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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Первинний остеоартроз (ОА) – найпоширеніше 

хронічне прогресуюче вік-залежне захворювання суглобів, переважно 

запального характеру, що спричиняє значну втрату працездатності, інвалідність 

та поступове погіршання якості життя пацієнтів (Коваленко В.М., 

Борткевич О.П., 2010; Zhang X. et al., 2010; Казимирко В.К. і співавт., 2011; 

Шуба Н.М. та співавт., 2015;). Нині у світі ним страждають від 12 до 20% 

населення різних країн, але у віці за 60 років – 62%, за 70 років – 80%, за 80 

років – 100% (Поворознюк В.В., 2009; Дубиков А.И., 2013; Castaneda S. et al., 

2013). У зв’язку з прогресуючим постарінням населення планети вбачається, що 

в ближчі десятиліття число хворих на ОА подвоїться (Gabriel Sh.E. et al., 2009; 

Сміян С.І., 2011; Yu D. et al., 2017). Наразі акцентується увага, що цьому 

захворюванню притаманний високий рівень коморбідності, яка теж має вікову 

залежність і сприяє акумуляції факторів ризику ОА (Yoshimura N. et al., 2012; 

Коваленко В.М., 2014). За своєї різноваріантності, ступенів вираженості 

окремих чи ряду коморбідних захворювань, їхнього впливу на провідну недугу 

проблема коморбідності визнана однією з ключових сучасної світової 

медицини (Фадєєнко Г.Д. і співавт., 2013, 2015; Haugen I.K. et al., 2015). 

Серед найбільш поширених коморбідних захворюваннях при ОА зазначаються 

атеросклеротичні ураження серцево-судинної системи та мозку, артеріальна 

гіпертензія, ураження органів травлення, ожиріння, цукровий діабет та ін. 

(Hoeven T.A. et al., 2013; Журавльова Л.В. і співавт., 2015; Ghozlani I. et al., 2017) і 

з віком число таких хвороб може сягати 7-9 і більше. Це значно ускладнює 

реалізацію та погіршує результати лікування хворих згідно з існуючими 

стандартами на засадах доказової медицини. Нині не існує настанов щодо ведення 

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

а перші спроби їх створити виявилися невдалими (Weiss C.O. et al., 2014; Uhlig K. 

et al., 2014; Egerton T. et al., 2016). Стурбованість медичної спільноти викликає 

суттєве зростання у світі, у тому числі в Україні, поширення ожиріння та 

зумовлених ним інших захворювань, включаючи ендокринні та ОА 

(Мельниченко Г.А. и соавт., 2009; Eaton C.B. et al., 2013; Тронько М.Д., 2016; 

Chadha R., 2016). Окрім констатації збільшення числа хворих на цукровий діабет 

типу 2 (ЦД) на тлі ожиріння за останні десятиліття відмічено також популяційне 

зростання кількості хворих на гіпотиреоз із 0,5% до 2%, у США навіть до 4% 

(Паньків В.І., 2012; Пирс С., Paзви C., 2012; Rodondi N. et al., 2013; Скрипник Н.В. 

і співав., 2016), а в жінок після 55 років частота цього патологічного стану сягає 6-

8% у маніфестній та в 3 рази частіше в субклінічній формі (Паньків В.І., 2011; 

Мітченко О.І. і співавт., 2012). Добре відомим є несприятливий вплив гіпотиреозу 

на всі органи та системи, однак досліджень наявності в коморбідному комплексі 

гіпотиреозу у хворих на ОА, його впливу на клінічні прояви і результати 

лікування основної і коморбідних недуг у літературі не виявлено. 

У пошуках оптимізації комплексного лікування хворих на ОА із численними 

явищами коморбідних недуг пропонується кластеризація (групування) їх за 

провідними патогенетичними механізмами та вихід на визначення основних 
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фенотипів ОА як шлях до вдосконалення персоніфікованого принципу лікування 

(Castaneda S. et al., 2014; Dziedric K.S. et al., 2014). 

Однак при ОА та майже всіх зазначених коморбідних процесах, особливо 

ожирінні, у літературі відзначена патогенетична роль низькорівневого 

системного запалення, оксидативного стресу, ендотеліальної дисфункції та 

нітрозитивного стресу, дисліпідемії, метаболічних порушень, що можна 

вважати спільною неспецифічно патогенетичною ланкою їхнього виникнення, 

прогресування, взаємообтяжуючого перебігу (Проценко Г.О., 2012; 

Шуба Н.М. і співавт., 2013; Lotz M. et al., 2013; Головач И.Ю., 2014; 

Яцишин Р.І. і співав., 2015). 

Характеризуючи проблему коморбідності в ревматології, академік  

В.М. Коваленко (2014) акцентував увагу на необхідності визначення «загальної 

патогенетичної платформи» для основної і коморбідних недуг із метою 

активного впливу на механізми їхнього формування та прогресування, у чому 

вбачається розроблення нових, більш ефективних технологій лікування. 

Варто відзначити, що навіть у рекомендаціях провідних ревматологічних 

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

Європейська ревматологічна ліга (EULAR) та OARSI, ESCEO на 2014 рік 

рекомендують в якості основних медикаментозних засобів нестероїдні 

протизапальні препарати (НПЗП) та хондропротектори, Американська Колегія 

Ревматологів (ACR, 2012) вважає використання останніх недоцільним. Ці 

дискусії донині невирішені. Не уточнено вплив коморбідних процесів, їхніх 

домінуючих кластерів на результати лікування ОА, ступінь кардіоваскулярних 

на гастроінтестинальних ризиків, проблеми поліпрагмазії у зв’язку із 

коморбідністю, координації та узгодження сумісності прописаних лікарських 

засобів. Постає важливість оцінки зміни фенотипів ОА у зв’язку з віком, 

коморбідними процесами, корекцій формату медичної опіки з боку суміжних 

фахівців, міжфахової взаємодії, оцінок комплаєнсу за основним і коморбідними 

недугами, якості життя таких хворих, урахування ролі соціально-економічних 

факторів тощо. 

Зазначені обставини обґрунтовують необхідність поглибленого вивчення 

вікових та гендерних клініко-патогенетичних особливостей прогресування ОА і 

коморбідних процесів із позиції доказової медицини та на цій основі розробки 

диференційованих доповнень до сучасних лікувальних технологій із метою 

підвищення ефективності комплексного лікування основної та коморбідних 

недуг, поліпшення якості життя таких пацієнтів. 

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

Дисертаційна робота виконана в рамках планової науково-дослідної роботи 

кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України 

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

метаболічні аспекти запалення, дисфункція ендотелію та лікування при 

поєднаній патології внутрішніх органів» (номер державної реєстрації 

0112U003546), дисертант є співвиконавцем одного з фрагментів зазначеної 

теми. 
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Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики та лікування 

хворих на ОА шляхом дослідження клініко-патогенетичних особливостей 

формування коморбідності та гіпотиреозу на підставі аналізу вікових, 

гендерних та метаболічних аспектів розвитку основної та коморбідних хвороб. 

Завдання дослідження: 

1. Провести ретроспективний аналіз 590 медичних карт стаціонарних 

хворих на ОА в контексті реальної діагностики коморбідних захворювань у них 

в умовах ревматологічних стаціонарів і співставити їх із результатами 

поглибленого клінічного, інструментально-біохімічного та лабораторного 

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

2. Вивчити функціонально-морфологічний стан щитоподібної залози (ЩЗ) у 

досліджуваного контингенту хворих на ОА та інші коморбідні стани, здійснити 

ранню діагностику субклінічної і маніфестної форм гіпотиреозу, оцінити їхній 

вплив на клінічні прояви, перебіг ОА та коморбідних станів, особливості 

метаболічних порушень. 

3. Здійснити дослідження цитокінового профілю крові (фактора некрозу 

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

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

коморбідності, його динаміку впродовж 1-3-місячних термінів стандартного 

лікування. 

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

протеолітичної активності крові, ліпідного обміну та неспецифічних маркерів 

системного запалення у віковому аспекті прогресування ОА та в залежності від 

формування коморбідних процесів. 

5. Оцінити клінічні й біохімічні особливості кардіоваскулярного (КВР) і 

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

коморбідних процесів, а також явищами субклінічного чи маніфестного 

гіпотиреозу. 

6. Визначити основні кластери коморбідних процесів, їхні взаємозв’язки у 

хворих на ОА, вплив на прояви ОА, рівні КВР, ГІР, формування провідних 

фенотипів ОА. 

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

гендерних аспектів коморбідності. 

8. Патогенетично обґрунтувати та дослідити клінічну ефективність 

застосування препаратів L-аргініну, кверцетину, рослинного 

полікомпонентного засобу «Зобофіт» та фітохондропротекторного засобу 

«Остеоартізі актив плюс» у комплексному лікуванні хворих на ОА, залежно від 

домінуючих кластерів коморбідних процесів чи субклінічної форми 

гіпотиреозу. 

Об’єкт дослідження – вікові, гендерні клініко-патогенетичні особливості 

формування й перебігу остеоартрозу, коморбідних процесів та гіпотиреозу, 

диференційовані методи лікування. 

Предмет дослідження – патогенетичні механізми розвитку й прогнозування 

ОА, коморбідних процесів та гіпотиреозу, біохімічні параметри, показники про- 

і антиоксидантних систем, фібринолітичної і протеолітичної активності крові, 
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нітрозитивного стресу, цитокінового профілю крові, гормонів щитоподібної 

залози та її структурно-функціонального стану, ультрасонографічне й 

ендоскопічне дослідження органів черевної порожнини, якість життя хворих на 

ОА, критерії ефективності диференційованого лікування пацієнтів з ОА, 

різними рівнями коморбідності та субклінічним гіпотиреозом. 

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

антропометричні (індекс маси тіла, обвід талії, стегон), інструментальні 

(рентгенологічні, ультрасонографічні, ендоскопічні, ЕКГ), біохімічні (білірубін 

та фракції, активність печінкових ферментів, ліпідограма, рівні креатиніну, 

сечовини, С-реактивного білка, фібриногену, глюкози, кальцію, заліза, 

фосфору, магнію в крові), імуноферментні (рівні цитокінів ФНП-ɑ, IL-1β, IL-4, 

ТФР-β1), імунохімічні з електролюмінесцентною детекцією тиреоїдних 

параметрів, визначення якості життя пацієнтів, статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Розроблено новий напрямок 

діагностики та диференційованого лікування хворих на ОА з різними 

кластерами коморбідних процесів та гіпотиреозу. 

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

у структурі коморбідних процесів у цієї категорії хворих, обтяжливий вплив на 

прояви і перебіг ОА та наявних інших коморбідних станів, результати 

загальноприйнятих методів їх лікування. 

Доповнено наукові дані щодо вікових та гендерних особливостей 

формування коморбідності у хворих на ОА та встановлено кількісне й якісне 

зростання тягаря коморбідності в аспекті діагностики, особливостей морбідного 

маршруту таких пацієнтів, форм і методів медичної опіки, зростання рівнів КВР 

до високого і дуже високого, ГІР із помірного до високого, залежність 

результатів лікування від соціально-економічних факторів (за результатами 

3-річного проспективного дослідження). 

Обґрунтовано доцільність виділення та уточнено наукові дані про клініко-

патогенетичні особливості кластерів коморбідних захворювань у хворих на ОА 

(судинних захворювань, хвороб органів травлення, метаболічних порушень) та 

їхній вплив на прояви, перебіг і результати лікування ОА, встановлено 

відмінності метаболічних порушень, що вносять певну ясність в обґрунування 

використання стандартних і вдосконалених форм хондропротекторів у 

комплексному лікуванні, залежно від вікового ступеня вираженості кластеру 

уражень системи травлення. 

Уперше в метаболічному фенотипі ОА обґрунтовано доцільність виділення 

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

клінічні, патофізіологічні особливості та прогностичні відмінності впливу на 

прояви ОА та інших коморбідних процесів, а також розроблено ефективні 

доповнення до лікувальних комплексів. 

