коморбідних процесів встановлено, що 

до виявлення будь-якої із форм гіпотиреозу за 2-4 роки у пацієнтів 

спостерігалися прогресуюча торпідність перебігу та генералізація проявів ОА 

та коморбідних процесів, погіршення результатів лікування навіть самими 

сучасними засобами. 

Порівняльний аналіз біохімічних змін у крові показав, що за 

нашарування будь-якої із форм гіпотиреозу зростають прояви дисліпідемій та 

індексу атерогенності (4,00±0,38 у хворих на ОА без гіпотиреозу; 5,87±0,63 – 

при ОА та субклінічній формі гіпотиреозу; 6,9±0,64 - при маніфестній формі, 

р<0,05-0,001). Спостерігалась також тенденція до підвищення рівнів 

креатиніну, сечової кислоти, сечовини, глюкози, білірубіну та його фракцій, 

помірне (верхні межі референтних значень) підвищення активності ЛФ, ЛДГ, 

АСТ, ГГТП, прогресуюче вірогідне зниження швидкості клубочкової 
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фільтрації (у хворих на ОА без гіпотиреозу (84,2±3,65) мл/хв; при 

субклінічному гіпотиреозі – (71,4±3,62); маніфестному – (59,1±3,14)мл/хв; 

р<0,05). 

При УЗ-обстеженні органів черевної порожнини у цього контингенту 

виявлені ознаки стеатогепатозу, які скоріш за все зумовлені ожирінням, та 

збільшення розмірів жовчного міхура з явищами сладж-феномену. Останні 

свідчать про зниження моторної функції жовчного міхура та ефективної 

діяльності його жовч-стабілізуючих систем. Відомо, що метаболізм 

холестеролу та його перетворення в жовчні кислоти відбувається в печінці з 

подальшим виділенням через біліарну систему в кишечник для участі жовчі у 

процесах травлення. Зафіксовані УЗ-зміни гепатобіліарної системи та 

виявлені біохімічні порушення в крові взаємопов’язані, вони сприяють 

поглибленню дисліпідемії, прогресуванню проявів атеросклерозу. Помірне 

підвищення активності ЛФ та ГГТП може свідчити про наявність 

внутрішньо-печінкового холестазу чи метаболічної інтоксикації. Проте, 

тривале підвищення активності ЛФ може сприяти також порушенню 

кальцієво-фосфорного метаболізму та розвитку остеопорозу, на що вказують 

окремі автори при гіпотиреозі [152, 153, 157]. 

В досліджуваній нами клінічній ситуації рання діагностика 

субклінічного гіпотиреозу шляхом скринінгу ТТГ, УЗД ЩЗ є важливою з 

огляду на ряд позицій. По-перше, дані літератури свідчать, що нелікований 

субклінічний гіпотиреоз упродовж кожного наступного року в 5-15% 

випадків трансформується в маніфестний гіпотиреоз [151, 203]. По-друге, 

відомо, що навіть незначний, але тривалий дефіцит тиреоїдних гормонів 

погіршує всі види обміну речовин, особливо білкового, тому системність і 

вираженість уражень внутрішніх органів і опорно-рухового апарату 

прискорено зростають, але при своєчасній корекції тиреоїдного гомеостазу 

можлива повна зворотність. По-третє, при маніфестному гіпотиреозі за 

наявності виражених змін серцево-судинної системи, як у наших випадках, 

корекція тиреоїдного гомеостазу L-тироксином вимагає великої обережності 



293 
 

 

та тривалого його титрування до досягнення ефективної робочої дози, 

функціонально-морфологічне відновлення уражених органів можливе лише 

частково, при тому, чим старіший організм, тим проблемнішим постає 

лікувальний процес гіпотиреозу L-тироксином за коморбідних захворювань. 

Кластерний підхід до оцінки коморбідних процесів у хворих на ОА 

зумовив визначення несамостійного, але великого кластеру (65,7%) 

метаболічних порушень, який суттєво «вплітається» на 2/3 в кластер судинних 

уражень та вагомо негативно впливає на прояви, перебіг та результати 

лікування захворювань серцево-судинної та центральної нервової систем, 

посилює рівні КВР до дуже високого значення; та на 1/3 - в кластер уражень 

системи травлення, посилюючи прояви, погіршуючи перебіг та результати 

лікування переважно гепатобіліарної системи та кишечнику, підвищує рівень 

ГІР до високого. Цей кластер, як було показано і в нашій роботі, негативно 

впливає на прояви, перебіг та результати лікування ОА. Разом з іншими 

коморбідними процесами він вписується в поняття «метаболічний синдром» 

(ожиріння, АГ, коронарна хвороба серця, інсулінорезистентність чи ЦД, 

дисліпідемія) [27, 180], як несприятливий фактор судинних подій, що вимагає 

особливих лікувально-профілактичних підходів. 

Означене питання важливе в контексті персоніфікованого лікування 

хворих на ОА, для розробки якого пропонується виділення фенотипів ОА 

[254, 270, 355]. Зокрема, J.W.Вijlsma et al. пропонують виділяти фенотипи: 

вік-залежний, метаболічний, генетично детермінований, естроген-залежний, 

посттравматичний; при цьому вони зазначають, що з віком хворих та 

давністю хвороби фенотип ОА може змінюватися. Однак, є критичні 

зауваження щодо реальності виділення таких фенотипів на практиці та 

відносність критеріїв їх визначення. Та, попри це, доцільність виділення 

фенотипів ОА з метою оптимізації лікування набирає все більше 

прихильників [257]. 

Враховуючи, що найменше критичних зауважень є щодо визначення 

метаболічного фенотипу, та опираючись на власні дослідження, ми 
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вважаємо, що метаболічний фенотип ОА у віковому аспекті та згідно 

нашарування на артрозний процес метаболічних порушень різного характеру 

не є однорідним. За сукупністю його чинників, які визначають як ступінь 

проявів ОА, так і уражень серцево-судинної системи, рівня КВР, торпідність 

перебігу, прогресування тощо. Це має вагоме патогенетичне значення, в тому 

числі в контексті внесення доповнень до стандартних методів лікування і 

вони будуть суттєво відрізнятися. 

В патогенетичному аспекті при ожирінні провідним є порушення 

жирового обміну та суттєво меншою мірою білкового та вуглеводного. При 

нашаруванні ЦД 2 типу ці порушення посилюються за рахунок значнішого 

погіршення вуглеводного обміну, що накладає свій негативний відбиток на 

прояви, перебіг і прогресування всіх існуючих на даний момент захворювань. 

Якщо лікування ожиріння може зводитись до застосування гіпокалорійної 

дієти, певного виду ЛФК, водних процедур, то доповнення у випадку ЦД 2-го 

типу мають зовсім інші дієтичні, медикаментозні спрямування. До того ж, 

ЦД 2-го типу розвивається, як правило, в дещо старшій віковій групі.  

При нашаруванні гіпотиреозу порушення метаболізму є 

всеохоплюючим і, що важливо, в першу чергу стосується білкового обміну, 

тому системність уражень всіх органів і тканин та прогресування хвороб є 

значнішими. Також важливо, що ця недуга вражає осіб старшого на 5-10 

років, ніж ЦД, притому переважно жінок, які вже знаходяться в 

постменопаузальному естроген-дефіцитному періоді, де також прогресує 

вікове зниження всіх регуляторних процесів та метаболізму кісткової 

тканини в аспекті прискорення остеопоротичних явищ [152, 153]. 

