
 

 

 

Міністерство охорони здоров’я України  

Бібліотека Івано-Франківського національного медичного 

університету 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артроз-Остеоартроз колінного суглоба 

(Рекомендаційний список літератури) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ 

2021 

 



 

2 
 

1. Swapna R. N. 

Сравнительное исследование по оценке эффективности и переносимости 

лорноксикама и диклофенака у пациентов с остеоартрозом коленного 

сустава в узкоспециализированных лечебных учреждениях [Текст] /R. N. 

Swapna, K. R. Mamatha, K. V. Paju //Травма. – 2015. – т.16, №5. – С.61-65. 

 

2. Алыпова Е. Е. 

Использование мази "Хондроксид" в сочетании с физиотерапевтическими 

методами лечения больных с остеартрозом коленных суставов [Текст] /Е. 

Е. Алыпова, К. В. Величко, В. В. Тимофейчук //Український журнал 

клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – т.8, №2. – С.78-81. 

 

3. Аналіз показників якості життя у пацієнтів з гонартрозом після 

застосування лейкоцитарної та збідненої на лейкоцити плазми, збагаченої 

тромбоцитами [Текст] /Є. Л. Голюк, Т. Є. Пшеничний, Т. А. Остапенко [та 

ін.] //Клітинна та органна трансплантологія. – 2020. – т.8, №2. – С.122-130. 

 

4. Біохімічні маркери сироватки крові у хворих на різних стадіях 

остеоартрозу кульшового і колінного суглобів [Текст] /С. Є. Бондаренко, 

Ф. С. Леонтьєва, О. В. Висоцький [та ін.] //Український журнал медицини, 

біології та спорту. – 2020. – т.5, №3. – С.173-178. 

 

5. Болховитин П. В. 

Современные тенденции в лечении остеоартроза коленного сустава 

препаратами гиалуроновой кислоты [Текст] /П. В. Болховитин 

//Ортопедия, травматология и протезирование. – 2015. – №4. – С.75-79. 

 

6. Бяловский Ю. Ю. 

Применение низкочастотного бегущего магнитного поля в лечении 

остеоартроза коленных суставов [Текст] /Ю. Ю. Бяловский, Н. Е. 

Ларинский, А. В. Иванов //Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 

2012. – №3. – С.16-18. 

 

7. Вивчення ефективності та безпечності препарату Піаскледин у лікуванні 

хворих з остеоартрозом колінних суглобів [Текст] /О. І. Івашківський, Т. А. 

Карасевська, М. Б. Джус [та ін.] //Травма. – 2015. – т.16, №5. – С.26-30. 

 

8. Вивчення структурних особливостей при експериментальному хронічному 

остеоартрозі колінного суглоба в кролів [Текст] /П. В. Ткачук, С. С. 

Страфун, С. І. Савосько, О. М. Макаренко //Травма. – 2018. – т.19, №6. – 

С.76-81. 

 



 

3 
 

9. Влияние локальной терапии аутологичной обогащенной тромбоцитами 

плазмой на болевой синдром у больных остеоартрозом коленных суставов 

[Текст] /Л. Ю. Широкова, С. М. Носков, Е. Б. Абросимова, А. В. Снигирева 

//Клиническая медицина. – 2012. – т.90, №10. – С.48-52. 

 

10. Влияние медикаментозной терапии ожирения на клинические проявления 

остеоартроза коленных суставов на первичном звене здравоохранения 

[Текст] /С. Б. Холбаев, Ш. А. Юсупов, Н. Э. Юлдашова, Н. Э. Сулайманова 

//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2020. – №1. – С.181-

187. 

 

11. Геменюк О. В. 

Ефективність фармакотерапії у хворих на остеоартроз колінних суглобів з 

аберантними рівнями екскреції 6-сульфатоксимелатоніну [Текст] /О. В. 

Геменюк, М. А. Станіславчук //Український ревматологічний журнал. – 

2018. – №2. – С.26-31. 

 

12. Герасименко С. І. 

Сучасні підходи до оптимізації терапії остеоартрозу колінного суглоба 

[Текст] /С. І. Герасименко, А. М. Бабко //Биологическая терапия. – 2012. – 

№3-4. – С.14-18. 

 

13. Гуменюк О. В. 

Особливості клінічного перебігу остеоартрозу колінних суглобів залежно 

від рівня екскреції 6-сульфатоксимелатоніну з сечею [Текст] /О. В. 

Гуменюк, М. А. Станіславчук, Н. В. Заічко //Галицький лікарський вісник. 

– 2018. – т.21, №3. – С.7-11. 

 

14. Гуменюк О. В. 