Уперше досліджено особливості порушень стану про- і антиоксидантних 

систем, фібринолітичної та протеолітичної активності крові, нітрозитивних 

порушень, змін цитокінового профілю крові та біохімічних показників 

низькоінтенсивного запалення у хворих на ОА, залежно від вікового рівня 

коморбідності, та показано в динаміці 1-3-місячного лікування залежність цих 



5 

відхилень від рівня коморбідності, зменшення їх регресу в процесі лікування як 

неспецифічна патофізіологічна основа прогресування та рецидивів виявлених 

захворювань, що зумовлює ефект взаємного обтяження їхнього перебігу. 

На основі отриманих нових наукових даних розроблена концепція 

диференційованого лікування хворих на ОА, залежно від домінуючого кластера 

коморбідності, його вираженості за допомогою препаратів L-аргініну, кверцетину, 

комплексу «Зобофіт» (підтип Б метаболічного фенотипу ОА) чи 

фітохондропротекторного засобу, що включає екстракти коренів імбиру, селери та 

кори верби при значних системних проявах кластеру уражень органів травлення. 

Практичне цінність результатів. Проведені дослідження дозволили 

поглибити уявлення про вікові й гендерні особливості формування 

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

прогресування, ступінь і зворотність метаболічних порушень у крові хворих на 

ОА, зниження ефективності загальноприйнятих методів лікування ОА, 

зростання рівнів КВР та ГІР, що створюють обставини вимушеної поліпрагмазії 

і загрози побічних ефектів та ускладнень від зростаючого числа ліків і 

ускладнюють та здорожують систему медичної опіки. 

Кластеризація зростаючого числа вікових коморбідних процесів у хворих на 

ОА та виділення з них фенотипів ОА орієнтує на персоніфіковані доповнення 

до існуючих стандартів лікування, що забезпечує підвищення ефективності 

загальних результатів лікування виявленого у хворого комплексу хвороб. 

Включення до діагностичного алгоритму хворих на ОА після 50 років УЗД 

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

тиреоїдної пероксидази в крові забезпечує ранню діагностику субклінічної 

форми гіпотиреозу та допомагає здійснити своєчасну корекцію тиреоїдного й 

метаболічного гомеостазу, зменшити ступені прогресування ОА та інших 

коморбідних процесів. 

Розроблено та апробовано нові способи диференційованих удосконалень 

комплексного лікування хворих на ОА з домінуючим і вираженим кластером 

судинних уражень та високим рівнем КВР препаратами L-аргініну (не менше 

одного місяця з переходом на дієту з підвищеним вмістом аргініну), помірними 

кластерами судинних уражень та хвороб системи травлення препаратами 

біофлавоноїда кверцетину (не менше 3 місяців), за наявності субклінічної 

форми гіпотиреозу (метаболічний фенотип, підтип Б) – комплексу «Зобофіт» 

(не менше 3 місяців), при значній системності та вираженості кластеру органів 

травлення – фітохондропротекторного засобу «Остеоартізі актив плюс» у 

загальноприйнятих термінах призначення хондропротекторів. 

Зазначено критерії достатності застосування вищенаведених доповнень та 

терміни можливого повторного їхнього використання. 

Пріоритетність результатів дослідження підтверджується захищеними 

патентами України на корисну модель: 

Патент на корисну модель №93429 «Спосіб підвищення ефективності 

профілактики судинних ускладнень у хворих на остеоартроз» – Бюл. №18, 2014 

від 25.09.2014; 

Патент на корисну модель №93274 «Спосіб визначення рівня 
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кардіоваскулярного ризику у хворих на остеоартроз» – Бюл. №18, 2014 від 

25.09.2014; 

Патент на корисну модель №1011630 «Спосіб профілактики 

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

25.09.2015; 

Патент на корисну модель №93428 «Спосіб лікування гіперліпідемії 

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

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджені в клінічну практику ревматологічних та терапевтичних відділень 

Чернівецької обласної клінічної лікарні (затв. 25.08.2015) та міської клінічної 

лікарні №3 м. Чернівців (затв. 21.08.2015), обласної клінічної лікарні м. Івано-

Франківська (затв. 02.06.2016), комунальної 4-А міської клінічної лікарні 

м. Львова (затв. 25.12.2016), центральної міської клінічної лікарні м. Ужгорода 

(затв. 20.05.2016), комунальної установи «Центральна лікарня» та Центру 

первинної медико-санітарної допомоги №10 м. Запоріжжя (затв. 19.06.2015), 

Рівненської обласної клінічної лікарні (затв. 28.12.2016), міської поліклініки 

№1 м. Кам’янець-Подільського Хмельницької області (затв. 13.12.2016), 

Борщівської центральної районної комунальної лікарні Тернопільської області 

(затв. 06.06.2016). Основні положення дисертації використовуються в науково-

педагогічному процесі Буковинського державного медичного університету 

(затв. 17.05.2017), Івано-Франківського національного медичного університету 

(затв. 20.05.2016), Тернопільського державного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського (затв. 07.04.2016), Ужгородського національного 

університету (затв. 03.10.2016). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею 

здобувача. Разом із науковим консультантом визначено тему і програму 

наукових досліджень. Автором самостійно проведено інформаційний та 

патентний пошук літератури з даної проблеми та його аналіз. Самостійно 

здійснено підбір та обстеження хворих, проведення клінічних, біохімічних, 

імунологічних досліджень, контроль за станом пацієнтів упродовж лікування, а 

також статистичний і науковий аналізи досліджень. Автор самостійно написала 

та оформила всі розділи дисертаційної роботи. Висновки й практичні 

рекомендації та основні положення роботи сформульовані разом із науковим 

консультантом. Участь здобувача в опублікованих у співавторстві наукових 

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

лабораторно-біохімічних та інструментальних досліджень, статистичній 

обробці даних, аналізі отриманих результатів та формуванні висновків. 

У спільних опублікованих наукових працях не були використані ідеї та 

результати роботи співавторів. Дисертантом забезпечено впровадження 

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

навчальний процес медичних ВНЗ України. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 

оприлюднено на щорічних підсумкових наукових конференціях співробітників 

Буковинського державного медичного університету (2013 – 2017 рр.); науково-

практичній конференції Асоціації Ревматологів України «Стандартизовані 
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підходи до діагностики та лікування ревматичних хворих» (м. Київ, 2015 р.); II 

Sternatsonal Symposium Bone & joint Diseases and age. (м. Львів, 2016 р.); XV 

Конгресі СФУЛТ, (м. Чернівці, 2014 р.); виставці-форумі «Людина та ліки-

України: сучасні лікарські засоби на службі охорони здоров’я» (м. Чернівці, 

2015 р.); науково-практичній конференції «Коморбідність у клініці внутрішньої 

медицини. Фактори ризику, механізм розвитку та взаємообстеження, 

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

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання ендокринології, 

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

конференції з міжнародною участю «Первинна медицина: реалії та 

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

практичній конференції «Актуальні питання збереження здоров’я людини» 

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

конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (м. Ужгород, 

2015 р.); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні 

проблеми народної і нетрадиційної медицини» (м. Чернівці-Київ-Чікаго, 

2014 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції «Здобутки: 

перспектива внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних 

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

міжнародною участю «Дефіцит вітаміну Д та йоду: вплив на здоров’я та 

старіння людини» (м. Чернівці, 2016 р.); науково-практичній конференції 

«Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід», (м. Чернівці, 2016 р.); 

IX міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні 

аспекти збереження здоров’я людини» (с. Солочин, Закарпатська обл., 2016 р.); 

науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю 

«Метаболічний синдром у загальноклінічній практиці» (м. Чернівці, 2016 р.); ІІ 

міжнародній науково-практичній конференції «Терапевтичні читання: сучасні 

аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (м. Івано-

Франківськ – м. Яремча, 2016 р.); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Особливості коморбідного перебігу захворювань та їх 

фармакотерапія в клініці внутрішньої медицини» (м. Чернівці, 2017 р.); 

всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

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

Публікації результатів дослідження. За матеріалами дисертації 

опубліковано 55 друкованих праць, у тому числі 22 статті (10 – у 

моноавторстві) у фахових наукових виданнях України, 5 – у закордонних 

журналах (1 – у наукометричній базі Scopus), глава монографії, 24 тези в 

матеріалах конференцій, з’їздів, конгресів. Отримано 4 патенти на корисну 

модель, 4 нововведення. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 373 сторінках 

машинописного тексту, із них 263 сторінки основного тексту, складається зі 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, чотирьох розділів 

власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку джерел використаної літератури (усього 502 джерела, із 
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них кирилицею – 234, латиницею – 268). Роботу ілюстровано 51 таблицею та 36 

рисунками. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал та методи дослідження. Об’єктом дослідження були 312 хворих на 

ОА з переважним ураженням колінних суглобів І-ІІІ рентгенологічних стадій за 

Келгреном-Лоуренсом у віці 37-76 років, середній вік (58,6±13,70) років, серед 

яких домінували особи жіночої статі (254 – 81,4%). Діагноз ОА встановлювали за 

критеріями Американської Асоціації ревматологів (ACR) 1986 року та EULAR 

2010 року перегляду у відповідності до Наказу МОЗ України №676 від 12.10.2006 

року. Діагнози коморбідних чи супутніх захворювань встановлювали, керуючись 

відповідними Настановами чи Наказами МОЗ України з кардіологічного, 

гастроентерологічного, ендокринологічного профілів із наступним 

підтвердженням відповідними спеціалістами. 

Дослідження проводили з дотриманням загальних положень про порядок 

проведення клінічних досліджень за участю людини GСР (1996) та інших 

регламентуючих документів Гельсінської декларації, Всесвітньої медичної 

асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень. 

Критерії виключення: хворі на вторинний ОА, пацієнти з первинним ОА, які 

перенесли інфаркт міокарда чи інсульт, чи мають фібриляцію передсердь, 

особи з ожирінням ІІІ ступеня, хворі з активною гастродуоденальною виразкою 

чи тяжкими хронічними або гострими ураженнями внутрішніх органів, 

некомпенсованим ЦД, онкогематологічними, гострими інфекційними 

процесами, колагенозами, хворі на первинний ОА, які не дали згоду на 

включення в дослідження. 

Із метою вивчення відношення лікарів спеціалізованого ревматологічного 

стаціонару до наявних у хворих на ОА інших захворювань у контексті 

коморбідності та їхнього комплексного лікування здійснений ретроспективний 

аналіз 594 медичних карт стаціонарного хворого за 2009-2014 рр.  

Ступінь проявів ОА оцінювали за узгоджених підходів EULAR та ACR за 

інтенсивністю болю в суглобах, скутістю, функціональною активністю (індекси 

WOMAC, Лекена), тяжкість ОА – за індексом Лекена. Вивчали також імовірні 

та сприяючі чинники розвитку ОА, роль гендерних і соціально-економічних 

факторів у прогресуванні хвороби. 

Тривалість спостереження – три роки: перший рік – вивчення вікових, 

гендерних та метаболічних клініко-патогенетичних особливостей формування 

коморбідних процесів, виділення їхніх кластерів та фенотипів хворих на ОА, 

другий-третій – апробація вдосконалених лікувальних підходів до 

стандартних методів лікування, залежно від встановлених кластерів 

коморбідних процесів і фенотипів ОА, дослідження їх ефективності, 

віддалених наслідків. 

Усі хворі отримували стандартне лікування (СЛ) ОА згідно з Наказом МОЗ 

України №676 (НПЗП, хондропротектори, місцеве лікування) та, за потреби і 

рекомендаціями фахівців, додатково гіпотензивні, антиішемічні, 
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цукорзнижуючі препарати, інгібітор КОА-редуктази, ацетилсаліцилову кислоту 

тощо. 

Контрольну групу щодо біохімічних показників, рівнів цитокінів, гормонів 

ЩЗ склали 30 практично здорових осіб (ПЗО) репрезентативного віку. 

За вдосконаленими схемами лікування, залежно від домінуючого кластеру 

коморбідних недуг, хворі були рандомізовані наступним чином: 

І група (40 осіб) – хворі на ОА з домінуючим кластером судинних 

коморбідних захворювань із високим та дуже високим рівнем КВР, які 

додатково отримували препарат L-аргініну (Тівортіна аспартат ТОВ Юрія 

Фарм, Україна) по 5 мл (1,0) тричі на добу впродовж 30-40 діб із подальшим 

застосуванням дієти з підвищеним умістом аргініну. 