Відомо, що жирова тканина є активним ендокринним органом, яка 

виділяє гаму регуляторних речовин, в тому числі прозапальних цитокінів 

[141]. Збільшення продукції останніх відмічено у хворих на ЦД [254], а також 

виявлено нами і при гіпотиреозі. Тобто, має місце сумація тригерних 

факторів прогресування ОА. В повідомленнях останніх років наголошується 

на потребі визначення акумуляції метаболічних факторів прогресування ОА, 
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починаючи з надмірної маси тіла, дисліпідемії та порушення толерантності 

до глюкози [494]. 

Тому в контексті наукових тенденцій останніх років у досліджуваній 

проблемі та з урахуванням досягнень у вивченні взаємин: ожиріння - ОА, ЦД 

- ОА, а також наших вислідів в аспекті гіпотиреоз - ОА, їх певних 

патогенетичних відмінностей, що визначатимуть прогностичні і лікувально-

профілактичні відмінності, нами запропоновано виділяти в метаболічному 

фенотипі ОА підтипи: підтип А - ОА коморбідний з ожирінням та ЦД 2 типу, 

та підтип Б - ОА коморбідний з ожирінням та гіпотиреозом. В цілому в нашій 

вибірці метаболічний фенотип ОА складав біля 62%, але в основному за 

рахунок ожиріння; підтип А із цього спектру складав біля 19%, підтип Б – 

18,27%. В прогностичному та лікувально-профілактичному аспекті підтип Б є 

найбільш складним, але за умов своєчасної ранньої діагностики і лікування 

субклінічної форми гіпотиреозу прогноз може бути досить добрим. 

Орієнтирами на скринінг субклінічного гіпотиреозу можуть бути хворі на ОА 

жіночої статі у віці за 50-55 років з високим рівнем коморбідності, торпідним 

перебігом хвороб та зниженням ефективності лікувального процесу будь- 

якого із наявних захворювань. 

На підставі відомостей літератури щодо клініко-патогенетичних 

особливостей гіпотиреозу, викладених в підрозділі 1.3 огляду літератури, та 

отриманих власних даних, ми дійшли висновку, що гіпотиреоз – це 

особливий коморбідний стан у хворих на ОА, що виникає в стадії 

розгорнутих клінічних проявів ОА на тлі значного тягара коморбідних 

захворювань, маскується їхніми проявами навіть у маніфестній формі, 

обтяжує через поглиблення метаболічних порушень їх прояви, перебіг та 

результати лікування всіх наявних недуг. Зазначене визначає важливість 

своєчасної діагностики гіпотиреозу та його адекватного лікування.  

Аналіз лікувальної стратегії і тактики при ОА за останні 5-7 років 

свідчить, що зусилля ревматологів у контексті медикаментозного лікування 

зводяться переважно до вдосконалень найбільш вдалих в аспекті 
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ефективності і безпеки НПЗП, коксибів і хондопротекторів та розробки 

нових технологій їх використання, а також додаткових засобів профілактики 

КВР та ГІР [175, 187, 221, 416]. Навіть в останніх рекомендаціях OARSI [388] 

стратегія лікування хворих на ОА передбачає покроковий (поетапний) підхід 

посилення і адекватний вибір НПЗП і ХП, де крок-1 і крок-2 – це найбільше 

поле діяльності ревматологів, лікарів сімейної медицини - загальної практики 

згідно існуючих Рекомендацій ESCEO, OARSI та EULAR, протоколів МОЗ 

України. Крок-3 – це медикаментозна терапія відчаю, де в разі недостатньої 

ефективності НПЗП, рекомендують застосування сильних 

болезаспокійливих, включаючи напівнаркотичні засоби, але це нетривалий 

етап лікування ревматологами перед кроком-4 - протезування суглобів. 

Проте, до реалізації стратегії крок-3 та крок-4 хворий живе та лікується 

десятки років у ревматологів чи під керівництвом ревматологів, і лише 

невеликій частині пацієнтів потрібна стратегія крок-3 та крок-4, хоча є 

повідомлення, що такий контингент зростає [485, 490]. 

Але є дискусійні моменти в поглядах Американської колегії 

ревматологів (ACR) і Європейської ліги ревматологів (EULAR), а також 

Міжнародної асоціації ревматологів (OARSI). Зокрема, ACR в рекомендаціях 

2012 року не пропонується використання в комплексному лікуванні таких 

хворих хондропротекторів; вважають їх ефективність сумнівною [337]. В 

рекомендаціях EULAR та OARSI за 2014 рік хондропротектори включені в 

склад лікувальних комплексів при ОА. Канадські вчені Reynauld LP та ін. у 

2016 році також повідомляють, що їх досвід шестирічного використання ХП 

у цієї категорії хворих є позитивним [426]. Причини таких розбіжностей 

лікувальної тактики досі не вияснені. 

До того ж, у світі спостерігається зростаюча увага до дослідження 

проблеми коморбідності, її значення та потребу в доповненнях до існуючих 

стандартів лікування більшості недуг. Проблема коморбідності нині визнана 

однією із ключових для сучасної медицини [205, 206]. Дослідження 

коморбідності у хворих на ОА здійснюється впродовж останніх 15-20 років. 
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В численних наукових працях показано складність, багатоваріантність 

коморбідності, особливо щодо побудови і організації лікувально-

профілактичних заходів, особливості медичної опіки на різних етапах чи 

ланок медичного обслуговування, ролі соціально-економічних факторів тощо 

[483]. Відомо, що існуючі стандарти лікування ОА, розроблені на підставі 

лікування хворих з максимальним виключенням коморбідних чи інших 

вікових захворювань, не відповідають належною мірою лікуванню хворих на 

ОА з різними рівнями коморбідності, а різні спроби розробити інші 

стандарти з урахуванням коморбідності з її різноваріантністю були 

невдалими [483]. Тому нині в світі продовжується вивчення цієї проблеми, в 

тому числі в аспекті вдосконалення лікувального процесу. 

Згідно даних літератури спільними неспецифічними ланками 

численних патологічних процесів можуть бути прояви оксидативного стресу, 

ендотеліальної дисфункції та нітрозитивного стресу, системного 

низькоінтенсивного запалення, порушення реологічних властивостей крові, 

метаболічних процесів тощо. 

В нашому дослідженні у хворих на ОА з віковим зростанням тягаря 

коморбідності ми виявили прояви та особливості їх динаміки при 

стандартному лікуванні, зокрема, посилення системного запалення, 

прогресуючі з віком та коморбідністю, порушення цитокінової ланки його 

регуляції, оксидативного, нітрозитивного стресів, протеолітичної та 

фібринолітичної активності крові, ліпідного обміну та інших важливих 

біохімічних зсувів. Уперше також досліджена частота і роль різних форм 

гіпотиреозу в спектрі коморбідності у хворих на ОА та його вплив на прояви, 

перебіг, результати лікування ОА, коморбідних процесів з виділенням 

особливого підтипу Б метаболічного фенотипу ОА. 

Вищезазначене лягло в основу наших розробок та вдосконалень 

комплексного лікування хворих на ОА на фоні різного тягаря вікової 

коморбідності, в першу чергу в аспекті профілактики КВР та ГІР. Ми 

врахували, що однією із сучасних світових тенденцій створення нових 
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технологій лікування є використання широковідомих та добре апробованих 

лікарських засобів з уточненням їх дозування, тривалості використання та 

поглиблення вивчення механізму їх дії, застосування за новим призначенням 

тощо. 

