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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Остеоартроз (ОА) є серйозною медичною та соціаль-

ною проблемою у світі, що зумовлено його значною поширеністю, високим 

ризиком обмежень функції опорно-рухового апарату, інвалідизуючими пору-

шеннями працездатності та вагомим зниженням якості життя пацієнтів. За да-

ними ВООЗ, близько 4 % населення планети страждає на захворювання опор-

но-рухового апарату, серед них майже половина припадає на ОА. За даними 

Європейської Антиревматичної Ліги (EULAR, 2018), поширеність остеартриту 

в Європі коливається від 4,2 до 22,6 % випадків (Kloppenburg M. et al., 2018). 

Зазначені показники мають досить чітку вікову залежність: серед пацієнтів 45-

64 років ОА трапляється у 30 % випадків, у осіб старше 65 років – у 63-85 % 

випадків (Hochberg M.C., et al., 2017; Neogi T., et al., 2018). У США, відповідно 

до аналізу Американського Коледжу Ревматології (ACR, 2017), понад 20 млн 

дорослих мають діагноз ОА, серед них 80 % у віці понад 65 років (Baker N. et 

al., 2019). В Україні ОА трапляється у понад 223 тисяч осіб, а поширеність не-

дуги становить 1289009 (3448,2 на 100 тисяч населення) (Коваленко В.М. та 

ін., 2016). 

Одними із суттєвих чинників розвитку і прогресування ОА є жіноча стать 

та метаболічний синдром (МС) із його кардіометаболічними кластерами: аб-

домінальним ожирінням (АО), дисліпідемією, артеріальною гіпертензією (АГ), 

порушенням толерантності до глюкози чи цукровим діабетом типу 2 (ЦД 2) 

(Міщук В.Г. та ін., 2014; Яцишин Р.І. та ін., 2015; Єфременкова Л.Н. та ін., 

2013).  У чисельних популяційних дослідженнях продемонстровано зв’язок АО 

(за індексом маси тіла, (ІМТ >30 кг/м2)) із рентгенографічними ознаками ОА 

колінних суглобів, тяжкість яких наростає із підвищенням ІМТ (Berenbaum F. 

et al., 2017; Tondare D. et al., 2018; Zheng H. et al., 2015). Доведено спільність 

патогенетичних механізмів у розвитку і прогресуванні ОА і МС через хронічне 

системне запалення (Courties A. et al., 2017; Wang X. et al., 2015). Патологічний 

процес за ОА супроводжується ремоделюванням кісток та хрящів, утворенням 

остеофітів, локальними і системними метаболічно-запальними змінами, пору-

шенням оксидантно-протиоксидантного гомеостазу. Однак, незважаючи на чи-

сельні дослідження, клінічно-патогенетичні особливості розвитку ОА з позиції 

метаболічно-запальних чинників, протеолітичної активності, антиоксидантно-

го захисту на тлі АО, АГ та ЦД 2 типу, вивчено недостатньо.  

Необхідно зауважити, що тяжкість клінічного перебігу ОА, швидкість 

прогресування, чи формування ускладнень певною мірою детермінуються і ге-

нетичними чинниками. Зокрема, встановлена роль понад 50 генів-кандидатів, 

асоційованих зі структурними та метаболічними змінами: гени, що кодують 

олігомерний екстрацелюлярний матриксний протеїн хряща (COL2A2 і COL9A1, 

матрилін 3 - MATN3), агрекан (AGC), передачу Wnt сигналів у хондроцитах 

(FRZB), гени, що регулють експресію ініціаторів остео- і хондрогенезу (GDF5), 

метаболізм хряща і запалення (SMAD3, ASPN, TGF-β, DIO2, VDR, IL-10, IL-18, 

IL-6), тощо (Jalba B.A. et al., 2011; Gu J. et al., 2012). Однак, залишається низка 

нез'ясованих питань щодо ролі генів MATN3 та інтерлейкіну 10 (IL-10) у розви-
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тку ОА за поєднання із АГ, АО та ЦД 2 типу, їх опосередкованого впливу на 

системні метаболічні та запальні процеси, асоціацію із тяжкістю перебігу ОА, 

діагностичним пошуком, фармакогенетичної відповіді на лікування.  

Окрім того, потребує вдосконалення лікування таких хворих з урахуванням 

коморбідних станів, порушень окисно-відновних процесів, фібринолізу, дислі-

підемій, системних запальних змін, генетичних предиктів з метою контролю 

прогресування ОА, покращання якості життя, профілактики ускладнень.  

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

ційна робота виконана згідно з планом науково-дослідницької роботи кафедри 

внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет» «Молекулярно-генетичні та клініко-

патогенетичні особливості поєднаної патології внутрішніх органів, роль інфек-

ційних, метаболічних чинників у її розвитку, диференційовані підходи до ліку-

вання» (номер державної реєстрації 0117U00235). Дисертант є виконавцем 

фрагменту роботи. 

Мета дослідження: удосконалення діагностики та підвищення ефективно-

сті лікування остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, ожирінням 

та артеріальною гіпертензією, на підставі вивчення клінічно-патогенетичних 

особливостей перебігу зазначеної патології та обгрунтування лікування із за-

стосуванням статинів і L–аргініну. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити клінічно-функціональні особливості перебігу остеоартрозу, 

поєднаного з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертен-

зією, у тому числі з урахуванням поліморфізму генів IL-10 (rs1800872) та 

MATN3 (rs77245812). 

2. З’ясувати роль порушень оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, 

протеолітичної та фібринолітичної активностей плазми крові та ліпідного спе-

ктру крові при остеоартрозі, поєднаному з цукровим діабетом типу 2, ожирін-

ням та артеріальною гіпертензією. 

3. Визначити роль маркерів запалення (інтерлейкіну-18, інтерлейкіну-10, 

С-реактивного білка (СРБ)) та ремоделювання суглобового хряща (матриліну-

3) при остеоартрозі, поєднаному з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та ар-

теріальною гіпертензією. 

4. Здійснити дослідження інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів, 

стану системи глутатіону, ліпідного спектру крові, вмісту інтерлейкінів 10 та 

18, С-реактивного білку та матриліну 3 в сироватці крові у хворих на остеоарт-

роз з урахуванням поліморфізму генів IL-10 (rs1800872) та MATN3 

(rs77245812). 

5. Патогенетично обгрунтувати та дослідити ефективність застосування 

статинів та L-аргініну в комплексному лікуванні остеоартрозу, поєднаного з 

цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією. 

6. Оцінити ефективність комплексного лікування остеоартрозу з ураху-

ванням поліморфізму генів IL-10 (rs1800872) та MATN3 (rs77245812). 

Об’єкт дослідження: клінічно-патогенетичні особливості поєднаного пе-
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ребігу остеоартрозу, цукрового діабету типу 2, ожиріння та артеріальної гіпер-

тензії, ефективність терапії. 

Предмет дослідження: клінічні прояви остеоартрозу за його поєднання з 

цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною, поліморфізм генів 

MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A), показники оксидантно-протиоксидантного 

гомеостазу, протеолітичної та фібринолітичної активностей плазми крові, вуг-

леводного обміну та ліпідного спектру крові, субклінічного запалення, ремоде-

лювання суглобового хряща, критерії ефективності лікування. 