ІІ група (40 осіб) – хворі на ОА з помірними проявами кластерів судинних 

та гастроентерологічних захворювань, високими рівнями КВР та ГІР, які 

додатково отримували препарат кверцетину (Квертин, Київський вітамінний 

завод) по 1 таблетці тричі на добу впродовж трьох місяців. 

ІІІ група (25 осіб) – хворі на ОА метаболічного фенотипу з наявністю 

субклінічного гіпотиреозу, які додатково отримували фітокомплекс «Зобофіт», що 

містить екстракти перстачу білого, дроку красильного, гадючника 

шестипелюсткового, півонії незвичайної, бруньок берези, листя ліщини і спіруліну 

(ТОВ Нутрімед, Україна) по 2 капсули двічі на добу впродовж трьох місяців. 

ІV група (40 осіб) – хворі на ОА з вираженим кластером ураження системи 

травлення (гепато-панкреатогенні прояви синдрому подразненої кишки), яким 

замість класичного хондропротектора призначали фітохондропротекторний 

засіб, що містить поряд із хондроїтином сульфатом та глюкозаміном екстракти 

коренів імбиру, селери та кори верби (Остеоартізі актив плюс, Australian 

Pharmaceuticals Manufacturers, Australia), по 1 таблетці двічі на добу – два 

місяці, у продовження – один раз на добу – до шести місяців. 

Інші пацієнти склали групу порівняння. 

Усім хворим, окрім рутинних методів, визначали індекс маси тіла (ІМТ), тип 

ожиріння (ОЖ), рентгенографію колінних суглобів; стандартними біохімічними 

методами досліджували рівні С-реактивного протеїну (СРП), коагулограму, 

ліпідограму (загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), вміст 

ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїнів низької щільності 

(ЛПНЩ), індекс атерогенності (ІА)), рівні глюкози, білірубіну та його фракцій, 

активність лактатдегідрогенази (ЛДГ), аланінамінотрансферази (АЛТ), 

аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази (ЛФ),  гама-

глутамілтранспептидази (ГГТП), рівні креатиніну, сечовини, Ca, P, Fe, Mg на 

біохімічному аналізаторі «Accent-200» (Cormay S.A., Польща). 

Визначення показників цитокінового профілю: ФНП-ɑ, ІЛ–1β, ІЛ–4, ТФР–β1 

здійснювали в плазмі крові імуноферментним методом тристадійного сендвіч 

варіанту твердофазового імуноферментного аналізу «Platinum ELISA» із 

використанням наборів реактивів до відповідних цитокінів («Bender Med 

Systems GmbH», Австрія), згідно з інструкціями до кожного із зазначених 

цитокінів, за допомогою імуноферментного аналізатора «Statfax 303/Plus» 

(«Awareness Technology Inc.», США). 
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Дослідження активності про- і антиоксидантної систем крові проводили 
шляхом вимірювання концентрації глутатіону відновленого (ГВ) методом 
О.В. Травіної (1955) у модифікації І.Ф. Мещишена (1987), активності глутатіон-
пероксидази [КФ 1.11.1.9] (ГП) за методикою І.В. Геруша та співавт. (2001), 
глутатіон-S-трансферази [КФ 2.5.1.18] (Г-S-Т) за методикою Н.W. Habig у 
модифікації І.Ф. Мещишена (1987), рівня малонового альдегіду (МА) за 
методикою Ю.А. Владимирова, А.И. Арчакова (1972). 

Визначення фібринолітичної активності крові здійснювали за методикою 
Н. Тица (1997) за допомогою реактивів фірми Danish Ltd (м.Львів), визначаючи 
сумарну фібринолітичну активність (СФА), ферментативну фібринолітичну 
активність (ФФА) та неферментативну фібринолітичну активність (НФА). 
Протеолітичну активність плазми крові вивчали за лізисом азоальбуміну 
(розпад низькомолекулярних білків), азоказеїну (розпад високомолекулярних 
білків) та азоколу (розпад колагену) (реактивами фірми Danish Ltd за 
методиками Н.К. Веремеенко и соавт. (1988), Н. Тица (1997). 

Дослідження показників тиреоїдного профілю включало імунохімічне з 
електрохемілюмінесцентною детекцією визначення рівнів вільних Т3, Т4 та ТТГ 
у плазмі крові, а також антитіл до тиреоїдної пероксидази в крові на 
імуноферментному аналізаторі «Sanrise» (Техаn, Австрія). 

Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ, мл/хв/1,73м
2
) вираховували за 

формулою Cokroft-Gault (Mancia G. et al., 2013). 
Рівень КВР визначали калькулятором кардіоваскулярного ризику на основі 

шкали SCORE (В.М. Коваленко, 2014). 
Оцінку якості життя хворих визначали за допомогою української версії 

відомого опитувальника Medical Outcomes Study Short Form (MOS SF-36), який 
пацієнти заповнювали власноруч. Дані опитувальника оцінювали в балах за 
восьми шкалами та двома категоріями: фізичний компонент здоров’я (ФКЗ) та 
психічний компонент здоров’я (ПКЗ). 

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини здійснювали за 
допомогою апаратів «Sonix SP» (“Ultra-sonix”, Канада) та En Visor HDT (“Fillips 
Ultrasaund System”, США) з урахуванням стандартного протоколу дослідження 
органів черевної порожнини. Ультразвукове дослідження ЩЗ проводили за 
допомогою апарату «УДС-6» (ТОВ Емансіс, Україна), згідно з рекомендаціями 
Американської асоціації клінічних ендокринологів. 

Статистичний аналіз проводили з використанням стандартного пакету 
програмної оболонки Microsoft Exсel-2010. Тип розподілу визначали за 
порівнянням середньої арифметичної, моди та медіани, аналізом гістограм за 
допомогою тестів Шапіра-Уілка та Левене. Для визначення статистичних 
відмінностей між двома незалежним групами використовували t–критерій 
Стьюдента (при нормальному розподілі); при непараметричних даних – 
критерій Манна-Уітні. Для порівняння трьох і більше груп застосовували 
критерій Крускала-Уолліса. Дисперсійний аналіз проводили з метою перевірки 
статистичної значущості різниць між середніми декількох груп із 
використанням точного критерію Фішера. 

Достовірність змін показників у динаміці лікування у вибірках у разі 
нормального розподілу визначали за парним критерієм Стьюдента; за 
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відмінності від нормального розподілу – за критерієм Вілкоксона. 
Кореляційний аналіз у випадках нормального розподілу даних проводили 
методом Пірсона; при відмінності від нормального розподілу – методом 
Спірмена. 

Для оцінки віддалених результатів лікування використаний метод обрахунку 
відношення шансів із визначенням 95% довірчих інтервалів (ДІ). Для перевірки 
статистичної гіпотези про рівність відношення шансів (w-1) застосовували 
критерій χ

2
. 

Кластерний аналіз здійснювали за I. Clatworthy et аl. (2005). Вірогідною 
вважали ймовірність помилки менше 5% (р<0,05). 

Результати та їх обговорення. За результатами ретроспективного аналізу 
594 медичних карт стаціонарного хворого встановлено, що на теперішньому 
етапі лікарської діяльності в спеціалізованих ревматологічних стаціонарах у 
лікарів загалом немає налаштованості на оцінку коморбідних захворювань як 
факторів обтяження перебігу ОА зі спектру поліморбідності. Особливо 
недооцінюється роль патології ЩЗ, зокрема гіпотиреозу, навіть за попередньої 
її діагностики ендокринологами. Хоча це відповідає нинішнім світовим 
тенденціям у лікувальних установах. На потребу усунення цієї ситуації 
звертають увагу провідні професійні асоціації Європи та Північної Америки. До 
дослідження коморбідних процесів у ревматології закликає Президент 
Української асоціації ревматологів, кардіологів акад. АМН України 
В.М. Коваленко (2014), який вбачає в цьому науковому напрямку значних 
досягнень, особливо в лікувально-профілактичному аспекті. 

Отримані нами дані та наукові тенденції останніх років, зокрема в 
ревматології, слугували одним із аргументів поглибленого дослідження 
проблеми коморбідності та гіпотиреозу у хворих на ОА. Основним 
контингентом дослідження в зазначеному напрямку було рандомізоване 
проспективне дослідження на 312 хворих на ОА упродовж трьох років, які не 
менше одного разу лікувалися в ревматологічному стаціонарі. Вікові, гендерні 
та клініко-патогенетичні особливості ОА та коморбідних процесів у цих хворих 
дали нам підставу здійснити певні відхилення від загальноприйнятих за 
класифікацією ВООЗ вікових груп у наукових дослідженнях. Зокрема, 
виявилося, що у віці до 50 років частота, вираженість і гендерні особливості ОА 
та коморбідних процесів вагомо різняться, порівняно з віковими групами 51-60, 
особливо старше 60 років. Ці особливості наглядно ілюструють дані, наведені в 
таблиці 1 та таблиці 2, які свідчать, що зі зростанням віку пацієнтів вірогідно 
(р<0,01-0,001) змінюються гендерні співвідношення в бік жіночої статі, 
набувають генералізації прояви ОА та вираженості рентгенологічних змін у 
суглобах, тривалість захворювання, зростає частота та вираженість 
коморбідних процесів. Виявлене породжувало прогресуючу з віком складність 
обслуговування таких хворих: зростання потреби в консультаціях спеціалістів 
із приводу коморбідних захворювань, ускладення морбідного маршруту з 
конкурентною з ревматологом потребою лікування в кардіолога після 60 років, 
збільшення кількості призначуваних спеціалістами ліків із 3-5 у віці до 50 років 
до 9-11 – після 60 років, у координації лікувального процесу за загрози 
побічних дій та ускладнень від вимушеної поліпрагмазії. 
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Таблиця 1 

Віковий розподіл коморбідних і супутніх патологічних процесів  

у хворих на остеоартроз (n, %) 
Нозологічні форми до 50 р. 

n=43 

51-60 р. 

n=153 

> 60 р. 

n =116 

Разом  

n=312 
Не виявлено коморбідних 

захворювань 

 

14 (4,48%) 

 

- 

 

- 

 

14 (4,48%) 

Артеріальна гіпертензія 

І ст. 

ІІ ст. 

разом 

 

17 (39,53%) 

- 

 

44 (28,76%) 

47 (30,72%) 

91 (59,48%) 

 

21 (18,11%) 

61 (52,58%) 

82 (70,69%) 

 

82 (26,28%) 

108 (34,61%) 

173 (55,44%) 

Ішемічна хвороба серця, 

в тому числі із серцевою 

недостатнісю 

разом 

- 

 

- 

42 (27,45%) 

 

12 (7,69%) 

48 (41,38%) 

 

19 (16,38%) 

90 (28,85%) 

 

31 (9,93%) 

121 (38,78%) 

Церебральний атеросклероз 

із дисциркуляторною 

енцефалопатією: 

І ст. 

ІІ ст. 

разом 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

22 (14,38%) 

4 (2,61%) 

 

 

 

17 (14,66%) 

7 (6,03%) 

 

 

 

39 (12,5%) 

11 (3,52%) 

50 (16,03%) 

Ожиріння:  

І ст. 

ІІ ст. 

разом 

 

2 (4,66%) 

1 (2,33%) 

 

36 (23,53%) 

67 (43,79%) 

103 (67,32%) 

 

22 (18,96%) 

77 (66,38%) 

99 (85,34%) 

 

60 (19,23%) 

145 (46,47%) 

205 (65,71%) 

Цукровий діабет типу 2 - 26 (16,99%)) 33 (28,45%) 59 (18,91%) 

Гіпотиреоз: 

маніфестний 

субклінічний 

разом 

 

- 

- 

 

4 (2,61%) 

15 (9,81%) 

 

10 (8,62%) 

28 (24,13%) 

 

14 (4,48%) 

43 (13,78%) 

57 (18,27%) 

Гастрити, дуоденіти 21 (48,84%) 81 (52,94%) 61 (54,10%) 163 (52,24%) 

Виразкова хвороба 1 (2,33%) 6 (3,92%) 5 (4,31%) 12 (3,84%) 

Холецистити,  

у тому числі калькульозний 

14 (32,56%) 

- 

86 (56,21%) 

9 (5,88%) 

69 (59,48%) 

11 (9,48%) 

189 (60,58%) 

20 (6,41%) 

Стеатогепатоз 1 (2,33%) 63 (41,18%) 74 (63,79%) 138 (44,23%) 

Стеатогепатит - 5 (3,27%) 4 (3,45%) 9 (2,89%) 

Хронічний гепатит - 3 (1,96%) 2 (1,72%) 5 (1,6%) 

Хронічний панкреатит - 31 (20,26%) 25 (21,55%) 56 (17,95%) 

Синдром подразненої кишки: 

із проносами, 

закрепами, 

змішаний тип 

- 

- 

- 

59 (38,56%) 

16 (10,46%) 

22 (14,39%) 

21 (13,72%) 

49 (42,24%) 

21 (18,10%) 

12 (10,34%) 

16 (13,79%) 

108 (34,61%) 

37 (11,86%) 

34 (10,89%) 

37 (11,88%) 

Хронічна хвороба нирок  

І-ІІІ ст. 