Як видно з ключового фрагменту нашого дослідження, провідним 

кластером коморбідних захворювань є кластер судинних захворювань, 

вагомість якого підсилюється кластером метаболічних порушень зі 

збільшенням рівня КВР до дуже високого. Серед препаратів, що могли б 

запобігти судинним подіям при високому та дуже високому рівнях КВР, ми 

обрали засіб на основі напівнезамінної амінокислоти L-аргініну («Тівортіну 

аспартат», Юрія Фарм, Україна). За даними численних попередніх 

відчизняних та зарубіжних досліджень, підсумованих в низці мета-аналізів, 

L-аргінін справляв позитивні ефекти при всіх ситуаціях ендотеліальної 

дисфункції атеросклеротичного генезу (кардіального - всі форми ІХС, 

церебрального, периферичного), гіпертензії (артеріальної, легеневої, 

ренальної), при захворюваннях печінки, ЦД, ожирінні, хворобах суглобів, 

імунодефіцитних, геронтологічних станах тощо [10, 40, 199, 327]. Головний її 

механізм полягає в активації механізмів периферичної вазодилятації, 

мікроциркуляції, метаболізму, репаративних процесів, зменшення явищ 

оксидативного, нітрозитивного стресу, запалення, сприятливий вплив на 

білковий, жировий і вуглеводний обміни, підвищенні секреції інсуліну [327, 

417]. L-аргінін є складовою частиною низки регуляторних білків згортальної 

та протизгортальної систем крові, впливаючи таким чином на 

функціонування фібринолітичної і протеолітичної систем крові, якість 

імунних реакцій в нормі і патології [36]. L-аргінін визнана як найбільш 

перспективна амінокислота при судинних захворюваннях, особливо в 

судинній кардіології, неврології і дослідження її продовжуються донині [93, 

113, 199]. 

Майже всі виявлені в нашому дослідженні захворювання, включаючи 

ОА, згідно зазначених наукових досягнень, підлягають застосуванню L-
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аргініну. Тому нами обрано по 20 осіб з високим та дуже високим КВР із 

груп обстежених у віці 51-60 і старше 60 років та призначено їм додатково до 

стандартного лікування згідно інструктивних вказівок Тівортіну аспартат по 

5 мл (1,0 аргініну) тричі на день перед їдою впродовж 4 тижнів. Групою 

порівняння слугували 65 пацієнтів із цих же груп репрезентативних за всіма 

параметрами, лікованих стандартними методами. 

За клінічними спостереженнями за цей період встановлено, що вплив 

Тівортіну аспартату на артрозний процес є майже непомітним, проте його 

вживання помірно прискорювало регрес симптоматики АГ, ІХС, серцевої 

недостатності, посилюючи дію гіпотензивних, антиішемічних засобів, 

покращувало толерантність до фізичних навантажень, настрій, сон та інші 

якісні показники життя. Виявлено достовірно відносно групи порівняння 

покращання параметрів про- та антиоксидантної систем крові, кінцевих 

метаболітів оксиду азоту, показників фібринолітичної, протеолітичної 

активності плазми крові, наблизились до нормальних значень рівні 

фібриногену та СРБ. Як клінічно, так і за даними біохімічних досліджень, у 

пацієнтів старше 60 років динаміка до покращення була гіршою, ніж у 

хворих у віці 51-60 років, тому тривалість використання Тівортіну їм 

продовжена до шести тижнів. При тому, вірогідність позитивних змін за 

параметрами про- і антиоксидантної систем крові, протеолітичної і 

фібринолітичної активності плазми крові за рядом параметрів навіть не 

наблизилася до аналогічних показників ПЗО. 

Враховуючи, що з віком, особливо за наявності хвороб, зокрема ГБС, 

старіючий організм втрачає здатність до ендогенного синтезу L-аргініну, а 

наявність численних захворювань у обстежуваного контингенту зумовлює 

підвищену потребу його поступлення в організм, нами розроблена та 

апробована дієта з включенням продуктів харчування з підвищеним його 

вмістом. За спеціальною інструкцією (див. Додаток 1), складеною на основі 

літератури з дієтології, перечислені такі продукти із зазначенням кількості L-

аргініну в 100 г продукту, орієнтовна добова потреба (5,0 г) і на вибір 
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пацієнта згідно його смакових особливостей та фінансової спроможності, 

інших факторів. Зазначена можливість поєднання цих продуктів, орієнтовні 

страви та тривалість застосування такої дієти. Зрозуміло, що в 

рекомендованих продуктах харчування були й інші сприятливо діючі 

чинники, як поліненасичені жирні кислоти, вітаміни Е, С та ін. Нещодавно в 

науковій літературі знову зявилися повідомлення про ефективність 

застосування омега-3, омега-6, вітаміну Е, оливкової олії в комплексному 

лікуванні хворих на ОА [331, 460]. В клінічному аспекті використання 

запропонованої дієти сприятливо відображалося на повільному регресі 

клінічних проявів атеросклеротичних уражень (кардіальної, церебральної 

локалізації), меншою мірою – захворювань ГБС, кишечнику, ЦД та проявів 

ОА. Суб’єктивно пацієнти відмічали покращання загального стану здоров’я, 

якісних показників життя. Подібні результати наведені також в низці 

досліджень. Важливість та перспективи подальшого дослідження дії різних 

форм L-аргініну та харчових джерел його походження зазначено в роботах 

вітчизняних і зарубіжних вчених [67, 72, 125, 199, 422]. Це відповідає 

останнім рекомендаціям ESCEO 2014 року [265, 336] щодо багатоплановості 

лікування хворих на ОА, включаючи застосування дієтичних методів. 

Враховуючи складність проблеми лікування хворих на ОА у світі взагалі, в 

тому числі в контексті супровідних коморбідних захворювань та з 

урахуванням відомої соціо-економічної ситуації в Україні, 

платоспроможності наших пацієнтів, значення дієтичних методів реабілітації 

та їх вдосконалення повинно набувати ширшого впровадження. Необхідність 

проведення подібних розробок зазначені також в Резолюції VI Національного 

конгресу геронтологів і геріатрів України (2016): п.1.4 «Розвивати 

дослідження щодо розроблення складу функціональних наборів і продуктів 

та раціонів харчування людей літнього віку з урахуванням способу життя і 

стану здоров’я, нових біологічно активних харчових продуктів для людей 

старшого віку як факторів впливу на стан здоров’я та процеси старіння» 

[173]. 
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Однак, серед обстеженого нами контингенту гворих на ОА була значна 

частина, в яких рівень КВР був високим, або дуже високим поряд із 

конкурентно високим рівнем ГІР за рахунок суттєвих уражень різних ділянок 

системи травлення та в прогностичному аспекті був дещо сприятливішим, 

ніж контингент таких же хворих, в яких ми застосували з аналогічною метою 

L-аргінін. Ми вважали, що в такій ситуації може бути доцільнішим інший 

фармакологічний засіб, що володіє також гастроентеропротекторними 

властивостями [173].  

