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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Остеоартроз (ОА) – найпоширеніше захворювання 

суглобів, клінічні симптоми якого спостерігаються більше ніж у 20 % населення 

земної кулі. ОА значно погіршує якість життя хворих і є однією з основних причин 

виникнення тимчасової та стійкої втрати працездатності (Головач І. Ю., 2015). За 

оцінками епідеміологів, встановлений лікарями діагноз ОА мають понад 20 млн. 

дорослих США (Abramson S. B., 2009; Grynpas M.D., 2010). 

Останнім часом значна тенденція до росту захворюваності на ОА 

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

факторами, як несприятливий стан довкілля, ожиріння, травматичні пошкодження, 

генетичні порушення розвитку суглобового апарату тощо (Busija L, 2007; Dequeker 

I., 2008). 

Через високу соціальну та економічну значущість проблеми ОА вагомим є 

пошук нових ефективних методів ранньої діагностики, профілактики та лікування 

даної патології. Тривалий період захворювання на молекулярному рівні асоціюється 

з першими проявами ОА, які можливо виявити тільки за допомогою серологічних 

аналізів. Біомаркери є необхідними для кращого розуміння процесів болю протягом 

перебігу ОА (Ali A. T., 2009; Naglaa I.A. 2012). 

Поєднання ожиріння та ОА є однією з найбільш актуальних медико-

соціальних проблем теперішнього суспільства (Денисов Л. Н., Насонова В. А., 

2010). Це обумовлено як їхньою надзвичайно високою поширеністю, так і високою 

коморбідністю з іншими станами і захворюваннями, які мають істотний вплив на 

якість життя пацієнтів (Mastbergen S.C., 2011). 

Проведеними дослідженнями було виявлено, що, разом із зростанням маси 

жирової тканини, у ній підвищується вміст адипокінів і макрофагів. Якщо раніше 

ефекти адипокінів обмежувалися метаболічною активністю, сьогодні цей клас 

біологічно активних речовин розглядається як нова потужна родина цитокінів, що 

можуть виступати новими яскравими гравцями в комплексній мережі медіаторів, 

залучених до патофізіології артриту і ОА (Головач І. Ю., 2011). На основі цього 

можна розглядати ожиріння як хронічне запалення низької градації (Magliano M., 

2008).  

Існуючі терапевтичні підходи не в повній мірі враховують вплив 

абдомінального ожиріння на механізми розвитку ОА, що значно знижує 

ефективність діагностики і лікування та сприяє взаємообтяженню патологічних 

процесів (Henrotin Y., 2010). 

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

робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» і є фрагментом науково-

дослідної роботи «Клініко-імунологічні аспекти перебігу основних захворювань 

внутрішніх органів та їх корекція» (№ держреєстрації 0114U002040). Дисертант є 

одним із співвиконавців даної НДР. 

Мета роботи: підвищити ефективність лікування хворих на остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням на підставі вивчення їхніх патогенетичних 

ланок розвитку та обґрунтування фармакологічної корекції. 
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Завдання дослідження: 
1. Вивчити особливості клініко-функціонального стану хворих на ОА за 

наявності абдомінального ожиріння. Порівняти досліджувані показники з 

аналогічними при ОА без супутнього абдомінального ожиріння та оцінити вплив 

абдомінального ожиріння на клінічний перебіг ОА. 

2. Встановити зміни показників ліпідного обміну, системного запалення (С-

реактивний білок (СРБ), фактору некрозу пухлин- (ФНП-α), лептин) у сироватці 

крові хворих на ОА з супутнім абдомінальним ожирінням та їхню роль у патогенезі 

цих захворювань. 

3. Дослідити діагностичну цінність біомаркерів ОА хрящового олігомерного 

матрикспротеїну (COMP) та перехреснозв’язаного С-термінального телопептиду 

колагену І типу (СTX-I) у сироватці крові хворих із поєднаною патологією. 

4. Дослідити клінічну ефективність включення кверцетину та L-аргініну 

гідрохлориду до комплексної терапії ОА в поєднанні з абдомінальним ожирінням. 

5. Вивчити динаміку показників системного запалення, ліпідного обміну та 

маркерів остеоартрозу під впливом кверцетину та L-аргініну гідрохлориду у хворих 

із поєднаною патологією. 

Об’єкт дослідження – клініко-патогенетичні особливості перебігу ОА в 

поєднанні з абдомінальним ожирінням. 

Предмет дослідження – клінічний перебіг ОА в поєднанні з абдомінальним 

ожирінням, зміни індексів WOMAC, Lequesne, ВАШ (візуальна аналогова шкала), 

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

впливом стандартного медикаментозного лікування та під впливом терапії з 

включенням кверцетину та L-аргініну гідрохлориду. 

Методи дослідження: загально-клінічні; антропометричні; інструментальні: 

рентгенографія; опитувальники: WOMAC, Lequesne, ВАШ; лабораторні: визначення 

рівнів показників ліпідограми (загальний холестерин (ЗХС), холестерин 

ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїнів високої 

щільності (ХС ЛПВЩ), тригліцериди (ТГ), рівень СРБ; імуноферментні: визначення 

рівнів ФНП-α, лептину, CTX-I, COMP; вивчення якості життя (ЯЖ) пацієнтів; 

статистичний аналіз отриманих даних. 

Наукова новизна результатів дослідження. Уперше вивчено клініко-

патогенетичні особливості перебігу ОА з супутнім абдомінальним ожирінням на 

фоні лікування препаратами стандартної медикаментозної терапії з включенням 

кверцетину та L-аргініну гідрохлориду.  

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

ожирінням відзначається тяжчий перебіг ОА, порівняно з хворими без супутньої 

патології. Це проявляється погіршенням загального стану пацієнтів, збільшенням 

больового синдрому, тяжчим перебігом ОА, зростанням частоти загострення. 

Доведено роль визначення маркерів ОА з метою ранньої діагностики та 

попередження подальшого прогресування захворювання.  