- 12 (7,84%) 14 (12,07%) 26 (8,33%) 

Хронічне обстуктивне 

захворювання легень, 

хронічні бронхіти 

 

2 (4,66%) 

 

10 (6,54%) 

 

13 (11,21%) 

 

25 (8,01%) 
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Продовження таблиці 1 

Аднексити - 13 (8,50%) 12 (10,34%) 25 (8,01%) 

Аденома простати - 6 (3,92%) 5 (4,31%) 11 (3,52%) 

Хвороби шкіри (дерматози, 

мікози) 

 

- 

 

9 (5,88%) 

 

11 (9,48%) 

 

20 (6,41%)) 

ЛОР-хвороби 2 (4,66%) 12 (7,84%) 12 (10,34%) 26 (8,33%) 

Очні хвороби (катаракта, 

глаукома) 

 

- 

 

16 (10,46%) 

 

17 (14,66%) 

 

33 (10,58%) 

Примітка: відсотки, виведені від числа пацієнтів у відповідних вікових групах. 

 

Таблиця 2 

Вікові, гендерні та клініко-рентгенологічні особливості остеоартрозу в 

обстежених хворих (n, %) 

Вікові групи, 

досліджувані 

параметри 

До 50 років 

n=43 

51-60 років 

n=153 

Старше 60 років 

n=116 

Жінки 26 (60,4%) 131 (85,62) 97 (83,62%) 

чоловіки 17 (39,5%) 22 (14,38%) 19 (16,38%) 

співідношення 1,5:1 6:1* 5,1:1* 

Клінічна форма 

ОА 

олігоостеоартроз поліостеоартроз поліостеоартроз 

виражений 

Рентгенологічна 

стадія: 

0 

I 

II 

III 

 

 

3 (6,98%) 

38 (88,37%) 

2 (4,65%) 

-- 

 

 

-- 

1 (0,65%)* 

86 (56,21%)* 

66 (43,14%) 

 

 

-- 

-- 

48 (41,38%) 

68 (58,62%) 

Давність ОА 3-5 років  

(4,2±0,31) 

7-12 років* 

(9,6±1,44)* 

10-19 років  

(14,8±2,12)* 

Примітка. *– вірогідність різниці параметрів з аналогічними вікової групи до 50 років 

(Р<0,05-0,001). 

 

Встановлені коморбідні захворювання у хворих на ОА, їхні вікові 

особливості проявів сприяли зростанню рівнів КВР до високого та дуже 

високого (особливо в групі хворих > 60 років) та ГІР із помірного до високого в 

контексті реалізації схем протиревматичного лікування. Тому закономірною 

постала потреба посилення протидії цим загрозам шляхом обґрунтованих 

доповнень до стандартних методів лікування як ОА, так і профілактики 

васкулярних і гастроінтестинальних подій. 

Із цією метою на підставі відомих спільних патогенетичних ланок розвитку 

встановлених коморбідних процесів, їх домінування сформовані три основні 

кластери (рис. 1): кластер судинних захворювань (60,89%), межовим фактором 

якого є артеріальна гіпертензія; кластер уражень системи травлення (56,08%), 

межовим фактором якого є гастродуоденопатії; та несамостійний кластер 

метаболічних захворювань (65,71%), який на 2/3 «вплітається» у кластер 
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судинних захворювань та на 1/3 – у кластер уражень системи травлення, 

межовим фактором якого є ожиріння (ОЖ). 

 

 
Рис. 1. Основні кластери коморбідних захворювань  

в обстежених хворих на остеоартроз. 

 

Однак цей кластер за особливостями метаболічних порушень є 

неоднорідним: у ньому прояви ЦД типу 2 складають 18,91% та гіпотиреозу 

18,27%, системні метаболічні порушення при яких мають клінічні, 

прогностичні та лікувально-профілактичні відмінності. 

Суттєво гірші вікові клініко-патогенетичні, прогностичні й лікувально-

профілактичні тенденції з’являються у хворих із домінуючим кластером 

уражень системи травлення з виникненням хвороб гепатобіліарної системи, 

підшлункової залози та вторинними проявами синдрому подразненої кишки. 

Виділено також IV кластер – супутніх захворювань (хвороби очей, шкіри, 

урологічні, гінекологічні тощо), які не мають очевидних патогенетичних 

зв’язків з ОА чи методами його лікування. 

Для поглибленого розуміння патофізіологічних вікових особливостей ОА та 

взаємозалежності з виявленими коморбідними захворюваннями, ймовірної ролі 

цитокінового дисбалансу, як прояву запальних та імунних порушень за ОА та 

коморбідних процесів, досліджено вихідні рівні прозапальних цитокінів ФНП-

ɑ, ІЛ-1β, протизапального цитокіну ІЛ-4 та їхня динаміка впродовж 1- та 

3-місячного терміну стандартного лікування (СЛ). При цьому встановлено, що 

у хворих на ОА у віці до 50 років (мінімальний рівень коморбідності) рівні 

ФНП-ɑ, ІЛ-1β в 1,48 та 1,63 раза (р<0,01) перевищують аналогічні параметри в 

ПЗО, відповідно (41,3±3,74) пг/мл і (38,2±3,62) пг/мл, але вже через 1 місяць 

стандартного лікування їхні значення невірогідно відрізнялися від таких у ПЗО. 

У хворих на ОА вікової групи 51-60 років (помірний рівень коморбідності) 

ФНП-ɑ, ІЛ-1β були відповідно в 2,09 та 1,99 раза (р<0,001) вищими за такі в 
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ПЗО і навіть упродовж трьохмісячного СЛ ще перевищували в 1,68 та 1,42 раза 

(р<0,01) аналогічні показники в ПЗО. 

Суттєво значнішими виявилися порушення зазначених цитокінів у пацієнтів 

з ОА вікової групи старше 60 років: рівні ФНП-ɑ, ІЛ-1β були в 2,17 та 2,19 раза 

вищими (р<0,001) за аналогічні параметри в ПЗО, а за тримісячний термін СЛ 

знизилися лише до 1,83 та 1,68 (р<0,001) раза. Підвищення рівня 

протизапального цитокіну ІЛ-4 було вірогідним (р<0,05) лише у хворих вікової 

групи до 50 років, у ПЗО – (33,6±2,12) мг/мл. Вікове зростання цитокінового 

дисбалансу зафіксовано за співвідношенням ФНП-ɑ/ІЛ-4 та ІЛ-1β/ІЛ-4: у 

пацієнтів у віці до 50 років – 1,38 та 1,57 (р<0,05), у віковій групі 51-60 років – 

2,29 та 2,02 (р<0,001), старше 60 років – 2,33 та 2,16 відповідно (р<0,001). Через 

три місяці СЛ ці показники зменшилися і становили за віковими групами 

відповідно: 1,12 та 1,17 (р>0,05); 1,64 (р<0,01) та 1,26 (р<0,05); 1,77 та 1,51 

(р<0,01). При цьому встановлено, що в клінічному аспекті прояви ОА за 

індексами WOMAC зменшилися більш ніж вдвоє за тримісячний термін 

лікування. Прогресуюча тенденція до торпідності регресу цитокінового 

дисбалансу у хворих вікових груп >50 та >60 років зумовлена, ймовірно, 

коморбідними процесами. Підтвердженням цьому була індивідуальна оцінка 

слабкої динаміки про- і протизапальних цитокінів у хворих із коморбідними ЦД 

типу 2, ожирінням ІІ ступеня, виражених проявів атеросклерозу (ІХС, 

церебральні ураження). 

Показовими були також зміни поліфункціонального з протизапальною 

активністю цитокіну ТФР-β1 у цьому ж віковому аспекті. Останнім часом 

окремі автори розглядають ТФР-β1 як новітній маркер ОА колінних суглобів 

(J. He et al., 2017), хоча інші вчені таку думку не поділяють (A.E. Nelson, 2010). 

У нашому дослідженні виявили вірогідне підвищення ТФР-β1 у пацієнтів 

вікової групи до 50 років в 1,27 раза (р<0,05), хворих на ОА 51-60 років – в 1,48 

раза (р<0,01), старше 60 років – в 1,58 раза (р<0,001), порівняно з групою ПЗО 

(31,6±3,25 пг/мл). Однак динаміка цього показника в процесі застосування СЛ 

була різною: у хворих вікової групи до 50 років через 1 місяць показник ТФР-

β1 не відрізнявся від аналогічного в ПЗО (р>0,05), що корелювало зі станом 

ремісії ОА, у хворих вікової групи 51-60 років, навіть за тримісячного 

використання СЛ він був в 1,25 раза (р<0,05), а в групі хворих за 60 років – в 

1,32 раза вище (р<0,05), ніж у ПЗО, хоча на цей період затихання проявів ОА за 

індексами WOMAC було більше, ніж на половину. Тобто, можна оцінювати, що 

ТФР-β1 також відображає вираженість патологічних процесів як у суглобах, так 

і коморбідних захворюваннях, поділяючи погляди А.Е. Nelson (2010). 

Паралельно з дослідженням динаміки цитокінової ланки здійснено вивчення 

динаміки рівнів СРП, фібриногену, ШОЕ та визначення кількості лейкоцитів 

крові. Встановлено, що рівень СРП досить добре характеризував вікові ступені 

проявів ОА: І група <50 років – підвищений у 2,28 раза (р<0,01); 51-60 років – у 

3,15 раза; >60 років – у 3,64 раза (р<0,001 в останніх випадках), порівняно з 

ПЗО (2,8±0,22 мг/л) і досить добре відображає динаміку лікування й регресу 

артрозного процесу (зниження в групі <50 років до норми; 51-60 років – 

підвищений лише в 1,7 раза (р<0,05), >60 років – у 2,1 раза (р<0,01). 
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Менш показовим був помірно підвищений рівень фібриногену лише в 

групах хворих старше 50 та 60 років (підвищення відповідно в 1,35 та 1,45 раза 

відносно ПЗО (3,4±0,28 г/л) (р<0,05) із непоказовою динамікою в процесі 

лікування. Подібна закономірність була притаманна показникам ШОЕ та 

лейкоцитів крові. 

Важливим убачалося дослідження особливостей динаміки показників про- і 

антиоксидантної систем крові в процесі реалізації СЛ через 1 та 3 місяці у 

хворих на ОА обраних вікових груп із різними ступенями коморбідності. 