Одним із таких засобів, на наш погляд, може вважатися біофлавоноїд 

Кверцетин. Згідно з результатами численних досліджень, в тому числі 

підсумованих в ряді наукових оглядів, для нього характерні 

кардіопротекторні, гастропротекторні, антиоксидантні, антиагрегантні, 

спазмолітичні, гіпотензивні, протизапальні, антискеротичні, діуретичні, 

репаративні властивості [10, 116]. Препарат широко апробований в клінічній 

практиці в інфузійній і пероральній формах при різних проявах ІХС, 

включаючи інфаркт міокарда, захворюваннях системи травлення, а також 

при ОА [11, 39, 67, 136, 234, 239, 396, 400]. Нині продовжуються його 

дослідження, вдосконалюються програми застосування цього препарату при 

різних захворюваннях внутрішніх органів. 

Тому нами обрано по 20 хворих на ОА із вікової групи 51-60 та старше 

60 років, яким до стандартного комплексу додатково застосували Кверцетин 

(Квертин) по 40 мг тричі на день за 30 хв. до їди, досліджуючи його дію 

впродовж перших 4 тижнів (основний етап цього фрагменту). За цей період 

не відмічено суттєвого впливу на прояви ОА, але помірно кращим був регрес 

ознак АГ, ІХС, СН, а також гастроінтестинальних уражень. 

Більш показовою була вірогідно позитивна динаміка зменшення 

оксидативних явищ, покращання показників фібринолітичної (підвищення) 

та протеолітичної (зниження) активності плазми крові та, як наслідок цих 

змін, вірогідне зниження рівнів фібриногену та СРБ відносно аналогічних 

параметрів у групі порівняння. Проте покращені параметри досліджуваних 
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систем ще вірогідно були гіршими, ніж у групі ПЗО, що є також свідченням 

недостатності чотиритижневого застосування Кверцетину в обраній ситуації. 

Важливим при цьому є те, що в групі хворих старше 60 років як клінічно, так 

і за даними вище наведених досліджень, динаміка була гіршою. 

Враховуючи лише помірний позитивний напрямок клініко-біохімічного 

регресу у пацієнтів основної групи та збереження біохімічної патогенетичної 

ситуації можливих рецидивів хвороб чи нестійкості ефекту такого короткого 

періоду використання Кверцетину, а також специфіку проявів та перебігу як 

ОА, так і виявлених коморбідних захворювань, ми продовжили період 

використання Кверцетину до 3 місяців. 

За результатами цих спостережень (заключний етап цього фрагменту 

дослідження) встановлено, що регрес проявів ОА в основній групі за 

показниками ВАШ болю та індексом Лекена був кращий, ніж в групі 

порівняння, але різниця за ВАШ болю вірогідною була лише після 3 місяців 

застосування кверцетину; покращувалась також толерантність до фізичних 

навантажень. Більш вагомим був вплив кверцетину на прояви АГ, ІХС, 

гастродуоденальних уражень, що проявлялося стабілізацією параметрів АТ 

на цільових рівнях, покращення показників ЕКГ, що ми розцінили як 

потенціюючий ефект кверцетину на дію гіпотензивних, антиішемічних, 

гастропротективних ліків, рідше використовували НПЗП. Не відмічено 

особливого впливу на прояви ЦД, гіпотиреозу, ожиріння.  

Динаміка показників прооксидантних та антиоксидантних систем 

крові в основній групі хворих, особливо контингент 51-60 років, показала 

вірогідну тенденцію до покращання, однак за окремими показниками 

(активність глутатіонпероксидази) все ще була підвищеною. Проте, в 

підгрупі хворих старше 60 років основної групи у 14 із 20 осіб ця динаміка 

була гіршою, в тому числі за клінічними даними. Згідно даних ліпідограм 

за тримісячний період застосування кверцетину відмічено помірне 

зниження рівнів загального холестерину, ХС ЛПНЩ та індексу 

атерогенності. Показники системного запалення (СРП та фібриноген) 
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також мали чітку тенденцію до зниження з тією ж властивістю гіршої 

зворотності у хворих на ОА у віці старше 60 років, що спонукало нас до 

рекомендацій цим хворим здійснити повторний курс застосування 

кверцетину через 3-4 місяці за найменших проявів загострення будь-яких 

із наявних захворювань.  

Як зазначалося, в нашому дослідженні виявлено 14 хворих на ОА та 

коморбідним маніфестним гіпотиреозом; з приводу останнього вони 

лікувалися в ендокринолога. Однак, із 43 хворих на ОА з явищами 

субклінічного гіпотиреозу 25 дали згоду на додаткове застосування з цього 

приводу засобу «Зобофіт» на тлі мінімальних доз L-тироксину (6,25-12,5 

мкг/добу). Успішне застосування останнього при різних ураженнях ЩЗ 

достатньо висвітлено у вітчизняній літературі [115, 147, 229]. В ньому вдало 

підібрані екстракти семи лікарських рослин: перстачу білого 

(найперспективніша лікарська рослина для лікування різних хвороб ЩЗ, 

володіє протизапальними, спазмолітичними, в’яжучими, кровоспинними 

якостями), гадючник шестипелюстковий (подібні властивості, а також 

ефективний при артритах, подагрі, сечокам’яній хворобі, запальних 

ураженнях травного каналу), дрік красильний (ураження ЩЗ, ГБС, подагра, 

жовчогінні, сечогінні властивості), півонія незвичайна (болетамувальні, 

седативні, імуномодулювальні якості, ефективна при артритах, вазопатіях, 

атеросклерозі), бруньки берези (спазмолітичні, протизапальні, репаративні, 

протисклеротичні, жовчогінні, сечогінні якості, ефективна при артритах, 

подагрі тощо), листя ліщини (жарознижувальні, судинорозширюючі, 

гіпотензивні, нефропротективні, протипухлинні, загальнозміцнювальні 

якості) [63, 266] та добре відома за оздоровчо-профілактичними 

властивостями спіруліна. Зобофіт застосували згідно інструктивних 

вказівок упродовж трьох місяців. Встановлено, що навіть за суб’єктивними 

відчуттями у хворих основної групи значніше покращився загальний стан 

здоров’я, помітнішою була дія гіпотензивних, антиішемічних засобів на 

прояви АТ та ІХС, зменшення суглобового больового синдрому, показники 
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якості життя, включаючи психологічний стан та підвищення толерантності 

до фізичних навантажень. Вже через один місяць додаткового застосування 

Забофіту кращою відносно групи порівняння була динаміка регресу явищ 

оксидативного стресу в крові, зменшилось порушення фібринолітичної і 

протеолітичної активності крові, відносно кращим було зниження рівня 

СРП, покращилась швидкість клубочкової фільтрації нирок, нормалізувався 

рівень креатиніну в крові, у 20 з 25 пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом 

нормалізувався рівень ТТГ в крові (із 7,16 ± 1,34 мОД /л знизився до 3,70 ± 

0,62; р<0,05). Всі 5 пацієнтів з рівнем ТТГ вище 4,2 мОД/л були особи 

старше 65 років; їм продовжено застосування Забофіту до шести місяців. 

Важливо, що в усіх хворих на ОА та гіпотиреоз була хороша довіра до 

цього засобу, а підтвердження притаманних йому антиоксидантних, 

антиагрегантних, протизапальних та седативних властивостей вказує на 

можливість використання Зобофіту у хворих на ОА з явищами 

субклінічного гіпотиреозу як альтернативного методу терапії останнього та 

побіжного додаткового впливу на явища ОА, коморбідних процесів.  