Доповнено наукові дані про роль системного запалення у хворих на ОА з 

супутнім абдомінальним ожирінням, що підтвердилося підвищенням рівня ФНП-α, 

СРБ та лептину. 
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Доведено, що при асоціації ОА з абдомінальним ожирінням спостерігається 

неадекватна відповідь пацієнтів на лікування препаратами базової терапії.  

На основі проведених досліджень уперше розроблена схема комплексного 

лікування хворих на ОА, поєднаного з абдомінальним ожирінням із використанням 

препарату кверцетину та L-аргініну гідрохлориду, що дало можливість поліпшити 

ефективність лікування, позитивно вплинути на показники системного запалення та 

ліпідного обміну, досягнути зменшення клінічних ознак суглобового синдрому, 

зниження деструкції хрящової та резорбції кісткової тканини і поліпшити ЯЖ. 

Практична цінність дослідження. Вивчено діагностичну роль маркерів ОА, 

які дозволяють виявити захворювання на ранньому етапі розвитку та попередити 

прогресування патології. 

Оптимізовано тактику лікування хворих на ОА в поєднанні з абдомінальним 

ожирінням. 

Встановлено, що включення L-аргініну гідрохлориду та кверцетину до 

комплексної терапії хворих на ОА з супутнім абдомінальним ожирінням дозволяє не 

лише істотно вплинути на ушкоджувальні фактори (дисліпідемія, активність 

системного запального процесу), а й досягти тривалої ремісії суглобового синдрому, 

що, у свою чергу, дозволяє уникнути подальшого прогресування захворювання, 

порушення функціональних можливостей, втрату соціальних і професійних навичок, 

поліпшити якість і тривалість життя даної категорії хворих. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено в навчальний процес терапевтичних кафедр ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (затв. 05.10.2015р.; 06.10.2015р.; 

07.10.2015р.; 08.10.2015р.), ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет 

імені М. І. Пирогова» (затв. 10.11.2016 р.).  

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в лікувальний процес 

ревматологічного відділення Івано-Франківської ОКЛ (затв. 02.10.2015р.), 

терапевтичного відділення № 2 ЦМКЛ м. Івано-Франківська (затв. 09.10.2015р.), 

центральних регіональних лікарень Тлумацького (затв. 12.10.2015р.), 

Богородчанського (затв. 15.09.2015р.), Лисецького (затв. 31.10.2016р.), 

Верховинського (затв. 05.10.2015р.), Коломийського (затв. 30.11.2015р.) районів 

Івано-Франківської області. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею 

здобувача. Автором проаналізовано літературу з досліджуваної проблеми, 

проведено патентно-інформаційний пошук. Разом із науковим керівником 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено його об’єм та методи 

дослідження. Автором самостійно здійснено підбір хворих, формування їх у групи, 

освоєно необхідні методи клінічного, лабораторного й інструментального 

досліджень, обгрунтовано методи лікування хворих. Дисертантом проведено аналіз і 

статистичну обробку одержаних даних, співставлено отримані результати з 

літературними, зроблено висновки та узагальнення, написано всі розділи дисертації, 

розроблено практичні рекомендації, забезпечено впровадження результатів у 

практичну діяльність лікувальних закладів, здійснено висвітлення здобутків на 

наукових форумах та в періодичних виданнях.  
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Апробація результатів дослідження. Основні положення оприлюднено на 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Терапевтичні читання: 

сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Івано-

Франківськ, 2013), звітній науково-практичній конференції інтернів (Івано-

Франківськ, 2013), науково-практичній конференції «Стандарти діагностики та 

лікування в клініці внутрішніх хвороб» (Вінниця, 2013), 83-ій науково-практичній 

конференції студентів і молодих учених з міжнародною участю «Інновації в 

медицині» (Івано-Франківськ, 2014). 

Публікації. За матеріалами роботи опубліковано 12 наукових праць, із них 5 

статей у наукових фахових виданнях України (3 із них у журналі «Український 

ревматологічний журнал», що входить до наукометричної бази даних 

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

конгресів, науково-практичних конференцій. 

Об’єм і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 

118 сторінках основного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів 

і методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій. Дисертація 

ілюстрована 18 таблицями і 23 рисунками. Список використаних літературних 

джерел включає 211 джерел, із них кирилицею - 124, латиною - 87. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. У роботі наведені результати клінічного, 

лабораторно-інструментального обстеження та лікування 100 хворих на ОА у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

ревматологічному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні з 2011 

по 2015 роки. Обстеження проводили тричі: при поступленні в стаціонар, 10-у добу 

лікування та 30-у добу лікування. Контрольну групу склали 20 осіб. Паралельно 

обстежено групу хворих (20 пацієнтів) із ОА без супутнього абдомінального 

ожиріння.  

Усі пацієнти з ОА в поєднанні з абдомінальним ожирінням, отримували 

базисну терапію (БТ) (наказ МОЗ України № 676 від 12.10.2006 року та наказ МОЗ 

України № 16 від 14.01.2013 року), до якої входять НПЗП, хондропротектори, 

інгібітори КоА-редуктази, дієта. 

Із метою вивчення ефективності запропонованих способів лікування, пацієнти 

були розподілені на групи:  

І група (n=25) – отримувала БТ, яка включала наступні схеми лікування: 

НПЗП – диклофенак натрію по 50 мг 2 рази на день або мелоксикам у дозі 7,5 мг на 

1 раз на добу; хондропротектори (Терафлекс: глюкозаміну гідрохлориду-500,0 мг, 

натрію хондроїтин сульфату-400,0 мг) по 1 капсулі 3 рази на добу протягом 5 

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

фізіотерапевтичне лікування (лазеротерапія, магнітотерапія), дієта. 

ІІ група (n=25) приймала БТ з включенням кверцетину в дозі 500мг 

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

пероральну його форму - Квертин у дозі 40 мг 2 рази на добу до 1 місяця. 
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ІІІ група хворих (n=25) приймали БТ з додаванням амінокислоти L-аргініну 

гідрохлорид у дозі 100 мл 1 раз на добу 5 днів із переходом на пероральну його 

форму у вигляді сиропу по 5 мл тричі на день протягом 1 місяця. 