Методи дослідження: загальноклінічні (скарги, анамнез життя, анамнез 

хвороби, об’єктивне обстеження), антропометричні (ІМТ, обвід талії, обвід 

стегон), лабораторні (вміст малонового діальдегіду (МДА), глутатіону віднов-

леного (ВГ), активності глутатіон-S-трансферази (ГSТ), глутатіонпероксидази 

(ГП), протеолітична (лізис високомолекулярних та низькомолекулярних білків 

і колагену) та фібринолітична (сумарна (СФА), ферментативна (ФФА) та не-

ферментативна (НФА)) активності плазми крові, глюкоза, глікозильований ге-

моглобін, ліпідний профіль), імуноферментні (інтерлейкін (ІЛ)-18, ІЛ-10, мат-

рилін-3 (MATN3), С-реактивний білок (СРБ), С-пептид, імунореактивний інсу-

лін, індекс HOMA); молекулярно-генетичні – полімеразна ланцюгова реакція 

(ПЛР) для визначення поліморфізму генів матриліну-3 (MATN3, C908T) та ін-

терлейкіну-10 (IL-10, C592A);  інструментальні (ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенографія 

суглобів); епідеміологічні, статистично-аналітичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані щодо 

клінічно-патогенетичних особливостей перебігу ОА у поєднанні з ЦД 2, АО, 

АГ, у тому числі, з урахуванням поліморфізму генів IL-10 (rs1800872) та 

MATN3 (rs77245812). З’ясовано, шо поліморбідний перебіг остеоартрозу із ЦД 

2, АО та АГ характеризується більшою частотою та інтенсивністю суглобового 

болю, тяжчим ураженням кульшових суглобів та їх поєднанням із ураженням 

колінних суглобів, погіршенням функціональної спроможності з переважанням 

у більшої частки пацієнтів ІІ і ІІІ ступенів функціональної недостатності суг-

лобів у порівнянні з ізольованим остеоартрозом.  

Новими є результати щодо відсутності залежності частоти основних клі-

нічних симптомів, сумарного інтегрального альгофункціонального індексу Ле-

кена та індексу WOMAC від поліморфних варіантів генів IL-10 (C-592A) та 

MATN3 (C908T), які, у свою чергу, не є додатковим чинником ризику появи 

остеоартрозу. 

Доповнено наукові дані про те, що перебіг ОА за його поєднання з ЦД2, 

АО та АГ супроводжується найбільш вираженими оксидативним стресом, збі-

льшенням протеолітичної активності плазми крові та неферментативного фіб-

ринолізу, прогресуванням атерогенної дисліпідемії, активуванням системного 

запалення. Встановлено взаємозв’язок підвищення вмісту інтерлейкіну 18 у 

сироватці крові з оксидативним стресом та фібринолітичною активністю плаз-

ми крові. Встановлено, що промотор гена MATN3 (rs77245812) та гена IL-10 

(rs1800872) асоціює із підвищенням концентрації малонового діальдегіду пла-

зми і еритроцитів та зниженням активності глутатіонпероксидази, а високий 
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вміст прозапального інтерлейкіну-18 та низький рівень матриліну 3, особливо 

у носіїв СТ генотипу, асоціює із поліморфним сайтом гена MATN3 

(rs77245812). Наявність мутаційного А алеля гена IL-10 (rs1800872) у генотипі 

чи СС генотипу гена MATN3 (rs77245812) підвищують ризик загальної гіпер-

холестеролемії у обстеженій популяції мешканців Північної Буковини у 2,09-

9,29 разів, а також збільшують ймовірність високої концентрації прозапально-

го інтерлейкіну-18 та низького вмісту позаклітинного матриксного протеїну 3 

у 3 рази.  

Доведена ефективність застосування у комплексному лікуванні хворих із 

остеоартрозом у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та артеріа-

льною гіпертензією аторвастатину у комбінації з L-аргініном, що сприяло пок-

ращанню клінічного перебігу зазначеної поліморбідної патології, зменшенню 

інтенсивності оксидативного стресу, хронічного запального процесу та ліпід-

ного спектру крові. Пріоритетними є дані щодо ефективності комплексного лі-

кування остеоартрозу залежно від поліморфізму гена IL-10 (C-592A). 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено нові та допов-

нено існуючі патогенетичні ланки ОА, а також уточнено особливості клінічно-

го перебігу ОА у поєднанні із ЦД 2, АО, АГ, у тому числі з урахуванням моле-

кулярно-генетичних маркерів, показників ліпідного, вуглеводневого та цитокі-

нового дисбалансу, змін позаклітинного матриксного білка матриліну 3, актив-

ності фібринолізу, оксидативного стресу, що створило підгрунтя для рекомен-

дації даних маркерів у комплексній ранній діагностиці ОА з метою покращан-

ня прогнозування тяжкості перебігу недуги, оцінки ефективності лікування.  

Розроблено та впроваджено у практику новий спосіб лікування остеоарт-

розу у поєднанні з АГ, ОЖ  та ЦД типу 2  шляхом включення в комплексну ба-

зову терапію аторвастатину у дозі 20 мг 1 раз на день, упродовж 3 місяців та L-

аргініну гідрохлорид 4,2 % 100 мл, довенно краплинно впродовж 10 днів із по-

дальшим переходом на L-аргініну аспартат 200 мг, per os, по 5 мл 3 рази на до-

бу, упродовж 1 місяця. 

Запропоновано проводити оцінку ефективності лікування хворих на ОА, 

АГ, ОЖ та ЦД 2 типу з урахуванням поліморфізму генів IL-10 (C-592A) та 

MATN3 (C908T).  

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної ро-

боти впроваджено в практику ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 

(затв. 28.02.2018 р.), ОКУ «Обласна клінічна лікарня м. Івано-Франківськ» 

(затв. 28.02.2018 р.), КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» 

(затв. 24.09.2018 р.), КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікар-

ня» (затв. 01.02.2018 р.), а також у навчально-педагогічний процес кафедри 

внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет» (затв. 06.07.2018 р.), кафедри внутрішньої 

медицини та ендокринології Харківського національного медичного універси-

тету (затв. 01.02.2018 р.), що засвідчують відповідні акти впровадження.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою робо-

тою. Особистий внесок автора в отриманні наукових результатів є основним і 
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полягає у самостійному проведенні патентно-інформаційного пошуку, виборі 

методів дослідження, підборі контингенту хворих та їх поділу на групи дослі-

дження, виконанні клінічних спостережень та лабораторно-діагностичних об-

стежень, всіх етапів аналітичної та статистичної обробки матеріалу, узагаль-

ненні отриманих результатів, веденні первинної документації. Деякі етапи дос-

лідження здобувач проводила сумісно зі співавторами, що відображено у нау-

кових працях. Постановку наукового завдання, формулювання мети роботи і 

висновків здійснено автором разом із науковим керівником. 