 Серед обстеженого контингенту хворих, особливо у віковій групі старше 

60 років, в кластері гастроентерологічних захворювань часто домінували значні 

ураження ГБС, ПЗ та СПК зі схильністю до тривалих чи рецидивуючих 

проносів, інших видів нестабільних випорожнень, що негативно відбивалось на 

реалізації протиревматичної терапії (частішання побічних ефектів від НПЗП, 

значне зниження ефективності навіть 6-місячних курсів хондропротекторної 

терапії), із-за чого 54 (46,55%) пацієнти навіть відмовлялись від вживання 

хондропротекторів. З такого контингенту хворих нами сформована група 

пацієнтів у кількості 40 осіб (10 хворих з вікової групи 51-60 р та 30 - з вікової 

групи старше 60 років), які погодились вживати замість традиційного 

хондропротектора (найчастіше використовували Терафлекс) 

фітохондропротекторний засіб Остеоартізі актив плюс (основна група  IV). 

Сформовано також групу ідентичних хворих в такій же кількості (група 

порівняння) лікованих Терафлексом. В зазначеному фітохондропротекторному 
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препараті, окрім традиційних хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату, 

додатково введені екстракти кори верби білої (протизапальна, анальгезуюча, 

антисептична, антиагрегантна дії, покращення мікроциркуляції), кореневища 

імбиру (протизапальні, анальгетичні, гастро- та гепатопротекторні, жовчогінні, 

антиагрегантні, позитивні інотропні властивості, покращення діяльності всіх 

травних залоз та явищ мікроциркуляції) та плодів селери (протизапальні, 

спазмолітичні, сечогінні, протиалергічні ефекти, покращує кровообіг, 

виведення солей з організму, підвищує його опірність). Завдяки цим 

доповнювачам з притаманними їм властивостями у хворих основної групи з 

перших днів використання цього фітохондропротекторного препарату, помітно 

зменшувалась симптоматика уражень системи травлення, особливо ентеро-

колопатії. На кластери судинних і метаболічних уражень упродовж першого 

місяця використання помітного впливу не виявлено. Позитивний вплив на 

суглобовий больовий синдром став помітний на третьому тижні (за ВАШ 

болю).  

З біохімічного комплексу оцінки ефективності цього засобу 

найбільш вагомим був вплив його на стан фібринолітичної та  

протеолітичної  активності крові впродовж навіть 30-денного 

використання: вірогідне (р<0,01) покращення сумарної фібринолітичної 

активності та зниження протеолітичної активності, як наслідок – вірогідне 

(р<0,05) зниження початково підвищеного рівня фібриногену в крові. Про 

протизапальну активність цього засобу свідчило вірогідне (р<0,05) 

зниження рівня СРП в крові, в той час як в групі порівняння відмічені 

лише тенденції до покращення досліджуваних параметрів. Ймовірно 

виявлене було зумовлено саме екстрактами кореня імбиру та кори верби 

білої. Успішне застосування в Україні монопрепарату екстракту кореня 

імбиру ―Верта‖ при ОА є певним підтвердженням [224]. Виявлена 

тенденція впродовж навіть такого короткого терміну застосування є 

важливою, оскільки свідчить про зменшення катаболічних процесів і, 

можливо, підвищує активність ферментних систем, особливо печінки і 
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травного каналу, позаяк клінічно встановлено покращення діяльності 

зазначених систем. 

Поглибити розуміння позитивної дії досліджуваного препарату вдалося 

також шляхом оцінки його впливу на стан про- і антиоксидантних систем 

крові. При цьому встановлено вірогідний позитивний вплив на параметри 

глутатіону відновленого, глутатіон-пероксидази, глутатіон- S-трансферази та 

малонового альдегіду на противагу лише тенденції до покращення 

аналогічних показників у групі порівняння.  

Розуміючи клінічну і патобіохімічну суть сприятливого впливу 

обраного комплексного засобу на прояви ОА та наявних коморбідних 

захворювань, нами продовжено основний курс його застосування до двох 

місяців та підтримуючий режим – до шести місяців з досягненням стану 

клінічної ремісії ОА та кластеру гастроентерологічних захворювань. Однак, у 

чотирьох пацієнтів старше 60 років впродовж року таки відбулися легкі 

загострення ОА чи гастроентерологічних коморбідних процесів, у зв’язку з 

чим їм прийшлося призначити повторний двомісячний курс лікування цим 

препаратом. 

Таким чином, в нашій роботі шляхом дослідження вікових, 

гендерних та метаболічних особливостей формування коморбідних 

процесів у хворих на ОА, обгрунтування формування кластерів 

захворювань, а в їхніх межах - окремих фенотипів ОА, їхніх впливів на 

основні загрози при реалізації протиревматичної терапії – визначення 

рівнів КВР та ГІР, вдалося дослідити особливості «спільної 

патофізіологічної платформи ОА» (за акад. В.М.Коваленком) та 

коморбідних процесів. Шляхом вивчення оксидативних, нітрозитивниих 

порушень, низькорівневого системного запалення, в тому числі на рівні 

цитокінової планки регуляції, процесів фібринолізу, протеолізу в крові, 

досягнуто підвищення якості діагностики. На цій основі з метою 

підвищення ефективності лікування обґрунтовано і здійснено 

диференційовані доповнення до існуючих стандартів лікування хворих на 
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ОА у вигляді використання препарату L-аргініну та дієти з підвищеним 

вмістом останнього (при високому та дуже високому рівні КВР), 

біофлавоноїду кверцетину (при високих рівнях КВР та ГІР), фітокомплексу 

Зобофіт (при метаболічному фенотипі ОА, підтипі Б з наявністю 

субклінічного гіпотиреозу), фітохондропротекторного засобу, що містить 

екстракти кори верби білої, кореня імбиру та плодів селери (за 

домінуючого кластеру уражень системи травлення з переважанням ентеро-

колопатій, гепато- та панкреатогенного походження). Диференційно 

діагностичний і лікувально-профілактичний алгоритм-концепція наведені 

на рис.6.10. 

Дослідження віддалених результатів такого диференційованого 

підходу впродовж одного року методом обрахунку відношення шансів 

дозволило встановити наступне: за застосування в комплексному лікуванні 

L-аргініну та дієти з підвищеним його вмістом частота рецидивів ОА та 

коморбідних процесів упродовж року знизилася у 2,03 рази (OR=2,03; 95% 

ДІ 1,8-2,3), тривалість ремісії зросла у 1,8 разу (OR=1,8; 95% ДІ 1,5-2,1); за 

застосування кверцетину в такому ж режимі частота рецидивів знижена в 

1,7 разу (OR=1,7; 95% ДІ 1,4-2,0), тривалість ремісії подовжена в 1,6 разу 

(OR=1,6; 95% ДІ 1,4-1,8); при застосуванні Зобофіту за наявності ОА та 

субклінічного гіпотиреозу частота рецидивів знизилася в 1,4 разу (OR=1,4; 

95% ДІ 1,2-1,6), тривалість ремісій подовжилася у 1,5 разу (OR=1,5; 95% 

ДІ 1,3-1,7); за застосування фітохондропротекторного засобу Остеоартізі 

актив плюс частота рецидивів зменшилася у 1,8 разу (OR=1,8; 95% ДІ 1,6-

2,0), тривалість ремісій подовжилася у 1,9 разу (OR=1,9; 95% ДІ 1,6-2,1). 