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

та L-аргініну гідрохлорид за вищезазначеною схемою. 

Антропометричні показники включали визначення маси тіла, росту, індексу 

маси тіла (ІМТ), об'єму талії (ОТ), об'єму стегон (ОС). ІМТ розраховували як 

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

Проводили клінічну оцінку функціонального стану опорно-рухового апарату за 

допомогою індексу Lequesne, індексу WOMAC та показників візуальної аналогової 

шкали (ВАШ). 

Для визначення якості життя хворих використовували анкету EuroQol-5D 

(2002). 

Визначення ліпідного профілю крові здійснювалось на аналізаторі «Accent 

200» (CORMAY, Poland) за стандартною методикою.  

Для вимірювання ФНП-α використовували набір ІФА ФНП-α (TNF-α) компанії 

«Вектор Бест» (Росія), згідно інструкції. 

Для виявлення С-реактивного білка "СРБ — латекс-тест" ТОВ НВЛ "Гранум", 

м. Харків. Державний реєстраційний номер №1248/2002.  

Визначення рівня СОМР (Набір RD194011100 Human COMP ELISA, Czech 

Repablic), згідно методики виробника.  

При вимірюванні вмісту CTX-I використовували Serum CrossLaps ELISA AC-

02F1, United Kingdom.  

Для визначення лептину використовували набір DRG EIA-2395, Лептин 

(Sandwich) ELISA, що базується на принципі сендвіча.  

Бази даних для статистичної обробки інформації формувалися в редакторі 

«Microsoft Excel 2010» (Microsoft, США). Для їхньої статистичної обробки 

використано програмні забезпечення «STATISTICA 10» (StatSoft, США), та «R» 

(Revolution Analytics, США).  

Результати дослідження та їх обговорення. Серед хворих на ОА в поєднанні 

з абдомінальним ожирінням переважали жінки – 69 із 100 осіб (69%; 95% ДІ 59,0-

77,9), чоловіків було 31 із 100 (31%; 95% ДІ 22,1-41,0). Медіана середнього віку 

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

медіана середньої тривалості захворювання становила – 9 (5; 10) років. Серед них: у 

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

ОА, у 32 із 100 пацієнтів (32%; 95% ДІ 23,0-42,1) – ІІ Rtg-стадія, у 40 із 100 (40%; 

95% ДІ 30,3-50,3) – ІІІ Rtg-стадія, а в 13 із 100 (13%; 95% ДІ 7,1-21,2) – IV Rtg-

стадія. 

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

34,5 (32,1; 36,4) кг/м
2
, середній ОТ склав 102 (96; 107) см, середній ОС – 99 (97,5; 

101) см, відношення ОТ/ОС у середньому складало – 1,02 (0,97; 1,05). Серед 

пацієнтів з поєднаною патологією ожиріння I ступеню – у 55 із 100 хворих (55%; 

95% ДІ 44,7-65,0), ожиріння II ступеню – у 41 із 100 (41%; 95% ДІ 31,3-51,3), 

ожиріння III ступеню – у 4 із 100 пацієнтів (4%; 95% ДІ 1,1-9,9). Таким чином, 

найбільшу когорту склали пацієнти з ожирінням I ступеня. 
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Щодо хворих з ОА, то, у відповідності з сучасною класифікацією, у 8 із 20 

пацієнтів (40%; 95% ДІ 19,1-63,9) діагностовано І рентгенологічну стадію ОА, у 10 

із 20 (50%; 95% ДІ 27,2-72,8) – ІІ Rtg-стадія, 2 із 20 (10%; 95% ДІ 1,2; 31,7) – ІІІ Rtg-

стадія, пацієнтів із ІV Rtg-стадією не було. Середній вік пацієнтів склав 51 (43,5; 

54,5) років, середня тривалість захворювання становила – 5 (2; 6,5) років. Середня 

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

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

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

Слід відмітити, що у всіх хворих з поєднаною патологією антропометричні 

дані та ІМТ були достовірно вищими, порівняно як із групою контролю (р<0,05), так 

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

У хворих із поєднаною патологією показник ВАШ, індекс Lequesne, індекс 

WOMAC були достовірно вищими, порівняно з хворими на ОА без абдомінального 

ожиріння (р<0,05), що свідчить про значний внесок приєднання абдомінального 

ожиріння в посиленні проявів суглобового синдрому. Встановлений прямий 

середньої сили кореляційний звʼязок між ІМТ та індексом Lequesne в пацієнтів, 

r=0,61 (р<0,05).  

При рентгенологічному обстеженні виявили, що в пацієнтів з поєднаною 

патологією достовірно частіше визначалися ІІІ та ІV рентгенологічні стадії ОА 

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

Моноостеоартроз був виявлений у 6 із 20 (30%; 95% ДІ 11,9-54,3) хворих з ОА, 

олігоостеоартроз – у 10 із 20 хворих (50%; 95% ДІ 27,2-72,8), поліостеоартроз – у 4 із 

20 (20%; 95% ДІ 5,7-43,7) обстежених. Серед хворих із ОА в поєднанні з 

абдомінальним ожирінням виявлений найбільший відсоток хворих із 

поліостеоартрозом та олігоостеоартрозом – 75 із 100 хворих (75% ; 95% ДІ 65,3-83,1) 

та в 20 із 100 хворих (20%; 95% ДІ 12,7-29,2) пацієнтів відповідно.  

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

48 із 100 (48%; 95% ДІ 37,9-58,2) пацієнтів із поєднаною патологією (р<0,05). 

Причому нами виявлені середньої сили прямі кореляційні звʼязки між частотою 

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

захворювання (r=0,53, р<0,05). 