Циркадіанний профіль рівнів галектину-3, інтерлейкіну-1 та хрящового 

олігомерного матриксного протеїну в крові у хворих на остеоартроз 

колінних суглобів [Текст] /О. В. Гуменюк, М. А. Станіславчук, Н. В. Заічко 

//Український ревматологічний журнал. – 2018. – №1. – С.55-59. 

 

15. Диференційована тактика оперативного лікування хворих на остеоартроз 

колінних суглобів [Текст] /Г. В. Гайко, Т. І. Осадчук, А. В. Калашніков, В. 

М. Підгаєцький //Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. 

– №1. – С.23-32. 

 



 

4 
 

16. Дорошенко Т. В. 

Реабілітація хворих на остеоартроз колінних суглобів [Текст] /Т. В. 

Дорошенко, С. В. Ярцева //Український морфологічний альманах. – 2013. – 

т.11, №2. – С.15-16. – Матеріали IV міжнародної науково-практичної 

конференції "Спорт у нашому житті: проблеми фізичного виховання та 

лікувальної фізкультури" [25-27 червня 2013 року, м. Луганськ]. 

 

17. Єфременкова Л. Н. 

Ефективність комплексного лікування на якість життя та перебіг 

остеоартрозу колінних суглобів при метаболічному синдромі [Текст] /Л. Н. 

Єфременкова //Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. – т.ХV, 

№2 (ч. 2). – С.29-32. 

 

18. Зазірний І. М. 

Ефективність застосування препарату Німедар в ортопедичній практиці 

[Текст] /І. М. Зазірний //Травма. – 2018. – т.19, №2. – С.39-45. 

 

19. Клініко-рентгенологічні показники при остеоартрозі колінних та 

кульшових суглобів на грунті спондилоепіфізарної дисплазії [Текст] /І. В. 

Гужевський, С. І. Герасименко, М. В. Полулях [та ін.] //Травма. – 2015. – 

т.16, №6. – С.71-76. 

 

20. Кондратюк В. Є. 

Ефективність і безпечність лікування хворих на остеоартроз колінних 

суглобів гідролізатом колагену (Fortigel0) [Текст] /В. Є. Кондратюк, С. Х. 

Тер-Вартаньян //Травма. – 2016. – №1. – С.35-41. 

 

21. Король П. А. 

Сцинтиграфические количественные параметры операбельности при 

эндопротезировании у пациентов с посттравматическим остеоартрозом 

коленных суставов [Текст] /П. А. Король, М. Н. Ткаченко, В. К. Бондарь 

//Травма. – 2016. – т.17, №6. – С.106-109. 

 

22. Коструб А. А. 

Оценка ранней эффективности нового препарата гиалуроновой кислоты у 

больных с остеоартрозом коленного сустава [Текст] /А. А. Коструб, И. М. 

Зазирный //Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – №4. 

– С.80-83. 

 

23. Лоскутов А. Е. 

Применение препарата Депос при лечении больных с артрозом коленных 

суставов [Текст] /А. Е. Лоскутов, Д. А. Синегубов //Травма. – 2015. – т.16, 

№6. – С.29-32. 

 



 

5 
 

24. Лоскутов О. Є. 

Вплив ожиріння на структуру остеоартрозу великих суглобів нижньої 

кінцівки [Текст] /О. Є. Лоскутов, О. В. Курята, Г. В. Черкасова //Медичні 

перспективи. – 2017. – т.ХXII, №2. – С.52-59. 

 

25. Любшина О. В. 

Эффективность фармакотерапии остеоартроза коленных суставов у 

пациентов с соматической патологией [Текст] /О. В. Любшина, И. Е. 

Лосихин //Профилактика заболеваний и укрепление 

здоровья/Профилактическая медицина/. – 2012. – т.15, №1. – С.32-36. 

 

26. Майко В. М. 

Досвід ендопротезування хворих на остеоартроз кульшового суглоба 

[Текст] /В. М. Майко //Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 

2010. – №3. – С.67-69. 

 

27. Мерецький В. М. 

Оцінка ефективності застосування нестероїдних протизапальних засобів 

при лікуванні остеоартрозу колінних суглобів [Текст] /В. М. Мерецький 

//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – №2-3. – 

С.107-110. 

 

28. Метаболічні порушення сполучної тканини (хрящової) у хворих на 

остеоартроз колінного суглоба [Текст] /С. Магомедов, Т. І. Осадчук, Т. А. 

Кузуб [та ін.] //Лабораторна діагностика. – 2016. – №4. – С.10-12. 

 

29. Нейрогенные механизмы хронической суставной боли [Текст] /Е. С. 