На підставі проведених досліджень розроблений алгоритм (концепція) 

діагостичних і лікувально-профілактичних підходів ранньої діагностики 

ОА з явищами коморбідності та диференційованих вдосконалень, що 

підвищують ефективність лікування таких хворих (рис 6.10). 
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 ОСТЕОАРТРОЗ  

  ↓ 

Діагностика коморбідних захворювань (вікові і гендерні аспекти) 

↓ 

Уточнення рівня спільної патогенетичної «платформи» ОА і 

коморбідних захворювань: оксидативного, нітрозитивного стресів, 

системного низькорівневого запалення, ендотеліальної дисфункції 

↓ 

Виявлення поширеності та вираженості основних кластерів 

коморбідних процесів:   

судинних уражень, хвороб системи травлення, метаболічних порушень  

↓ 

Визначення основних фенотипів остеоартрозу: ОА і судинні ураження; 

ОА і ураження системи травлення;  

метаболічний фенотип: підтип А: ОЖ+ЦД, підтип Б: ОЖ+гіпотиреоз 

↓ 

Визначення рівнів КВР, ГІР, їх поєднань в різних фенотипах ОА 

↓ 

Вихід на персоніфіковані вдосконалення стандартних методів 

лікування ОА і коморбідних процесів 

↓                          ↓                           ↓                                ↓ 

Кластер ОА з 

домінуванням 

судинних 

ураженнями і 

високим та 

дуже високим 

КВР 

 + тівортіна 

аспартат 

та дієта, 

збагачена 

аргініном 

 Кластер ОА з 

помірними 

проявами 

судинних 

уражень і 

хвороб ШКТ, 

високим КВР 

та ГІР  

+ кверцетин 

 Кластер ОА 

та 

метаболічних 

порушень 

підтип Б 

(субклінічни

й гіпотиреоз)  

+ Зобофіт 

 

 

 

 

 

 

Кластер ОА з 

вираженими 

ураженнями 

системи травлення з 

вторинними 

ентероколопатіями 

+фітохондропротек

тори, що містять 

екстракти імбиру, 

селери, верби та ін. 

Рис. 6.10. Алгоритм (концепція) діагностичних і лікувально-

профілактичних підходів у хворих на ОА з явищами коморбідності 

(вікові і гендерні аспекти). 
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 Серед усіх пацієнтів зазначених основних груп упродовж подальшого 

клінічного спостереження не спостерігалося будь-яких судинних чи 

гастроентерологічних подій. 

Згідно проведених нами досліджень видно, що мають місце позитивні 

тенденції в результатах лікування, які певною мірою різняться за кінцевими 

результатами, як і різняться між собою в клініко-патофізіологічному аспекті 

прояви ОА та досліджені коморбідні захворювання. Тягар вікових 

коморбідних захворювань має зростаючий негативний вплив на прояви ОА, 

суттєво ускладнює програму лікування, в яких на основі існуючих стандартів 

лікування за Рекомендаціями EULAR, OARSI, APA та вітчизняної 

ревматологічної асоціації необхідно здійснювати персоніфіковані 

доповнення згідно з віковою різноваріантністю, взаємообтяжливістю та 

вираженістю коморбідних процесів.  

Виконане нами дослідження здійснене в контексті означених 

провідними ревматологами і дотичними до ревматології фаховими 

асоціаціями передових країн світу; досягнуто підвищення рівня діагностики 

ОА та коморбідних захворювань, в тому числі гіпотиреозу, й 

диференційованих удосконалень комплексного лікування таких хворих, що 

підвищують його ефективність. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуальної проблеми в практичній медицині – з’ясування клініко-

патогенетичної ролі вікових, гендерних та метаболічних аспектів у 

формуванні коморбідності, у тому числі гіпотиреозу, у хворих на первинний 

остеоартроз, їхньої ролі в прогнозуванні та вдосконаленні методів лікування 

та профілактики. 

1. Показано, що у хворих на первинний остеоартроз зростає рівень 

коморбідності з помірних 2–3 нозологій у віці до 50 років та до 6–9 все 

тяжчих за вираженістю коморбідних захворювань у віковій групі старше 60 

років на тлі зростання рівнів кардіоваскулярних та гастроінтестинальних 

ризиків, на що в практичній медицині натепер приділяється недостатня увага 

(за даними ретроспективних досліджень). Із метою вдосконалення лікування 

зі спектру коморбідних захворювань в осіб із остеоартрозом старше 50–60 

років виокремлено такі кластери: найбільш прогностично значимий та 

поширений (60,89%) – кластер судинних недуг (визначає високі рівні 

кардіоваскулярного ризику); кластер уражень системи травлення (56,08%), 

прогностично менш загрозливий (визначає рівні гастроінтестинального 

ризику та ефективність хондропротекторної терапії); несамостійний кластер 

метаболічних порушень (65,71%), що на 2/3 ″вплітається″ у кластер судинних 

хвороб та на 1/3 – у кластер уражень системи травлення, посилює їхні 

клінічні прояви та сприяє ураженням гепатобіліарної системи та 

підшлункової залози з торпідними явищами синдрому подразненої кишки, 

підвищує рівні кордіоваскулярного ризику до дуже високого та 

гастроінтестинального – до високого, суттєво ускладнює лікувальний процес 

і вимагає посилення міжфахової взаємодії спеціалістів. 

2.  Встановлено, що гіпотиреоз у хворих на остеоартроз виникає на тлі 

сформованих системних проявів останнього та великого тягаря коморбідних 

недуг, уражає переважно жінок (83,72%) у віці за 55-60 років та проявляється 

в маніфестній (4,48%) або субклінічній (13,78%) формах, погіршує клінічні 
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прояви, ступінь метаболічних порушень та результати лікування як 

остеоартрозу, так і коморбідних процесів, стає особливою складовою 

частиною прогностично гіршого підтипу Б – метаболічного фенотипу 

остеоартрозу. 

3. У хворих на остеоартроз зі збільшенням рівня вікових коморбідних 

хвороб вірогідно зростає дисбаланс цитокінів за рахунок значного 

збільшення рівнів прозапальних цитокінів ФНП–ɑ (у 2,29-2,33 раза, р<0,001) 

та IL–1β (у 2,02-2,16 раза, р<0,001), слабкого збільшення рівнів 

протизапального IL–4 (на 29%, р>0,05). У динаміці стандартного лікування 

на ключовому (30-денному) етапі зменшення цитокінового дисбалансу у 

віковій групі до 50 років є вірогідним, але у вікових групах хворих 51-60 та 

старше 60 років, спостерігається лише тенденція (зменшення до 1,8–1,58 

раза, р>0,05) до регресу цитокінового дисбалансу за такий період; навіть 

упродовж 3 місяців лікування наявний ще значний цитокіновий дисбаланс 

(зменшення до 1,6-1,45 раза). Гірший регрес рівнів цитокінів у динаміці 

лікування спостерігався у хворих на остеоартроз на тлі абдомінального 

ожиріння, особливо другого ступеня та індексом маси тіла вище 36, 

цукрового діабету та гіпотиреозу. Найбільш торпідними були зміни ТФР–β1, 

підвищення якого спостерігалося в 1,5-1,8 раза (р<0,01), але впродовж 3-

місячного комплексного лікування виявлено несуттєву тенденцію до його 

покращання (р>0,05). Досягнення стану неповної клінічної ремісії 

остеоартрозу при все ще високих рівнях ТФР–β1 свідчить, що він не може 

вважатися надійним маркером прогресування остеоартрозу, а, ймовірно, є 

також наслідком наявних коморбідних процесів, що особливо було помітним 

при коморбідних ожирінні, цукровому діабеті та гіпотиреозі. 