Оцінюючи  ЯЖ було встановлено, що всі показники ЯЖ у пацієнтів з ОА були 

достовірно збільшені, порівняно з групою контролю (р<0,05), що вказує на 

незадовільний рівень ЯЖ у хворих на ОА. Аналогічні зміни ми відзначили в 

пацієнтів з поєднаною патологією, достовірно зростали всі показники ЯЖ, 

порівняно з групою контролю (р<0,05). Таким чином, тяжкість клініко-

функціонального стану хворих на ОА залежить від ступеня надмірної маси тіла та 

метаболічних розладів, характерних для абдомінального ожиріння.  

Встановлено середньої сили прямий кореляційний звʼязок між кількістю балів 

при оцінці ЯЖ та показниками індексу WOMAC, (r=0,69, р<0,05) та сильний прямий 

кореляційний зв’язок між ІМТ і ЯЖ (r=0,73, р<0,05). 

Вивчивши показники ліпідного спектру крові виявили, що в хворих із 

комбінованою патологією спостерігалось достовірне зростання вмісту ЗХС до 6,56 

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

ммоль/л (р<0,05; р1<0,05) та ХС ЛПНЩ до 5,14 ммоль/л (5,05; 5,25) ммоль/л (р<0,05; 
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р1<0,05) та зменшення вмісту ХС ЛПВЩ до 0,78 ммоль/л (0,72; 0,84) ммоль/л 

(р<0,05; р1<0,05), порівняно з контрольною групою та з групою хворих на ОА без 

абдомінального ожиріння. Що стосується рівня показників ліпідограми в пацієнтів з 

ОА без супутнього абдомінального ожиріння, то було виявлено, що всі досліджувані 

показники перебували в межах норми.  

Встановлено прямі середньої сили кореляційні зв’язки між рівнем ЗХС та ОТ 

(r=0,54, р<0,05) та між рівнем ЗХС та ВАШ – (r=0,61, р<0,05). 

Виявлено достовірне підвищення рівня СРБ у обидвох групах, порівняно з 

контролем (р<0,05). Проте в групі хворих із поєднаною патологією рівень СРБ – 24 

мг/л (12; 48) мг/л був достовірно вищим, ніж у групі з ОА без абдомінального 

ожиріння – 12 мг/л (6; 12) мг/л (р1<0,05). 

Проведений кореляційний аналіз між СРБ та ІМТ обстежених пацієнтів 

показав наявність кореляційної залежності між вказаними показниками r=0,61 

(р<0,05) (середньої сили прямий кореляційний зв’язок). 

Виявлено, що рівень ФНП-α у обидвох групах був достовірно вищим, 

порівняно з групою норми (р<0,001). Проте в групі з поєднаною патологією – 268,3 

пг/мл (261,7; 271,3) пг/мл, відзначили достовірно вищі значення ФНП-α, порівняно з 

групою з ОА без абдомінального ожиріння – 198,7 пг/мл (187,5; 202,9) пг/мл 

(р1<0,05). Отримані результати знаходять своє підтвердження і у дослідженнях 

американських вчених O. Stannus, G, Jones, F. Cicuttini та інших. 

Встановлено прямі середньої сили кореляційні зв’язки між рівнями ФНП-α і 

ОТ (r=0,62, р<0,05), рівнями ФНП-α і ІМТ (r=0,54, р<0,05) та між рівнями ФНП-α і 

СРБ у пацієнтів (r=0,50, p<0,05). 

Достовірно більшою була концентрація лептину в хворих на ОА у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням порівняно з групою хворих на ОА без абдомінального 

ожиріння (р1<0,001). 

Вивчаючи рівень лептину в залежності від ступеня ожиріння, було виявлено, 

що у групі хворих із ОА та абдомінальним ожирінням ІІ-ІІІ ступенів рівень лептину 

– 70,1 нг/мл (56,4; 83,1) нг/мл був достовірно вищим, порівняно з групою хворих на 

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

Отримані результати підтвердились і у дослідженнях американського вченого T. 

Simopoulous та співдослідників. 

Дослідивши наявність кореляції між ФНП- та лептином у пацієнтів із ОА і 

абдомінальним ожирінням, встановили прямий сильний кореляційний зв’язок 

(r=0,54, р<0,05). 

Існував середньої сили прямий кореляційний зв’язок між вмістом лептину і 

показниками ВАШ (r=0,64, р<0,05) та сильний прямий кореляційний зв’язок між 

вмістом лептину та рівнем CTX-I (r=0,71, р<0,05).  

При визначенні COMP виявилось, що його рівень в обстежуваних пацієнтів 

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

Також виявлено достовірне збільшення цього показника у хворих на ОА з 

абдомінальним ожирінням – 21,1 Од/л (19,8; 23,1) Од/л, порівняно з пацієнтами з 

ОА без абдомінального ожиріння - 14,2 Од/л (11,8; 16,3) Од/л (р<0,05). Схожі 
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результати спостерігалися у дослідженнях вчених T. Simopoulous, K. Milazos, D. 

Iliopiolous та інших. 

Отримано прямий середньої сили кореляційний зв’язок між сироватковою 

концентрацією COMP та рентгенологічними змінами в суглобах при ОА (r=0,62, 

р<0,05); було встановлено, що, чим важча рентгенологічна стадія, тим вища 

концентрація хрящового олігомерного матрикспротеїну в сироватці крові. 

Встановлено середньої сили прямий кореляційний зв’язок між рівнями СОМР 

і ІМТ (r=0,56, p<0,05) та СОМП і ФНП-α (r=0,48, p<0,05). 

СTX-І – маркер кісткової резорбції. Збільшення даного маркера в крові 

спостерігається при різних стадіях ОА. Дослідили, що рівень CTX-I як у хворих із 

ОА, так і в хворих із ОА і абдомінальним ожирінням достовірно підвищувався у 

порівнянні з групою контролю – 0,20 нг/мл (0,18; 0,21) нг/мл (р<0,001). Також 

виявлено достовірне збільшення цього показника в пацієнтів досліджуваної групи – 

0,79 нг/мл (0,72; 0,92) нг/мл, порівняно з хворими на ОА без ожиріння 0,45 нг/мл 

(0,40; 0,50) нг/мл (р1<0,05). 