Автор самостійно та за співавторства, де їй належить основна частина, 

підготувала наукові дані до публікації. Ідеї та розробки, що належать співавто-

рам наукових праць, здобувач не використовувала у дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення та ви-

сновки дисертації оприлюднені на наукових форумах різних рівнів: щорічних 

підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького персоналу 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» (м. Чернівці, 2015-2017); науково-практичній конфере-

нції «Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід» (м.Чернівці, 

2016); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Дефіцит віта-

міну Д та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини» (м. Чернівці, 2016); IV, 

V міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і молодих уче-

них «Інновації та перспективи сучасної медицини», BIMCO 2017, 2018 (м. Че-

рнівці, 2017, 2018); ХХІ, ХХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та 

молодих вчених, присвячений 60-річчю Тернопільського державного медично-

го університету ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль 2017, 2018); 

науково-практичній конференції «Щорічні терапевтичні читання. Профілакти-

ка неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки та практики» (м. 

Харків, 2017); 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, у 

тому числі, 4 статті у фахових наукових виданнях України, одна стаття у зако-

рдонному виданні, що входить до наукометричної бази Scopus; одна – у закор-

донному виданні, одна стаття оглядового характеру та 8 тез доповідей у мате-

ріалах наукових форумів; отримано 1 раціоналізаторську пропозицію. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена українсь-

кою мовою на 229 сторінках машинописного тексту (основний текст роботи 

становить 160 сторінок) і складається зі вступу, 5 розділів (у тому числі, огляду 

літератури, матеріалів та методів дослідження, 3 розділів власних досліджень), 

аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних реко-

мендацій, списку використаних літературних джерел, що містить 291 наймену-

вань (110 кирилицею та 181 латиницею). Роботу ілюстровано 46 таблицями та 

9 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. У роботі наведені результати обсте-

ження 116 хворих на ОА різної локалізації, які перебували на лікуванні у рев-
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матологічному відділенні ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» упро-

довж 2015-2017 років та пройшли етап скринінгу на відповідність критеріям 

включення і невключення. При виконанні роботи дотримано основних вимог 

біоетики щодо проведення наукових медичних досліджень за участю людини у 

якості об’єкта дослідження, підписано добровільну інформовану згоду 

пацієнта.  

Клінічний діагноз ОА встановлювали на основі скарг, анамнезу, результа-

тів клініко-лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до наказу 

МОЗ України №676 від 12.10.2006 року, а також рекомендацій Європейської 

антиревматичної Ліги (EULAR, 2007), Американського Коледжу Ревматології 

(ACR, 2012). Діагнози АГ, ОЖ та ЦД 2 типу верифікували згідно з наказами 

МОЗ України №384 від 24.05.2012 року та №1118 від 21.12.2012 року, рекоме-

ндаціями Української асоціації кардіологів (2012, 2016), Європейської Асоціа-

ції з вивчення Ожиріння (EASO, 2016), Європейських товариств кардіології та 

гіпертензії (ESC/ESH, 2013, 2016), Міжнародної федерації з вивчення ЦД, 

Американської Асоціації Діабету (ADA, 2014, 2016). 

Середній вік хворих становив 58,60±8,25 року, а тривалість захворювання 

від 5-ти до 32 років (у середньому 15,52±6,25 року). Серед обстежених хворих 

було 78,45 % (91) жінок та 21,55 % (25) чоловіків.  

За наявністю супутньої АГ, АО, чи ЦД 2 хворі на ОА були поділені на такі 

групи: І група – 26 хворих на ізольований ОА; ІІ група – 21 хворий на ОА у по-

єднанні з АГ; ІІІ група – 41 хворий на ОА із супутньою АГ та АО; ІV група – 

28 хворих на ОА у поєднанні з АГ, АО та ЦД типу 2. 90 хворих на ОА мали гі-

пертонічну хворобу ІІ стадії (гіпертрофію лівого шлуночка), 2-го ступеня, СН 

І-ІІА ст, І-ІІ ФК (NYHA); 28 осіб – компенсований перебіг ЦД 2-го типу. Над-

мірну масу тіла виявили у 13 % осіб, ожиріння І-го ступеня – у 19,8 %, ОЖ ІІ і 

ІІІ ступенів – у 6,1 % та 18,9 % осіб, відповідно. Групу контролю склали 25 

практично здорових осіб.  

Iнтенcивнicть больового cиндрому, скутість та функціональний стан суг-

лобів оцінювали за iндекcами Лекена, WOMAC, візуально-аналоговою шкалою 

(ВАШ). 

Ліпідний спектр крові оцінювали спектрофотометричним методом за до-

помогою реактивів «PZ Cormay» (Польша) на аналiзаторi «Accent 200» (Поль-

ща). Глікемію натще досліджували із використанням набору реактивів вироб-

ництва «Филісит діагностика» (Україна), HbA1с – фотоколориметричним ме-

тодом із набором реактивів «СпайнЛаб» (Україна).  

Визначали також вміст МА у плазмі крові та еритроцитах (Ю.А. Влади-

миров, А.І. Арчаков, 1972); ГВ (І.Ф. Мещишен, І.В. Петрова, 1983), активнос-

тей ГП (І.Ф. Мещишен, 1982) і ГТ (І.Ф. Мещишен, 1987) у крові. Фібриноліти-

чну активність (сумарну - СФА, ферментативну – ФФА та неферментативну - 

НФА) та протеолітичну активність (лізис азоальбуміну, азоказеїну та азоколу) 

плазми крові визначали за допомогою реактивів фірми «Danish Ltd.» (м. Львів). 

Вміст СРБ у сироватці крові визначали за допомогою набору DAI (США). 

Рівні ІЛ-18, ІЛ-10, матриліну-3, С-пептиду, імунореактивного інсуліну (IРI) ви-
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значали методом твердофазового імуноферментного аналізу (Platinum ELISA) із 

набором реактивів «Bender MedSystems  GmbH®» (Австрія) та DRG (США) на 

аналiзаторi «StatFax 303» (CША), із наступним розрахунком індексу HOMA-IR.  

Поліморфізм генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C592A) визначали методом 

ПЛР. Геномну ДНК виділяли з лімфоцитів периферійної венозної крові за до-

помогою комерційної тест-системи «PREP Blood DNA Mini Kit» (AnalytikJena, 

Німеччина) з використанням центрифужних фільтрів. ПЛР-реакцію виконали 

на ампліфікаторі «FlexCyclerBU» (Німеччина) за модифікованими протокола-

ми із використанням специфічних праймерів. Фрагменти генів MATN3 (C908T) 

та IL-10 (C-592A) ампліфікували із застосуванням набору DreamTaq Green PCR 

MasterMix (США). Продукти ампліфікації фрагментів ДНК (амплікони) генів 

MATN3 та IL-10 підлягали гідролітичному розщепленню за допомогою ендо-

нуклеаз рестрикції AflIII («NewEnglandBioLabs», Великобританія) та RsaI 

(«ThermoScientific», США), відповідно. Детекцію отриманих фрагментів про-

водили у 3 % агарозному гелі методом електрофорезу, у присутності маркера 

молекулярних мас GeneRuler 50 bpDNALadder (США). Аналізували за допомо-

гою комп’ютерної програми Vitran. 