4.Вікове зростання системності, тяжкості проявів остеоартрозу на тлі 

збільшення тягара коморбідних процесів супроводжується прогресуючими 

явищами оксидативного (зниження рівня відновленого глутатіону на 27,8-

25,3%, р<0,01; підвищення активності глутатіон-пероксидази в 1,6-1,9 раза, 

р<0,001) та нітрозитивного стресу в крові, які зі збільшенням віку пацієнтів 
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характеризуються гіршою торпідністю їхньої зворотності в процесі лікування 

та є однією зі складових «патогенетичної платформи» прогресування 

остеоартрозу та коморбідних захворювань. Найбільш вагомими були 

збільшення рівня кінцевого продукту пероксидного окиснення ліпідів – 

малонового альдегіду в еритроцитах (у 2,25-2,62 раза, р<0,001) та плазмі (у 

2,01-2,27 раза, р<0,001) і зменшення вмісту кінцевих продуктів метаболізму 

оксиду азоту (зменшення рівня NO2/NO3 на 29-38,2%, р<0,01). 

5. Вікові закономірності прогресування остеоартрозу та коморбідних 

процесів супроводжуються вірогідно зростаючим погіршенням 

фібринолітичної активності плазми крові (переважно за рахунок сумарної 

фібринолітичної активності – зниженням на 36,4%; р=0,04) на тлі підвищення 

протеолітичної активності (в 1,68 раза; р=0,02), збільшенням рівня 

фібриногену (на 39,4%, р=0,046), як метаболічних факторів зростання рівня 

кардіоваскулярного ризику. За таких умов, суттєво збільшується рівень 

маркера системного запалення – С-реактивного протеїну (у 2,89-3,2 раза, 

р=0,001). Кореляційний аналіз цього маркера показав, що на його збільшення 

мають значний вплив порушення сумарної фібринолітичної активності 

плазми крові (r=-0,73; р=0,001) та зростання протеолітичної активності 

високомолекулярних білків (r=0,71; р=0,001), у меншій мірі - кінцеві 

продукти пероксидного окиснення ліпідів (малоновий альдегід r=0,46; 

р=0,062) та кінцеві продукти метаболізму оксиду азоту (вміст нітритів r=0,41; 

р=0,056). Багатофакторний кореляційний аналіз показав, що на рівень С-

реактивного протеїну найбільше впливають такі фактори як ожиріння, індекс 

атерогенності, ТНФ-ɑ, ІL–1β, холестерин ліпопротеїдів низької щільності. 

7. Збільшення кількості і тяжкості коморбідних процесів із віком, особливо 

судинного та метаболічного кластерів хвороб, супроводжується наростаючим 

рівнем дисліпідемій за рахунок вірогідного збільшення рівнів загального 

холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності, зменшення вмісту 

холестерину ліпопротеїнів високої щільності, що зумовлювали зростання 

індексу атерогенності у віковій групі 51-60 років у 2 рази (р=0,01) старше 60 
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років – майже в 3 рази (р=0,02) та складають метаболічну основу 

прогресування системних судинних атеросклеротичних змін, є передумовою 

збільшення рівня кардіоваскулярного ризику. 

8. У хворих на остеоартроз з віковим збільшенням тягара коморбідності за 

даними опитувальника МОS-SF-36 прогресивно погіршуються показники 

якості життя: у групі хворих до 50 років – незначно, 51-60 років – вірогідно 

практично за всіма показниками (р<0,05), а старше 60 років особливо 

примітним є ще суттєвіше погіршання фізичного в 2 рази (р<0,01) та 

психічного компонентів здоров’я - на 43% (р<0,05), переважали депресивні 

явища, особливо за наявності гіпотиреозу. 

9. Додаткове призначення до стандартного лікувального комплексу хворим 

на остеоартроз із високим рівнем коморбідності, а також високим та дуже 

високим рівнем кардіоваскулярного ризику препарату L-аргініну впродовж 4-

6 тижнів із подальшим переходом на тривале використання дієти з 

підвищеним вмістом аргініну, зумовлює сприятливий вплив на кластер 

судинних захворювань, особливо ішемічну хворобу серця, артеріальну 

гіпертензію, серцеву недостатність, покращує стан про- і антиоксидантної 

систем, фібринолітичної і протеолітичної активності плазми крові, показники 

С-реактивного протеїну і фібриногену та якісні показники життя, клінічно 

слабко впливає на артрозний процес, зменшує частоту рецидивів 

остеоартрозу та коморбідних процесів у 2,03 раза (OR=2,03; 95% СІ 1,8–2,3), 

подовжує тривалість їхньої ремісії в 1,8 раза (OR=1,8; 95% СІ 1,5-2,1) 

упродовж річного терміну спостереження. 

10. Встановлено, що хворим на остеоартроз із високими рівнями 

коморбідності та кардіоваскулярного ризику, а також високим рівнем 

гастроінтестинального ризику додаткове застосування до лікувального 

комплексу препарату кверцетину впродовж не менше трьох місяців 

сприятливо впливало на регрес клінічних проявів кластеру судинних 

захворювань (ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева 

недостатність) та кластеру уражень системи травлення (переважно 
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гастродуоденопатій), знижуючи загрози дестабілізації кардіоваскулярного та 

гастроінтестинального ризиків, клінічно малопомітно впливає на артрозний 

процес, покращує антиоксидантний, нітрозитивний статус, зменшує рівень С-

реактивного протеїну та фібриногену, покращує стан фібринолітичної і 

протеолітичної активності плазми крові. З урахуванням повторного 1,5-2-

місячного профілактичного прийому кверцетину впродовж року частота 

рецидивів ОА та коморбідних процесів знижувалась в 1,7 раза (OR=1,7; СІ 

95% 1,4–2,0) тривалість ремісії подовжувалася в 1,6 раза (OR=1,6; СІ 95% 

1,4-1,8). 

11. За наявності субклінічної форми гіпотиреозу у хворих на остеоартроз із 

високим рівнем коморбідності додаткове застосування полікомпонентного 

фітозасобу «Зобофіт» до стандартного лікувального комплексу впродовж не 

менше трьох місяців у 80% пацієнтів унормовує тиреоїдний гомеостаз, 

сприятливо впливає на прояви кластеру судинних уражень, зменшує 

метаболічні порушення в крові (оксидантний статус, фібринолітичні, 

протеолітичні властивості крові, рівні С-реактивного протеїну та 

фібриногену, покращує клубочкову фільтрацію нирок), якісні показники 

життя, особливо за рахунок психічного компоненту здоров’я. При річному 

спостереженні частота рецидивів остеоартрозу знизилася в 1,4 раза (OR=1,4; 

95% СІ 1,2-1,6), тривалість ремісій подовжилася в 1,5 раза (OR=1,5; 95% СІ 

1,3-1,7). 