Встановлено, що рівень глутатіону відновленого (ГВ) у крові, порівняно з ПЗО 

(0,95±0,02) ммоль/л, вірогідно знижений, навіть у хворих вікової групи до 50 

років – (0,81±0,03) ммоль/л, р<0,05, прогресивно знижувався в пацієнтів вікової 

групи 51-60 років – (0,71±0,02) ммоль/л, р<0,001, та старше 60 років – 

(0,67±0,04) ммоль/л, р<0,001, навіть вірогідно нижчими рівня ГВ у хворих 

вікової групи менше 50 років (р<0,05). Більш цінною виявилася динаміка ГВ 

при 30-денному застосуванні СЛ: у пацієнтів до 50 років його рівень вірогідно 

підвищився до (0,89±0,02) ммоль/л (р<0,05), однак у хворих вікових груп 51-60 

років та старше 60 років покращення рівня ГВ було незначним – (0,77±0,04) та 

(0,73±0,03) ммоль/л (р>0,05). У цих вікових групах прогресивно зростала 

активність глутатіон-пероксидази (ГП): (98,4±4,77); (108,4±6,77) та (132,2±8,42) 

ммоль ГВ за одну хв/1 грам білка; (р<0,05-0,001), порівняно з такою в ПЗО 

(72,4±4,86). Аналогічна вікова тенденція відмічена щодо Г-S-T: (16,2±1,08); 

(21,6±0,22); (23,4±0,86) нмоль ГВ/одну хв/1 г білка (р<0,05-0,01) відносно такої 

в ПЗО (13,56±1,28). Зате суттєво зростав рівень кінцевого продукту 

пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) – малонового альдегіду еритроцитів 

(МА ер) відповідно до вікових груп: (10,8±0,56), р<0,01; (13,8±0,62), р<0,001; 

(15,7±0,74), р<0,001, порівняно з ПЗО – (6,12±0,25) мкмоль/л. 

Проте важливішою була динаміка цих показників в обстежених вікових групах 

упродовж 30-денного СЛ: активність Г-S-Т у віковій групі вірогідно знизилася до 

(82,2±5,68); (р<0,05), але в осіб 51-60 років це зниження було невірогідним: 

(93,2±6,22); (р>0,05) та (118,4±6,84); (р>0,05). Така ж закономірність була 

відносно МА: вірогідне зниження при ОА з мінімальним рівнем коморбідності – 

(8,3±0,38) мкмоль/л (р<0,05) та невірогідне зниження у хворих на ОА вікової 

групи 51-60 років – (11,7±0,83) (р>0,05) і старше 60 років (13,6±0,63) мкмоль/л 

(р>0,05). Аналіз динаміки цих параметрів у процесі СЛ свідчить про наявність у 

крові хворих на ОА оксидативного стресу, який наростає за системності проявів 

як ОА, так і тяжкості коморбідних процесів та характеризується все гіршою 

віковою зворотністю в процесі основного етапу СЛ. 

Опосередковано про наявність нітрозитивного стресу у хворих на ОА в 

контексті вікових рівнів коморбідності слугувало визначення кінцевих 

метаболітів NO-[NO2/NO3] у крові, порівняно з ПЗО – (18,9±0,63) мкмоль/л: у 

хворих менше 50 років – (20,09±0,68), (р>0,05), 51-60 років – (16,2±0,83), 

(р<0,01), більше 60 років – (15,1±0,76), (р<0,001), що свідчить про прогресивне 

зниження резервів оксиду азоту. 

Досліджуючи, згідно з обраним віковим поділом хворих на ОА, стан 

фібринолітичної і протеолітичної активності плазми крові, як однієї з 
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патогенетичних ланок, що визначає рівні КВР, встановлено наступне. У хворих 

на ОА у віці до 50 років суттєвих відмінностей показників зазначених систем не 

виявлено. У пацієнтів вікової групи 51-60 років відмічено помітне (на 39,4%; 

р=0,046) зростання вмісту фібриногену при вірогідному зниженні сумарної 

фібринолітичної активності (на 36,4%; р=0,04), порівняно з ПЗО 

(1,63±0,05Е440/мл/год) та вірогідне підвищення протеолізу 

низькомолекулярних та високомолекулярних білків відповідно на 58,22%; 

(р=0,046) та 59,16%; (р=0,046); у ПЗО відповідно – (2,92±0,12) мкмоль 

азоальбуміну/1мл/1год та (2,62±0,16) мкмоль азоказеїну/1мл/1год) та 

колагенолітичної активності – на 64,06%; (р=0,02), у ПЗО – (0,64±0,06) мкмоль 

азоколу/1 мл/1год). У хворих на ОА старше 60 років за всіма досліджуваними 

параметрами протеолітична і фібринолітична активність плазми була ще гірша 

(р=0,01-0,001), ніж у ПЗО. Найбільш значущі порушення спостерігалися за 

наявності коморбідних ІХС, ожиріння ІІ ступеня, ЦД типу 2. 

За такого ж вікового підходу у хворих на ОА досліджено особливості змін 

ліпідного обміну. При цьому у віковій групі хворих до 50 років за основними 

параметрами ліпідограми змін не встановлено. Зате в пацієнтів >50, особливо 

>60 років за всіма параметрами встановлено вірогідне їхнє підвищення (р<0,01-

0,001), а індекс атерогенності перевищував такий у ПЗО (2,1±0,16), у віковій 

групі 51-60 років – у 2,2 раза (р<0,001) та старше 60 – у 3,24 раза (р<0,001). 

Найбільш значними були ці порушення в пацієнтів із коморбідними ожирінням 

ІІ ступеня, ЦД типу 2, гіпотиреозом. За цих причин у біохімічному комплексі 

фіксували вірогідне (р<0,05) підвищення рівня глюкози (до 6,8ммоль/л), 

загального білірубіну (в 1,5 раза), активності АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЛФ, КФК в 1,5-

2,0 рази, тенденцію до зростання рівня креатиніну. 

У хворих на ОА з вираженим кластером уражень системи травлення з 

явищами тривалого, переважно, біліарно-панкреатичного походження 

синдрому подразненої кишки виявляли вірогідне, порівняно з ПЗО зниження 

іонізованого Са в крові – (0,92±0,06) ммоль, р<0,05; Р – (0,71± 0,05) ммоль/л, 

р<0,05, Fe – (10,2±0,66) мкм/л, р<0,05, та співвідношення Са/Р (1,3±0,06, у ПЗО 

– 0,98±0,04; р<0,001). 

Аналіз парних (30 пар) та множинних кореляційних зв’язків між наведеними 

вище параметрами показав, що у хворих на ОА у віці до 50 років майже у всіх 

випадках є позитивними, але слабкої сили (діапазон 0,18-0,26; p=0,03-0,02), 

лише лізис високо- та низькомолекулярних білків і колагену – негативні зв’язки 

(r=-0,22-0,23; р=0,02-0,04). У хворих на ОА вікової групи 51-60 років у всіх 

випадках відмічено кореляційні позитивні зв’язки середньої сили (діапазон 

0,32-0,59; р=0,023-0,006 в усіх випадках) і від’ємні зв’язки середньої сили між 

параметрами фібринолітичної активності (СФА, ФФА, НФА) і рівнем 

фібриногену (r=-0,52-0,44; р=0,0073-0,001), NO2/NO3-фібриноген (r=-0,39; 

р=0,047). Важливими були кореляційні зв’язки ОЖ-фібриноген (r=0,38; 

р=0,004), ОЖ-СРП (r=0,41; р=0,001), ОЖ-ФНП-ɑ (r=0,39; р=0,004), ОЖ-ІЛ-1β 

(r=0,41; р=0,001), ОЖ-ТФР-β1 (r=0,33; р=0,024 в усіх випадках). 

У центрі нашої уваги в кореляційному аналізі були практично доступні у 

виконанні та зрозумілі лікарям за своїми патогенетичними значеннями – це 
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СРП, як неспецифічний маркер низькоінтенсивного запалення, та фібриноген, 

як один із важливих факторів згортальної системи крові, меншою мірою 

запального процесу. Виявлено, що підвищені рівні СРП у вікових групах 

хворих відповідно >50, особливо >60 років, мали вірогідно зростаючу вищу 

кореляційну залежність між ІЛ-1β (r=0,51; р=0,001 та 0,73; р=0,0002), ФНП-ɑ 

(r=0,48 р=0,025 та 0,77 р=0,0002), NO2/NO3 (r=0,41; р=0,041 та 0,64; р=0,001), ГВ 

(r=0,46; р=0,025 та 0,68; р=0,001), МА ер (r=0,56; р=0,003 та 0,72; р=0,0002), ІА 

(r=0,42; р=0,045 та 0,62; р=0,001). Рівень фібриногену в цих групах хворих 

відповідно проявляв найвищу залежність від рівня сумарної фібринолітичної 

активністі крові (СФА) (r=-0,52; р=0,03 та -0,63 р=0,001), лізису 

високомолекулярних білків (r=-0,48; р=0,042 та -0,56; р=0,001), ІА (r=0,51; 

р=0,003 та 0,62; р=0,001), МА ер (r=0,46; р=0,042 та 0,64; р=0,001), ФНП-ɑ 

(r=0,43; р=0,004 та 0,54; р=0,003), ГВ (r=-0,39; р=0,04 та 0,58; р=0,003), що 

поглиблює розуміння суті виявлених порушень. 

Дослідження показників якості життя (ЯЖ) за опитувальником МОS-SF-36 

показало, що у віковій групі хворих до 50 років показники ЯЖ погіршуються 

несуттєво, але в групах хворих >50 років, особливо >60 років, прогресуюче 

погіршуються показники ЯЖ, особливо сумарні параметри фізичного та 

психічного компонентів здоров’я (р<0,05-0,001). Найбільш негативний вплив 

спричиняли коморбідні ОЖ ІІ ст., цукровий діабет типу 2, ІХС та гіпотиреоз. 

Цілеспрямоване скринінгове дослідження поширеності гіпотиреозу серед 

обстежених показало, що маніфестна його форма мала місце лише в 4,48%, але 

субклінічна – у 13,78%. Обидві форми гіпотиреозу виявляли на тлі значного 

комплексу коморбідності, головним чином судинного кластеру, у хворих 

старше 55, особливо 60 років, переважно в осіб жіночої статі (83,72% від усіх 

хворих на гіпотиреоз). Прояви гіпотиреозу маскувалися торпіднішим перебігом 

і гіршими результатами лікування ІХС, АГ, проявлялися вищими рівнями 

дисліпідемії, СРП, фібриногену, зниженням ШКФ нирок, посилюючи 

акумуляцію метаболічних факторів прогресування ОА та наявних коморбідних 

захворювань. Тобто, гіпотиреоз – це пізнє та нечасте коморбідне явище при 

ОА, що маскується раніше набутими коморбідними процесами, але приховано, 

через різнопланові метаболічні порушення погіршує прояви, перебіг та 

результати лікування як ОА, так і наявних коморбідних процесів. Отримані 

нами дані дослідження клініко-метаболічних аспектів ОА та коморбідних 

процесів на тлі гіпотиреозу є пріоритетними. 

Оцінюючи в загальному результати цих розділів нашого дослідження, 

дійшли висновку, що у хворих на ОА з віковим зростанням рівня коморбідності 

прогресивно ускладнюється патофізіологічна платформа їхніх 

взаємозалежностей; не всі коморбідні захворювання рівнозначні відносно 

основної недуги залежно від її стадії, ступеня загострення, прямого чи 

опосередкованого (через окремі лікарські засоби) впливу на прояви ОА. 

Саме виявлені клініко-патофізіологічні вікові та гендерні особливості 

проявів і перебігу ОА та коморбідних процесів, основні їх кластери та 

фенотипи ОА слугували аргументами вдосконалень СЛ у цього контингенту 

хворих. 



19 

Найбільшої уваги заслуговували хворі на ОА з домінуючим кластером 

судинних захворювань, що зумовлювали високий та дуже високий рівень КВР 

(І група). Обраний із цією метою препарат L-аргініну в стандартному дозуванні 

вже впродовж 4-тижневого його застосування виявляв, відносно хворих групи 

порівняння, вірогідне (р<0,05-0,001) покращання динаміки оксидативних 

(зростання рівня ГВ на 19,2%, зниження рівня МА на 34,6%), нітрозитивних 

порушень, раціональним підвищенням рівня сумарної фібринолітичної на 

13,6% та зниженням протеолітичної активності на 31,43%, що 

супроводжувалося відповідно вірогідним (р<0,05-0,01) зниженням рівнів СРП 

на 33,3% (р<0,01) та фібриногену на 21,4%, хоча в пацієнтів >60 років така 

динаміка було дещо гіршою. У клінічному аспекті застосування L-аргініну 

сприятливо впливало на прояви коморбідних процесів і малопомітно – на 

семіотику ОА, але в загальному це чітко позначалося на покращенні показників 

ЯЖ, переважно фізичного та психічного компонентів здоров’я. Незавершеність 

нормалізації біохімічних порушень за такого періоду використання L-аргініну 

слугувала аргументом на підставі відповідних даних літератури для 

розроблення вдосконалень до дієти, збагаченої підвищеним вмістом аргініну, 

яку хворі застосовували впродовж року. Такі дієтичні підходи до реалізації 

вторинної профілактики судинних та інших захворювань вікового характеру, 

зумовлених переважно ендотеліальною дисфункцією, в останні роки набувають 

поширення (Heffernan K.S. et al., 2010; Ellis A. et al., 2016; Reule C.A. et al., 

2017). 