Усі хворі на ОА отримували базисну терапію: мелоксикам – 15 мг/добу, 

чи диклофенак – 150 мг/добу, iн’єкцiйно, чи per os, чи нiмеcулiд – 100 мг двічі 

на добу, в cаше; препарати кальцію – 600-1200 мг, двічі на добу; за вiдcутноcтi 

ознак cиновiїту призначали хондроїтину сульфат – 500 мг та глюкозаміну гід-

рохлорид – 500 мг, per os, тричі на добу, 6 місяців. За супутньої АГ до базисно-

го лікування додавали антигіпертензивну терапію – лізиноприлом, чи раміпри-

лом, чи еналаприлом у дозі 2,5-20 мг на добу, гідрохлоротіазид – 12,5 мг на до-

бу. Хворим на ЦД 2 додатково призначали метформін – 500-1500 мг на добу. 

Ефективність терапії оцінювали при поступленні в стаціонар до початку 

лікування та після 3-х місяців лікування на амбулаторно-поліклінічному етапі 

у 69 пацієнтів, яких поділяли на 4 групи. І-а група - 20 пацієнтів з ОА+АГ+АО, 

які отримували стандартну терапію остеоартрозу та поліморбідної патології 

без аторвастатину та L-аргініну, ІІ-а група – 21 пацієнт з ОА+АГ+АО, яким, 

окрім базисного лікування остеоартрозу, супутньої патології було додано 

аторвастатин 20 мг /добу впродовж 3-х місяців та L-аргінін (L-аргініну гідро-

хлорид 4,2 % 100 мл внутрішньовенно краплинно N 10 з подальшим переходом 

на L-аргініну аспартат 5 мл тричі на добу впродовж 1 місяця), ІІІ-я група - 11 

пацієнтів з ОА+АГ+АО+ЦД2, які отримували стандартну терапію остеоартро-

зу та поліморбідної патології, IV-та група - 17 хворих на ОА у поєднанні з АГ, 

АО та ЦД типу 2, яким, окрім базисного лікування остеоартрозу, супутньої па-

тології було додано аторвастатин 20 мг /добу впродовж 3-х місяців та L-аргінін 

( L-аргінін гідрохлорид 4,2 % 100 мл внутрішньовенно краплинно N10 з пода-

льшим переходом на L-аргініну аспартат 5 мл тричі на добу впродовж 1 міся-

ця).  

Окрім того, ефективність терапії оцінювали у 74 хворих на ОА з ураху-

ванням поліморфізму генів матріліну 3-го типу (MATN3, C908T) та протизапа-

льного інтерлейкіну 10 (IL-10, C-592A).  
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Статистичну обробку проводили за допомогою прикладних програм MS® 

Excel® 2010™ (Microsoft), Primer of Biostatistics® 6.05 та Statistica® 7.0 (StatSoft 

Inc., США). Достовірність даних для незалежних вибірок вираховували із за-

стосуванням t-критерію Student (за рівномірного розподілу), чи U-критерію 

Wilcoxon-Mann-Whitney (за нерівномірного розподілу); для залежних вибірок  – 

парний t-критерій Student, чи T-критерій Wilcoxon-Mann-Whitney, відповідно; 

аналіз якісних ознак – за критерієм 2 (при частотах менше 5 – точний двобіч-

ний тест Fisher). Ідентифікацію маркерів ризику аналізували методами клініч-

ної епідеміології; зв'язок показників оцінювали кореляційним та однофактор-

ним дисперсійним аналізами. Різницю вважали вірогідною при (р<0,05). 

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що перебіг ОА 

характеризувався болем під час активних та пасивних рухів вранці, або після 

значного перенавантаження, супроводжувався обмеженням амплітуди рухів у 

суглобах, їх деформацією. Аналіз оцінки функціонального стану суглобів за 

індексом WOMAC засвідчив, що у хворих на ОА, АГ із ОЖ та ЦД типу 2 (ІІІ і 

IV групи) підвищувався рівень болю, погіршувалась рухливість із значним по-

рушенням повсякденної діяльності у 1,2 і 1,46 раза частіше, ніж у пацієнтів із 

ізольованим перебігом ОА (р<0,005). Частота основних клінічних симптомів, 

сумарного інтегрального альгофункціонального індексу Лекена та індексу 

WOMAC у хворих на ОА не залежала від поліморфних варіантів генів IL-10 

(C-592A) та MATN3 (C908T).  

Стадія ОА не асоціювала з частотою ураження певних груп суглобів, час-

тотою появи коморбідної та мультиморбідної патології (ЦД 2 типу, ОЖ та АГ). 

Однак, серед гомозиготних носіїв основного С алеля гена MATN3 за І стадії ОА 

частіше траплялися особи із гонартрозом на 13,23 % (р<0,00), нормальною ма-

сою тіла – на 7,89 % і 10,52 % (2=9,20; p=0,01), нормальним АТ – на 38,15 % 

(2=6,08; р=0,014). За ОА ІІ і ІІІ стадій переважали хворі з коксартрозом на 

21,43 % (р=0,019), АО – на 43,76 % і 53,13 % (2=8,98; p=0,011), АГ 1 і 2 сту-

пенів – на 31,25 % (p<0,001). Аналогічна ситуація спостерігалася і в носіїв СС 

генотипу гена IL-10, коли за І стадії ОА домінували особи із нормальною ма-

сою тіла, а за ІІ і ІІІ стадій – пацієнти із ОЖ на 56,25 % і 68,75 % (2=7,23; 

p=0,027).  

Вірогідних відмінностей у розподілі хворих на ОА з урахуванням рентге-

нологічної стадії ОА, ступенів тяжкості функціональних порушень суглобів 

(СФПС), груп уражених суглобів (гонартроз, коксартроз, дрібні суглоби), а та-

кож маси тіла, ступенів АО, рівня АТ і наявності ЦД 2-го типу залежно від ге-

нотипів аналізованих генів IL-10 (rs1800872) та MATN3 (rs77245812) не встано-

влено. 

Нами виявлено, що поліморфні варіанти генів MATN3 (rs77245812) і IL-10 

(rs1800872) не є додатковими чинниками ризику появи ОА у обстеженій попу-

ляції мешканців Північної Буковини. Популяційний та расовий аналіз засвід-

чив, що відносна частота поліморфних варіантів досліджуваних генів IL-10 

(rs1800872) та MATN3 (rs77245812) між хворими та здоровими статистично 

значимо не відрізнялась і відповідала такій для європеоїдних популяцій.  
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Перебіг ОА із ЦД2, АО та АГ супроводжувався підвищенням вмісту МДА 

в плазмі та в еритроцитах у 1,2-1,5 раза (р<0,001), зростанням активності ГП – 

у 1,25 раза і ГТ – у 1,9 раза на тлі зниження вмісту ГВ – у 1,89 раза  (р<0,001). 