Филатова, Е. Ф. Туровская, Л. И. Алексеева [и др.] //Журнал неврологии и 

психиатрии имени С. С. Корсакова. – 2013. – т.113, №12. – С.45-49. 

 

30. Нейропатичний біль у пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів та 

ефективність застосування Тебантину [Текст] /І. Ю. Головач, І. П. Семенів, 

Т. М. Чіпко [та ін.] //Ліки України. – 2011. – №10. – С.96-102. 

 

31. Новоселецький В. О. 

Поліморфзм Q223R(RS1137101) гена LEPR у хворих на остеоартроз 

колінних суглобів [Текст] /В. О. Новоселецький, М. А. Станіславчук, В. М. 

Шкарупа //Український ревматологічний журнал. – 2017. – №4. – С.31-34. 

 

32. Носівець Д. С. 

Оцінка впливу хондроїтину сульфату на морфометричні параметри 

колінного суглобу, больовий поріг та біохімічні показники у щурів при 

експериментальному остеоартрозі [Текст] /Д. С. Носівець //Український 

журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – т.5, №2. – С.77-83. 

 



 

6 
 

33. Общая магнитотерапия в комплексном лечении остеоартроза коленных 

суставов у пожилых больных [Текст] /А. Н. Каркавина, Т. В. Кулишова, Т. 

Б. Кожанова, Н. В. Доровских //Физиотерапия, бальнеология и 

реабилитация. – 2010. – №3. – С.8-12. 

 

34. Одновиросткове ендопротезування колінного суглоба при медіальному 

остеоартрозі. Малоінвазивна техніка [Текст] /Г. І. Герцен, Г. Г. Білоножкін, 

Р. М. Остапчук, М. В. Лоладзе //Вісник ортопедії, травматології та 

протезування. – 2012. – №4. – С.19-23. 

 

35. Особливості перебігу, клінічні прояви суглобового синдрому та лікування 

у хворих на остеоартроз колінних суглобів та хребта [Текст] /Н. М. Шуба, 

Т. С. Цимбалюк, Т. Д. Воронова, А. С. Крилова //Український 

ревматологічний журнал. – 2020. – №2. – С.24-27. 

 

36. Оценка эффективности и переносимости ибандроновой кислоты у больных 

с сочетанием остеоартроза коленных суставов и остеопороза: пилотное 

исследование [Текст] /Л. И. Алексеева, Е. М. Зайцева, Е. П. Шарапова [и 

др.] //Терапевтический архив. – 2013. – т.85, №5. – С.30-36. 

 

37. Оцінка впливу тромбоцитарної плазми на біохімічні показники крові в 

експериментальній моделі остеоартрозу коліного суглоба [Текст] /П. В. 

Ткачук, С. С. Страфун, О. Б. Кумченко [та ін.] //Травма. – 2019. – т.20, №4. 

– С.46-52. 

 

38. Оцінка ефективності та безпечності етодолаку в комплексному лікуванні 

пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів [Текст] /В. В. Поворознюк, Т. 

В. Орлик, С. П. Крочак, Т. В. Парахіна //Ортопедия, травматология и 

протезирование. – 2013. – №3. – С.55-60. 

 

39. Поворознюк В. В. 

Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом 

колінних суглобів [Текст] /В. В. Поворознюк, У. І. Приймич //Боль. 

Суставы. Позвоночник. – 2015. – №3. – С.10-19. 

 

40. Попович С. В. 

Терапия остеоартроза коленного сустава комбинацией Траумель С и Цель 

Т: обзор клинического исследования MOZArT [Текст] /С. В. Попович 

//Ортопедия, травматология и протезирование. – 2015. – №4. – C.81-84. 

 

41. Прогноз прогрессирования остеоартроза коленного сустава [Текст] /Н. А. 

Корж, М. Л. Головаха, Б. С. Гавриленко [и др.] //Ортопедия, травматология 

и протезирование. – 2010. – №2. – С.28-34. 

 



 

7 
 

42. Проценко Г. О. 

Ефективність та безпечність тривалої терапії нестероїдними 

протизапальними препаратами в лікуванні синовіту при остеоартрозі 

колінних суглобів [Текст] /Г. О. Проценко, К. А. Іванова //Практикуючий 

лікар. – 2016. – №1. – С.41-44. 

 

43. Рекомендації щодо алгоритму ведення пацієнтів із остеоартрозом 

колінного суглоба в Європі та по всьому світу: звіт спеціальної комісії 

Європейського товариства з вивчення клінічних та економічних аспектів 

остеопорозу та остеоартрозу (ESCEO) [Текст] /O. Bruyere, C. Cooper, J. P. 