Виявлено середньої сили прямі кореляційні звʼязки між рівнями СТХ-І і ІМТ 

(r=0,62, р<0,05) та СТХ-І і СРБ (r=0,58, р<0,05). Також виявлений сильний прямий 

кореляційний звʼязок між рівнями СТХ-І і ВАШ (r=0,76, р<0,05). 

При визначенні рівня лептину в обидвох групах хворих він достовірно 

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

Отже отримані результати дослідження доводять взаємообтяжуючий вплив 

ОА та абдомінального ожиріння. Наявність абдомінального ожиріння суттєво 

впливає на клінічний перебіг ОА, сприяє прогресуванню захворювання та погіршує 

ЯЖ таких хворих.  

Після використання запропонованих схем лікування спостерігали позитивну 

динаміку в усіх групах пацієнтів. Показники ВАШ, індекс Lequesne та WOMAC 

достовірно знижувались, порівняно не тільки з показниками до лікування, але й, 

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

динаміку даних показників між 4 групами хворих, відзначено достовірно кращі 

результати у ІІ і ІІІ групах хворих, порівняно з І групою (р2<0,05). У пацієнтів ІІ та 

ІІІ груп показники на 10-у і на 30-у добу лікування достовірно між собою не 

відрізнялися (р3˃0,05). 

Найкращі результати спостерігались у пацієнтів IV групи, що разом із БТ 

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

лікування показники ВАШ, індексів Lequesne та WOMAC були достовірно 

нижчими, порівняно з аналогічними показниками у І, ІІ і ІІІ групах (р2<0,01; р3<0,05; 

р4<0,05). 

Вивчаючи показники ЯЖ за анкетою EuroQol-5D, виявилося, що в усіх групах 

хворих відзначалася позитивна динаміка на 30-у добу лікування. Достовірно 

зменшились бали по таких рубриках опитувальника, як «ходьба» (р<0,05), 

«самообслуговування» (р<0,05), «повсякденна активність» (р<0,05), 

«біль/дискомфорт» (р<0,05) та «занепокоєння/депресія» (р<0,05). У відповідності до 

позитивної динаміки показників складових опитувальника EuroQol-5D встановлене 

достовірне зменшення загального індексу (р<0,05). Проте після проведеної БТ, 
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незважаючи на те, що клінічна ремісія була досягнута у великої частини хворих, 

суб’єктивна оцінка загального самопочуття та ЯЖ виявилась невисокою.  

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

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

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

(р1<0,05). Показники ЯЖ в ІІ і ІІІ групах достовірно не відрізнялись (р2˃0,05). При 

обстеженні пацієнтів IV групи на 30-ту добу терапії в хворих цієї групи нам вдалося 

досягти вірогідно менших показників всіх рубрик опитувальника EuroQol-5D у 

порівнянні з іншими групами (р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05). У відповідності до 

позитивної динаміки показників складових опитувальника EuroQol-5D встановлене 

достовірне зменшення загального індексу (р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05). 

 У всіх групах показники ліпідограми на 30-у добу лікування достовірно 

змінювались в бік норми, порівняно не тільки з показниками до лікування (p<0,05), 

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

Проте порівнюючи динаміку даних показників у 4 групах хворих, відзначили 

достовірно кращі результати в ІІ і ІІІ групах, порівняно з І групою (р2<0,05). У 

пацієнтів ІІ та ІІІ груп показники на 10-у і на 30-у добу лікування достовірно між 

собою не відрізнялися (р3˃0,05). Однак ці показники не досягли нормального рівня, 

що означає потребу призначення таким пацієнтам додаткового лікування. Найкращі 

результати спостерігались в пацієнтів IV групи, що разом із БТ приймали кверцетин 

та L-аргініну гідрохлорид де на 10-у та 30-у добу лікування ЗХС, ХС ЛПНЩ, ТГ 

були достовірно нижчими, ХС ЛПВЩ був достовірно вищим, порівняно з 

аналогічними показниками в І, ІІ і ІІІ групах (р2<0,01; р3<0,05; р4<0,05).  

При оцінці цитокінового статусу в хворих І групи, що отримувала БТ, при 

визначенні ФНО-α на 30-у добу терапії спостерігалось достовірне зниження цього 

показника (р<0,05). При оцінці цитокінового статусу виявили достовірне зниження 

ФНП- в ІІ та ІІІ групи (р<0,05), яке було достовірно більш виражене, ніж у І групі 

хворих (р1<0,05). При дослідженні протизапальних властивостей комплексного 

лікування (БТ, кверцетин, L-аргініну гідрохлорид) виявлено позитивний вплив 

запропонованої терапії на рівень ФНП-. На фоні лікування спостерігалось 

достовірне зниження ФНП- в пацієнтів IV групи (р<0,05), яке було достовірно 

більше виражене, ніж у І, ІІ і ІІІ групах хворих (р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05;). Хоча в 

жодній групі ФНП- не досягнув нормального рівня, однак комплексне лікування з 

додаванням до БТ кверцетину та L-аргініну гідрохлориду в хворих на ОА з 

абдомінальним ожирінням має виражений позитивний вплив на цитокіновий статус.  