Водночас за наявності зазначеної поліморбідності спостерігалося зниження 

ФФА (в 2,2 раза) з одночасним збільшенням НФА (в 1,4 раза), лізису азоаль-

буміну (в 2,5 раза), лізису азоказеїну (в 2,4 раза), лізису азоколу (в 1,9 раза) та 

активацією системного запалення із підвищенням показників ІЛ-18 (на 15 %) 

та СРБ (у 6,3 раза, р<0,001). Виявили помірної сили позитивні зв’язки між між 

СРБ та ІЛ-18 (r=0,52; p<0,05), СРБ та МДА плазми (r=0,49; р<0,05). Встанови-

ли сильний позитивний зв'язок між показниками протеолітичної активності 

плазми за лізисом колагену та СФА (r=0,86; p<0,05), між ГТ та СФА (r=0,63, 

p<0,05), ІЛ-18 та ФФА (r=0,75, р<0,05), ІЛ-18 та ГТ (r=0,53, р<0,05). Отримані 

дані вказують на взаємну залежність протеолітичної, колагенолітичної актив-

ності від процесів пероксидації, особливо у ІV групі пацієнтів. У хворих ІІІ 

групи спостерігали сильний позитивний зв’язок між ІЛ-10 та НФА (r=0,78, 

р<0,05). Дисбаланс між активністю процесів оксидативного стресу (за зростан-

ням малонового діальдегіду плазми і еритроцитів) та антиоксидантного захис-

ту (зменшення рівня ВГ, зростання активності ГП) у хворих на ОА асоціює з 

поліморфними сайтами генів MATN3 (rs77245812) (F=58,24; p<0,001 і F=3,17; 

p=0,046) та IL-10 (rs1800872) (F=73,60; p<0,001 і F=4,06; p=0,021). Зростання 

прооксидантної агресії на тлі нижчої спроможності ферментів системи АОЗ 

встановили у носіїв СТ генотипу гена MATN3 (за МДА еритроцитів – на 9,78 % 

(рСС=0,006) і ВГ – на 29,51 % (рСС=0,014), відповідно) і АА генотипу гена IL-10 

за МДА плазми – на 25,15 %  (рCC=0,044).  

Зміни імуно-запальної відповіді організму та метаболізму у хрящовій тка-

нині хворих на ОА характеризуються високою продукцією прозапального IL-

18 у сироватці, особливо у хворих ІІІ та IV груп – у 1,31 та 1,16 раза (р<0,05) із 

вірогідною міжгруповою різницею. Тоді як концентрація протизапального ІЛ-

10 та матриліну 3 у пацієнтів І, ІІ і ІІІ груп була достовірно нижче групи конт-

ролю – у 1,44-1,88 раза (p<0,05). А у IV групі навпаки, показники ІЛ-10 та мат-

риліну 3 були вищими, ніж у хворих І-ІІІ груп – у 1,27-1,65 раза,  відповідно 

(р<0,05).  

Загальне зростання вмісту прозапального IL-18 не мало залежності від по-

ліморфних варіантів генів IL-10 і MATN3 (на 38,46-42,86 %; р<0,01) і супрово-

джувалось нижчим вмістом протизапального цитокіну IL-10 і позаклітинного 

матриксного білка матриліну 3 (MATN3), особливо у носіїв несприятливого 

мінорного А алеля гена IL-10 (rs1800872) (на 26,15 % та 43,07 %, відповідно), 

що загалом віддзеркалює патологічні особливості дисрегуляції досліджуваних 

патогенетичних ланок дегенеративно-деструктивних уражень суглобів. Однак, 

однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію промотора гена IL-

10 (rs1800872) тільки із протизапальним IL-10 (F=78,42, p<0,001). Із поліморф-

ним сайтом гена MATN3 (rs77245812) асоціює високий вміст прозапального IL-

18 (F=8,45, p=0,005) та низький рівень позаклітинного білка активності хонд-

роцитів MATN3 (F=7,79, p=0,007), особливо у носіїв СТ генотипу, в яких його 
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концентрація у сироватці крові була найнижчою у обстеженій популяції 

(р=0,042). 

Зазначені зміни можуть бути віддзеркаленням системних метаболічних 

порушень, оксидативного стресу і системного запалення низьких градацій не 

тільки у суглобах, але й у жировій тканині, навколосуглобових тканинах, що 

загалом зумовлено і генетично. 

Основні показники ліпідного спектру крові у хворих на ОА засвідчили на-

явність дисліпідемії у більшої половини обстежених (56,76 %) за змішаним 

атерогенним ІІb типом (за D. Fredrickson), у майже кожного третього (27,03 %) 

– ендогенної гіперліпідемії ІV типу (гіпертригліцеридемія): ЗХС вище популя-

ційної норми у 2/3 пацієнтів (63,51 %), ТГ та ХС ЛПНЩ – у 74,32 % осіб, ХС 

ЛПДНЩ та КА – у кожного другого (56,76 %), а ХС ЛПВЩ навпаки нижче 

норми у 54,05 % пацієнтів.  

Однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію поліморфного 

сайту гена MATN3 (rs77245812) із зниженням рівня ХС ЛПВЩ (F=14,97, 

p<0,001), підвищенням концентрації ХС ЛПДНЩ (F=10,54, p=0,002) та зрос-

танням КА (F=25,12, p<0,001), без чіткої залежності за генотипами вище зазна-

ченого гена. Тоді як промотор гена IL-10 (rs1800872) асоціює з підвищеним 

вмістом ЗХС (F=20,94, p<0,001), дещо менше із ТГ (F=3,46, p=0,037), ХС 

ЛПНЩ (F=7,55, p=0,001), ХС ЛПДНЩ (F=8,78, p<0,001) і зниженим рівнем ХС 

ЛПВЩ (F=12,78, p<0,001), особливо у носіїв мутаційного А алеля (особливо 

АА генотипу), де концентрація ХС ЛПДНЩ та КА вищі на 13,82-54,90 % 

(р<0,05), а ХС ЛПВЩ навпаки нижчий – на 14,08 % (р=0,031), ніж в осіб із СС 

генотипом гена IL-10.  

Наявність мутаційного А алеля гена IL-10 (rs1800872) у генотипі підвищує 

ризик загальної гіперхолестеролемії в обстеженій популяції мешканців Північ-

ної Буковини у 3,37 раза (OR=42,43; p<0,001) та високого КА в 2,35 раза 

(OR=4,93; p=0,004), а також зростає ймовірність зниження вмісту в сироватці 

позаклітинного матриксного протеїну MATN3 у 3,09 раза (OR=4,33; p=0,03). 

Натомість основний С алель гена IL-10 є протективним щодо зниження актив-

ності ГТ (OR=0,12; p<0,001). 

За наявності СС генотипу гена MATN3 (rs77245812) збільшується ризик 

загальної гіперхолестеролемії у 2,09-9,29 раза за рахунок елевації ХС ЛПНЩ, 

ХС ЛПДНЩ, розрахункового показника КА, зниження вмісту ХС ЛПВЩ 

(OR=4,35-33,29; р≤0,009), а також зростає ймовірність високої концентрації 

прозапального IL-18 (OR=7,39; p<0,001) та низького вмісту матриксного білка 

активності хондроцитів MATN3 (OR=3,83; p=0,034). СС генотип гена MATN3 є 

протективним щодо зменшення активності ГТ (OR=0,18; p<0,001).  