Pelletier, J. Branco //Український ревматологічний журнал. – 2016. – №3. – 

С.15-29. 

 

44. Рой Д. А. 

Лечение остеоартроза коленного сустава глюкозамином: вопросы 

фармакокинетики (обзор литературы) [Текст] /Д. А. Рой //Ортопедия, 

травматология и протезирование. – 2012. – №1. – С.101-110. 

 

45. Симптом-модифицирующее действие препарата пиаскледин 300 мг при 

остеоартрозе коленных суставов [Текст] /Т. Аппельбум, Й. Шуерманс, Г. 

Фербрюгген [и др.] //Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – №1. – С.59-64. 

 

46. Смоліна Л. О. 

Ранні стадії остеоартрозу колінних суглобів: оцінка тяжкості у віко-

статевих групах пацієнтів на етапах клінічного моніторингу. Етап I: 

характеристика груп диференційованої терапії [Текст] /Л. О. Смоліна 

//Галицький лікарський вісник. – 2016. – т.23, №3 ( ч.3). – С.52-54. 

 

47. Способ низкотемпературного моделирования деструктивно-

дистрофического процесса в коленном суставе [Текст] /Б. П. Введенский, 

Г. А. Ковалев, Н. В. Дедух [и др.] //Проблемы криобиологии. – 2012. – т.22, 

№3. – С.265. 

 

48. Структурні порушення колінного суглоба при моделюванні остеоартрозу 

[Текст] /П. В. Ткачук, С. С. Страфун, С. І. Савосько, О. М. Макаренко 

//Травма. – 2019. – т.20, №1. – С.82-87. 

 

49. Танас О. В. 

Взаємозв'язок між даними УЗД колінних суглобів та рівнем болю за 

шкалами ВАШ, WOMAC та LEQUESNE у пацієнтів з остеоартрозом, 

гіпертонічною хворобою та ожирінням [Текст] /О. В. Танас, О. С. Хухліна, 

В. С. Гайдичук //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. 

– №4. – С.107-111. 

 



 

8 
 

50. Ударцев Е. Ю. 

Оценка иммунологических показателей при лечении больных с 

посттравматическим остеоартрозом с применением радонотерапии [Текст] 

/Е. Ю. Ударцев //Медицинская иммунология. – 2012. – т.14, №3. – С.243-

248. 

 

51. Хіміон Л. В. 

Біохімічні маркери в діагностиці посттравматичного остеоартрозу 

колінного суглоба [Текст] /Л. В. Хіміон, Г. О. Гаврилюк //Сімейна 

медицина. – 2018. – №4. – С.80-84. 

 

52. Хіміон Л. В. 

Використання тромбоцитарної автологічної плазми в лікуванні 

посттравматичного остеоартрозу колінних суглобів [Текст] /Л. В. Хіміон, 

Г. О. Гаврилюк //Український терапевтичний журнал. – 2017. – №4. – С.53-

58. 

 

53. Хіміон Л. В. 

Новітні методи лікування остеоартрозу колінних суглобів [Текст] /Л. В. 

Хіміон, Л. О. Смоліна //Рациональная фармакотерапия. – 2016. – №4. – С.5-

10. 

 

 

54. Частота діагностики нейропатичного компонента больового синдрому у 

пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів [Текст] /І. П. Семенів, І. Ю. 

Головач, Т. М. Чіпко [та ін.] //Український ревматологічний журнал. – 

2012. – №1. – С.68-71. 

 

 

55. Шуба Н. М. 

Вивчення впливу хондроїтин сульфату-4,6 на щільність кісткової тканини 

та його ефективності у хворих на остеоартроз колінних суглобів [Текст] /Н. 

М. Шуба, Т. М. Тарасенко //Український ревматологічний журнал. – 2013.– 

№3. – С.7-10. 

 

 

56. Шуба Н. М. 

Застосування різних форм мелоксикаму при лікуванні остеоартрозу 

колінних суглобів та хребта [Текст] /Н. М.Шуба, Т. Д. Воронова, А. С. 

Крилова //Ліки України. – 2019. – №7. – С.5-11. 

 

 



 

9 
 

57. Якименко О. О. 

Ефективність застосування комплексної терапії із включенням 

електрофорезу неокарипазим-400 та пресотерапії у жінок в 

менопаузальному періоді, що страждають на остеоартроз колінних 

суглобів [Текст] /О. О. Якименко, Н. М. Богдан //Одеський медичний 

журнал. – 2017. – №2. – С.35-39. 

 
 