Однорічні спостереження показали, що у хворих основної групи (І) в 1,8 

раза рідше спостерігалися загострення ОА чи коморбідних недуг, у 2,03 раза 

були довшими періоди ремісії. Методом обрахунку відношення шансів (ОR) 

встановлено достовірне зниження ризику рецидивів упродовж року в 2,03 раза 

(OR=2,03; 95% ДІ 1,8-2,3). 

Дещо менш складною була група хворих на ОА, в яких кластер судинних 

захворювань був поєднаний із кластером уражень системи травлення з високим 

рівнем КВР та ГІР (основна група ІІ). Удосконалення СЛ полягало в 

призначенні препарату кверцетину впродовж трьох місяців. Встановлено, що 

вже протягом першого місяця його застосування виявлено помірний 

позитивний клінічний вплив на кластер уражень системи травлення, менше – 

кластер судинних уражень, майже непомітно – на прояви ОА, але досягнуто 

вірогідного покращення (р<0,05-0,001) параметрів антиоксидантної системи: 

підвищення рівня ГВ на 19,7% (р<0,05), зниження активності ГП на 22,7% 

(р<0,01), Г-S-Т на 31,4% (р<0,001), рівня МА ер. на 54,28% (р<0,001) та було 

вірогідним відносно групи порівняння (р<0,05 за всіма параметрами). 

Відмічено також сприятливий вплив на стан фібринолітичної (вірогідне 

підвищення СФА на 58,0%) та протеолітичної (зниження лізису 

високомолекулярних на 71,83% та низькомолекулярних сполук на 39,21% 

р<0,05-0,01), що, відповідно, сприяло зниженню рівнів СРП на 31,65% (р<0,05) 

та фібриногену на 25,83% (р<0,05), навіть відносно групи порівняння. Саме 

помірність клінічного впливу на виявлені коморбідні процеси обох кластерів та 

ще значні метаболічні відхилення досліджуваних біохімічних параметрів 
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слугували аргументами використання кверцетину впродовж трьох місяців. За 

такий період відмічено і вірогідний вплив на прояви ОА за Візуальною 

аналоговою шкалою (ВАШ) болю – із (52,6±4,14) мм до (40,2±3,56) мм (р<0,01) 

та індексом Лекена – із (7,1±0,48) бала до (5,4±0,54) (р<0,05). Упродовж 

тримісячного терміну застосування встановлено також вірогідний (р<0,05–0,01) 

гіполіпідемічний вплив на основні параметри ліпідограми (ЗХС, ЛПВЩ, ТГ, 

ІА). Методом обрахунку відношення шансів встановлено, що частота рецидивів 

упродовж року в цій групі нижче в 1,7 раза (OR=1,7; 95% ДІ 1,4-1,9) відносно 

групи порівняння. Отримані нами дані щодо терапевтичної ефективності 

кверцетину при ОА та різній кардіоваскулярній патології збігаються з 

результатами, наведеними Y.W. Chen et al. (2013), А. Stochmalova et al. (2013), 

Р.І. Яцишиним, М.Я. Сухоребською (2015). 

Особливою клініко-патофізіологічною групою хворих були пацієнти з ОА, 

коморбідними захворюваннями та субклінічним гіпотиреозом (основна група 

ІІІ). Із метою вдосконалення СЛ їм додатково застосовано вітчизняний 

полікомпонентний тиреостабілізуючий фітокомплекс Зобофіт упродовж трьох 

місяців. Встановлено, що вже з перших тижнів його застосування покращувався 

загальний стан хворих, помітнішою була дія гіпотензивних, антиішемічних 

засобів на прояви АГ та ІХС, помірне зменшення суглобового больового 

синдрому. Динаміка біохімічних показників упродовж 30-денного застосування 

показала вірогідне (р<0,05-0,01) покращення досліджуваних параметрів про- і 

антиоксидантних систем (підвищення рівня ГВ на 18,3%, зниження активності 

ГП на 20,69%,зменшення рівня МА ер. на 41,79%), фібринолітичної та 

протеолітичної активності крові (зниження активності СФА на 22,03%), лізис 

високомолекулярних пептидів на 18,84%), вірогідне (р<0,01) зниження рівня 

фібриногену на 25,51% та підвищення ШКФ нирок на 36,56% (р<0,01). Через 

три місяці встановлено покращення показників ЯЖ за інтегральними 

параметрами: фізичного та психічного компонентів здоров’я (р<0,01). Методом 

обрахунку відношення шансів встановлено, що пацієнти цієї групи відносно 

хворих групи порівняння мають шанси рецидивів упродовж року в 1,4 раза 

нижчі (OR=1,4; 95% ДІ 1,2-1,6). 

У частини хворих на ОА з вираженим кластером уражень системи 

травлення з тривалими проявами гепато-панкреатопатій із вторинними 

тривалими явищами синдрому подразненої кишки та низькою ефективністю 

хондропротекторної терапії за результатами попередніх етапів її використання 

(ІV група). Удосконалення СЛ полягало у використанні 

фітохондропротекторного засобу, що містив хондроїтину сульфат, глюкозаміну 

гідрохлориду та екстракти коренів імбиру, селери та кори верби впродовж 

шести місяців. Виявлено, що впродовж першого місяця препарат позитивно 

впливав на прояви кластеру уражень системи травлення, особливо синдрому 

подразненої кишки, і з другого місяця використання – на прояви ОА. 

Біохімічно встановлено вірогідне покращення фібринолітичної та 

протеолітичної активності крові, вірогідне зниження рівня СРП на 39,87% та 

фібриногену на 20,54% (р<0,01), краще відносно групи порівняння зміни 

параметрів про- і антиоксидантної систем крові, а також вагомий позитивнний 
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вплив на параметри ліпідограми, особливо за ІА – на 30,36% (р<0,01). Через 

шість місяців використання виявлено переваги застосування цього препарату 

відносно групи порівняння за ВАШ болю – зменшення на 56,12% (р<0,01) та 

індексом Лекена – зменшення на 34,43% (р<0,05). Методом обрахунку 

відношення шансів оцінки результатів лікування основної і порівняльних груп 

встановлено, що в групі ІV шанси рецидивів упродовж року зменшилися в 1,8 

раза (OR=1,8; 95%, ДІ 1,6-2,0). 

Застосування в комплексному лікуванні хворих на ОА із зазначеними 

коморбідними недугами в досліджених групах ІІІ та ІV засобів рослинного 

походження відповідає основним рекомендаційним положенням «Стратегії 

Всесвітньої організації охорони здоров’я в галузі народної медицини на 2013-

2024 рр.» (Женева, 2013). 

За матеріалами проведеного нами дослідження алгоритмована концепція 

підвищення рівня діагностики і диференційованого вдосконалення 

комплексного лікування хворих на ОА за зазначених явищ коморбідності і 

гіпотиреозу наведена на рисунку 2. 
 ОСТЕОАРТРОЗ  

  ↓ 

Діагностика коморбідних захворювань (вікові і гендерні аспекти) 

↓ 

Уточнення рівня спільної патогенетичної платформи ОА і коморбідних захворювань: 

цитокінового дисбалансу, оксидативного, нітрозитивного стресів, системного 

низькорівневого запалення, ендотеліальної дисфункції 

↓ 

Виявлення поширеності та вираженості основних кластерів коморбідних процесів:   

судинних уражень, хвороб системи травлення, метаболічних порушень  

↓ 

Визначення основних фенотипів остеоартрозу: ОА і судинні ураження; ОА і ураження 

системи травлення;  

метаболічний фенотип ОА: підтип А: ОЖ+ЦД, підтип Б: ОЖ+гіпотиреоз 

↓ 

Визначення рівнів КВР, ГІР, їхніх поєднань при різних фенотипах ОА 

↓ 

Вихід на персоніфіковані вдосконалення стандартних методів лікування ОА і 

коморбідних процесів 
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Рис. 2. Алгоритм (концепція) діагностичних і лікувально-профілактичних 

підходів у хворих на ОА з явищами коморбідності (вікові і гендерні аспекти). 
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Досліджені вікові, гендерні та метаболічні особливості розвитку і 

прогресування ОА і коморбідних процесів, у тому числі гіпотиреозу, виділення 

кластерів останніх та фенотипів ОА на їхній основі, дозволило підвищити 

рівень діагностики, обґрунтувати нову концепцію і реалізувати ефективні 

вдосконалення комплексної терапії таких хворих. 

Виконана робота відповідає п. 1 Резолюції VII Національного конгресу 

ревматологів України (2017) «Стратифікувати пацієнтів із ревматичними 

захворюваннями, враховуючи фенотип захворювань, коморбідність, дані 

клінічних, лабораторних та інструментальних обстежень із метою 

раціонального призначення лікування, а в подальшому – розвитку 

персоналізованої медицини». 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуальної проблеми в практичній медицині – з’ясування клініко-

патогенетичної ролі вікових, гендерних та метаболічних аспектів у формуванні 

коморбідності, у тому числі гіпотиреозу, у хворих на первинний остеоартроз, 

їхньої ролі в прогнозуванні та вдосконаленні методів лікування та 

профілактики. 

1. Показано, що у хворих на первинний остеоартроз зростає рівень 

коморбідності з помірних 2–3 нозологій у віці до 50 років та до 6–9 все тяжчих 

за вираженістю коморбідних захворювань у віковій групі старше 60 років на тлі 

зростання рівнів кардіоваскулярних та гастроінтестинальних ризиків, на що в 

практичній медицині натепер приділяється недостатня увага (за даними 

ретроспективних досліджень). Із метою вдосконалення лікування зі спектру 

коморбідних захворювань в осіб із остеоартрозом старше 50–60 років 

виокремлено такі кластери: найбільш прогностично значимий та поширений 

(60,89%) – кластер судинних недуг (визначає високі рівні кардіоваскулярного 

ризику); кластер уражень системи травлення (56,08%), прогностично менш 

загрозливий (визначає рівні гастроінтестинального ризику та ефективність 

хондропротекторної терапії); несамостійний кластер метаболічних порушень 

(65,71%), що на 2/3 «вплітається» у кластер судинних хвороб та на 1/3 – у 

кластер уражень системи травлення, посилює їхні клінічні прояви та сприяє 

ураженням гепатобіліарної системи та підшлункової залози з торпідними 

явищами синдрому подразненої кишки, підвищує рівні кордіоваскулярного 

ризику до дуже високого та гастроінтестинального – до високого, суттєво 

ускладнює лікувальний процес і вимагає посилення міжфахової взаємодії 

спеціалістів. 

2.  Встановлено, що гіпотиреоз у хворих на остеоартроз виникає на тлі 

сформованих системних проявів останнього та великого тягаря коморбідних 

недуг, уражає переважно жінок (83,72%) у віці за 55-60 років та проявляється в 

маніфестній (4,48%) або субклінічній (13,78%) формах, погіршує клінічні 

прояви, ступінь метаболічних порушень та результати лікування як 

остеоартрозу, так і коморбідних процесів, стає особливою складовою частиною 

прогностично гіршого підтипу Б – метаболічного фенотипу остеоартрозу. 
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3. У хворих на остеоартроз зі збільшенням рівня вікових коморбідних 

хвороб вірогідно зростає дисбаланс цитокінів за рахунок значного збільшення 

рівнів прозапальних цитокінів ФНП–ɑ (у 2,29-2,33 раза, р<0,001) та IL–1β (у 

2,02-2,16 раза, р<0,001), слабкого збільшення рівнів протизапального IL–4 (на 

29%, р>0,05). У динаміці стандартного лікування на ключовому (30-денному) 

етапі зменшення цитокінового дисбалансу у віковій групі до 50 років є 

вірогідним, але у вікових групах хворих 51-60 та старше 60 років, 

спостерігається лише тенденція (зменшення до 1,8–1,58 раза, р>0,05) до 

регресу цитокінового дисбалансу за такий період; навіть упродовж 3 місяців 

лікування наявний ще значний цитокіновий дисбаланс (зменшення до 1,6-1,45 

раза). Гірший регрес рівнів цитокінів у динаміці лікування спостерігався у 

хворих на остеоартроз на тлі абдомінального ожиріння, особливо другого 

ступеня та індексом маси тіла вище 36, цукрового діабету та гіпотиреозу. 