Після призначення комплексного лікування упродовж 3-х місяців проана-

лізували динаміку клінічного перебігу ОА, показників пероксидації ліпідів, 

глутатіонової ланки, протиоксидантного захисту, ІЛ-18, ІЛ-10, матриліну 3 та 

ліпідограми. Застосування у комплексному лікуванні хворих на ОА у поєднан-

ні з ЦД2, АО та АГ аторвастатину у комбінації з L-аргініном сприяло достові-

рному зменшенню частки пацієнтів з болем під час активних та пасивних рухів 
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(на 23 – у ІІ групі, на 24 % - у IV групі), з відчуттям скутості (на 16 % і 38 % 

відповідно), з припухлістю суглобів (на 15 % і 12 % відповідно). Відсоток хво-

рих із обмеження рухів у суглобах зменшився на 62 % (у ІІ групі) та на 53 % (у 

IV групі). Аналіз результатів показників оцінки функціонального стану сугло-

бів за індексом WOMAC після лікування виявив достовірне зниження інтенси-

вності больових відчуттів у 1,24, 1,2, 1,3 та 1,4 раза (відповідно у пацієнтів І, ІІ,  

ІІІ та ІV груп) на тлі покращання функціональної спроможності суглобів.  

Водночас призначення запропонованого лікувального комплексу призво-

дило до зменшення вмісту МДА (в 1,2-1,7 раза), ІЛ-18 (в 1,25-1,36 раза), СРБ (в 

3,3-3,6 раза), збільшення рівня ВГ (в 1,6 раза) та ІЛ-10 (на 48,8 % та 9,6 %). 

Спостерігалося також вірогідне зниження вмісту ЗХС, ТГ, КА, ХС ЛПНЩ, ХС 

ЛПДНЩ (в 1,2-1,7 раза), особливо у хворих ІІ та ІV груп.  

Ефективність терапії оцінювали також із урахуванням поліморфізму гена 

інтерлейкіну 10 (IL-10, C-592A) у 74 пацієнтів з ОА: з СС-генотипом – 39 осіб, 

з СА-генотипом – 28 осіб, з АА-генотипом – 7 осіб. Аналіз показників залежно 

поліморфних варіантів гена MATN3 (C908T) не проводили у зв’язку з відсут-

ністю гомозигот за мутаційним алелем та низьким коефіцієнтом фактичної ге-

терозиготності (Н0).  

Із урахуванням поліморфних варіантів гена IL-10 (C-592A) встановили 

зменшення ТГ у носіїв СА генотипу гена IL-10 (C-592A) на 25,7 %, вміст ХС 

ЛПНЩ достовірно зменшувався за наявності СС-генотипу - на 21,5 % 

(р=0,003) та АА-генотипу – на 60,2 %  (р=0,0002). Натомість показники ХС 

ЛПВЩ у групі носіїв АА-генотипу мали лише тенденцію до зростання (тільки 

на 6,2 %). Під впливом лікування встановлено вірогідне зниження активності 

показників оксидативного стресу (ефективніше у носіїв С-алеля гена IL-10 

(C592A) на тлі невірогідного зростання протиоксидантного захисту, що не ма-

ло залежності від поліморфних варіантів гена IL-10 (rs1800872). У свою чергу, 

концентрація прозапального ІЛ-18 в хворих зменшувалась у носіїв СС-

генотипу гена IL-10 (C-592A) на 20,4 %, СА генотипу – на 15,7 %, АА генотипу 

– 13,9 %. А вміст протизапального ІЛ-10 навпаки зростав – на 13,2 %, 17,8 % і 

23,1 %, відповідно. Стосовно матриліну 3, то у носіїв СС генотипу показники 

підвищилися на 4,5 %, СА генотипу – на 15,6 % та АА генотипу – на 11,6 % 

(р>0,05). Така позитивна тенденція може свідчити про зростання експресії 

білка у хрящовій тканині за використання зазначеного способу лікування. 

Отже, нами встановлено, що за ОА у поєднанні з ЦД2, АО та АГ додатко-

ве призначення до базисного лікування аторвастатину і L-аргініну є більш ефе-

ктивним щодо позитивної динаміки клінічної симптоматики, корекції пору-

шень ліпідного обміну, антиоксидантного захисту, зменшення системної запа-

льної реакції, покращання метаболізму хряща. Враховуючи фармакогенетичну 

респонденцію, є потреба в корекції доз і тривалості прийому препаратів (атор-

вастатину і L-аргініну) у носіїв CC генотипу гена IL-10. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-

практичного завдання внутрішньої медицини – підвищення ефективності ліку-

вання хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом типу 2, ожирін-

ням та артеріальною гіпертензією на підставі вивчення клінічно-патогенетичних 

особливостей зазначеної коморбідної патології та обгрунтування застосування в 

комплексній терапії статині та L-аргініну. 

1. Поліморбідний перебіг остеоартрозу з цукровим діабетом типу 2, ожи-

рінням та артеріальною гіпертензією характеризується більшою частотою (на 

20,9 % - при пасивних рухах, на 13,2 % - без навантаження) та інтенсивністю (в 

1,4 раза) суглобового болю, тяжчим ураженням кульшових суглобів та їх поєд-

нанням із ураженням колінних суглобів у 64,8 % хворих, погіршенням функці-

ональної спроможності (в 1,45 раза) з переважанням у більшої частки (76,5 %) 

пацієнтів ІІ і ІІІ ступенів функціональної недостатності суглобів у порівнянні з 

ізольованим остеоартрозом. Частота основних клінічних симптомів, сумарного 

інтегрального альгофункціонального індексу Лекена та індексу WOMAC не 

залежать від поліморфних варіантів генів IL-10 (C-592A) та MATN3 (C908T), 

які, у свою чергу, не є додатковим чинником ризику появи остеоартрозу. 

2. Перебіг остеоартрозу за його поєднання з цукровим діабетом типу 2, 

ожирінням та артеріальною гіпертензією супроводжується найбільш вираже-

ним оксидативним стресом (підтверджується істотним підвищенням вмісту 

малонового діальдегіду в плазмі крові та в еритроцитах (в 1,2-1,5 раза), актив-

ності глутатіонпероксидази (в 1,25 раза) та глутатіон-S-трансферази (в 1,9 раза) 

в крові на тлі зниження рівня відновленого глутатіону (в 1,9 раза), збільшен-

ням протеолітичної активності плазми крові (лізису низькомолекулярних біл-

ків - у 2,5 раза, лізису високомолекулярних білків – у 2,4 раза, лізису колагену 

– в 1,9 раза) та неферментативного фібринолізу (в 1,4 раза), прогресуванням 

атерогенної дисліпідемії. 

3. За коморбідності остеоартрозу із цукровим діабетом 2 типу, ожирінням 

та артеріальною гіпертензією спостерігається збільшення активності системно-

го запалення із підвищенням вмісту інтерлейкіну-18 (на 15 %) та С-

реактивного білку (в 6,3 раза), а також тенденція (р>0,05) до зростання рівня 

матриліну 3 в сироватці крові за вірогідного переважання даного показника у 

порівнянні з ізольованим остеоартрозом (в 2 рази). Виявлені помірної сили по-

зитивні зв’язки між С-реактивним білком та інтерлейкіном-18 (r=0,52; p<0,05), 

малоновим діальдегідом плазми (r=0,49; р<0,05), інтерлейкіном-10 (r=0,29, 

р<0,05); між інтерлейкіном-18 та ферментативною фібринолітичною активніс-

тю плазми крові (r=0,75, р<0,05), активністю глутатіон-S-трансферази (r=0,53, 

р<0,05); між інтерлейкіном-10 та неферментативною фібринолітичною актив-

ністю плазми крові (r=0,78, р<0,05). 