 При визначенні рівня СРБ у всіх групах хворих спостерігалась позитивна 

динаміка на 30-у добу лікування (р<0,05). Проте рівень СРБ в хворих ІІ та ІІІ групи, 

був достовірно нижчим, ніж у І групі хворих (р1<0,05). Показники рівня СРБ у ІІ і ІІІ 

групах достовірно не відрізнялись (р2˃0,05). У пацієнтів IV групи на 30-ту добу 

лікування вдалося досягнути вірогідно меншого рівня СРБ, порівняно з іншими 

групами (р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05;). Завдяки своїм вираженим антиоксидантним, а 

також протизапальним властивостям, кверцетин у поєднанні з БТ здійснює вагомий 

вплив на рівень СРБ в хворих на ОА, а отже, зменшує прояви системного запалення 

в таких пацієнтів. 
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Дослідивши вміст лептину в сироватці крові встановили, що до лікування 

рівень лептину в обстежуваних хворих складав 55,7 (45,8; 69,5) нм/мл, а після 

лікування БТ через 30 діб – 38,7 (34,9; 44,8) Од/л (р<0,05). Це обґрунтовує 

необхідність пошуку нових схем у терапії хворих на ОА, особливо при поєднанні з 

абдомінальним ожирінням, з метою оптимізації лікування. При дослідженні змін 

рівня лептину в пацієнтів ІІ групи, виявили зменшення його рівня до 31,4 (28,4; 36,5) 

нг/мл на 30-у добу (р<0,05), а у хворих ІІІ групи до 32,4 (30,8; 36,3) нг/мл (р<0,05). 

Рівень лептину в обстежуваних IV групи, що на фоні БТ приймали кверцетин та L-

аргініну гідрохлорид, був достовірно нижчим, порівняно з пацієнтами інших груп і 

становив 16,8 (12,7; 19,6) нг/мл (р<0,001; р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05). 

При дослідженні вмісту COMP у сироватці крові пацієнтів І групи 

встановлено, що до лікування його рівень складав 21,1 (19,8; 23,1) Од/л, а через 30 

діб лікування – 18,4 (17,8; 21,5) Од/л (р˃0,05). Це обґрунтовує необхідність пошуку 

нових схем у терапії хворих на ОА, особливо при поєднанні з абдомінальним 

ожирінням. У пацієнтів ІІ групи, що отримували кверцетин, виявили зменшення 

його рівня до 14,6 (13,5; 15,7) Од/л (р<0,05). У хворих ІІІ групи, що разом із БТ 

отримували L-аргініну гідрохлорид, встановили зниження даного маркера до 14,1 

(13,4; 15,8) Од/л на 30-у добу лікування (р<0,05). Рівень COMP у обстежуваних IV 

групи, був достовірно нижчим, порівняно з пацієнтами інших груп і становив 11,4 

(10,2; 12,7) Од/л (р<0,001). 

При оцінці кісткової резорбції, маркером якої є CTX-I, у хворих І групи на 30-

у добу терапії спостерігалось достовірне зниження цього показника, який до 

лікування складав 0,79 (0,72; 0,92) нг/мл, а після – 0,64 (0,57; 0,67) нг/мл (р0,05). 

Однак у цій групі даний маркер не досяг нормального рівня. Встановили достовірне 

зниження CTX-I на 30-у добу терапії в пацієнтів ІІ та ІІІ групи (р<0,05). На фоні 

лікування спостерігалось достовірне зниження даного маркеру в пацієнтів IV групи: 

на 30-у добу рівень CTX-I знизився до 0,31 (0,28; 0,34) нг/мл) (р<0,001).  

Включення до комплексної терапії пацієнтів із ОА, поєднаного з 

абдомінальним ожирінням, кверцетину та L-аргініну гідрохлориду зумовлює 

потенціювання позитивних ефектів цих препаратів, сприяє більш вираженій 

динаміці клінічних, лабораторних та інструментальних показників, значному 

покращенню ЯЖ, що обґрунтовує доцільність використання запропонованої схеми з 

метою підвищення ефективності лікування досліджуваних захворювань. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Остеоартроз — найчастіше захворювання суглобів у багатьох популяціях 

земної кулі, яке зазвичай маніфестує в осіб віком старше 40 років. Ожиріння є одним 

з найбільш серйозних факторів ризику розвитку і прогресування остеоартрозу. 

Тому, на даний час, залишається актуальним питання використання комбінованої 

терапії при лікуванні хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням, яка б впливала на ланки патогенезу обох захворювань та нормалізувала 

не лише показники суглобового синдрому, а й цитокінову рівновагу та показники 

ліпідного спектру крові.  
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2. Встановлено, що у хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням, порівняно з ізольованим перебігом остеоартрозу спостерігається 

зростання тяжкості та вираженості клінічних симптомів, переважне ураження 

колінних та кульшових суглобів (зростання показників візуальної аналогової шкали 

у 1,4 рази, індексів Lequesne та WOMAC в 1,2 та 1,1 раза відповідно) (р<0,05). 

Проведений кореляційний аналіз між індексом маси тіла та індексом Lequesne 

обстежених пацієнтів показав наявність прямої середньої сили кореляційної 

залежності між вказаними показниками, r=0,61 (р<0,05). Це вказує, що індекс маси 

тіла має вагомий вплив на важкість перебігу остеоартрозу. 

3. У хворих на остеоартроз з абдомінальним ожирінням достовірно 

зростали показники дисліпідемії (р<0,05), порівняно з хворими на остеоартроз без 

супутньої патології, що супроводжується більш вираженими клінічними змінами 

захворювання. 

4. Виявлено, що приєднання абдомінального ожиріння до перебігу 

остеоартрозу веде до більш значного зростання продукції прозапальних цитокінів 

(фактора некрозу пухлин-, С-реактивного білка, лептину) у порівнянні з хворими 

на остеоартроз без супутньої патології (р<0,05). Виявлено середньої сили прямий 

кореляційний зв'язок між рівнем С-реактивного білка та індексом маси тіла, r=0,61 

(р<0,05), рівнем лептину і показниками візуальної аналогової шкали (r=0,64, р<0,05). 

Встановлено середньої сили прямий кореляційний зв'язок між рівнем фактора 

некрозу пухлин-α і об’ємом талії (r=0,62, р<0,05) та індексом маси тіла (r=0,54, 

р<0,05). Визначено прямий сильний кореляційний зв'язок між рівнем фактору 

некрозу пухлин- та лептином (r=0,54, р<0,05), середньої сили прямий кореляційний 

зв’язок між вмістом лептину і показниками візуальної аналогової шкали (r=0,64, 

р<0,05).  