Найбільш торпідними були зміни ТФР–β1, підвищення якого спостерігалося в 

1,5-1,8 раза (р<0,01), але впродовж 3-місячного комплексного лікування 

виявлено несуттєву тенденцію до його покращання (р>0,05). Досягнення стану 

неповної клінічної ремісії остеоартрозу при все ще високих рівнях ТФР–β1 

свідчить, що він не може вважатися надійним маркером прогресування 

остеоартрозу, а, ймовірно, є також наслідком наявних коморбідних процесів, 

що особливо було помітним при коморбідних ожирінні, цукровому діабеті та 

гіпотиреозі. 

4. Вікове зростання системності, тяжкості проявів остеоартрозу на тлі 

збільшення тягара коморбідних процесів супроводжується прогресуючими 

явищами оксидативного (зниження рівня відновленого глутатіону на 27,8-

25,3%, р<0,01; підвищення активності глутатіон-пероксидази в 1,6-1,9 раза, 

р<0,001) та нітрозитивного стресу в крові, які зі збільшенням віку пацієнтів 

характеризуються гіршою торпідністю їхньої зворотності в процесі лікування 

та є однією зі складових «патогенетичної платформи» прогресування 

остеоартрозу та коморбідних захворювань. Найбільш вагомими були 

збільшення рівня кінцевого продукту пероксидного окиснення ліпідів – 

малонового альдегіду в еритроцитах (у 2,25-2,62 раза, р<0,001) та плазмі (у 

2,01-2,27 раза, р<0,001) і зменшення вмісту кінцевих продуктів метаболізму 

оксиду азоту (зменшення рівня NO2/NO3 на 29-38,2%, р<0,01). 

5. Вікові закономірності прогресування остеоартрозу та коморбідних 

процесів супроводжуються вірогідно зростаючим погіршенням фібринолітичної 

активності плазми крові (переважно за рахунок сумарної фібринолітичної 

активності – зниженням на 36,4%; р=0,04) на тлі підвищення протеолітичної 

активності (в 1,68 раза; р=0,02), збільшенням рівня фібриногену (на 39,4%, 

р=0,046), як метаболічних факторів зростання рівня кардіоваскулярного ризику. 

За таких умов, суттєво збільшується рівень маркера системного запалення –    

С-реактивного протеїну (у 2,89-3,2 раза, р=0,001). Кореляційний аналіз цього 

маркера показав, що на його збільшення мають значний вплив порушення 

сумарної фібринолітичної активності плазми крові (r=-0,73; р=0,001) та 

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

р=0,001), у меншій мірі – кінцеві продукти пероксидного окиснення ліпідів 



24 

(малоновий альдегід r=0,46; р=0,062) та кінцеві продукти метаболізму оксиду 

азоту (вміст нітритів r=0,41; р=0,056). Багатофакторний кореляційний аналіз 

показав, що на рівень С-реактивного протеїну найбільше впливають такі 

фактори як ожиріння, індекс атерогенності, ТНФ-ɑ, ІL–1β, холестерин 

ліпопротеїдів низької щільності. 

7. Збільшення кількості і тяжкості коморбідних процесів із віком, особливо 

судинного та метаболічного кластерів хвороб, супроводжується наростаючим 

рівнем дисліпідемій за рахунок вірогідного збільшення рівнів загального 

холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності, зменшення вмісту 

холестерину ліпопротеїнів високої щільності, що зумовлювали зростання 

індексу атерогенності у віковій групі 51-60 років у 2 рази (р=0,01) старше 60 

років – майже в 3 рази (р=0,02) та складають метаболічну основу прогресування 

системних судинних атеросклеротичних змін, є передумовою збільшення рівня 

кардіоваскулярного ризику. 

8. У хворих на остеоартроз з віковим збільшенням тягара коморбідності за 

даними опитувальника МОS-SF-36 прогресивно погіршуються показники 

якості життя: у групі хворих до 50 років – незначно, 51-60 років – вірогідно 

практично за всіма показниками (р<0,05), а старше 60 років особливо 

примітним є ще суттєвіше погіршання фізичного в 2 рази (р<0,01) та 

психічного компонентів здоров’я – на 43% (р<0,05), переважали депресивні 

явища, особливо за наявності гіпотиреозу. 

9. Додаткове призначення до стандартного лікувального комплексу хворим 

на остеоартроз із високим рівнем коморбідності, а також високим та дуже 

високим рівнем кардіоваскулярного ризику препарату L-аргініну впродовж 4-6 

тижнів із подальшим переходом на тривале використання дієти з підвищеним 

вмістом аргініну, зумовлює сприятливий вплив на кластер судинних 

захворювань, особливо ішемічну хворобу серця, артеріальну гіпертензію, 

серцеву недостатність, покращує стан про- і антиоксидантної систем, 

фібринолітичної і протеолітичної активності плазми крові, показники               

С-реактивного протеїну і фібриногену та якісні показники життя, клінічно 

слабко впливає на артрозний процес, зменшує частоту рецидивів остеоартрозу 

та коморбідних процесів у 2,03 раза (OR=2,03; 95% СІ 1,8–2,3), подовжує 

тривалість їхньої ремісії в 1,8 раза (OR=1,8; 95% СІ 1,5-2,1) упродовж річного 

терміну спостереження. 

10. Встановлено, що хворим на остеоартроз із високими рівнями 

коморбідності та кардіоваскулярного ризику, а також високим рівнем 

гастроінтестинального ризику додаткове застосування до лікувального 

комплексу препарату кверцетину впродовж не менше трьох місяців сприятливо 

впливало на регрес клінічних проявів кластеру судинних захворювань 

(ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність) та 

кластеру уражень системи травлення (переважно гастродуоденопатій), 

знижуючи загрози дестабілізації кардіоваскулярного та гастроінтестинального 

ризиків, клінічно малопомітно впливає на артрозний процес, покращує 

антиоксидантний, нітрозитивний статус, зменшує рівень С-реактивного 

протеїну та фібриногену, покращує стан фібринолітичної і протеолітичної 
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активності плазми крові. З урахуванням повторного 1,5-2-місячного 

профілактичного прийому кверцетину впродовж року частота рецидивів ОА та 

коморбідних процесів знижувалась в 1,7 раза (OR=1,7; СІ 95% 1,4–2,0) 

тривалість ремісії подовжувалася в 1,6 раза (OR=1,6; СІ 95% 1,4-1,8). 

11. За наявності субклінічної форми гіпотиреозу у хворих на остеоартроз із 

високим рівнем коморбідності додаткове застосування полікомпонентного 

фітозасобу «Зобофіт» до стандартного лікувального комплексу впродовж не 

менше трьох місяців у 80% пацієнтів унормовує тиреоїдний гомеостаз, 

сприятливо впливає на прояви кластеру судинних уражень, зменшує 

метаболічні порушення в крові (оксидантний статус, фібринолітичні, 

протеолітичні властивості крові, рівні С-реактивного протеїну та фібриногену, 

покращує клубочкову фільтрацію нирок), якісні показники життя, особливо за 

рахунок психічного компоненту здоров’я. При річному спостереженні частота 

рецидивів остеоартрозу знизилася в 1,4 раза (OR=1,4; 95% СІ 1,2-1,6), 

тривалість ремісій подовжилася в 1,5 раза (OR=1,5; 95% СІ 1,3-1,7). 

12. Застосування комбінованого хондропротекторного засобу, що містить 

поряд із хондроїтином сульфатом та глюкозаміном гідрохлоридом екстракти 

імбиру, плодів селери і кори верби в лікувальному комплексі хворим на 

остеоартроз з вираженим кластером уражень системи травлення з домінуванням 

холецистогепато-, панкреатопатій із торпідними проявами синдрому подразненої 

кишки впродовж шести місяців суттєво покращує клініку гастроентерологічних 

уражень і помірно зменшує суглобовий больовий синдром, зменшуючи прояви 

оксидативних, нітрозитивних порушень, протеолітичної активності крові, 

покращує її фібринолітичні властивості, знижує рівні С-реактивного протеїну та 

фібриногену, сприяє зменшенню частоти рецидивів в 1,8 раза (OR=1,8; 95% СІ 

1,6-2,0), подовжувало тривалість ремісій в 1,9 раза (OR=1,9; 95% СІ 1,6-2,1) 

упродовж річного терміну спостереження. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. У хворих на остеоартроз рекомендується досліджувати вікові особливості 

коморбідних процесів, виділення з їхньої сукупності домінуючих кластерів: 

судинних уражень із визначенням рівнів кардіоваскулярних ризиків (високий, 

дуже високий); хвороб органів травлення з визначенням рівня 

гастроінтестинальних ризиків (помірний, високий) та кластеру метаболічних 

уражень, що можуть посилювати клінічні прояви основного і коморбідних 

захворювань та кардіоваскулярні і гастроінтестинальні ризики. 

2. Для ранньої діагностики субклінічного гіпотиреозу доцільно всім хворим 

на остеоартроз у віці за 50-55 років із підвищеним рівнем коморбідності 

досліджувати рівні ТТГ, Т4 вільного, антитіл до тиреоїдної пероксидази в крові 

та ультразвукової діагностики щитоподібної залози.  

3. Рекомендовано в метаболічному фенотипі остеоартрозу виділяти два 

прогностично гірші його підтипи: підтип А – ожиріння та цукровий діабет типу 

2 та підтип Б – ожиріння та гіпотиреоз. 

4. У хворих на остеоартроз із домінуючим кластером ураження органів 

травлення та наявністю торпідного синдрому подразненої кишки 
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рекомендовано поглиблено досліджувати стан гепатобіліарної системи та 

підшлункової залози, ліпідний спектр крові та копрограми і виділяти його як 

обтяжливий варіант кластеру. 

5. Хворим на остеоартроз із домінуючим кластером судинних коморбідних 

уражень до існуючих стандартів лікування рекомендовано додатково 

призначати пероральну форму препарату L-аргініну (Тівортіну аспартат) по 1,0 

(5 мл) тричі на добу впродовж 4 (при високому рівні кардіоваскулярного 

ризику) – 6 (при дуже високому рівні кардіоваскулярного ризику) тижнів із 

подальшою дієтичною корекцією продуктами з підвищеним вмістом аргініну 

(ядра волоських горіхів, фундук, зернята гарбуза, соняшника, горох, соя, м'ясо 

птиці, риби, яловичини, молочно-кислі продукти, вівсяні страви, мюслі) 

упродовж не менше року. У разі загострень судинних захворювань доцільні 

повторні курси використання пероральних препаратів L-аргініну тривалістю 2-

4 тижні з перервами між ними 10-14 днів. 

6. Хворим на остеоартроз із домінуючим кластером захворювань органів 

травлення до існуючих стандартів лікування остеоартрозу рекомендовано 

додатково призначати пероральні препарати кверцетину (Квертин) по 1 табл. 

тричі на добу впродовж двох-трьох місяців. У разі найменших проявів 

загострень будь-якого з наявних захворювань упродовж року доцільні повторні 

курси застосування кверцетину. 

7. Пацієнтам з остеоартрозом та явищами субклінічного гіпотиреозу 

рекомендовано до існуючих стандартів лікування додатково застосовувати 

полікомпонентний фітозасіб «Зобофіт» по 2 капсули двічі на добу впродовж не 

менше трьох місяців з основною оцінкою його ефективності шляхом 

контрольного дослідження в крові рівнів ТТГ по закінченню вживання 

Зобофіту. У разі контрольних рівнів ТТГ вище 4,1 мОд/л тривалість 

застосування «Зобофіту» може бути продовжена до 6 місяців із повторним 

контролем у крові рівнів ТТГ та Т4 вільного.  