4. Промотор гена MATN3 (rs77245812) та гена IL-10 (rs1800872) асоціює з 

підвищенням концентрації малонового діальдегіду плазми (F=4,16, p=0,045) і 

еритроцитів (F=58,24, p<0,001) та зниженням активності глутатіонпероксидази 

(F=3,17, p=0,046). Показники глутатіону відновленого у всіх хворих були мен-



13 
 

шими, ніж у контролі, особливо у носіїв СТ генотипу гена MATN3 (rs77245812) 

(p<0,001). Високий вміст прозапального інтерлейкіну-18 (F=8,45, p=0,005) та 

низький рівень позаклітинного білка активності хондроцитів матриліну 3 

(F=7,79, p=0,007), особливо в носіїв СТ генотипу, асоціює з поліморфним сай-

том гена MATN3 (rs77245812). Наявність мутаційного А алеля гена IL-10 

(rs1800872) у генотипі, чи СС генотипу гена MATN3 (rs77245812) підвищують 

ризик загальної гіперхолестеролемії в обстеженій популяції мешканців Північ-

ної Буковини у 2,09-9,29 раза (OR=4,39-42,43; p≤0,009), а також збільшують 

ймовірність високої концентрації прозапального інтерлейкіну-18 (OR=7,39; 

p<0,001) та низького вмісту позаклітинного матриксного протеїну 3 у 3 рази 

(OR=3,83-4,33; p<0,05).  

5. Застосування у комплексному лікуванні хворих із остеоартрозом у по-

єднанні з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та артеріальною гіпертензією 

аторвастатину у комбінації з L-аргініном, сприяло зменшенню частки пацієнтів 

з болем під час активних та пасивних рухів (на 24 %), з відчуттям скутості (на 

38 %), з припухлістю суглобів (на 12 %), зниженню відсотка хворих із обме-

женням рухів у суглобах (на 53 %) та інтенсивності больових відчуттів (в 1,4 

раза) на тлі покращання функціональної спроможності суглобів. Водночас 

призначення запропонованого лікувального комплексу призводило до змен-

шення вмісту малонового діальдегіду (в 1,2-1,7 раза), інтерлейкіну-18 (в 1,25-

1,36 раза), С-реактивного білка (в 3,3-3,6 раза), загального холестеролу, три-

гліцеролів, коефіцієнта атерогенності, холестеролу ліпідів низької та дуже ни-

зької щільності (в 1,2-1,7 раза), збільшення рівня ВГ (в 1,6 раза) та ІЛ-10.  

6. Оцінка ефективності комплексного лікування хворих на остеоартроз за-

лежно від поліморфізму гена IL-10 (C-592A) показала вірогідне зниження інте-

нсивності пероксидного окиснення ліпідів (ефективніше в носіїв С-алеля); 

концентрація інтерлейкіну-18 зменшувалась у носіїв СС-генотипу (на 25,6 %) 

та СА-генотипу (на 18,6 %), а вміст інтерлейкіну-10 та матриліну 3 зростав у 

носіїв АА-генотипу (на 13,8 %). Вміст загального холестерину та холестеролу 

ліпопротеїдів низької щільності після лікування достовірно зменшився у всіх 

хворих з вірогідною міжгруповою різницею показників між носіями АА-

генотипу та СА-генотипу гена IL-10 (C-592A).  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. З метою покращання ранньої діагностики остеоартрозу, прогнозування 

його перебігу на тлі цукрового діабету 2 типу, ожиріння і артеріальної гіперте-

нзії з наступною корекцією лікування рекомендовано додатково визначати лі-

підний спектр крові, інтенсивність оксидативного стресу, маркери системного 

запалення (інтерлейкін-10 та інтерлейкін-18), маркери ремоделювання хрящо-

вої тканини (матрилін 3). 

2. Для прогнозування тяжчого перебігу остеоартрозу, обтяженого артеріа-

льною гіпертензією, ожирінням та цукровим діабетом 2 типу доцільно визна-

чати алельний стан генів IL-10 (rs1800872) та MATN3 (rs77245812) як індиві-

дуальний чинник ризику (до груп високого ризику дисліпідемії, виражених си-
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стемних запальних проявів, ремоделювання хряща слід відносити носіїв А-

алеля гена IL-10 (rs1800872) і СС генотипу гена MATN3 (rs77245812). 

3. Для підвищення ефективності лікування остеоартрозу, у тому числі, за 

поліморбідності з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та артеріальною гіпе-

ртензією доцільно до комплексного лікування додавати аторвастатин  (20 мг на 

добу, курсом 3 місяці) та L-аргініну гідрохлорид (4,2 % 100 мл довенно, крап-

линно, №10), із подальшим переходом на пероральний прийом L-аргініну ас-

партату по 5 мл 3 рази на добу впродовж 1 місяця.  
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тора філософії) за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню діагностики та підви-

щення ефективності лікування хворих на остеоартроз (ОА), поєднаного з цук-

ровим діабетом типу 2 (ЦД 2), у хворих на ожиріння (ОЖ) та артеріальну гіпе-

ртензію (АГ) на підставі додаткового визначення ліпідного спектру крові, ак-

тивності оксидативного стресу і антиоксидантного захисту, маркерів систем-

ного запалення (інтерлейкінів -18, -10), показників ремоделювання хрящової 

тканини (матриліну 3), а також алельного стану генів IL-10 (rs1800872) та 
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MATN3 (rs77245812), як індивідуальних чинників ризику, шляхом додаткового 

призначення до базисної терапії аторвастатину і L-аргініну. Під впливом ком-

плексного лікування хворих на остеоартроз встановили покращання клінічної 

симптоматики, позитивної динаміки ліпідного спектра крові, параметрів анти-

оксидантного захисту, цитокінового профілю, позаклітинного матриксного 

протеїну матриліну 3. 

 Ключові слова: остеоартроз, цукровий діабет 2 типу, ожиріння, артеріа-

льна гіпертензія, поліморбідність, поліморфізм генів IL-10(C-592A), 

MATN3(C908T), статини, L-аргінін. 

 

АННОТАЦИЯ 

Сердулец Ю.И. Клинически-патогенетические особенности течения и 

лечения остеоартроза, сочетанного с сахарным диабетом 2 типа, у боль-

ных с ожирением и артериальной гипертензией. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук 

(доктора философии) по специальности 14.01.02. – внутренние болезни. Госу-

дарственное высшее учебное заведение «Ивано-Франковский государственный 

медицинский университет», Ивано-Франковск, 2019. 