5. Доведено, що у хворих на остеоартроз з абдомінальним ожирінням 

спостерігається більш виразна деструкція хрящової тканини та значна резорбція 

кісткової тканини, що проявляється зростанням концентрації хрящового 

олігомерного матрикспротеїну (у 1,5 рази) та перехресно зв'язаного С-термінального 

телопептиду колагену І типу (у 1,8 рази) порівняно з хворими без поєднаної 

патології (р<0,05). Встановлено середньої сили прямі кореляційні звʼязки між 

рівнями хрящового олігомерного матрикспротеїну та індексом маси тіла (r=0,56, 

p<0,05) та між рівнями хрящового олігомерного матрикспротеїну і фактором 

некрозу пухлин-α (r=0,48, p<0,05). Виявлено сильний прямий кореляційний звʼязок 

між рівнем перехреснозв'язаного С-термінального телопептиду колагену І типу і 

показником візуальної аналогової шкали (r=0,76, р<0,05). 

6. Включення до комплексної терапії хворих на остеоартроз у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням кверцетину та L-аргініну гідрохлориду зумовлює 

потенціювання позитивних ефектів цих препаратів, сприяє зменшенню больового 

(показники ВАШ, індексу Lequesne та WOMAC у хворих IV групи були достовірно 

нижчими в порівнянні з аналогічними показниками до лікування (p<0,05) та у І, ІІ і 

ІІІ групах (р2<0,01; р3<0,05; р4<0,05) та запального синдрому, покращенню ліпідного 

обміну, зниженню рівня маркерів остеоартрозу (до лікування рівень хрящового 

олігомерного матрикспротеїну в складав 21,1 (19,8; 23,1) Од/л, а після лікування – 



12 
 

12 

11,4 (10,2; 12,7) Од/л (р<0,001); рівень перехроеснозв'язаного C-термінального 

телопептиду колагену І типу до лікування становив 0,79 (0,72; 0,92) нг/мл, а після 

лікування у хворих IV групи знизився до 0,31 (0,28; 0,34) нг/мл (р<0,001)), та 

призводить до покращення якості життя пацієнтів (загальний індекс якості життя до 

лікування становив 18 (17; 20) балів, після – 10 (10; 11) балів (p<0,01)), що 

обґрунтовує доцільність використання запропонованої схеми з метою підвищення 

ефективності лікування досліджуваних захворювань. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для оцінки ступеня важкості та прогнозування характеру перебігу 

остеоартрозу з супутнім абдомінальним ожирінням рекомендується всім хворим на 

остеоартроз визначати індекс маси тіла, показники ліпідного спектру крові та 

враховувати активність місцевої запальної відповіді за вмістом фактору некрозу 

пухлин-α, С-реактивного білка та лептину в сироватці крові. 

2. Із метою ранньої діагностики, прогнозування, попередження 

прогресування і оцінки ефективності терапії при остеоартрозі в поєднанні з 

абдомінальним ожирінням рекомендується визначення рівня хрящового 

олігомерного матрикспротеїну та перехреснозв'язаного С-термінального 

телопептиду колагену І типу в крові, що дає можливість тривалого моніторування 

стану хрящової та кісткової тканини. 

3. Хворим на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням із 

вираженими порушеннями ліпідного обміну, хрящовою деструкцією, а також з метою 

зменшення активності запального процесу та больового синдрому рекомендується 

застосування кверцетину в дозі 50 мг розведеного в 50 мл ізотонічного розчину д/в 1 

раз на добу впродовж 5 днів, з переходом на пероральну його форму - квертин у дозі 

40 мг 2 рази на добу до 1 місяця. 

4. За наявності больового та запального синдрому, порушеннями ліпідного 

обміну, а також із метою зменшення резорбції кісткової тканини хворим із поєднаною 

патологією рекомендується застосування L-аргініну гідрохлориду у дозі 100 мл 1 раз на 

добу впродовж 5 днів з переходом на пероральну його форму в вигляді сиропу по 5 

мл тричі на день протягом 1 місяця. 

5. Хворим на остеоартроз із супутнім абдомінальним ожирінням при 

значному больовому синдромі, за наявності дисліпідемії, для зменшення активності 

запального процесу та відновлення хрящової тканини та кісткової тканини з метою 

покращення якості життя рекомендується комплексне застосування кверцетину та L-

аргініну гідрохлорид у запропонованих вище схемах.  
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АНОТАЦІЯ 

 Гуменюк М. Я. Підвищення ефективності лікування хворих на 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням на підставі вивчення їх 

патогенетичних ланок розвитку та обґрунтування фармакологічної корекції. – 

Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. ДВНЗ «Івано-Франківський медичний 

національний університет», Івано-Франківськ, 2017. 

 Дисертація присвячена питанням діагностики і лікування хворих на 

остеоартроз (ОА) у поєднанні з абдомінальним ожирінням (100 хворих) та ОА без 

супутньої патології (20 хворих), контроль (20 осіб). Уперше запропоновано 

визначення маркерів ОА. Доповнено дані про роль системного запалення у хворих із 

поєднаною патологією.  

Розроблена схема лікування хворих із поєднаною патологією з 

використанням кверцетину та L-аргініну гідрохлориду, що дало можливість 

покращити ефективність лікування, позитивно вплинути на показники системного 

запалення та ліпідного обміну, досягнути зменшення клінічних ознак суглобового 

синдрому, зниження деструкції хрящової та резорбції кісткової тканини і поліпшити 

якість життя. 

 Ключові слова: остеоартроз, абдомінальне ожиріння, діагностика, 

лікування. 
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АННОТАЦИЯ 

 Гуменюк М. Я. Повышение эффективности лечения больных 

остеоартрозом в сочетании с абдоминальным ожирением на основании 

изучения их патогенетических звеньев развития и обоснование 

фармакологической коррекции. – Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 - внутренние болезни. Ивано-Франковский медицинский 

национальный университет, Ивано-Франковск, 2017. 