8. Хворим на остеоартроз із домінуючим кластером захворювань органів 

травлення з ураженнями гепатобіліарної системи, підшлункової залози та 

торпідним синдромом подразненої кишки рекомендовано замість звичайних 

хондропротекторів призначати новітні фітохондропротекторні препарати, що 

містять поряд із хондроїтином та глюкозаміном екстракти імбиру, селери та 

кори верби білої (Остеоартізі актив плюс) по 1 таблетці двічі на добу такою 

ж тривалістю як рекомендовано для всіх хондропротекторів (до шести 

місяців). 
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коморбідності та гіпотиреозу у хворих на остеоартроз: вікові, гендерні та 

метаболічні аспекти прогнозування, вдосконалення лікування та 

профілактики. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

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

національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертація присвячена підвищенню рівня діагностики та поліпшенню 

результатів лікування хворих на остеоартроз на тлі коморбідних процесів та 

гіпотиреозу. 

У дослідження залучено 312 хворих на остеоартроз І-ІІІ клініко-

рентгенологічних стадій та трирічним моніторингом із вдосконаленнями 

стандартної терапії згідно кластерів коморбідних захворювань, фенотипів 

остеоартрозу та гіпотиреозу. 

Виявленими віковими та гендерними особливостями коморбідних 

захворювань було їхнє кількісне і за тяжкістю прогресування з 2-3 у віці до 50 

років – до 6-9 нозологій у хворих на остеоартроз старше 60 років, у тому числі 

маніфестного і субклінічного гіпотиреозу, переважно, у жінок із різноплановим 

обтяжливим впливом на остеоартроз, системні метаболічні порушення. 

Встановлено, що додаткове до стандартної терапії застосування препаратів L-

аргініну (домінуючий кластер судинних коморбідностей), кверцетину (змішаний 

кластер судинних і гастроінтестинальних хвороб), тиреостабілізуючого 

полікомпонентного фітозасобу при субклінічному гіпотиреозі, полікомпонентного 

фітохондропротекторного засобу (при домінуючому кластері уражень системи 

травлення) покращують загальний стан хворих, результати лікування основної і 

коморбідних недуг, якість життя хворих. 

Реалізація розроблених удосконалень стандартної терапії остеоартрозу 

дозволила знизити частоту рецидивів та подовжити тривалість ремісії основної 

та коморбідних недуг. 

Ключові слова: остеоартроз, коморбідність, гіпотиреоз, кластери, 

метаболічні порушення, лікування, профілактика. 
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результатов лечения больных остеоартрозом на фоне коморбидных процессов и 

гипотиреоза. 
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В исследование привлечено 312 больных остеоартрозом I-III клинико-

рентгенологических стадий и трехлетним мониторингом с 

усовершенствованиями стандартной терапии согласно кластеров коморбидных 

заболеваний, фенотипов остеоартроза и гипотиреоза. 

Выявленными возрастными и гендерными особенностями коморбидных 

заболеваний было их количественное и по тяжести прогрессирования с 2-3 в 

возрасте до 50 лет – до 6-9 нозологий у больных остеоартрозом старше 60 лет, 

включая манифестную и субклиническую формы гипотиреоза, 

преимущественно у женщин с разноплановым отягощающим влиянием на 

остеоартроз и системные метаболические нарушения. 

Установлено, что дополнительное к стандартной терапии применение 

препаратов L-аргинина (доминирующий кластер сосудистых коморбидностей), 

кверцетина (смешанный кластер сосудистых и гастроинтестинальных 

болезней), тиреостабилизирующего поликомпонентного фитосредства при 

субклиническом гипотиреозе, поликомпонентного фитохондропротекторного 

средства (при доминирующем кластере поражений системы пищеварения) 

улучшают общее состояние больных, результаты лечения основного и 

коморбидных заболеваний, качество жизни больных. 

Реализация разработанных усовершенствований стандартной терапии 

остеоартроза позволила снизить частоту рецидивов и увеличить 

продолжительность ремиссии основного и коморбидных заболеваний. 

Ключевые слова: остеоартроз, коморбидность, гипотиреоз, кластеры, 

метаболические нарушения, лечение, профилактика. 
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– internal diseases. – HSEI “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-

Frankivsk, 2018. 

The thesis is designed to improve the diagnostics and the treatment results in 

patients with primary osteoarthrosis (OA) and comorbid diseases including 

hypothyroidism. Women dominated among the surveyed in regard to gender – 6:1.            

In order to achieve the goals and objectives of the study, 312 patients with OA were 

screened and three year monitoring was carried out by using advanced standard 

treatment methods based on the research of age, gender and metabolic features of 

comorbid process development. 

Patients with OA under the age of 50 were found to have a minimum level of 

comorbid processes (2-3 nosologies); in the age group of 51-60 years the level of 

comorbidity increases quantitatively (4-6 nosologies) with more pronounced clinical 

forms, at the age over 60 years the burden of comorbid diseases increases to 6-9 

nosologies and becomes even more severe, aggravating the morbid route and medical 

and pharmaceutical care. These phenomena are accompanied by a reliable increase in 
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disorders and a persisting regression during treatment in the cytokine chain of 

regulation of inflammatory and immune responses, prooxidative and antioxidant 

blood systems, nitric oxide metabolism, fibrinolytic and proteolytic activity of blood 

plasma, lipid spectrum, and low-intensity systemic inflammation parameters. In 

particular, the level of proinflammatory interleukin 1β (IL-1β) in the group of 51-60-

year-old patients increased by 2.02 times (p <0.05), after 60 years – by 2.16 times (p 

<0.01), TNF -αa by 2.29 times (p <0.01) and 2.33 times (p <0.01) respectively; the 

increase in anti-inflammatory IL-4 was insignificant – by 29% and 32% (p <0.05), 

and in the process of the main stage of treatment, their age regression was insufficient 

compared with practically healthy individuals. An increase in the phenomena of 

dyslipidemia with the advancing age was important as well: the atherogenic 

coefficient at the age under 50 years was within the norm, in the group of 51-60-year-

old patients it exceeded the norm by 2.2 times (p <0.05), in those aged over 60 years - 

by 3.24 times (p <0.001). Non-specific inflammatory marker C-reactive protein in the 

age group under 50 years exceeded the norm by 2.28 times (p <0.01), in the group of 

51-60-year-old patients – by 3.15 and over 60 years – 3.64 times. The level of 

cardiovascular risk (CVR) increased to high and very high, and the level of 

gastrointestinal risk (GIR) from moderate to high. 

According to the common non-specific pathogenetic links and the prognostic 

trends of CVR and GIR, in order to substantiate the development of treatment for 

comorbid diseases in patients over 50 years, the following clusters were isolated: the 

most prognostically important cluster of vascular diseases (60.89%), cluster of 

lesions to the digestive system (56.08%) and a non-independent cluster of metabolic 

lesions (65.71%), which was in 2/3 "intertwined" in the cluster of vascular diseases 

and 1/3 in the cluster of the digestive system diseases, increasing the levels of CVR 

and GIR.  

The basis of the cluster of metabolic lesions was abdominal obesity of the I-II 

degree (65.71%), which was formed 8-10 years before the onset of OA, and 

subsequently against their background (at the age of ≈48 years) type 2 DM developed 

(18.91%), after 55-60 years clinical hypothyroidism (4.48%), more often – 

subclinical form (13.78%), and predominantly in females (83.72%). It was 

established that hypothyroidism is a late and infrequent comorbid condition that is 

masked by previously acquired comorbid diseases, but hidden due to diverse 

metabolic disorders worsens manifestations, course and results of treatment of both 

OA and comorbid diseases. Hypothyroidism was found to be a late and rare comorbid 

condition, simulating previously acquired comorbid diseases, but due to diverse 

metabolic disorders it worsens surreptitiously the manifestations, the course and the 

results of treatment of both OA and comorbid diseases. In this regard, two 

prognostically worse subtypes were identified in the metabolic phenotype of OA: 

subtype A – obesity and diabetes mellitus (18.91%), subtype B – obesity and 

hypothyroidism (18.26%).  

Studying quality of life indices by means of the SF-36 questionnaire showed that 

with increasing comorbidity and a burden of diseases they worsen progressively, 

especially integral parameters: physical and mental components of health. But it was 

II degree obesity, diabetes and hypothyroidism that affected them most. 
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Based on the findings, a diagnostic and differentiated therapeutic strategy was 

developed, the main purpose of which is to improve the results of treatment of OA 

and comorbid diseases, correction of risk factors and of progression of the ailments 

found. 

In particular, the cluster grouping of comorbid processes, studying their effects on 

the level of CVR and GIR, identifying special phenotypes of OA and the features of 

metabolic disorders in them became the ground for improving standard treatment 

methods. For example, patients with OA with a dominant cluster of vascular 

comorbid processes that increased the level of CVR to high and very high, the 

L-arginine drug that improved the course of the predominantly comorbid complex of 

diseases was believed to reduce the metabolic disturbances detected and reduce the 

incidence of relapses by 2 times in annual observation.  

In combination of vascular and gastrointestinal lesions with high levels of CVR 

and GIR quercetin preparation was additionally administered, which moderately 

reduced the manifestations of vascular and gastrointestinal, less significantly – 

arthrosis, metabolic disorders and reduced the frequency of relapses by 1.8 times. 

In patients with subclinical hypothyroidism (metabolic phenotype OA, subtype B) 

the standard treatment is enhanced by a thyroid-stabilizing multicomponent 

phytochemical agent based on extracts of Potentila alba, Filipendula vulgaris, Genista 

tinctoria, Peonia anomala, Betula pendula, Spirulina. At the same time, moderate 

clinical improvement was noted for OA and comorbid processes, as well as a possible 

decrease in metabolic disturbances and 1.4 time reduction in the frequency of 

relapses of the detected diseases. 

With the domination of the digestive system lesion that was accompanied by 

secondary enterocolitis, improvement in treatment results was achieved by using a 

combined chondroprotector containing Zingiber officinalis, Apium gravéolens, Salix 

alba extracts. Its application initially reduced gastrointestinal manifestations 
significantly, subsequently reducing the frequency of relapses of OA by 1.7 times.  

Key words: osteoarthrosis, comorbidity, hypothyroidism, clusters, metabolic 

disorders, treatment, prevention. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АлАТ – аланінамінотрансфераза 

АсАТ – аспартатамінотрансфераза 

АТ – артеріальний тиск 

АТПО – антитіла до тиреоїдної пероксидази 

ВАШ – візуальна аналогова шкала 

Г-S-Т – глутатіон-S-трансфераза 

ГВ – глутатіон відновлений 

ГГТП – гамаглутамілтранспептидаза 

ГІР – гастроінтестинальний ризик 

ГП – глутатіон – пероксидаза 

ЗХС – загальний холестерин 

ІА – індекс атерогенності 

ІЛ – інтерлейкін  

ІМТ – індекс маси тіла 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

КВР – кардіоваскулярний ризик 

ЛДГ – лактатдегідрогеназа 

ЛФ – лужна фосфатаза 

МА ер – малоновий альдегід еритроцитів 

МГ – маніфестний гіпотиреоз 

НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати 

НФА – неферментативна фібринолітична активність 

ОА – остеоартроз 

ОЖ – ожиріння 

ПЗО – практично здорові особи 

СГ – субклінічний гіпотиреоз 

СЛ – стандартне лікування 

СН – серцева недостатність 

СРП – С-реактивний протеїн 

СФА – сумарна фібринолітична активність 

Т4-вільний – тироксин вільний 

ТГ – тригліцериди 

ТТГ – тиреотропний гормон 

ТФР-β1 – трансформуючий фактор росту- β1 

ФНП-ɑ – фактор некрозу пухлин – ɑ 

ФФА – ферментативна фібринолітична активність 

ХП – хондропротектори 

ХС  ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїнів високої щільності 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїнів низької щільності 

ЦД – цукровий діабет 

ШКФ – швидкість клубочкової фільтрації 

ЩЗ – щитоподібна залоза 

ЯЖ – якість життя 
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Cа – кальцій 

IL – інтерлейкін 

NO – оксид азоту 

NO2/NO3 – кінцеві продукти метаболізму оксиду азоту 

p – критерій вірогідності Стьюдента 

r – коефіцієнт парної кореляції Пірсона 

SF-36- Medical Outcomes Study Short Form – 36 

WOMAC – Western Ontario and McMaster University 
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