Диссертационная работа посвящена изучению клинических и патогенети-

ческих особенностей течения остеоартроза (ОА), сочетанного с сахарным 

диабетом 2 типа (СД2), ожирением (ОЖ) и артериальной гипертензией (АГ) с 

учетом полиморфизма генов IL-10 (rs1800872) и MATN3 (rs77245812), активнос-

ти фиблинолиза, оксидативного стресса, антиоксидантной защиты, состояния 

системного воспалительного ответа – цитокинового  звена (интерлейкина-18 

(ИЛ-18), интерлейкина -10 (ИЛ-10)) и С-реактивного белка (СРБ), маркера ре-

моделирования суставного хряща матриллина 3 (MATN3), липидного профиля, 

в тч под влиянием лечения. В исследовании приняло участие 116 больных ОА, 

среди которых: 26 больных с ОА; 21 – ОА в сочетании с АГ; 41 – ОА с сопут-

ствующей АГ и ОЖ; 28 – больных ОА в сочетании с АГ, ОЖ и СД 2 типа. Сред-

ний возраст составил 58,60±8,25 лет; женщин – 78,45 % (91), мужчин – 21,55 % 

(25). Выявлено, что гонартроз чаще встречается у носителей С-аллеля гена IL-10 

и СС-генотипа гена MATN3 на 44,12 % и 29,42 % (р<0,001) с нормальной и из-

быточной массой тела – на 17,39-47,06 % (р<0,01), АГ 2-й степени и сопутству-

ющим СД 2 типа – на 41,66 % и 16,67 % соответственно. Среди лиц с СТ-

генотипом гена MATN3 и А аллелем гена IL-10 относительно чаще регистриру-

ется ОЖ II и III стадий на 50 % и 8,58 % соответственно. Стадия ОА не ассоци-

ирует с частотой поражения определенных групп суставов, и появлением ко-

морбидной патологии (ОЖ, СД2 и АГ). Частота основных клинических симпто-

мов ОА, сумарного альгофункционального индекса Лекена и WOMAC у боль-

ных с ОА не зависят от генотипов генов IL-10 и MATN3. Иммуно-

воспалительный ответ у больных ОА характеризовались повышением продук-

ции провоспалительного ИЛ-18 в сыворотке крови на 38,46-42,86 %, снижени-

ем синтеза противовоспалительного ИЛ-10 (на 26,15 %) и внеклеточного мат-

риксного белка матрилина 3 (на 43,07 %), особенно у носителей мутационного 
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А аллеля гена IL-10. Дисбаланс между активностью процессов оксидативного 

стресса и антиоксидантной защиты (АОЗ) у больных ОА ассоциирует с поли-

морфными сайтами генов MATN3 (F=3,17-58,24) и IL- 10 (F=4,06-73,60). Нали-

чие у больных А аллеля гена IL-10 и СС генотипа гена MATN3 повышает риск 

общей гиперхолестеролемии в 2,09-9,29 раза, за счет холестерина липопротеи-

нов низкой плотности (ХС ЛПНП) (OR=4,35-33,29; p≤0,009), а также возраста-

ет вероятность высокой концентрации провоспалительного ИЛ-18 (OR=7,39; 

p<0,001) и низкого содержания матриксного белка активности хондроцитов 

MATN3 (OR=3,83; p=0,034). Однако С аллель гена IL-10 является протектив-

ным по отношению к снижению активности глутатиона-S-трансферазы 

(OR=0,12; p<0,001). 

Обоснована целесообразность включения в базисную терапию больных 

ОА, сочетанного с СД 2 типа, ОЖ и АГ комбинации аторвастатина 20 мг 1 раз в 

день в течение 3 месяцев, под контролем функциональных проб печени, и L-

аргинина гидрохлорида 4,2 % 100 мл внутривенно капельно, №10, с последую-

щим переходом на L-аргинина аспартат по 5 мл 3 раза в день в течение 1 месяца. 

Доказано, что использование предложенного лечебного комплекса улучшает 

клиническое течение заболевания, уменьшает выраженность оксидативного 

стресса, хронической системной воспалительной реакции (за снижением содер-

жания ИЛ-18, особенно у носителей СС-генотипа гена IL-10, СРБ, ростом уров-

ня ИЛ-10), оптимизирует углеводный и липидный обмены (при этом показатели 

триацилгицеролов и ХС ЛПНП достоверно снижались при наличии у больного 

АА-генотипа гена IL-10), способствует синтезу матрилина 3, особенно у носите-

лей СС генотипа гена IL-10.  

Ключевые слова: стеоартроз, сахарный диабет 2 типа, ожирение, артери-

альная гипертензия, полиморбиднисть, полиморфизм генов IL-10(C-592A), 

MATN3(C908T), статини, L-аргинин. 

 

АBSTRACT 

Serdulets’ Yu.I. Clinical and pathogenetic features and treatment of osteo-

arthritis associated with type 2 diabetes in obese and arterial hypertension pa-

tients. – The manuscript. 

Dissertation for obtaining the Candidate of Medical Sciences degree in speciali-

ty 14.01.02 – «Internal Diseases». – Higher State Educational Institution “Ivano-

Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, 2019. 

The dissertation is devoted to the improvement of diagnostics and treatment 

efficiency of patients with osteoarthrosis (OA), combined with type 2 diabetes melli-

tus (DM 2), obesity (OB) and arterial hypertension (AH) based on the additional in-

vestigation of lipid's profile, activity of oxidative stress and antioxidant protection, 

systemic inflammation markers levels (interleukin-18, -10), the parameters of cartilage 

tissue remodeling (matrilinum 3), and the genes’allelic state of IL-10 (rs1800872) and 

MATN3 (rs77245812) as individual risk factors, by additional appointment to the basic 

therapy of atorvastatin and L-arginine. Under the influence of complex treatment of 

OA patients, the improvements of clinical course, positive dynamics of the lipid's 
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spectrum, antioxidant defense parameters, cytokine profile, and extracellular matrix 

protein matrilin 3 were observed. 

Key words: osteoarthritis, type 2 diabetes mellitus, obesity, arterial hyperten-

sion, polymorbidity, genes polymorphism of IL-10(C-592A), MATN3(C908T), statins, 

L-arginine.  

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АО – абдомінальне ожиріння 

АОЗ – антиоксидантної системи захисту 

ВАШ – візуальна  аналогова шкала 

ВГ- відновлений глутатіон 

ГSТ – глутатіон-S-трансфераза 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ГП - глутатіонпероксидаза 

ЕКГ - електрокардіографія 

ЗХС – загальний холестерол 

ІЛ – інтерлейкін 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІР – інсулінорезистентність 

КА – коефіцієнт атерогенності 

МА – малоновий диальдегід 

МС – метаболічний синдром 

НФА – неферментативна фібринолітична активність 

ОА - остеоатроз 

ОЖ – ожиріння  

СРБ – С-реактивний білок 

СФА – сумарна фібринолітична активність 

СФПС – ступінь функціональних порушень суглобів 

ТГ - триацилгліцероли 

ФФА – ферментативна фібринолітична активність 

ХС ЛПВЩ – холестерол ліпопротеїдів високої щільності 

ХС ЛПДНЩ –  холестерол ліпопротеїдів дуже низької щільності 

ХС ЛПНЩ –  холестерол ліпопротеїдів низької щільності  

ЦД  2 – цукровий діабет типу 2 

ACR – American College of Rheumatology 

HOMA-IR - homeostasis model assessment 

OR – odds ratio 
 

 
 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підписано до друку 18.04.2019. Формат 60х84/16. Папір офсетний. 

Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний. 

Ум.-друк. арк. 0,9 

Тираж 100 пр. Зам. №80-2019. 

Віддруковано СПД Лівак У.М. Реєстр № ІФ-28. 

58018, м. Чернівці, вул. Головна 246/302. Тел.: 543474 

 