Диссертация посвящена вопросам диагностики и лечения больных 

остеоартрозом (ОА) в сочетании с абдоминальным ожирением (100 больных) и ОА 

без сопутствующей патологии (20 больных), контрольная группа (20 лиц). 

Установлено, что у больных ОА в сочетании с абдоминальным ожирением 

по сравнению с изолированным течением ОА наблюдается рост тяжести и 

выраженности клинических симптомов, преимущественное поражение коленных и 

тазобедренных суставов (рост показателей визуальной аналоговой шкалы в 1,4 раза, 

индексов Lequesne и WOMAC в 1 2 и 1,1 раза соответственно) (р<0,05). 

Проведенный корреляционный анализ между индексом массы тела и индексом 

Lequesne обследованных пациентов показал наличие прямой средней силы 

корреляционной зависимости между указанными показателями, r=0,61 (р<0,05). Это 

указывает, что индекс массы тела имеет существенное влияние на тяжесть течения 

ОА. 

У больных ОА с абдоминальным ожирением достоверно росли показатели 

дислипидемии (р<0,05) по сравнению с больными ОА без сопутствующей 

патологии, сопровождающейся более выраженными клиническими изменениями 

заболевания. 

Выявлено, что присоединение абдоминального ожирения в течении ОА 

ведет к более значительному росту продукции провоспалительных цитокинов 

(фактора некроза опухоли-ɑ, С-реактивного белка, лептина) по сравнению с 

больными ОА без сопутствующей патологии (р<0,05). Выявлена средней силы 

прямая корреляционная связь между уровнем С-реактивного белка и индексом 

массы тела, r=0,61 (р<0,05), уровнем лептина и показателями визуальной аналоговой 

шкалы (r=0,64, р<0, 05). Установлена средней силы прямая корреляционная связь 

между уровнем фактора некроза опухолей-α и объемом талии (r=0,62, р<0,05) и 

индексом массы тела (r=0,54, р<0,05) . Определена прямой сильная корреляционная 

связь между уровнем фактора некроза опухолей-ɑ и лептином (r=0,54, р<0,05), 

средней силы прямая корреляционная связь между содержанием лептина и 

показателями визуальной аналоговой шкалы (r=0,64, р<0,05). 

Доказано, что у больных ОА с абдоминальным ожирением наблюдается 

более выраженное деструкция хрящевой ткани и значительная резорбция костной 

ткани, проявляющееся ростом концентрации хрящевого олигомерного 

матрикспротеина (в 1,5 раза) и перекрестно связанного С-терминального 

телопептида коллагена I типа ( в 1,8 раза) по сравнению с больными без сочетанной 

патологии (р<0,05). Обнаружена прямая средней силы корреляционная связь между 

сывороточной концентрацией хрящевого олигомерного матрикспротеина и 

рентгенологическими изменениями в суставах при ОА (r=0,62, р<0,05). У больных с 
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более поздними рентгенологическим стадиями наблюдается высокая концентрация 

хрящевого олигомерного матрикспротеина в сыворотке крови. Установлена прямая 

корреляционная связь между уровнями хрящевого олигомерного матрикспротеина и 

индексом массы тела (r=0,56, p<0,05) и средней силы прямая корреляционная связь 

между уровнями хрящевого олигомерного матрикспротеина и фактором некроза 

опухолей-α ( r=0,48, p<0,05). Выявлено средней силы прямые корреляционные связи 

между уровнем перекрестно связанного С-терминальным телопептида коллагена I 

типа и индексом массы тела (r=0,62, р<0,05) и сильная прямая корреляционная связь 

между уровнем перекрестно связанного С-терминальным телопептида коллагена I 

типа и показателем визуальной аналоговой шкалы (r=0,76, р<0,05). 

Добавление к комплексной терапии больных ОА в сочетании с 

абдоминальным ожирением кверцетина и L-аргинина гидрохлорида приводит к 

потенциированию положительных эффектов этих препаратов, способствует более 

выразительной динамике клинических, лабораторных и инструментальных 

показателей, значительному улучшению качества жизни (на 85,55%, р<0,05), что 

обосновывает целесообразность использования предложенной схемы с целью 

повышения эффективности лечения исследуемых заболеваний. 

 Ключевые слова: остеоартроз, абдоминальное ожирение, диагностика, 

лечение. 

 

SUMMARY 

 Gumenyuk M. Yа. Improved treatment of osteoarthritis in combination 

with abdominal obesity based on the study of pathogenetic links of and justification 

farmakological correction. - Manuscript. 

Thesis for a candidate's degree by specialty 14.01.02 - Internal Diseases. SHEI 

"Ivano-Frankivsk National Medical University", Ivano-Frankivsk, 2017. 

Dissertation is devoted to the diagnosis and treatment of patients with 

osteoarthritis (OA) combined with abdominal obesity (100 patients) and OA without 

comorbidities (20 patients), control (20 people). Pioneered by determining markers of OA. 

Supplemented scientific data on the role of systemic inflammation in patients with 

comorbity. 

Designet scheme of treatment patients with comorbity using quercetin and L-

arginine hydrochloride, which made it possible to improve the effectiveness of treatment, 

positive impact on the indicators of systemic inflammation and lipid metabolism, achieve 

a reduction of clinical signs of articular syndrome, reducing degradation of cartilage and 

bone resorption and improve quality of life. 

Key words: osteoarthritis, abdominal obesity, diagnosis, treatment. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ 

БТ – базова терапія 

ВАШ – візуальна аналогова шкала 

ЗХС – загальний холестерин 

ІМТ – індекс маси тіла 

ОА – остеоартроз 

ОС – об’єм стегон 

ОТ – об’єм талії 

СРБ – С-реактивний білок 

ТГ – тригліцериди 

ФНП-α – фактор некрозу пухлин-α 

ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїнів високої щільності 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїнів низької щільності 

ЯЖ – якість життя 

COMP – хрящовий олігомерний матрикспротеїн 

CTX-I – перехреснозв’язаний С-термінальний телопептид колагену І типу 

WOMAC – Western Ontario and McMaster University 
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