12. Застосування комбінованого хондропротекторного засобу, що містить 

поряд із хондроїтином сульфатом та глюкозаміном гідрохлоридом екстракти 

імбиру, плодів селери і кори верби в лікувальному комплексі хворим на 

остеоартроз з вираженим кластером уражень системи травлення з 

домінуванням холецистогепато-, панкреатопатій із торпідними проявами 

синдрому подразненої кишки впродовж шести місяців суттєво покращує 

клініку гастроентерологічних уражень і помірно зменшує суглобовий 

больовий синдром, зменшуючи прояви оксидативних, нітрозитивних 

порушень, протеолітичної активності крові, покращує її фібринолітичні 
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властивості, знижує рівні С-реактивного протеїну та фібриногену, сприє 

зменшенню частоти рецидивів в 1,8 раза (OR=1,8; 95% СІ 1,6-2,0), 

подовжувало тривалість ремісій в 1,9 раза (OR=1,9; 95% СІ 1,6-2,1) упродовж 

річного терміну спостереження. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. У хворих на остеоартроз рекомендується досліджувати вікові 

особливості коморбідних процесів, виділення з їхньої сукупності 

домінуючих кластерів: судинних уражень із визначенням рівнів 

кардіоваскулярних ризиків (високий, дуже високий); хвороб органів 

травлення з визначенням рівня гастроінтестинальних ризиків (помірний, 

високий) та кластеру метаболічних уражень, що можуть посилювати клінічні 

прояви основного і коморбідних захворювань та кардіоваскулярні і 

гастроінтестинальні ризики. 

2. Для ранньої діагностики субклінічного гіпотиреозу доцільно всім 

хворим на остеоартроз у віці за 50-55 років із підвищеним рівнем 

коморбідності досліджувати рівні ТТГ, Т4 вільного, антитіл до тиреоїдної 

пероксидази в крові та ультразвукової діагностики щитоподібної залози.  

3. Рекомендовано в метаболічному фенотипі остеоартрозу виділяти два 

прогностично гірші його підтипи: підтип А – ожиріння та цукровий діабет 

типу 2 та підтип Б – ожиріння та гіпотиреоз. 

4. У хворих на остеоартроз із домінуючим кластером ураження органів 

травлення та наявністю торпідного синдрому подразненої кишки 

рекомендовано поглиблено досліджувати стан гепатобіліарної системи та 

підшлункової залози, ліпідний спектр крові та копрограми і виділяти його як 

обтяжливий варіант кластеру. 

5. Хворим на остеоартроз із домінуючим кластером судинних 

коморбідних уражень до існуючих стандартів лікування рекомендовано 

додатково призначати пероральну форму препарату L-аргініну (Тівортіну 

аспартат) по 1,0 (5 мл) тричі на добу впродовж 4 (при високому рівні 

кардіоваскулярного ризику) – 6 (при дуже високому рівні кардіоваскулярного 

ризику) тижнів із подальшою дієтичною корекцією продуктами з 

підвищеним вмістом аргініну (ядра волоських горіхів, фундук, зернята 

гарбуза, соняшника, горох, соя, м'ясо птиці, риби, яловичини, молочно-кислі 

продукти, вівсяні страви, мюслі) упродовж не менше року. У разі загострень 
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судинних захворювань доцільні повторні курси використання пероральних 

препаратів L-аргініну тривалістю 2-4 тижні з перервами між ними 10-14 днів. 

6. Хворим на остеоартроз із домінуючим кластером захворювань органів 

травлення до існуючих стандартів лікування остеоартрозу рекомендовано 

додатково призначати пероральні препарати кверцетину (Квертин) по 1 табл. 

тричі на добу впродовж двох-трьох місяців. У разі найменших проявів 

загострень будь-якого з наявних захворювань упродовж року доцільні 

повторні курси застосування кверцетину. 

7. Пацієнтам з остеоартрозом та явищами субклінічного гіпотиреозу 

рекомендовано до існуючих стандартів лікування додатково застосовувати 

полікомпонентний фітозасіб «Зобофіт» по 2 капсули двічі на добу впродовж 

не менше трьох місяців з основною оцінкою його ефективності шляхом 

контрольного дослідження в крові рівнів ТТГ по закінченню вживання 

Зобофіту. У разі контрольних рівнів ТТГ вище 4,1 мОд/л тривалість 

застосування «Зобофіту» може бути продовжена до 6 місяців із повторним 

контролем у крові рівнів ТТГ та Т4 вільного.  

Хворим на остеоартроз із домінуючим кластером захворювань органів 

травлення з ураженнями гепатобіліарної системи, підшлункової залози та 

торпідним синдромом подразненої кишки рекомендовано замість звичайних 

хондропротекторів призначати новітні фітохондропротекторні препарати, що 

містять поряд із хондроїтином та глюкозаміном екстракти імбиру, селери та 

кори верби білої (Остеоартізі-актив плюс) по 1 таблетці двічі на добу такою 

ж тривалістю як рекомендовано для всіх хондропротекторів (до шести 

місяців).  
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ДОДАТОК Б 

Дієтичні рекомендації хворим на остеоартроз з великим тягарем 

коморбідних захворювань, переважанням кластеру судинних уражень та 

високим чи дуже високим рівнем васкулярних ризиків (перелік, 

характеристика рекомендованих продуктів з підвищеним вмістом 

аргініну та рекомендацій щодо їх використання) 
Продукти з 

підвищеним умістом 
аргініну 

Уміст 
аргініну в 

100 г 
продукції  

(у мг) 

Рекомендації щодо використання 

гарбузове насіння 
кунжутовое насіння 
арахіс 
кедрові горіхи  
волоські горіхи 
мигдаль 

5353 
3326 
3506 
2413 
2278 
2492 

1. Бажана сумарна добова доза 
аргініну з цих продуктів складає 4-5 
грамів. 

2. Вибір цих продуктів у меню є 
довільним, згідно смакових бажань та 
економічних можливостей 

3. Види кулінарної обробки: 
а) зерна гарбуза чи соняшника, ядра 

горіхів, фундук – можна в 
натуральному вигляді чи з кашами, 
салатами; 

б) проварені горох, сочевиця, 
квасоля – в супах чи в якості гарніру; 

в) зернові (овес, пшениця, ячмінь) – 
у вигляді каш, мюслі; 

г) м'ясо яловиче, качки, гуски, риби, 
морепродукти - будь-які види 
термічної обробки; 

д) молочно-кислі продукти в 
натуральному вигляді. 

4. Можливість поєднання: 
а) каші із зернами соняшника, 

гарбуза, горіхами (краще мелені); 
б) м'ясні страви з гарнірами з 

бобових; 
в) молочно-кислі продукти + мелені 

зерна соняшника, гарбуза чи ядра 
горіхів. 

5. Включати зазначені продукти в 
кожен прийом їжі. 

6. Доцільно вести щоденний 
орієнтовний підрахунок сумарної 
дози аргініну в спожитих продуктах. 

7. Доцільна багаторічна тривалість 
застосування такої дієти (профілактує 
виникнення чи прогресування хвороб 
серцево-судинної, травної систем, 
опорно-рухового апарату) 

печінка 
яловичина  
куряче філе  
куряча грудка 
курча, темне м'ясо 
курча, світле м'ясо 
куряче яйце 
коров'яче молоко 
йогурт 
сир 2% 
сир знежирений 

1256 
1194 
1436 
1033 
1211 
1397 
820 
119 
125 
623 
786 

Риба та морепродукти: 

біла риба 
сире філе лосося 
тріска 
камбала 
короп 
вугор 
креветки 
краби 

1142 
1221 
1065 
1 128 
1067 
1103 
1776 
1600 

Борошно, крупи і бобові: 

мюслі 
пшеничне борошно 
вівсяні пластівці 
кукурудзяна мука 
рис нешліфований 
горох сушений, 
квасоля, сочевиця 

900 
642 
600 
345 
602 
2188 

аргінін є в десертах і продуктах на 
основі желатину, а також в 
шоколаді і родзинках. 
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